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Tropas comunistas chinesas invadiram o estado himalaio de Butan
Nehru declara que a índia tratara de resoh
ver seus problemas fronteiriços com a China
mediante negociações* sem recorrer à guerra- Conferenciam hoje os primeiros - ihinistros
da índia e do Paquistão - Eisenhower não fêz

ainda nenhum projeto para, visitar
Nova Delhi

NOVA DELHI, 31—0 jornal"Hindustan Standard" afirma
hoje que as tropas comunistas
chinesas penetraram no pequeno
território himalaio de Butan,
procedentes do Tibete.

A noticia não íoi confirmada
tm fontes oficiais mas outros des-
cachos dizem que alguns habi-
tantes de Butan e do Estado vi-
zinho de Sikkin íogem -tomados
de pânico. (UPI)

NOVA DELHI, 31 — Embora
as incursões dos comunistas chi-
neses na zona NEFA (Ncrth
Eastern- Frontier Agency), nos
dias 7, 25 e 26 dêste mcs, ti-
nham sido "casos de agressão",
o governo indiano não .acredita
que deva agir como se estivesse
em guerra com a China Comu-
nista. Como uma nação adulta,
que é, a índia deve tentar re-

solver essa questão mediante ne-
gociações. <;•,

Isto declarou hoje o primeiro-
ministro Nehru na Câmara Alta
(Senado).

.0 chefe do governo indiano
precisou que no dia 25 oito in-
dianos' íoram aprisionados por
tropas chinesas. Dois desses pri-
sioneiros conseguiram fugir,.mas
não se conseguiu saber, segundo
suas declarações, se os chineses
tinham ocupado o pôsto frontei7
riço de,Loogju ou se o.tinham
simplesmente cercado. Todavia —
disse Nehru — logo após êsse
incidente.o. governo indiano en-
viara a Pequim um protesto
contra a intrusão de soldados
chineses cm território indiano e
contra o íato de terem eles aber-
to fogo contra indianos. De seu
lado, ò governo chinês protestou,
também, pretendendo que tinham
sido soldados indianos que ha-

Franco pediu mais ajuda
ao presidehtè Eisenhower

LONDRES, 31 — 0 Rcncrallsslmo
Francisco Franco, chefe do Estado Es-
panhol pediu hoje ao presidente Ei-
•enhower mais ajuda militar e eco-
BÔmica americana para a Espanha.

Ao mesmo tempo, segundo fontes
diplomáticas autorizadas,. Franco f^z
«o presidente dos Estados Unidos uni
convite oficial para que visite a És-
panha na'data que julgar mais opor-
tuna. O pedido de ajuda e o convite
foram transmitidos a Eisenhower pelo
ministro das Relações Exteriores es-
panhol, Fernando ' Maria Cattella,
Numa entrevista de 25 minutos que
teve, esta tarde com o presidente
americano, na residência oficial do
.«mbalxador dos Estados . Unido* em
.'tondres.^^hirHay •«(iMífeVriCT^or-'
'menores foram discutidos, posterior-
mente por castiella, com o secreta-
t'.a de Estado americano Christian
Eerter, que também assistiu A entre-
vlsta do ministro espanhol com o pr- ¦
Kádente,

Pouco mais tarde, o secretário de
imprensa presidencial, James Hagerty,
confirmou que Casllcllit entregara a
Eisc-flhower uma oarta pessoal de
Franco. O conteúdo da carta nfio foi
dado a conhecer, mas se disse, cm
fontes autorizadas, que o documento
Incluiu o convite para que Elsenho-
wer fizesse uma Mana a "5*Jp*-.r.h"!
Ha-«erty declarou que os textos da
carta de Franco e da resposta do prc-
¦ldente serfio dados a conhecer, pro-
vàvelmente, quarta-feira cm Was-
felngton e Madri.

Um comunicado oficial emitido rie-
pois da entrevista disse que nela, Cas-
tiella transmitiu ao presidente "a plc-
aa confiança do chefe do Estado Es-
panhol" no íxlto da missão de con-
¦olldaçüo da paz, que o trouxe a Eu-
r>pa.

Por sua vez segundo o comunica-
ío, Eisenhower expressou seu "apre-
fo" pela "cooperação de nossos ami-
gos espanhóis em relação as bases que
W Estados Unidos, com a cooperação
espanhola construiu na Espanha". -

Além de Herter assistiram „ en-
?revista o embaixador Whitney, o eni-
fealxador americano na Espanha, John
IiOdse: o cheio da seção de assuntos
Ibéricos do Departamento de Estado
Bobcrto McBrlde; o embaixador da Es-
panha nos Estados Unidos José Maria
4m Arci!?.a, conde de Motrico; e Ra-
mon Sedo e Jaime Pinlcs, chefes, res-
pectlvímcnte, dos Departamentos dc

se dará maior importância á primei-

assuntos Políticos e de Assuntos Ame.
rlcanos rio • Ministério das Relações
Exteriores Espanhol.

Depois da .entrevista Hagerty de-
clarou aos- jornalistas que Eisenhower
e Castiella nfio discutiram a questão
da possível admissão da Espanha na
Aliança'Atlântica, e sim, falaram da
ajuda americana â Espanha.

Acossado por perguntas dos jorna-
listas Hagerty negou-se a dizer se se
falou do possível envio de armas
nucleares às bases americanas na Es-
panha, mas admitiu que Eisenhower
e Castiella falaram na' ajuda militar,
assim como da ajuda puramente eco-
nômica. Nfio quis dizer contudo, se

ajuda à Espanha íoi. discutida poi
Castiella e Eisenhower somente em
termos gerais, mas que a conversa-
ção a respeltp do assunto foi ampliada
posteriormente na entrevista que o
ministro espanhol e o secretário Her-
ter tiveram a sós.

Antes de o ministro espanhol-ser
recebido por Eisenhower, o ministro
das Relações Exteriores britânico
anunciou que castiella conferenciará
amanhã, ao melo dia com o ministro
das Relações Exteriores Britânico Sei-
wyn Lloyd. O porta-voz oficial do
Ministério, Peter Hope, declarou que
Ltayü solielíuii tísa entrevista depois
de saber que Castiella viria a Lon-
dres para visitar Eisenhower durante
sua permanência nesta Capital. (UPf)

viam penetrado na'China e que
os-soldados chineses tinham ati-
radq para se v defenderem. Pe-
quim disse, além. do. mais que,"um indiano tinha sido morto
e seu «corpo tinha sido achado
por soldados chineses." ' .

Nessa altura da declaração do
primeiro-ministro, um' senador
o interpelou "porque o governo
não rriandava bombardear o tre-
cho de estrada de rodagem queos chineses construíram em ter-
ritório indiano, na região Nor-
deste". Nehru respondeu que"esses processos não, estão con-
formes com o 'espirito da politicaindiana". ."Certamente, temos o dever de
defender "nossas íronteifas, mas
como grande nação," qué somos,
não. devemos entrar em guerra
por um problema dessa ordem"continuou o chefe do governo"aliás, o que é importante
não é que pertença à índia ou
a China uma íaixa de terra gran-
de, "como essa, de alguns quilo-
metros, mas o respeito aos tra-
tàdos. .Ora, os chineses púse-
rám de lado acordos e tratados
que têm mais de um século de
existência." • '

Precisou a êsse respeito o pri-meiro-ministro que em 1957 os
chineses tinham anunciado sua
intenção de construir uma es-
tràda. ao longo dà fronteira do
Turquestão Oriental, e que, nessa
época, vira num jornal chinês
uma "pequena carta geográfica"
segundo a qual parecera-lhe quéessa estrada passaria no Ladakh,
em território indiano. Como essa"carta" era por demais sumária,
o governo, para te» uma certeza,
enviara duas missões de reco-
nhecimento "in loco". Uma des-
sas missões' havia sido detida
pelos chineses, ' sendo, ' depois,
solta. A segunda confirmara, na
sua volta, que,a estrada ipassava
.efetivamente .em território ;jn-," dàtaV mim.•Stfvertios; 'da índia e da China,
têm trocado várias notas, mas
desde. 8 de novembro do ano
passado, os protestos indianos
têm ficado sem resposta."Estamos convencidos — con-
cluiu Nerhu — do nosso direito.
Mas os chineses, de seu lado, nos
forneceram antigas cartas geo-
gráficas nas quais as regiões
contestadas faíem parte do ter-
ritório chinês." (FP)

NOVA DELHI, 31 — Os co-
munistas chineses realizaram no-
vas penetrações nos setores de
Riang e Lohat, na região fron-
téiriça Nordeste úa ir.di.*'., se-

( Continua na 11a pág. ).

Fidel Castro não recebe
o embaixador americano
WASHINGTON, 31.-0 porta-

voz do Departamento de Estado,
sr. Lincoln White, revelou hoje
que o embaixador dos Estados Uni
dos em Havana. Philip w. Bonsal,
não consegue obter uma nova cn-
trevista com o primeiro ministro
Fidel Castro, desde a última que
realizaram a 9 dc junho último.
Whltc fèz essa revelação ao ser in-

Nova vacina am
seria feita nos E.U.A.

lipólio

WASHINGTON, 31 — O diretor
ta Serviço de Saúde Pública dos"Estados Unidos, Leroy E. Bur-
Bcy, declarou ser muito provável
fue dentro de um ou dois anos cs-
tejam sendo fabricadas no pais
tieinas de virus vivo contra a po-
lomlellte, se os cientistas encon-
trarem a solução para alguns pro-
tlcmna técnicos.

O dr. Burtsey disse, em fins da
•emana passada, que havia rece

A comissão Indicou .em.seu rela-
tório que foram propostas três és-
tirpés distintas de vírus tmtipo-
liomiellticos atenuados que podemser usados por via oral como vaci-
na, a saber: a de Sabin, a de Le-
derle e a de Koprowskl.

A comissão disse que íim dos
principais problemas a. serem rc-
solvidos antes de ser possível auto-
rizar licenças para a produção des-
sos vacinas nos Estados Unidos
consiste em aperfeiçoar normas
para determinar a presença ou au-

Mdo) um relatório sóbre o atual es-is?ncia dc «(«"tes estranhos na va-
tudo dessas vacinas, autorizado pc-!cint'?' e P^Parar estudos sobre a
Ir Comtssfto de Estudas sóbre Vinis i Po*-*1*-8 das vacinas
FoHomlelltlcos Vivos, no qual se
Indica que nfio se encontrou pra-
V» alguma demonstrativa de que
Qualquer uma das vacinas, ji cm
Ufo em varias países latíno-ameri-
«•nos, tenha produzido qualquer
«feito maléfico nas pessoas nas
fuats tenham sido aplicadas.*Po-f*ra « consissSo dl» ciíi seu •
feiatório que 

"a experiência ad-
fuirtda até o presente, com vários
ã-**êcimens, nfio pode ser interpre-
ltda como prora razoável dc que
•« pessoas nfio vaclnadüÀ estejam
toent&s de contagie por meio das
a*t*>m~ vacinadas'*, afirmando:*S« prosseguiretn os esforços d*
hoje com redobrado vigor para rn-!
centrar a solução às pwguntas téc-'
Blcns restantes a respeito da se-j
gurança. a eficácia e os procedi-;
Bentos da elaboram-to. é muito pos-!
drel vi» se produzam, dentro dc:
•m eu dois «nos, uma ou mais das j
trís taciaas propostas.""Entre tanto — ohserra o rela
S6í;o —* temos ja, na vacina sal***,
Ã mar*, um* anna poderosa enjai
afie-tcU. e cuja- valor ja íoram
ew*#ew**tt«'\ J

UPS*.

terrogado a respeito das notícias
divulgads pela imprensa de que as
relações cubãno-americanas se en-
contram "num beco sem saída", em
virtude da relutância de Castro cm
receber Bonsal, o qual'deseja res-
ponder às acusações feitas pelo
primeiro ministro contra o governo
de Washington.

Observou, no entanto, White queo Departamento de Ensino não chega
ao extremo de classificar o estado dc
tais relações como "um -beco sem
saída", e salientou que ó embaixa-
dor Bonsal realiza freqüentes con-
ferências com o ministro do Exte-
rior de Cuba, Raul Roa. (UPI).

CARACAS, 31 — Os doquclros do
porto de La Guaira recusaram-se
descarregar os navjos "Askin" e"Elvin Haven", que trazem a ban-deira norueguesa, chegados dos Es.tados Unidos após escala em Santo
Domingo,

Eisenhower partidário de uma reunião oe cume
se Kruchev demonstrar que deseja a paz
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SAÍDA, Argélia — O presidente Charles Dc Gaulle
entrega a "Medalha Militar" ao cadete Youssef (ao cen-
tro) no quartel muçulmano de Saída. O cadete Youssef é
um antigo rebelde que se alistou no Exército Francês. O
presidente De Gaulle se encontra na Argélia, numa visita
de inspeção. (Radiofoto UPI, exclusiva para o "Correio
da Manhã").

LONDRES, 31 — 0 presiden-
te Eisenhower declarou hoje a
noite que será partidário de uma
conferência de* chefes de Estado
se o primeiro-ministro russo
Kruchev demonstrar que deseja
a paz tanto quanto o Ocidente.
O presidente arericano dêz essa
declaração ao primeiro-ministro
britânico Harold MacMillan, nu-
ma conversa sem precedentes
pela televisão. Afirmou tam-
bém que suas anteriores entre-
vistas com outros governantes
ocidentais indicam que sua con-
vicção é de que a paz é impe-
riosa.

"Para que realizemos uma
conferência de cúpula", acres-
centou — Kruchev precisa com-
preender isto tartlo como eu ' o
compreendo. Nesse caso deve-
mos .ter uma conferência de
cúpula,'isto é. se,Kruchev dc—
monstrar que pensa 

' como nós,
então creio qúe' devemos reali-
zar o encontro entre os chefes
de* Estado".

Eisenhower e MacMillan apre-
sentaram-se juntos num progra-
ma de televisão e rádio, que foi
transmitido a milhões de pessoas
na Grã-Bretanha e em outros
países europeus. Os dois esta-
distas apareceram sentados em
um dos salões da residência ofi-
ciai do primeiro-ministro, na
Downing Sreet. número 18, des-
ta Capital.

MacMmillan iniciou o progra-
ma com uma breve saudação a
seu ilustre hóspede, com o qual
conversou sóbre a guerra fria
durante ós últimos dias. O pri-
meiro-ministro lembrou que as
relações anglo-ramericanas nem
sempre têm sido perfeitas — so-
bretudo durante a crise de Suez
— porém que, em suas conver-

CASO ilBETÁNO NA ONU
1ALAI LAMAr/--.í;

ifVAY
PEDE APOIO

NOVA DELHI, 31 — Ò Dalai La-
ma, o governante espiritual e tem-
poral do Tibet, que vive exilado ná
índia, fêz ontem apelo aos paises
de todo o mundo para que dêem
seu apoio moral na luta contra os
comunistas chineses. Circulam
rumores de que o Dalai Lama vi-
sitará Nova York para apresentar
às Nações Unidas o caso. do Tibet,
A Assembléia Geral da ONU, como
se sabe. reune-se a 15 de setem-
bro próximo. (UPI).

BUENOS AIRES — Diogenes Ta-
bòada, ministro das Relações Ex-
teriores, viajará para Nova York
dia 12 de setembro a fim de dirí-
gir a delegação argentina, à As-
sembléia-Geral das Nações Unidas,
que será inaugurada dia 15 de se-
tembro. O, sr. Taboada, segundo
informações colhidas no Ministério,
fará um discurso ante a Assembléia,
no dia 18, isto c, no mesmo dia queo sr. Kruchev, primeiro ministro
soviético. O sr. Taboada viajará
aos Estados Unidos acompanhado
pelo sr. Emilio Bonato Del Carril,
ex-ministro da Economia, designa-
do, ultimamente, como embaixador
da Argentina cm Washington e
junto à Organização dos Estados
Americanos. (FP),

PUGNASH, Canadá, 30 — 25 cien-
tistas sugeriram ontem a criação
de uma comissão das Nações Uni-
das para que se ocupe da guerrabacteriológica e química.Os cientistas realizaram'aqui uma
conferência particular organizada

ABALO SÍSMICO
NA SIBÉRIA
MOSCOU, 31 — A agência

russa "Tass" anunciou hoje, queocorreu, sábado, na região pouco
povoado do Lago Baikal, na Si-
béria oriental, intenso abalo sis-

Sabe-se que o sindicato dos do- "fefeos^òu "vitimaf ^ ""^
leiros venp7iii> arme nmiki,. mm. prejuízos ou Vitimas.queiros venezuelanos proibiutodos os portos da Venezuela

cm

pelo Industrial nortèamerlcanõ Cy-
rus Eeaton. A Conferência esteve
reunida durante uma semana e ne-
Ia havia representantes dos Esta-
dos Unidos, Rússia, Grã-Bretanha,
Canadá, França, Dinamarca, Suécia
e Israel.

Os ciehtistas publicaram declara-

REDUÇÃO DA
AJUDA MILITAR
AO JAPÃO
TÓQUIO, 31 ó= A ajuda rr.iütaramericana ao Japão vai ser rédu-

zida, segundo declarou, ao che
gar a Tóquio Charles H. Shufl,secretário-adjunto americano daDefesa, que preside uma missãode dez funcionários do Pentágono.

Declarou que não sabia im-
portância da redução que se ti-nha em vista íazer. (F.P.)

ção cm que manifestam a necessl-
dade de tal comissão para acabar
com o temor e o segredo que cer-
cam o possível uso de armas bac-
teriológicas e químicas.

Sugeriram que se conclua um
pacto internacional de proibição dês.
ses meios de guerra e de controle
das investigações que possam con-
duzir à criação e aperfeiçoamento
de tais armas, A conferência es-
tudou a potencialidade das armas
bacteriológicas e químicas e os possfveis meios para proibir sua produção e emprego. A declaração dos
cientistas diz que os problemas de
ümü paz estável vem *-?ndo com
plicado porque tanto as grandescomo as pequenas Nações poderiam
produzir em laboratórios comunsessas armas de destruição em mas-
sá. "

Essas armas poderiam ser dispa-radas de aviões, submarinos, pro-jeteis teleguiados ou utilizados porsabotadores. (UPI).

sações, nem êle nem Eisenhower,
relembraram o passado.

Por sua vez. o presidente Ei-
senhower recordou que está cs-
treitamente ligado à Grã-Breta-
nha desde 1941 e que as relações
entre os dois paises são agora
as melhores possíveis.

Disse ainda MacMillan: "a
primeira guerra ocorreu em
crande parte em virtude de um
erro. A segunda foi diferente,
não podia ter sido evitada. Ago-
ra nos encontramos numa situa-
ção em que poderemos cometer
algum erro". Acrescentou que,
quando Kruchev apresentou seu
ultimato sóbre Berlim em no—
vembro do ano passado, "senti o
perigo de carírmos numa situa-
ção assim". E por êste motivo
fui a Rússia- em fevereiro últi-
mo. Acentuou que, com a ini-
ciativa do presidente Eisenhower
de convidar Kruchev. "agora es-
tamos em, melhor situação"."Creio, Harold" — disse Eisen-
howcr em sua resposta — "que
há uma coisa da qual podemos
estar certos. Quando falamos
de Paz, falamos de algo que é
imperioso cm nossa época. A
querra se tornou tão perigosa
por sua capacidade de destruir
civilizações inteiras que nós e
me refiro a todos os povos e es-
fadistas — temos a responsabi-
lidade de cuidar de que nossos
atos e as coisas que procuramos
fazer estejam todos dirigidos por
êsse único propósito e dirigidos
com toda a inteligência que po-
demos obter dos cérebros que
Deus nos deu, para que estas en-
trevistas — as que estou reali-
zando agora na Europa Ociden-
tal. e a que espero manter com
Kruchev — tenham sempre co-
mo fundo êste sentimento de que
a paz é imperiosa, e, se vamos
realizar uma conferência de
cúpula, estou certo de que Kru-
chev entende a solução tão bem
quanto' eu".

Respondeu o "premier" Mac-
Millan que estava de acordo com
as palavras do primeiro magis-
trado americano. E perguntou o
que podia dizer sobre o proble-
ma dos países subdesenvolvidos.
Voltou a falar o presidente Ei-
senhower: "Creio num sentido,
que ¦., 

p-j,. problaj-aqs.^ das nações
súbdésenvolviaas sao mais, du-
radouros e mais Importantes pa-ra a civilização ocidental do
que o problema das divergên-
cias entre 6 Ocidente e a Rússia.

O primeiro mandatário ame-
rioano observou que há

mente um bilhão c .00 milhões
dc pessoas sem alimentação su-
íiciente, sem habitação, roupas
e elementos sanitários. Acres-
centou que os povos subdesen-
volvidos estão comparando sua
sorte Com a dos poises desen-
volvidos c que. se não forem
adotadas nieaidas para corrigir
essa situação, "ocorrerá uma ex-
plosão". Disse mais adiante que
a maior obra de cooperação do
mundo consistiria em todas na-
ções inclusive ~a Rússia, traba-
iharem juntas para resolver o
problema do subdesenvolvimen-
to, "a íim de. que os povos pos-
sam satisfazer suas legitimas as-*
piracões".

Observou então MacMillan
que a- Grã-Bretanha tem um
conhecimento direto dêsse pre—
blema, por sua história como im-
pério e como comunidade de na-
ções. Afirmou que o colonialis-

( Continua na' 11* pás. )

AMÉWCA NÃO TERIA
SIDO DESCOBERTA
POR COLOMBO
MOSCOU, 31 - A América não

foi descoberta por Cristóvão Co-
lombo, e sim por navegadores
portugueses, eis a conclusão a siue
chegou o historiador russo Tzou-
kernik, ao finalizar paciente estu-
do de documentos espanhóis, ita-
lianos e portugueses.*. Como outros documentos rarís-
simos que fazem parte dos arqui-
vos das bibliotecas de Leningrado
e Moscou, essa informação íoi pu-blicada na revista russa "Litera-
tura e Vida", sob a assinatura do
prof. Fourman, da Universidade
de Ronej.

Segundo Tzoukernik, arquivos
inéditos dc navegadores portu-
guêses teriam sido encontrados,
permitindo que se afirme queestes conheciam as Antilhas, bem
antes da viagem de Colombo, mas
que não teriam jamais divulgado
o segredo de sua descoberta.

Ou, indica Tzourkemik, quando
Colombo embarcou, estava do
posse dc uma carta detalhada do
caminho que deveria seguir e da
escala que devia fazer no per-
curso de 4.200 quilômetros.¦ Por outro -lado, o prof. Four-
mari afirma que os chineses pu-
seram seus pés em primeiro lugar
no continente americano, cerca
do ano 1.500 A.C, desembarcan-
do no Peru, conforme o atestam
moedas descobertas em ruinas ar-

atual-Iqueológicas dali. (F.P.)

Política de pacificação
da França para a Argélia

PARIS, 31 — O general Charles De dos s5o notáveis. Também saudo ot
Õiiillis, pre-ident? d^ V República!que ca,ram no campo de honra, pe-
Francesa, íèz apelo à opinlio públl-

Mais documentos alemães
publicados pelos E, U. A.
WASHINGTON, 31 — O últi-

mo dos volumes de documentos
alemães, publicados pelo Depar-
tamento de Estado, refere-se a
um periodo particularmente im-
portante *e sintomático da evolu-
ção da politica alemã, entre as
duas guerras mundiais — verão
de 1934 à primavera seguinte.

Êsse volume, de umas 1.100
páginas, é inicú.a> em 14 de ju-nho de 1034, diíi do encontro
Hitler-Mussolini, em Veneza,
quando o Fuehrer confiou ao seu
futuro parceiro do Eixo a sua"decisão de nos rearmarmos na
escala por nós próprios propôs-ta", c suas "razões bem conheciA agência acrescentou que o!das, contra o retorno da Alemã

carga c a descarga dc navios" oue í abal° foi scntido cm Ulan Dudejnha à conferência do desarma-
hoiam t^m.Am m. —... ...—,_?. Irkutsk. Chita e outro-j cenirosjmento e à Sociedade das Nações".hajam tocado
nos. iFP).

os portos dominica- Irkutsk,
povoados, mas que o epicentro;Termina o livro cm fins de"mar-esteve, ao que. parece, perto da ço de 1935. més em que a Ale-margem sul-onental do lago. i manha proclamou o serviço mi-

, ...... , A agencia disse que o tremor|litar Obrigatório, depois de havero jornal "Revoltición". órgão ofi-j tev.e intensidade de 8 a 9 graus,freconstruído sua aviação. Umaciai do movimento revolucionário'mãs nâo especificou em que cs- circular do ministrei das Rela-esla foi medida css,-. intensidade, ções Exteriores, Freiherr Von(Continua ii.» pi-m») |(UPI) |Neurath, datada de 29 de março,

HAVANA — O ministro do Ex-'terior «Ií Cuba, Raul Roa, segundo i
O inrn.il "Rminln^iAn" XmmCm .ri t

^ . fj£&

trata longamente da visita queacabavam de fazer a Hitler sirJohn Simon, secretário de Esta-do do Foreign Office, e AnthonyÉden, lord do Sèlcr Privado. OFüehrer-Chanceler insistiu prin-cipalmente, perante os réus hós-
pedes, no fato de que "a nova or-dem ("Neuordnung"), que ha-via instaurado, "não tinha neces-sidade de interessar às outrasnações".

Um longo despacho do embai-xador alemão em Londres, Leo-
prfld von Hoesch, a Von Neurath,comenta a nomeação de PierreLavai para a chefia da diploma-
cia francesa, em outubro dc 1934.Admirador de Aristide Briand,
que dele dizia, ao que parece,"este pequeno irá longe" (emfrancês no próprio texto), Lavai
estava "cheio de boas intenções",
muito embora "destituído de per-spnalidade e de caráter". "Sob otitulo de socialista, praticava o
oportunismo político apenas dis-farçade". Hoesch achava o futu-ro protagonista da colaboração
íranctJ-alemã durante a segunda
guerra mundial "facilmente in
fluenciàvc*. Lavai, aduzia, estáconvencidi
Alemanha

ca mundial para que apoie a Fron-
ça em sua política dc pacificação da
Argélia."O mundo deve compreender que o
que estamos fazendo na Argélia nao
constitui uma tentativa de domina-
ção ou conquista. O que tazemos tem
o apoio do povo e agimos de acôr-
do com êle".

O presidente De Gaulle fêz essa
declaraçSo no Q.G. dc Kabylia, ao
terminar sua visita dc 4 dias aos pos-
tos do exército francês na Argélia.
mas a declaraçío somente foi dada a
conhecer depois que Ds Gaulle rc-
gretsou a Paris, ontem, A noite.

Disse De Gaulle que "a opinlflo
francesa aceita com paciência, cora-
gem e espirito cívico assim como com!
um sentimento de grandeza, os sacrl-
fidos que tem *quc fazer".

Acrescentou que "peço que enviem
às li opas minhas saudações c minha
expressai-, de confiança pois seu es-
forço é imenso e os resultados obti-

kj;r.-j= pila Franca naquele territó*
rio". (U.P.I.)

PARIS. 31 — Os planos do presi-
dente De Gaulle, da França, para re-
solver o problema da Argélia, consti.
luem hoje o principal assunto do po-
vo francês.

A visita que Dc Gaulle acaba da
realizar ã Argélia, por 4 dias, vem

( Continua na 11» pag. )

"'Nossos amigos
— os chilenos"

Reproduzimos, por haver sal-do truncado, n parágrafo final
do artigo Nossos amigos — o«
chilenos, que publicamos cm
nossa edição de anteontem."Sem exemplo na época do
Império, a amizade entre o Bra-
sil e o Chile continuou incon-
trastável em todos os tempos.
Seus valores de-colaboração-ps
litica e cultural", pela cônfiançae
estímulo iuc os formaram, rc-
cismam um aproveitamento di-namico através ds efetiva e
ampla intercomunicaçáo entreJERUSALÉM, 31 - Foi preso °s dois povos. A despeito dodomingo um espião que há meseí* pouco se conhecerem, eles fio"Vinha prestando informações a dispensam uma pura simpatiauma potência estrangeira, revelou! cm sinal de identificação ante-

ESPIÃO
PRESO EM
ISRAEL

policia, sem todavia fornecer aidentidade do acusado do crimedc traição nem dar o nome danacao para quem trabalhava.
Sabe-se que é"iim engenheiro

mecânico de 27 anos, empregado
nas oficinas da empresa de t|ave-
gação israelense "ELAL'. entra-
do em Israel há dez ano?, e quepoderia ser o chefe de uma rede
t.c espioníigem. A atenção da po-lícia viu-se despertada para o

rior aos fatos do intercâmbio."

) na culpabilidade dar/ai,dor í***3 visita TJC Ihe V» »m
durante a guerra mas'dlf'"',07*ata estrangeiro, vindo ea-
inimitrn ttr. m„* „!„' ipecialmetitc para com ele sc avis-na.° c um 

cação marxista' não" considera âL St?£und<) ** Informações colhi-
nova Alemanha simpática mas si-í?,?5* j* ^senheiro "ao se teria de-
nistra". jdicado a espionagem para ganhar

L.A. „„, dinheiro, mas, cm conseqüênciamcs antes, o "expurgo" da pressão sob éle exercida

por

/^/rs»J2^-*^
O abraço cada vez mai* íorte

mS-VdTiSfc7-3 -*"-•-- Tu-r| tcrdda- vis*
tC^"í-^jt^mttíimmTmtml a10.? •-- ter aeixaae pa ren i cs tio se u pafs
S^í2!âílf^H,tIcr Íera mSUv0 de 0TÍ*em> &> <*uc » Prevaleciaao massacre do seu chefe, Ernsija potência estrangeira.
SSuKw d0 «-Chanceler Vonj Revelou-se, também, que c«,sosSci-i-.eicher. Finalmente, feiram ^emclhantia foram recenfümenteassassinados o rer Alexandre, da (descobertos-, em Acre e «misa-iugoflavia. c o ministro trancês|lém. onde os agentes presos ti-das Relações Exteriores. Louisínham sido levado » tais ativída-Bartou, em Marselha, cm 9 de des devido a pressão moraloutubro de 1834, eliminados a ti-jquestio de famOia. (F.P.)ros -por um ícrrorisU croata.I
Imediatamente erfe-rça-se Hitlcn
por .explorar ésse drama, contra ja França:

**Os acontecimentos dos últimos
dias. telcjfraíava para Berlim o
ministro da Alemanha em Bel-
grado. Vikíor vi?h Heerecn, pou-

jeos depois dos funerais do rei.
| continuam a ser completo suces-
\ftt para a propaganda alemã".

; /V— ^

-NOVO /SERVIÇO' DE TEIETI^O MOA
DIRE1ÁMENTE SEJ3 ESCRITÓRIO A 30 PAISES

i^l^iVlA RAD10BRÁS
- Jafm 9 TO-WA-L
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JUSTIÇA LEIGA
A Oonstltulc-o Federal nAo mi-

mito Juizes © trlbunaln d** excc.fto
a veda a exclusão do oxAia. do Ju-
dlclárlo dt. tiuMfjuer les .c d *Jtrel-
to (artigo 14!. parágrafos .." c 20).

Em Mjsaim determinando, vãou a
concentrar natiuelo Poder a defc-
sa Juriâdlclonal dos direitos do to*
dos, quer seja privado ou público
o respectivo titular.

Dessarte, Inconcebível e de rt 1-
tanto incongruência seria quo o
Estado, dispondo do uma mauls-
tratura obrigada a distribuir lustl-
ca na conformidade das leis, ínstl-
tulsse outra através de arbltramcn-
tos.

Éste proceder significaria o rc-
conhecimento, por 61o próprio, da
exlstôncia de meios mais Idôneos c
seguros de proteger o direito do
quo os que organizou, cm caráter
permanente, para o mesmo íim.

Mas, seria de esperar-se melhor
solucáo da magistratura ad hoo
do mie da especializada c afeita ao
mister de julgar?

Náo, náo há proferir: naquela,
em geral, o árbitro atua qual ndvo*
gado da parte que o distinguiu ou
designou; na derradeira, a defesa
encontra maiores garantias e o
Julgamento forja-se cm melhores
condições de maturidade.

Quando se corre para a judica-
tura eletiva dos árbitros, imagl-
nondo-se achar na livre escolha
dos Interessados e na reduçfio das
formas processuais a panacéia ml*
lagrosa de uma justiça veloz, eco-
nômica o abonada, náo so consi-
dera. salientou Ruy Barbosa, que,
respirando no mesmo ambiente mo-
ral, este gênero do tribunais se náo

QUINHENTOS
TÉCNICOS
PARTICIPARÃO
DOS FESTEJOS
DO DECENARIO
DAACAR

Cerca de quinhentos técnicos
«m extensão rural e crédito su-
pervisionado estarão reunidos em
Belo Horizonte, nos próximos
dias 9, 10 e 11 de setembro, par-
tldpando da X Reunião Anual
da Associação de Crédito e As
«lstência Rural (ACAR), promo-
vida por esta entidade, como
parte aas solenidades comemora-
tivas de seu décimo aniversário
de fundação.

Essa Reunião Anual, que já é
uma tradição na ACAR, tem com
finalidade o congraçamento de
aeu pessoal que trabalha nos es-
critórlos do interior do Estado
com seus colegas de Belo Hori-
zonte, ao mesmo tempo que a
discussão de problemas relacio-
nados com seu trabalho. A êsses
Conclaves comparecem autorida-
des e técnicos de organizações
ligadas ao meio rural, além de
convidados especiais.

Êste ano, o tema central da
X Reunião da ACAR será "Dez
Anos de Extensão Rural e Cré-
dito Supervisionado no Brasil",
a scr desenvolvida em palestras,
conferências e reuniões de de-
bates. Do programa também
constará uma parte social, dedi-
cada aos funcionários da ACAR
• seus familiares.

É oportuno lembrar que n
ACAR tendo iniciado suas at;-
vidades em 1949, serviu de mo-
dêlo e exemplo para quc outras
entidades congêneres surgissem
•m outros doze diferentes Esta-
«tos do Brasil.

podo subtrair A contamlnayáo, cuja
lnflu. nela tem atuado sobre os ou.
tros.

Nilo se considera, também, dir, o
mestre, que nestes se conservam,
uo menos, contra os desvios ou cx-
cesso» das sentenças, essas formos
tutelares, com as quais, se acaso
tarda mais a conclusAo dos litígios,
ao direito so proporciona, cm com-
pcnsaçfto, uma sério do recursos,
ondo élo so asila sucessivamente,
defendendo-se, com vantagem, do
trincheira em trincheira, ao invés
do soçobrar, sem remédio, logo no
primeiro encontro.

Náo há, pois, negar a supcrlorl-
dade da Justiça judiciária, que,
apesar dos inconvenientes que se
lhe arroguem, oferece "compensa*
filo do sobra na prudência das suas
salvaguardadas e na dlscriçáo das
suas soluções", à improvisada.

De resto, a preferência pela úl-
lima eqüivaleria a proclamar o
descrédito e imprestanca do Judi-
clário, anulando-se o regime es-
tabelecido pela Carta Magna, que,
além dos pi .citados preceitos, exi-
ge a independência e harmonia dos
três Poderes, proíbe a delegação
de suas atribuições e impõe a igual-
dade de todos perante a lel (arli-
gos 36, e seu parágrafo 2.°, e 141,
e seu parágrafo 1...

Pelo que me toca, asseverou
Troplong, no primeiro terço do
século XIX, pelo que me toca a
mim, que, por vezes, tenho sido
árbitro, declaro, como experiente,
que, em processos de alguma gra-
vidade, eu náo aconselharia a nin-
guém o fazer-se Julgar por árbitros.

Embora êsse tribuna], concluiu,
se tenha por mais reto do que as
mais equitatlvas leis do Mundo,
a mim se me afigura que êle só se
acomoda a um diminuto número de
questões de íato e a interesses de
medíocre monta.

E* de rejeitar-se, de todo e para
sempre, a via arbitrai nas causas
que entendem com os bens da co-
munidade, que respeitam ao patri-
momo do Estado, ou a qualquer de
suas subdivisões.

Ademais, amarga, bem amarga,
se apresenta a experiência da
União com os Juízos arbitrais, fór-
mula que Monnier estigmatizou, ao
debater-se, no Conselho de Estado
da França, o Código de Processo
Civil, como a sátira da administra-
çáo da justiça.

Haroldo Renato Ascoii

FURTO
NO LABORATÓRIO
DA PREFEITURA
COMISSÃO
DE INQUÉRITO
APURARA 0 FATO
O prefeito determinou a aberta

ra de Inquérito administrativo .
ra apurar responsabilidades no de-
«aparecimento de um aparelho de
alta precisão, avaliado cm 2 ml*
lhões do cruzeiros, do Laboratório
Bromatológico da Prefeitura.

Em palestra com a reportagem,
o secretário do Saúde e Assistência,
deixou transparecer quo Já está
ciente da identidade do autor do
furto. Entretanto, limitou-se a in-
formar-nos que íô_ pormenoriza-
do relatório ao seu colega da Secre-
tarla de Administração que, devi-
dumento autorizado pelo governa-
dor da cidade, vai designar uma
comissão de funcionários pnra apu-
rar o fato cm inquérito adminls-
tratlvo.

Por outro lado, íol designada
uma outra comissão para sindicar
o desaparecimento de um rádio
que se achava Instalado no auto-
móvel oficial que serve ao asslsten-
tc do secretário de Administração.

NAS LIVRARIAS
ÚLTIMO LANÇAMENTO NA

COLEÇÃO DOCUMENTOS BRASILEIROS

CASTRO BARRETTO

POVOAMENTO E POPULAÇÃO
(POLÍTICA 1'OI'H.Al IIINAI, IIHASII.I.IIIA)

2." EDIÇÃO REVISTA E AUMENTADA - 2 VOLUMES

CRS 11.539.750,00
PARA PAGAMENTO
DE DESPESAS
DE PESSOAL
DA ALFÂNDEGA
O diretor-geral da Fazenda,

de acordo com o parecer da
Contadoria Geral da República,
autorizou a entrega, pela Te-
souraria Geral do Tesouro Na-
cional, do suprimento na ha-
portancia de Cr$ 11.530.750,00,
ao tesoureiro chefe da Alfânde-
ga do Rio de Janeiro, corres-
pondente ao duodécimo do mês
em curso, para pagamento das
despesas de Pessoal.

JUVENTUDE SAUDARÁ A PÁTRIA
FESTEJANDO A INDEPENDÊNCIA

O Ministério da Educação e
Cultura, informa a sua Divisão
de Educação Física, está con-
vidando todos educandàrios ca-
riocas de grau médio a partici-
parem do grande desfile comeme-
rativo da Independência do Bra-
sil, no próximo sábado, dia 5,
às 15 horas, nò Estádio do Flu-
minense, com a presença do pre-
sidente da República, que profe-
rirá um discurso relativo à data.
As representações devidamente
uniformizadas terão no minimo
vinte alunos que formarão em
coluna por seis, tendo à frente,
isolada, a bandeira do educan-
dário e mais adiante um aluno
transportando o cartel. A ban-
deira do Brasil encabeçará o
desfile, motivo por que não é

permitido o desfile de outra Dan-
deira nacional isolada.

A Divisão de Educação Física
informa aos estabelecimentos de
ensino médio que será dada per-
missão para que todos os inte-
grantes de uma representação ou
uma ou mais fileiras levem ban-
deiras nacionais formando um
conjunto de símbolos. As repre-
sentações desdocar-se-ão pelos
seus próprios meios e concen-
trar-se-ão nos Jardins Guanaba-
ra, tté às 14 horas do dia ein-
co. As adesões ao desfile pode-
rão ser comunicadas pelo tele-
fone 42-7992, das 12 às 17 ho-
ras, ou pessoalmente no Palácio
da Educação, no "bureau" da
Divisão de Educação Física, si-
tuada na entrada do auditório.
A direção da Divisão encarece
a urgência da comunicação dos
estabelecimentos que desejam
participar do desfile a fim de ser
possível a confecção dos cartazes
com os nomes dos educandàrios.

"... um livro de todoa oi pontos de vista recomenda-
vel boi estudiosos brasileiros, já porque no-ro futuro or-
pende do povoamento e tia cxploraçüo do solo, já porquedivulgando com clareza as leis da demografla, e a história
da nossa colonizado, aponta «oluçfie* sensatas e positivasA nos.a.pollll.n Imigratória". — SÉRGIO MILLIET,

Outros livros sóbre Efitudoi Brasileiros lançados há pouco:
UANIEI, DE CARVALHO — Novos Estados t Depoimentos. .
ANTÔNIO GONTIJO DE CARVALHO — Um Mlnlstírlo Visto porDentro.
JASSIANO RICARDO — Marcha para Oeste - 3.» edlç.lo revista c

acrescida de 2 capítulos — 2 vols. Ilustrados.
ÜILBERTO FREYRE — Problemas Brasileiros de Antropologia —

2.» edlçSo revista e aumentada.
GILBERTO FREYRE — Ordem e Progresso — 2 vols. ilustrados.
JUAREZ TÁVORA — Organizaçlo para o Biastl,

Edições da
Livraria JOSÉ OLYMPIO Editora

MINISTROSTRATAM PM REUNIÃO
DE AFTOSA E TRÁFICO DE GADO

PÔRTO ALEGRE, 31 — (do
correspondente) — Na reunião
entre os ministros da Agricultu-
ra Mário Mineghetti, do Brasil
e Carlos V. Puig, do Uruguai,
assuntos de vital interesse para
as duas nações íoram debatidos.
Logo no início dos debates, ven-
tilou-se a questão do tráfico de
gado nas fronteiras Brasil-Uru-
guai, tendo o ministro Meneghet-
li externado o seu ponto de vis-
ta do que tal contrabando se ba-
seia na questão preço que é,
mesmo o principal fator desse co-
mércio clandestino.

ACORDO

E frisou: "O ' 
desfalque nos

nossos rebanhos é grande, pois
atualmente tanto o Uruguai co-
mo a Argentina se ressentem da
íalta de carne. Isso iprovoca um
aumento de preço de produtonos dois países, e, conseqüen-
temente, maior contrabando nas
fronteiras. Assim, são dois a de-
bilitar um. Devemos criar um
acordo fronteiriço para regular
as importações de casais repro-
dutores, tão necessários aos
nossos criadores, para o aprimo-
ramento de seus rebanhos. Tam-
bém postos sanitários seriam
criados nos pontos mais indi.
cados para facilitar a profilaxia
dos animai.".

Por sua ve_;, o sr. Carlos V.
Puig ressaltou qu_ os problemas

ra tomarmos as rédeas e dom!
nannos o contrabando, devemos
extinguir êsse mal que sufoca os
nossos serviços públicos", — de-
clarou.

BRUCELOSE E AFTOSA

Continuando disse o sr. V.
Puig — "Dentro de poucos dias
será apresentado ao Congresso
um anteprojeto de lei visando
à obrigatoriedade da vacinação
semestral no meu pais com a fi
nalidade de extinguir a brucelo
se e a aftosa que depreciam a
nossa carne nos mercados inter
nacionais, além de causar preo.cupação no consumidor. No
Uruguai há vacina suficiente para essa medida.

O ministro uruguaio referiu-
se, também, à política financeira
e asslstencial de seu governo aos
fazendeiros e agricultores, dentro
de um financiamento a longo
prazo e a juros baixos, íorne-
cimento de adubos, fertilizantes
e produtos químicos de profila-xia animal etc, tese que está
em perfeita concordância com areforma agrária preconizada pe-lo sr. Mário Meneghetti, isto éfixação do homem à terra, re
forma bancária e maior assis-
tência governamental ao homem
do interior.

NAO CUMPRIRAM
Finalizando a reunião, o ml.nistro Mário Meneghetti, refe-rindo-se à carne curada, declo-rou: — "Nada de oficial íoi re-

dêss. intercâmbio iletól. não se quelioi-ürme^ltó.ên^tóti-podem resolver com simples de- ££ da aftea na nossa ^*m_

quíbic

cretos nem com armas e sim
dentro da razão e do bom-senso.
Adiantou que um dos passos
mais importantes para a repres-
são ao contrabando, é a provi-
dência por parte dos governos,
no sentido da simplificação da
burocracia, que constitui um dos
maiores entraves ao comércio
exportador. — "O primeiro con-
trabandista é a burocracia e pa-

AVENIDA PERIMETRAL
JANEIRO - SOCIEDADE

DO RIO DE
BRASILEIRA

DE URBANISMO-CONSTRUÍDA COM

curada destinada aos Estados
Unidos. Amostras ioram colhi-
das de algumas barricas com car-ne salgada rejeitada pelos norte-americanos, não acusando osexames a presença de virusdesse mal. No meu entender, a
questão da carne curada é dura-mente um fator comercial. Se-
gundo consta, a carne importada
era mais barata qúe o produtolocal. A questão é de preço enao sanitária e os contratos íir-mados não foram cumpridos ne-
_l__- M ._-*¦>*-.*.« __.__.__<--_ 1 _rlos compradores. Felizmente^
prejuízo do Brasil não foi dimaiores. A Argentina, todavi
perdeu milhões de dólares".

PIEDADE, SENHORES!
Um pau-de-arara paraibano, que

fui vendido, conto outros muitos,
a determinado fazendeiro da ter-
ra do doutor Juscelino, por qua-
tro mil cruzeiros, conseguiu fugir
da senzala de nova espécie e che-
gon a São Paulo, onde contou a
sua triste história,

Iv>i vendido juntamente com 37
companheiros de infortúnio t tn-
contron na fazenda do Senhor
mais de 80 nordestinos escravos,
vivendo em promiscuidade, como
bichos, trabalhando dc sol a sol
apenas pela comida. Os que antes
tentaram fuga foram caçados pe-
los capitães-de-mato mineiros, sen-
dc que alguns morre:am afogados
no rio por onde tentaram, nadan-
do, livrar-se do cativeiro.

A história está contada direiti-
nho, com es nomes do fazendeiro
comprador c do agenciador da
carga humana nos sertões adustos
do Nordeste. Está igualmente
n)cncionado . lugar onde se acham
os escravos.

Agora pergunto: que providên-
cias adotaram as autoridades no
sentido de verificar o fato c pu-
nir os culpados!' Nenhuma, evi-
dentemente.

Mas se as autoridades respon-
sáveis nada fizeram, por que os
representantes nordestinos na Câ-
mara e no Senado não promove-
ram a constituição de v.nu, Comis-
são Parlamentar de Inquérito, pa-
ra apurar êsse atentado à nossa
civilização f

E' inconcebível essa cruel indi-
ferença pela situação dos infelizes
que, tangidos pela extrema misó-
ria reinante nas glebas onde nas-
ceram, lançam-se ao desconhecido
à cata de melhor sorte no Sul do
País e aqui encontram apenas o
cativeiro !

A fatalidade persegue essa gen-
te que, entretanto, ê bem, digna dc
ser amparada, protegida, conside-
rada.

Até há poucos anos, quando ain-
da não existiam as comunicações
fáceis t_ hoje, seu destino cra ic-
vado pelas estradas líquidas ao in-
terior do Amazonas, onde reinava
igualmente o regime da escravi-
dão, vivamente descrito pelo por-
tuguês Ferreira dc Castro, que lá
viveu, e sofreu. Logrou, porém, li-
vrar-se daquele inferno verde e
escreveu sua história em "A Sei-
va", um dos livros mais notáveis
da literatura luso-brasileira.

A tragédia dos párias está toda
ali, de maneira edificante.

. Apesar de tudo isso, os nordes-
tinós povoaram aquelas vialas ter-
ríveis e dilataram por lá o terri-
tório nacional, através do sofri-
mento e da morte.

Raiou a nova èra das rodovias,
propiciando o acesso à região
abençoada do Sul do pais.

Os párias correram para aqui e
aqui, em meio à civilização, à ri-
queza, à ábastança, encontraram
o tronco, as senzalas, nesse inte-
rior mineiro, que outrora se cos-'.limava chamar terra da liber-
dade!

Ouso pedir aos dominadores
deste país, quando mais não seja,
um pouco de piedade para essa
raça de sofredores, um pouco de
proteção para os que padecem, nes-
sas trágicas incursões de desespê-
ro à procura de vida.

AU Right

Chega ao Rio hoje à tarde
o secretário-geraí da ONU

Para uma vlblla ao Brasil, i t.i sen*
do rsperado na tard« do nojo no
aeroporto do Gal.üo, o ar, Dag Ham*
marakjold, .rcretilrlo-r.ral dai Naçõn
Unidas. O Ilustre visitante perma*
necerá entre nós durante B dlai, de-
vendo nesse espaço de tempo co-
nhecer, alem do Rio de Janeiro, as
cidades de SSo Paulo e de Brasília.
O _-lii-t.-.ti.i<. dns llelações Exteriores
Já organizou um extenso programa,
do qual consta uma entrevista cole-
tiva do sccretnrio-geral das Nações
Unidas A imprensa, nn tll.i Imediato
ao da chegada, isto é. amanha, As
11,30 horas, no 7." andi»- -ta ADI. O
regresso do sr. Hamiiih.3l.Jold aos
Estadoi Unidos esti previsto para o
próximo dU •*••

AS 14,4. UOKA- - .KQADA

O avlSo em que viaja o a-.. ***.t.
geral das Nações Unidas dever.» J_ '
sar no Galeão As 14,45 horas. SerA
recebido por autoridades civis e ml-
litares. A sua disposição estar&o, de*
signados pelo Itamarati, o conselheiro
Paulo l.eíin de Moura e o secretário
Davld Silveira da Motta Júnior.

Após instalaçSn no hotel e ligeiro
descanso, o sr. Dac Hammars kjold,
às 17,30 horas, visitará o ministro
daa Relações Exteriores, ar, Hor Aclo
LAfer, no Palácio Itamarati.

JANTAR A NOITE

Al 20,30 horas, no Ministério das
I.oliiçõ.- Exteriores, o ministro Ho.
ráclo Láfer e senhora oferecerio um
jantar ao visitante. Cnm essa Jantar,
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STF CONCEDEU
EM PARTE
ORDEM DE "HABEAS-
CORPUS"
Em sua sessão plena de ontem,

o Supremo Tribunal Federal,
sendo relator o ministro Lafaie-
te de Andrada, concedeu, em
parte, "habeas-corpus" impetrado
a favor de Israel Kriss e JosefBar Berkowiez, que foram con-denados pelo juiz da Comarcade Itapctininga, cm São Paulo,
pela prática do crime de desça-minho. Os pacientes alegaramfalta de justa causa e incompe-
tência do juiz, porque o crime seteria consumado em Curitiba enão em Itapetininga.

Com a decisão do STF, seráanulada a sentença do juiz dacidade paulista, devendo ser pre-ferida outra, pelo juiz do Para-na.

CONSTITUÍDO
0 GABINETE
DO MINISTRO
DA JUSTIÇA
Lentamente processou-se a

organização do gabinete do novo
ministro da Justiça sr. Armando
Falcão. Somente agora, muitos
dias passados de sua posse, fi-
cou concluída sua organização.
Dôsse fazem parte os srs: José
Vieira Coelho, chefe; José Bo-
niíácio da Silva Câmara, secre-
tário-particular; Aidano de Oli-
veira Martins, major da Polícia
Militar, asslstente-militar; Ru-
bens Reis Ferreira, capitão do
Corpo de Bombeiros, ajudante
de ordens; Waldir de Souza Bei-
riz, Leopoldo César de Miranda
Lima, José Morais Rego Costa,
Ademar Mello e Josino de Assis
Almeida, assistentes; Murillo
Gurgel Valente. Athayde Agos
Unho Luz, presidente do Comitê
de Imprensa do Ministério, c
Reinaldo Fonseca, oficiais de gabinete.

CURADOR CONTRA A ATUAÇÃO
DE BRENDA LEE EM "BOITES"
Br.nda Lee, a pequena cantora l poderá Brenda sofrer a influência

revelação dos Estado.» Unidos, <Jue da perversão moral de que trata
deverá chegar ao Rio no próximo ° artIg,° U1 do cócll_° <¦« Meno-
dia 12. náo poderá exlblr-se ao pú- SV^W**^ pela le|^ao

"PRÊMIO HERBERT
MOSES" PARA
JORNALISTAS
Encerram-se em outubro cor-

rente as inscrições ao "Prêmio
Herbert Moses", instituído pelo
Ministério da Agricultura e des-
tinado a estimular o jornalismo
agrícola no Pais. Numerosos
trabalhos publicados no Rio c
em São Paulo já foram entre-
gues.

O primeiro, segundo e tercei
ro colocados receberão prêmios
de trinta, vinte e dez mil cru-
zeiros, só podendo concorrer sé-
rie de reportagens assinadas de
no mínimo tres trabalhos.

Os jornais contendo as publi-
cações deverão ser enviados ao
Serviço de Informação Agrico-
la, 49 andar do edificio-sede do
Ministério da Agricultura, L_r-
go da Misericórdia, nesta Ca
pitai.

encerram-te as homenarens do dl»
de hojt.

AMANHA

Amanhíl, o ir. Die Hammi-ra-.Jnld
visitará, As 10 horai, o Escritório da
Junta do Asilstftncl* 1-cr.lca da* Ni-
çfies UnlJas; ás 10,-1-, visita ao Cen-
tro de Informações do meemo orgi-
nlsmo; is 11,30 — EntrevtsU coletiva
A Imprensa, na ABI; ás 13 horas,
nlu.oi.ii no Jockey Club, oferecido
pelo repreicntante permanent* do
Brasil junto ás Naçóes Unidas; ás
15,30 — visita ao presidente da Cá-
mara doa DcDUtados; ás 16 horas,-
visita ao presidente do Senado; ás
16,30 hora., visita ao presidente do
Supremo Tribunal Federal; ás 1J.1J
horas, visita ao presidente da Repú*
blica, no Palácio do Catete; Ai 19 ho-
ras, reccpçílo oferecida pelo emba!-
xador Osvaldo Aranha e aenhora, na
residincla do casal, A Rua Cosme Ve*
llm, e, As 21 horas, jantar oferecido
pelo sr. Raymundo de Castro Maya,
na Rua Murtlnho Nobre, em Santa
Teresa.

PARA SAO PAULO

Dia 3, o ir. Ilammarskjold em-
barcará, cm AvlSo da Força Aérea
Brasileira, para Sfio Putilo, onde de-
verá chC(ar As 9...0 horns. sendo re-
cobido com honras militares. Na Ca-
pitai bandeirante o Ilustro vlsltant*
cumprirá igualmente vasto programa,
principalmente ás indústrias. Várias
homenagens lhe serUo prestadas pelo
governador • autoridades. No dia 4,
quando receberá várias homenagens
na parte da manhg, o secretário-geral
das NaçSea Unidas, As 11 JO embarcará
de volta ao Rio de Janeiro, onde, As
13 horas, será homenageado pelo pre-
sidente Juscelino Kubitschek, com
um almoço no Palácio das Laran-
Jeiras. As 15,30. haverá u'a mesa-
redonda com funcionários do Mlnls-
tério das Relações Exteriores naquele
Minlslórlo; ãs 16,30, visita ao ma-
rcchnl Teixeira Lott, no Mlnlrtério
da Guerra; ás 17,15 horas, visita A
Reitoria da Universidade do Braill;
e As 20,30 horas, jantar oferecido pelo
embaixador da Suécia — pátria do
sr. Ilammarskjold — na reeidéncla
deste, A Rua Francisco Otavlano.

BRASÍLIA

O dia 5. último de sua estada no
Brasil, será tomado com visita a Bra-
silia, onde o secretário das Nações
Unidas passará <> dlai regressando ao
Rio à tardinha. A noite, (22,15 hl o
nosso visitante embarcará no Galeão,
dc regresso aos Estados Unidos.

PROF. T. RIECHERT
CHEGA AO RIO DIA 3
Está sendo aguardado no pro-

ximo dia 3. nesta Caipital, o pro-fessor T. Ricchert, diretor da Clí-
nica Neurocirúrgica do Freiburg,
Alemanha, que fará conferências
sobre a especialidade na Univer-
sidade do Brasil.

tWSTiÇA MiLiTAR
MOVIMENTAM-SE OS CÂNDIDA-

TOS A VAGA DE AUDITOR NA
MARINHA — Com a aposentadoria
do dr, Bolivar Barreira de Souza, ve-
riílcou-se uma vaga da juiz na la.
Auditoria da Aeronáutica. Essa vaga,
na forma da lel vigente, deverá ser"
preenchida por promoção de audi-

ítores de primeira entrância. Entre-
tanto, íato interessante está se pro-cessando. Os juizes de segunda en-
trflncla ó que estão solicitando trans-
ferência para o preenchimento do
cargo causando, dêsto modo, demora
na promoção dos de primeira en-
trar.eia na vaga existente .Os juizes
que soUcii_.-r. transferência sSo os
seguintes: dr. Francisco Cavalcanti de
Souza, da la. Auditoria da Marinha e
antigo juiz da 4a. Zona Aérea de S.
Paulo; Fláclo Luçan de Oliveira, da 2*
Auditoria da Marinha; e Clovis Kruel
de Moraes, da 3a. Auditoria do Exér-
cito. Todos antigos magistrados, com
uma folha de serviço A Justlqa Ml-
li tar das mala recomendáveis.

GEN. DE EX. PRENDE CAP.
AVIADOR — Em longa pcUçSo ende-
reçada ao Superior Tribunal Militar
o advogado Justo de Moraes vem de
impetrar uma ordem de "habeas-
corpus" em favor do capltflo-avlador
Gerseh Nerval Barbosa, ajudante de
ordens do brigadeiro Oswaldo Ba-
loussler, preso pelo general de Exér-
cito Artur Heskett Hall, comandante
da Escola Superior de Guerra, por
transgre-são disciplinar, por 2o dias.
Nesse documento o causídico- cm
apiAço analisa longamente o ato A
luz dos regulamentos disciplinarei ."

da ConsUtuição, bem como, pie emfoco a incompetência da autoridade
para por -m dizer: "Antes de íin. *
llzar, náo pode deixar de ser dito.
que os fatos foram contorcldos, cls
que o Impetrante — cap.-av. GersehNerval Barbosa — jamais praticou
qualquer transgressão disciplinar, está
sendo, apenas, viUma de um ato com
finalidade estritamente política, « da
muito mal-r alcance... O comporta-
mento do comandante da Escola Su-
perlor de Guerra — general de Exér-
cito Artur Hcskctt Hall. viola, por-tanto, os princípios básicos constltu-
cionais, relativos aos Direitos e Ga-
ranUas Individuais, uma vez que o
Impetrante — cap.-av. Gerseh Nerval
Barbosa, está ilegalmente privado do
seu Direito Fundamental de Liber-
dade". A rr»edlda tomou o n.o 26,122
o íol distrlbuida. para relatá-la e
julgá-la ao ministro gen, de Exér-
dito Olímpio Falconicrl da Cunha quc,
depois do um breve estudo, mandou
requisitar informações urgentes do
cmt. da E.S.G. da autoridade dita
coatora.

NOMEADO O MINISTRO VAZ DE
MELO — O presidente do Superior
Tribunal Militar designou o ministro
togado WMhington Vaz de Melo para
presidir o concurso dc julz-audttor
Tecem-aberto para o preenchimentodas vagas existentes na primeira en-
tráncia, O ministro Vaz de Melo JA
tomou uma série de providências para
a realizaçáo do mesmo dentro do
mais curto prazo.

blico de "boltes"* cariocas. A des-
t>afs, Já atuou em lugares

de evoluçfto moral mais livre, como
peito dos esforços dos advogados P01" exemP'o Paris e a cidade de
__, „.«,.-.-.„. a. _. _. Las V-vas.do promotor da temporada dc!
Bíend», o sr. Frederico C. de I

ey, as.

CURADOR VETOU
Mello, na tarde de ontem o curador
de menores Eudoro de Magalhies, I . utl/;ur?í1?r
indeferiu o pedido de licen.a 5fctfffiS So^Uem ¦?£
exibição da intérprete de "Jam-iitem do alvará de sollcítaç_o. ter-
balava" ante os freqüentadores dej?__••-_ncio P?*|_ negar peremptória
espetáculos da madrugada.

PARTICIPARA
DE DEBATE NA UNESCO
A fim de tomar parte nos de-

bates da UNESCO, sobre pro-
gramas e "curriculum" do ensino
primário e secundário, embar-
cou para a Europa o prof. Abgar
Renault, ex*secretário da Edu-
cação de Minas e ex-ministro da
Educação e Cultura. O repre-
sentante brasileiro na reunião
dos peritos em assuntos educa-
cionais, convocados pela 
UNESCO, permanecerá em Pa-
ris cerca dc um mês, tempo que
levará o trabalho daquela or-
ganização mundial.

CR$~46óM39530
PARA 0 DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS
DE RODAGEM
O diretor-geral da Farenda

autorizou a entrega pela Tesou-
raria Geral do Tesouro Nacional
ao tesoureiro do DeparlameiU'''
Nacional de Estradas de Roda-
gem. do Ministério da Viação,
ou ao seu substituto eventual,
da import/incia de Cf 
466.910.3.5,30, correspondente
ao duodécimo de junho do ano
em curso, à conta da cotação —
ri .--._--..--... mi _ t-!._.- t_~. !.._.;-.__:_i ,..._¦.-. in . ..t ¦ j .--...ii i\-/.j./vi«jmj
Nacional — constante do vigen-
te orçamento do referido Minis-
tério. .

BENEDITO BARROS
EGustavo Phlladelpho Azevedo

AnVOOADOS
Ar. Almlranta Barroso, n". 72

jo. andar — Tel. 42-6720
53883

Dr. Hamilton Gonçalves.
MarcaiHafailels:52-0032 e 22.fl_J L

l CABELOS

JUVENTUDE
ALEXANDRE
USE E NAO MUOf jl

PR1FIRAM OS

p_______P_A;04JjyAV'' '. ¦ .OM'AI'M'«CftO

FE RR INI
fa\ V.RiriOUE A MARCA NA VARETA

___ ._ .~". ,---•-•''"________—*

A_ de Carvalho Azevedo
O ALVARÁ

Os rc_.po.__Y__, pela apresenta-
jçio de Brenda Lee, pan. o públi-

ro carioca, na «mana linda, en.
j!.:....:u com um n'.•....... de Ikenc*.
ino Jujtado de Menores, a fim de
Im precaverem contra qualquer ato
impet-i-ivo por p«rte tiãquelas au-

; toridades esptcializadAí

laiJEíMltt,. ___NÇASJ>0 CORAÇÃO - AVEÍ-D^„^')'&?.%* ni

nos de "boltes", sem contudo ia
_er referência à su* presenr.» em
vesperals, hipótese que provável-
mente náo encontrar* obstáculo»
por parte d&_ autorlda/ies do Jul*
cado de Menores.

Em palestra com a reportagem,
o Curador de Menores disse nio
pretender querer criar embaraços!
para os promotores da vinda de- _._~_-*_ t *___ *-_, T-- _,

_«-,___.

TRAVELLERS CHEQUES

n~n tv*.ic-Mtt tm

REPRESENTANTE LOCAL: Mafla Eng. e Com. - Av. Presidente . .anMm
osevelt, 115 - 3.° andar - grupo 304 - Fone 42-1841 - 52-1071 - 42-3281.

Entre outros monvos, os advoga- t
j dos do empresário alegavam que' cornado, abttr precedentíi que íe-
i Brenda í de nacionalidade estran-! rem írontalmente a nossa legisla-!¦ grira e se acha autorizada pelo seu .ao." :pal«, e qv* veio até nós acorapa- ! Eaíeixando sua- declaraçe-s dl*-1
nhi-da de sua máe e seu tutor. Ale- jse-nos o dr. Eudoro de Mt^aB-k*: I

I gam ainda es patreses que a me- I — "Em locais apropriados, estou j'nor p*ça Imposto de renda no*- Es- ': 
plenamente de acordo. Quanto aj-6«3_i udos Unidos t mal» alz-d» que nio t"boit_a" conca.. \

DÓLARES
LIBRAS

FRANCOS FRANCESES
MARCOS __^n|sa

¦

rBÂÍICafJiaNMJiOVO MÜNM S.A.

r»«

_______________________________u_____l _¦ uai mi ml "-«-—m*
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ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS LANÇA
CAMPANHA: SÓCIO CONTRIBUINTE AJUDA

A "Or_nnl7açSo dn» Volunt4ri_i"| resto do Piils. T«*>dns contribuem com
lançou ontem » cfimpanlin destinada m'í0 de obra, principalmente em »cr»

|vlçrwi do costura. Fundada em 19*18,m »ng*irinr eaicln» contribuinte***, Fins: a Orifnnl-ciçfio distribuiu al. ngora 8
financiamento dn obra de nssislén-lniir.iflcs de pcçns de roupns nos hos-
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Organização dos Voluntárias
Diplomas dc corte c costura

cia social da instituição quc, nascldn
no Rio de Janeiro e para atendimen-
to • assistência aos doentes (pobres)
internados no* hospitais locais, crês-
cam, cresceu muito, alongando-so por
todo o pais, diversificando também
o» «ervlços que presta.

14 ANOS

Tem a "Organização" rnll membros
no Rio de Janeiro e mais 14 mil no

•-:»"-

•A* .

Ue volta para os Estados Uni-
doi, vindo de um Congresso de
Fisiologia, realizado em Buenos
Aires, chegou no Rin o dr. Jaime
ri-Sunyer, dlrctor-niédlco dos La-
boratórlos Winthrop Inc., do No-
va York, membro eminente da
Academia de Ciências de Nova
York e antigo professor nas Uni»
versldades do Chile e do México.
Ontem, dia 31, no Sorvlço Clinico
do prof. Cruz Lima (Sta. Casa da
Misericórdia), o dr. Pi-Sun/cr
pronunciou uma conferência só-
bre "Princípios de Pslco-Farma-
cologla". Amnnhíl, fará outra con-
farina-la sobre a "Contribuição da
Indústria Farmacêutica ao Pro-
gresso da "Terapêutica". O ato teri
lugar na Casa da Farmácia do
Brasil (Rua dos Andradas, 96, 10°.
andar), as 21 horas, durante a
sessão conjunta da Academia Na-
cional de Farmácia com a Asso-
ctaçfto Brasileira de Farmacêuticos.

«5370

pitais pobres de todo o pais, que a
ela recorreram. O material emprega-
do (tecidos) é comprado, com o di-
nheiro conseguido em campanhas fl-
naneciras, diretamente às fábricas.

Foi fundada por D. Elise Coimbra
Bueno Lynch e sua irmíi. D. Lysla
Coimbra Bueno Gomes Pereira. Os
trabalhos de costura começaram na
Embaixada Americana, com o apoio
da embaixatriz Bcatrlce Berle. Mais
tarde transferiu-se para o Palácio
Guanabara, onde hoje funciona.

PARA A FRENTE

Diante do sucesso obtido no DF,
com o elevado número de "Volun-
tirlas" e rendimento de trabalho, a
Diretoria resolveu fundar núcleos da
Organização em todo o pais, princi-
palmente onde era mais acentuado o
número de solicitações. Surgiram,
assim, 301 núcleos, que vSo de uma
ponta a outra da Nação, mas são
mais numerosos na região Nordeste.

MAQUINAS

Os núcleos da organização, quan-
do a ela filiados e através de acôrdo
firmado, recebem, por empréstimo,
máquinas de costura para o desen-
volvimento dos serviços inclusive de
aprendizagem. Os núcleos são entl-
dades autônomas e desenvolvem os
seus serviços de acôrdo com as clr-

cunstAnclaa localt. Alguns deles pro»
grediram multo • até formaram cur-
sos do corte e costura, conferindo
diplomas nos aluno». Outros distri-
buem prêmios aos melhores classlfl-
cados.

Nada menos de mll máquinas de
costura foram, recentemente, distri-
buldas pela Organização, beneficlan-
do núcleos nfnstados como o de Rio
Branco (.Acre) e Utlcariti, Mato
Grosso, éito com uma. populnçfio ln-
dlgcna de 18 mll almns que se vestem

pode»se afirmar — unicamente
com o produto das "voluntárias" lo-
cais entre as quais predominam as
Índias.

A grande maioria dos núcleos da
Oiganiznçáo mantém hoje outros cur-
sos oo lado da costura, como de al-
fabetlzação c primário. A grandemaioria é dirigido por padres, os vi-
gários locais. São estes os q*'e rece-
bem as máquinas da instituição.

ARTESANATO

A Organização das Voluntárias, em
contato diário com os núcleos, vem
observando a necessidade de comple-
mentar os cursos existentes. Assim
é que a Diretoria conseguiu fundos
para a compra de 132 máquinas ln-
dustriais de artaeuanato (artífices, al-
faiates e sapateiros) das quais 12 jáforam entregues aos núcleos e estão
om pleno funcionamento. Fo!, dc
parte da Organização, o alongamen-
to dos serviços ao sexo masculino.

APELO

A Diretoria da Organização das
Voluntárias faormula um apelo às do-
nas de casa: procurem a Organiza-
ção. Poderão trabalhar em casa ou
na sede, nos momentos disponíveisde qualquer íorma será uma con-tribuição para a solução de um pro-blema como vestir um enfermo hos-
pltalizado, Agora, com o lançamento
da campanha de sócios contribuintes,
mesmo as que não têm tempo paratrabalhar, poderão ajudar contrlbuln-
do financeiramente.

A DIRETORIA

Pa Diretoria da Organização duu
Voluntárias fair-.., parte: presidente,Elisa Coimbra Bueno Lynch; vices,
Helena S. G. Borges e Maria Ade
laide R. Campos; diretoras: 5511a Rê-
go Monteiro, Lysla Coimbra Bueno
Pereira e Maria Eudoxia Gualberto;
conselheiras: Deolinda Macedo Por-tinho. Margarida Dória Batista, Car-
mem de Uma Cavalcanti, Heloisa PVieira, sarah Van Ervcn Liberal
Tem como tesoureiro o sr. Armando
Redij Campos.

São coordenadoras dn campanha
para angariar sócios: Elisa CoimbraBueno Lynch, Helena de Souza Go-mes Borges, Maria Adelaide Redij deCampos, Carmem de Lima Cavalcanti, Gilda Orosco de Souza, Olga Car*
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Voluntárias: 14 anos
8 milhões de peças de roupa
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doso Martins, Deolinda Macedo Por-
tlnho e Hilda Marinho.

ANIVERSÁRIO

A Organização das Voluntárias
completará, no dia 11 de setembro
próximo, 14 anos de existência. A
Diretoria estuda agora a Introdução
de novos serviço» que serão introdu-
zldos durante o 15." ano de existên-
cia da entidade, como a' vacinação
contra a vcrmlnose nas populações
das cidades do Interior do pais,
muitos outros.

X
Nós respondemos

pela sua Burroughs...
Voce sabia que a percentagem dos defeitos técnicos em
companhia» de aviaçfio é de menos de 1 por 1.000? E
sabe por quô? Porque ns aeronaves sâo Inspecionadas
periódica e criteriosamente.
A ho* a-ontlnuldade e eüclêncla de suas máquinas
Burtoughs merecem igual consideração. Mantenha-as
sob os constantes cuidais do "Serviço Técnico de
Manutenção- da Burroughs.

VEJA QUE VANTAGENS *

a) at Inipoç&oi • .•ri?icaç6»s técnico», Incluindo lubri-
íicaçoo, »oo poriôdlca»

b) »»r»lço da *»maSfg»(.cla som d««pa»«a adicional

c ) »gbiti»»lçôo çralulta cto t**çai BOnui-w»
d) o trobolho é Wto no prôpílo •scriíòrio do eüont»

• ) MM "Hkr4co« da tarvlço»" «Htôo cltntes do» pro*-
c*?'ic» n>üil odiontedo».

A Bunoughi garante a eíiciêüda do leu "Serviço .Téo
nlco de Manutenção"

11 _____-__-». mm. t0**\ MM _"*•jiurruugus
GA. BURROUGHS OO BRASIL. INC.

filial no Riot
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PROJETO DE REFORMA
DO CÓDIGO NACIONAL
DO TRÂNSITO
O ministro da «Tustiça dirigiu-

se ao chefe de Policia encarecen-
do a necessidade da devolução,
o mais presto possível, do proje-
tò de reforma do Código Nacio-
nal de Trânsito. '

Há algum tempo, encontra-se
no Departamento Federal de Se-
gurança Pública o projeto ci-
tado, para o devido estudo e
apreciação pelo órgão policial
competente, na parte que a este
diz respeito.

'PRÍNCIPE DOS POETAS BRASILEIROS"

Começa a chegar o grosso da votação
Cassiano Ricardo ocupa o 7.° lugar

Começam a chegar em
«rnnde quantidade — ot voto»
doi escrito eleltorca paulistas:
dn Capital e do Interior, como,
por exemplo, Atlbala, Caplvnri,
Bnuru. Caconde, Por outro lado,
aumenta a diferença entr* «ul-
lherme de Almeida a Manuel
Bandeira. Domingo último, era
de quarenta e duai ccdulai* ho»
je passou a ser de 33, Os demais
potto» continuam sem modifica-
çfies, a não aer o tótimo, qua
passou a ser ocupado sozinho
por Cassiano Ricardo.

Outra Informação: foi anulado
o voto do escritor Paulo Dantas,
dado ao trovador popular nor-
destino João Martins de Athny-
de, qu. faleceu há poucos dias
numa cidade do Nordeste.

Tornamos a avisar: somente
terão computados os votos qua
chegarem a esta redação ató o
dia 10 dêste mfs. Enqunnto Isso,
continuam à disposição dos elei-
tores do Distrito Federal — as-

i sim como dos que participaram
do último concurso promovido
Pela revista "Fon-Fon" — ns
cédulas destinadas à votação,
que poderão ser encontradas na
IJvraria São Josí, Run São
Josó, 38.

GUILHEiyVtE DE ALMEIDA —
Resultado anterior: 186 votos;
total com o resultado de hoje:
200. Votantes: Maria* Lysla (SP).
Lealdino Alcântara (RJ), Cofre-
do da Silva Telles Jr. (SP),
Bruno Garglulo (RJ), Mário New-
ton Filho (RJ), Walter Siqueira
(RJ), Vero Baptista de Azevedo
(RJ), Pírlcle» Nogueira Santos
(SP), Homero Dantas (SP), An-
tônlo Serralvo Sobrinho (SP),
Artur d. Almeida Torres (RJ),
Lygia Fagundes Telles (SP),
Goffredo Teixeira da Silva Tel-
les (SP), Waldemi- Carlos de
Souza (SP).

MANUEL BANDEIRA — Re-
sultado anterior: 144 votos; total
com o resultado de hoje: 147.
Votantes: Luís Rego (MA), Sa-
les de Campos (SE), João de
Sousa Ferraz (SP),

CARLOS DRUMMOND DE AN-
DRADE — Resultado anterior:
85 votos; total com o resultado
de hoje: 86. Votante: Paulo
Freitas (ES).

VINÍCIUS DE MORAES - Re-
sultado anterior: 65 votos.

MAURO MOTA — Resultado
anterior: 42 votos.

SOSfGENES COSTA — Resul-
tado anterior: 30 votos.

CASSIANO RICARDO — Re-
sultado anterior: 20 votos; total
com o resultado de hoje: 22.
Votantes: Dante Allghlerl Vitta
(SP), Ruy Apocalipse (SP).

AUGUSTO FREDERICO SCH-
MIDT — Resultado anterior: 20
votos.

ADELMAR TAVARES — Re-
cultado anterior: 20 votos.

MENOTTI DEL PICCHIA —
Resultado anterior: 15 votos.

CARLOS PENA FILHO — Re-
sultado anterior: 13 votos.

MURILO MENDES — Resulta-
do anterior: 8 votos.

J.G. DE ARAÚJO JORGE —
Resultado anterior: 4 votos.

CLEOMENES CAMPOS - Re-
¦ultadn anterior: 4 votos.

OTHONi*EL MENEZES - Rs»
sultado anterior: 3 votos.

CARLOS MOREIRA — Resul-
tndn anterior: 3 votos.

JOAO CABRAL DE MELLO
NETO — Resultado anterior: I
votos,

RIBEIRO COUTO — Resultado
anterior: 3 votos.

LEOPOLDO BRAGA — Retul-
tado anterio.*. a votos.

DOMINGOS CARVALHO DA
SILVA — Resultado «nterlnr: S
votos.

ASSIS GAR..IDO — Resultado
anterior: 2 votos.

ONESTALDO DE PENNAFOR-
TE — Resultado anterior: 3 vo-
tos.

DJALMA ANDRADE - Resul»
tido anterior: 2 voto»,

GODOFREDO FILHO — Re»
lultado anterior: 2 volos.

CARVALHO FILHO — Resul»
tado anterior: 2 voUs.

Com 1 voto (reaullndoi »ntc-
rloret): THIAGO DE MELLO.
ASCENSO FERREIRA, NAURO
MACHADO, AUGUSTO MEYER.
MUIULO ARAÚJO, JOSÉ PAU»
LO* MOREIRA DA FONSECA,
DARCY DAMASCENO. RAUL
BOPP. DANTE MILANO, PE»
TRARCA MARANHÃO. MAG-
SON SILVA. BUENO DE RIVE»
RA, MOACIR FftLIX. JOSÉ CHA-
(IAS. LAGO BURNETT. TOMAS
SEIXAS, GILKA MACHADO.
JOAQUIM CARDOZO, RENATO
ELYSIO.

Chuva domingo paralisou
mais de três mil telefones

Várias casas de saúde, hospi-
tais, postos de bombeiros e poli-
cia ficaram, praticamente, Isola-
dos dos bairros no último domln-
go. Motivo: un. acidente ocorrido
com os cabos telefônicos provo-
cou a interrupção de transmissão
e mais de três mil aparelhos da
Zona Sul. A chuva que caiu sô-
bre a cidade no último domingo
provocou infiltrações em cabos
telefônicos, interrompendo as
comunicações. Todavia, devido à
urgência com que foram realiza-
dos os reparos, ontem mesmo foi
restabelecida a situação..

CRITICA A SITUAÇÃO

A situação dos telefones na zo-
na Sul nos impossibilitou, até
mesmo, comunicações com os
postos dc socorros urgentes, o
que causou sérios transtornos a
população.

A companhia telefônica, infor-
mando sobre o ocorrido, afirmou
que deu causa ao defeito a chu-
va que caiu sobre a cidade. As
águas pluviais infiltraram-se,

atingindo aos cabos transmisso-
res. A água, atingindo os cabos,
por vezes com isolamento preju-
dicado, rachado pelo calor esces-
sivo ou por natural corrosão,
causa, inicialmente perturbações
nas transmissões. Conforme a
quantidade de água tais per-
turbações agravam-se, chegando
à total paralisação das comuni-
cações. Isso foi o que aconteceu
no domingo.

PROVIDENCIARAM REPAROS

A área mais afetada pela pane
dos telefones foi a compreendida
pelas avenidas Copacabana e
Priçpsa Isabel. Os cabos queatendem a essas áreas ficaram
encharcados de água. Em conse-
qüência, as cotações 27 e 37 íi-
caram seriamente prejudicadas.

A companhia tomou todas as
providências para restabelecer a
situação. Conforme informações
prestadas à reportagem, foram
atendidas, primeiramente, as ins-
tslações dos hospitais, e postosde socorro. Em seguida, então,
fez-se o conserto na** a-nmunica-
çoes gerais. Os trabalhos íoram
rápidos e já ontem estavam, no-vãmente, funcionando os apare-
lhos de toda aquela área.

IPANEMA
ÚLTIMO APARTAMENTO À

VENDA NO EDIFÍCIO

DOM RAFAEL
Aproveito esta excepcional oportunidade para adquirir

último apartamento disponível no magnífico edifício Dom
Rafael — Rua Farme de Amoedo, 58. Pertinho da praia.
Apartamento composto dc: Suntuoso living — Sala d*
almoço — Lavabo — 4 quartos — 2 banheiros, sendo

privativo com piso de mármore — Armários embutidos —
Ampla copa-cozinha — 2 quartos de empregada — ótima
área de serviço — 2 elevadores. Tratar urgente, direta-
mente em nossos escritórios.

lOmtrufora Canada
Av. Rio Branco, 173 - 12.° andar

Tels. * 32-9191 ~- 22-5458 e 22-0169
65354
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Modugno e Swing
Do Brasil para a Europa

Domênico Modugno vai divulgar
sucessos brasileiros na Itália

Domênico Modugno — o com-
positor de "Volare" e "Piove", os
dois maiores sucessos da músi-
ca popular italiana nos últimos
anos — incluiu em seu repertó-
rio várias melodias brasileiras,
devendo, ainda êste ano, gra-
var algumas.

— "Üncanta-me a melodia do
Brasil — disse ontem ao reunir
a imprensa — com seu ritmo co-
lorido, cheio de graça e harmo-
nia." Esclareceu, depois que o
primeiro contato mais intimo que
teve com a nossa música popu-
lar foi ao conhecer o Miltnn Cos-
ta, mais conhecido por "Swing",
durante a excursão do Brasília
Ritmos pela Itália. E ficaram
amigos, sendo quc, agora,"Swing" é o acompanhante (com
contrabaixo) do cantor italiano.

Habeas-corpus e mandado de
segurança a favor de Birrell

Deu entrada, ontem, no Su-
premo Tribunal Federal, pedido
de habetu corpus a favor do
norte-americano Lowell Mc Aíee
Birrell. Assina a petição o ad-
vogado Jorge Chaloupe Sobri-
nho, quc declara estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal
por parle do ministro da Justi-
ça e que contra o mesmo se vem
praticando manifestas ilegalida-
des, a íim de extraditá-lo, de
forma indireta, para o seu país
de origem, em prejuízo da lei
e das normas oe direito inter-
nacional privado.

ALEGAÇAOJDO ADVO-
_ADO

Diz o advogado do norte-ame-
ricano Lowell Birrell: "Sob a
capa de expulsão, iniciou-se con

dia em que teve inicio o pro-
cesso (de expulsão do paciente)
o delegado encarregado do in-
querito apreendeu todos os do-
cumentos do paciente, inclusive
sua carteira de identidade, mo-
dèlo 19, recolhendo-o ao Presídio
Policial, onde o manteve inco-
municável, não obstante scu pro-
testo. Mais tarde — acrescenta
— foi cassada a sua carteira e a
permanência definitiva no país,
quando o Inquérito de expulsão
lne é totalmente favorável.

Por íim, afirma o impetrante
que o ato da autoridade admi-
nisírativa é arbitrário, estando
documentadamente demonstrada
a Ilegalidade c conseqüentemente
a violação do direito do pacien-
tc, que, em virtude da cassação
de sua carteira, se acha impossi-

QUEM É DOMÊNICO
MODUGNO

Foi o próprio "Swing" quem
apresentou Domênico Modugno:
um italiano alto, de gestos lar-
gos, cabelos longos e explosões
momentâneas. "Domênico —
disse "Swing" *— é, na Itália,
uma esipécie de Caubi Peixoto
no Brasi!. Quando sc apreser,
nos auditórios as garotas des-
maiam, encantadas co a sua
voz. E pnsso afirmar sem medo
que é êle o artista do rádio ita-
liano de maior popularidade no
momento".

COMO COMEÇOU . CANTAR
Esclareceu Domênico Modugno

tcr feito "muita besteira" antes
de cantar, afirmando tcr encon-
trado na música a sua verda-
deira vocação. "A primeira vez
que cantei íoi no Círculo Artís-
tico Internacional de Roma. Tive
sucesso. E daí não parei mais,"
disse sorrindo, ressaltando os
scus sucessos "Piove" e "Neo
Blu Di Pinto Di Blu" (Volare) —
talvez o maior êxito da música
italiana em todo o mundo. "Vo-
lare" íoi gravado em todos os
idiomas — salientou — inclusive
em japonês c russo".

NO BRASIL
Antes de chegar ao Rio, Mo-

dugno esteve em Porto Alegre
— onde tomou o primeiro con-
talo com o Brasil. "Compus uma
música nesta cidade — prosse-
guiu — que, por sugestão do"Swing", se chamará "Prima
Volta in Brasile". Em seguida,
disse pretender gravar "Mulher
Rendeira" e "Trepa no Coquei-
ro", um balanceio de Ary Ker-
ner, que esteve durante muito
tempo, nas paradas de sucesso.
E concluiu afirmando que vai
ficar no Rio até hoje, à jioite,
partíSaio, _*rpí>is para Sáo ¦rauio,
onde ficará uma semana fazen-
do temporada.

Morro", "Conceição" e "Copaca-
bana" têm feito na Itália, Fran-
ça, Portugal. E agora "Felicidade"
do filme "Orfeu do Carnaval" é
um dos "hits" do momento.

VIAGENS
E, depois, esclareceu que es-

teve na Rússia, e na China. "Os
rdàãOó adoram os nossos ritmos.
E não fui eu o primeiro artis-
ta brasileiro a ir a Moscou, Le-
ningrado e outras cidades. An-
tes estiveram Nora Ney, Maria
Helena Raposo, Jorge Goulart.
Fizeram furor, e ficaram muito
queridos do povo que assistiu aos
seus espetáculos."

CONVITE
E adiantou ter recebido con-

vite do ministro da Cultura da
União Soviética para uma tem-
¦porada ''e cinco meses na Rússia.
Foi-lhe proposto, também, con-
vite idêntico na China. "Se me
pagarem os dólares que quero —
disse — está claro que irei. A
boca é muito boa".

ANGELA MARIÁ"e IVON CURI
Concluiu esclarecendo que um

dos pontos altos da excursão do
Brasília Ritmas foi no Estoril."Em Portugal, Nelson Gonçalves,
Angela Maria e Ivon Curi são
os mais populares, com uma cnor-
midade de fãs", frisou, cxpll-
cando que suas músicas são can-
tadas e os artistas gozam de uma
popularidade fora do comum. E
mencionou, ainda, Bibi Ferreira,
que tem grande público na Eu-
ropa.

Aumenta em Nova York
a delinqüência juvenil

NOVA YORK, 31 — A polícia
prendeu 15 jovens, à noite pas-sada e na manhã de hoje, a íim
de interrogá-los sobre o assassi-
nato de 2 rapazes, ambos de 16
anos, numa nova onda de delin-
qüéncia juvenil em Nova York.

O chefe dos detetives desta ci-
dade, sr. James Lcggclt, decla-
rou que pelo menos dois dos jo-vens detidos são acusados de as-
sassinato e os demais apontados
como cúmplices.

Mais de 100 pessoas já foram
interrogadas pela polícia que es-
tá em _usca de suspeitos.

O mais recente crime pratica-do por jovens em Nova York
ocorreu na madrugada de ontem
no bairro de Manhattan, quandoum grupo de rapazes que se

achava num jardim, após ter
saído de um cinema, íoi ataca-
do, sem provocação alguma, porouidos jovens da mesma idade.

Durante o mês de agosto pelomenos 20 jovens íoram assassi-
nados cm idênticas condições i
outros jovens da mesma idade.

Pelo menos 10 "teen ager" ío*iam acusados de praticar tais
crimes desde o início deste verão.

A polícia afirma que a delin-
qüência juvenil está aumentando
e se torna pior, dia a dia. (UPI)

POLICIA CARIOCA
VAI RECEBER TRÊS
DETETORES DE MENTIRA
Através de entendimentos man-

tidos pelo coronel Crisanto de
Figueiredo, chefe de Polícia, com
um dos técnicos do Ponto iV, mr.
Lingo, três aparelhos detetores
de mentiras deverão estar no
Brasil dentro de quatro meses.
Um deles irá para a Polícia Téc-
nica: um para a Divisão de Poli-
cia Política e Social e outro pa-ra a Escola de Polícia.
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PROMMÂmSAmAS
"CONTE GRANDE"

(23.842 toneladas)

Sairá em ( de setembro, ao mclo-dla, para:
DAKAR, LISBOA, BARCELONA, CANNES, GÊNOVA

e NÁPOLES

"GIULIO CESARE"
(27.078 toneladas)

Salri etn 27 de setembro, ao melo-dla, para:
BARCELONA, CANNES, GÊNOVA e NÁPOLES

OUTRAS SAiOAS:

PARA B. AIRES TARA A EUROPA
18 Setembro «GIULIO CESARE*' 27 Setembro
13 Outubro "CONTE GRANDE" 22 Outubro (•)
27 Outubro "GIULIO CESARE*' 5 Novembro
28 Novembro «CONTE GRANDE" 7 Dezembro (•)2 Dezembro "GIULIO CESARE" 11 Dezembro
10 Janeiro "GIULIO CESARE" 19 Janeiro

(•) com escala em LISBOA

AGENTES GERÀIS>ARÀ';*0 BSASIl:

AV. RIO 'BRANCO 
H. 52v 7 TEL, 43-8860

NO CINEMA
Concluiu Domênico ["firmando

Carrosone e diversos ostros ar-
tistas de renome, e "Uma Cabe-i
ça Cheia de Sono". "De São
Paulo v&a para Nápoles partici-
par de "Love in The Gulf**, íil-

trá o paciente um processo «Je bilitado de firmar contratos e ou-
autêntica extradição, com íinali- ; tros documentos ncessários à
dade de volvê-lo ao seu paú dc! instalação de produtos eletrônicos; Já ter trabalhado em 3 filmes,
origem, se posílvcl. por via pos-,e transistores) além de correr o-em exibição em Buenos Aires:
tal, sem se observar, todnvia, (grave risco de ser forçado a dei-j"Céu Pintado de Azul",' com Vit-
um só dos vários requisitos exl- Uar o pats, de um momento parajtorio de Sita, "Euroia à Noite"
gidos pelo artigo ,a do Decreto j outro, por falta de carteira de • com os Platters, Edith Piaff,
lei n° 394 dc 1938- "Acrescen- 

j identidade,
ta. a seguir, que o paciente, em M*\NDADO DE SEOURAN-
1935. saiu de sua terra natal e, ÇA. TAMBÉM
apais percorrer vários países. íi-i r)eu entrada, ontem, na 4a.
xou-sc em Cuba. ali instalando, Vara da Fazenda Pública, man-
indústrias. Devido, posterior»- dado de segurança do advogado Ue amerii:ano com Clark Gable cmente a agitação politica, que | Jorge Chaloupe Sobrinho, a fa-1 Sophia Loren
fazia prever insegurança para ívor do seu constituinte o norte-
o fslienigena, rcsolvin» transfe- (americano Lowel Birr*;!,. Oman- I MÚSICA BRASILEIRA NÀrir-se para o Brasil, o qu?* fèz*dado é impetrado eüntra ato doi FURÓp-v"
em -marco de 19SS. Ingressou no diretor do Departamento de ln- í „_ . - _
Brasil com visto temporário e. .terior e Justiça, rio Ministério dá! J*"1?,? ~rvs — __fBp*j«BS
após apresentar a* comprovantes Justi*:a . Negaidos Interiores,i ° Brasília Ritor.cas e quando o
de sua idoneidade moral e de- j que através da Chefatura „e: contrato, terminou, na Itália, -r*or
mais doarumentos exigidos pelo Policia, cassou a carteira modé-;'* **'*icou acompanhando Dornèni-
Consulado no Brasil em Cubajlo 13 de Birrell. í00 Modugno eom o «u contra-;
obteve autorização para perma- j BÍrdara o advogado aue «baixo. **iS'a Europa — «_sse —
necer no Brasil, em caráter de-;medida do diretor de Depar- há muita curiosidade por nossa
íiniüvo, ss-sde-lhe expedida car- ;t___nt£> át Int-rior e Justiça vio-! música. Náo só passos ritmos mas,
teira modelo 19. lou direito líquido » certo do i também, pelas samba«»-c_nc*5eB.

ATO ARBITRÁRIO j norte-americano, ora recolhido i Aqui náo se pode imaginar oTüt, «inda, qut no mesmo I .to Presidio <_> Distrito FederaL iucm» que "Ar*, liaria ao

Para obter resultado na VENDA de
produtos
serviços í
imóveis J DE REAL VALOR

siga o exemplo de inúmeras outras organizações
de prestígio em todo o país que

AMJi\CiAM PARA VUiXDER
utilizando-se da revista
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4

lida tradicionalmente, há 19 anos, na intimidade dos lares
da elite israelita do Brasil
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O TEMPO
PREVISÃO VAUDA PARA HOJE

DISTRITO FEDKIIAI- — NITERÓI — Tampo nublado Temperatura
cm elovacío. Ventoa varUvela moderado*. Míxlma: 75.5 — Eugenho da
Dentro. Mínima: 17.8 - SU. Tereta. ESTADOS DO SUL: - Tempo nu.
blado em Sto Paulo a Paraná, Inatátirl com chuvai em Sta, Catarina e
Rio Grando do Sul. Temperatura em ligeira elevaçío eu Sao Paulo e Pa-
rant. Estável cm Sta. Catarina « Klo Grande do Sul. Vento» varlíivels
moderado» em Sio Paulo e Paraná a »ul a éiUi com rajadas bUUnM frei-
ca» cm Sta. Catarina e Hlo Grande do Sul. COSTA RIO — RIO GRANI».
DO SU!,: — Tempo nublado at. Paraná, lintnvel com chuva» no resto
ri» coita. Ventos variável» moderado» «té Paraná e do aul n c»te forte»,
com rajada» no reato da costa. Vlatbllldade boa a regular. Eitado do
mar tranqUIlo alo Paraná o agitado no reito da coita. COSTA RIO ~
PERNAMBUCO: — Tempo tnitivcl. Clima» «panai. Vento» do »ul a
éito com raladi.i freica». Vlalbllldade boa a regular. Eslado do mar IV
gelramente ar.itado. ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL - STA. CA-
TAKINA: — 1'cmpo Instável com chuva» — pancodai. Temperatura iitft-
vel. Vento» de aul a é»te com rajadas bastante íj-eaca». ESTADO DO PA.
RANA': — Tempo Instável. Temperatura catávcl. Vento» do aul a este
moderado». ESTADO DE SAO PAULO: — Tempo nublado. Temperatura
em elevaçáo. Vento» de gucito a nordesto moderados. ESTADO DA BA-
HIA (SALVADOR) — Tempo Instável com chuva». Temperatura em de.
cllnlo Ventos de sul a este moderados. ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(VITORIA) - ZONAS SUL E CENTRO DE M. GERAIS <B. HORIZONTE)
-- Tempo nublado. Temperatura cm clevaçto. Vento» do «uéste a nor-
déata moderado». AVISOS ESPECIAIS: — O Utoral do Rio Crande do
Sul • de Sta. Catarina está sujeito a ventos fortes de aul a este perigo-
10» a» pequenos embarcações.

SERVIDORES DA CENTRAL DÃO PRAZO
PARA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE GERAL

CORREIO BOS ESTADOS
NEVA EM SANTA CATARINA — Informai* qu* em toda •

iona da «erra, no E.tado de Santa Catarina, está ntvando. Em
Sio Joaquim, na tarde de ontem, • temperatura do.ceu * 6 grauí
•baixo d* mo, havendo tendência para baixar mali ainda, nai pró*
xlmai horat.

Em Florianópolis . t-iupcr-tum aofreu queda bruica, ao meimo
tempo em que caem fortei chuvai. (Atp.)

RIO DE JANEIRO

Servldore» da Central do Brasil
resolveram, ontem, em assembléia
neral, dar o prazo de 20 dlaa ao
governo para o atendimento de
suai reivindicações. Terminando êsse
prazo e se não houver solução sa-
tisfatória para os benefícios que
pleiteiam, ser ámarendo o dia de
deflagração da greve geral. Essa
decisão resultou da proposta de um
ferroviário paulista. As reivindica-
ções dos ferroviários são as se-
guintes:

19) — Promoções imediatas pa-
ra todos os ferroviários; 2o) —
Classificação do ferroviário na re-
ferência que estiver recebendo sa-
lério como diferença; 3») — Inclu-
são da carreira de maquinlsta na
referência 23, agente do estação

._ __ _^==_ ___ —» -
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na referência 23, cabinelro, na refe-
rência 23, condutor de trem, tam-
bém na referência 23, de acordo
com a lel 2.284|64: 4») — Inclusão
dos Ferroviários no Plano de Cias-
sificação; 5o) — Salário minimo vi-
gento (CrÇ 6.000,00) e mais 30% de
abono provisório; 6°) — Salário
mínimo da sede para os ferrovia-
rios do interior; 7») — Abono pro-
visório de 30% para todo os fer-
roviárlos, inclusive temporários,
Pessoal de Obras e os admitidos
depois da criação da R.F.F.S.A.; 8»)
— Gratificação de 40% prevista no
Estatuto, pelo exercício de funções
com risco de vida e saúde (para
os maqulnlstas, fogulstas, eletricis-
tas, manobreiros, conservadores e
pessoal da Via Permanente sujeito
a pernoite); 9o) — Efetivação de
todo o pessoal de obras, têmpora-
rio, tarefeíro e contratado; 10°) —
Pagamento de serviço extraordiná-
rio em dobro; 11°) — Seis (6) ho-
ras de trabalho para funções con-
sideradas estafantes, (maqulnlstas,
cablnelros, fogulstas, agentes e te-
legraflstas, motoristas, ajudantes e
manobreiros); 12°) — Salário fa-
mula para todos os ferroviários, ln-
clusive Temporário, Tarefeíro, Pes-
soai de Obras e Admitidos depois
da criação da R.F.F.S.A.

COMBINAÇÕES SORTEADAS EM

. Sorteio realizado em
31 de Agosto de 1959
Planos 1-2-3-4

XNE-QZV
RKV-RFM
IKH-SBR
YYS-KII

KrtWpwf 4o*«ortelo Mtfei p.irroí,
ei ftl-lm <ra «lo _t 1 < t.OOOOOO

Plano 5

CYM-NIM
FBG-LUR
RBG-NSG

PftUdptraa do torteto mtxtt pUiv.i,
At «*«*€-• iifxrio» « 1.000.O0O.

7. SEMANA RURALISTA
DE SANTA CATARINA
Instalou-se domingo, em Braço

do Norte, a 7a Semana Ruralis-
ta de Santa Catarina, promovi-
da pela Diocese de Tubarão com
a colaboração do Ministério da
Agricultura, através do Serviço
de Informação Agrícola, do go--
vérno daquele Estado, Associa-
ção de Crédito e Assistência Ru-
ral de Santa Catarina e outras
entidades. Será encerrada no
dia 6 de setembro.

Como as demais "semanas ru
ralistas, esta- tem como prin-
cipais finalidades atualizar os
conhecimentos dos agricultores e
criadores daquela região com re-
lação a práticas agrícolas e pe-
cuárias mais avançadas ea me-
lhoria das condições de vida das
famílias rurais, mediante conhe-
cimenlos sôbre economia domes-
tica, higiene, etc.

Para representar o Serviço
de Informação Agrícola duran-
te o certame, seguiu ontem para
aquêlé' Estado o agrônomo Ag-
naldo Moreira de Pinho Frei-
tas, encarregado do setor de Se-
manas Ruralistas daquele ór-
gáo.

PONTE FERROVIÁRIA
EM MUQUI
Com autorização do ministro

da Viação íoi aberta, no Depar-
tamente Nacionsl dc Cbras ac
Saneamento concorrência pu-
blica para construção de uma
ponte de concreto armado na Li-
nha Tronco Barão de Mauá-vitó-
ria, município de Muqui, Estado
do Espirito Santo.

LUZ MAIS CAHA EM MI1.AC1.MA
Km Mlracema a Companhia Força

e Luz Norte Fluminense acaba de
aum<mtnr em 40 por cento sun» tarl-
(as de enrrglo elétrica, contrariando
nrArdo recentemente assinado com oa
consumidores para pôr íim à Rrcve
em que estes último» vinham »e
empenhando,

A decisüo da empresa, comunicada
através de aviso em quc ae alegam
dificuldades em consuüíiUa da es-
tingem * do aumento do preço do
óleo combustível utilizado na usina
termelétrica, está causando mal-estar
entre oi consumidores.

A luz fornecida pela empresa con-
tlnua fraca, e nSo atende âs neces-
sidades do consumo, nfio chegando
mesmo para fazer funcionar rádios e
geladeiras.

PAGAMENTO DE AGUA A PIIES-
TAÇÕES — Por dotermlnnçflo do
sr. Herbert Fellciano Pinto, superln-
TendenTe do Serviços de Águas e Es-
goto» de Niterói, oj consumidores
que estiverem com o pagamento do
fornecimento de égua erra atraso pode-
rllo liquidar »ua« contai» em presta-
ções mensais, Isentos de multas até
mll cruzeiros. __

PEDIDO DE INFORMAÇÕES A SE-
ORETARIA DE AGRICULTURA —
Na Assembléia Le». slativa o deputa-
do pessedista Gouveia de Abreu eo-
licitou Informaçoe» da Secretaria da
Agricultura para saber quais as pro-
vldêncla» adotada» para forneci-
mcr.to de semente» de arroz, milho
e ícljüo ao» lavradores, bem como cm
torno do critério tomado para dlstrl-
bulçSo de moto-bomba», vacina con-
tra aftosa e carbúnculo.

Deseja ainda saber, o representan-
te dc S5o Fllélls, se o governo esta-
dual já adquiriu máquinas para pre-
paro de terra» pelo sistema de alu-
guel, cooperaçfio e financiamento.

FUNCIONÁRIOS NAO RECEBEM
— Há dois meses que o» funcionário»
da Prefeitura de Mendes n3o rece-
bem aeus vencimento», alegando o
prefeito Irlneu Ferreira Alves que só
poderá regularizar o pagamento de-
pois que a munlclpalidado receber as
cota» constitucionais que o Estado lhe
deve.

POLICIAMENTO — Tendo em vista
o melhor policiamento de Nova Igua-
çú será transferido para aquele
município o 3o Batall-fio de Caçadores,
da Policia Militar oo Estado, atual-
mente sediado em Niterói.

ESTAÇÃO DE ITAPERUNA -• O
ex-deputado Rubens Ferras, de Ita-
peruna, acaba de receber comunica-
ç5o do vice-presidente da Rede Fer-
rovlárla Nacional, sr. Getúlio Moura,
Informação que agradou aobremanel-
ra a populaçfio daquela cidade.

Segundo Informa o sr. Moura, íol
liberada a verba de cinco milhões de
cruzeiros para construçSo da nova
estaçáo de carga» e parque de mano-
bra» da Leopoldlna em Itaperuna, o
que há multo vinha sendo pleiteado
junto à dlreçfio da Ride.

CARNE EM CAMPOS — Por deter-
mlnaçSo do prefeito José Alves de
Azevedo a Prefeitura de Campo» de-
cidiu entrar no comércio da carne
verde, instalando açougues popula-
res na cidade.

O primeiro açougue de emergência
já está funcionando e \endcndo o
produto ao preço de 50 cruzeiro» por
quilo.

LUZ EM CACHOEIRAS — Para
melhorar o íorneclmento de lur em
Cachoeira» do Macacu, o prefeito Nl-
lo Torres'vai assinar convênio com o
Estado visando a instalaçSo de um
grupo gerador "Diesel".

HOSPITAL EM GRAVE CRISE -
O hospital Sfio Jofio Batista, de Ma-
i-.ii-, está atravessando séria crise fl-
nnn.elru porquo o» governo» fede-ral. estadual, o municipal nfio lhe pa-gam as verbas a que tem direito.

Se a» dotações orçamentárias nfioforem pagas com urgência o hospital
terá que fechar suas porta», já quenfio tem mal» crédito para comprar
nada. (J.R.M. — correspondente).

MINAS CURAIS
RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS —

A Prefeitura de Belo Horizonte, atra-
véa da Dlvisfio do Patrimônio, está
tentando recuperar seu» Imóveis, mo-
tlvo por que há cerca dc quinze dla»,
iniciou um levantamento completo de
todo» eles, esperando.se que até o
fim dêste mê» esteja terminado c
trabalho. .

Esta lnformaçfio fol prestada pelo
sr. Jofio Vlnim do Vale, diretor da-
quele departamento que afirmou
ainda, A nossa reportagem que, em
vista da transaçfio de Imóvel» que se
fazem entre a municipalidade e o
Estado e a União, o prefeito Amln-
tas do Barros deverá mulTo em bre-
ve procurar o presidente da Repú-
Mim e o goven&dor do Estado, com
a finalidade de combinar a devolu-

BAHIA
FALTA VACINA — Há vários dia»

o Posto de Higiene desta cidade, »eencontra Mm vacina» do tipo BCO,
3ALK «tc, Náo há dúvida de que afalta dêste» imunizantes conatltui
um grave perigo à populaçfio. (Asp.)CEQOS NAO PAGARÃO PASSA-C1ENS — Por decreto assinado, peloprefeito Heitor Dias, estilo o» ce-
ros Isentos de pagamento de passa-
gens noa transportes coletivos destaCapital. (Asp.)

TURISTAS AMERICANOS — Paulo
Afonso é, cada dla, mal» procurada
pelo» turistas americanos. Possível-
mente vor facilidade de .âmbio, com
o cruzeiro desvalorizado.

Ontem, num vóo regular paraaquela cidade, de um grupo de 30
passageiros, nove eram americano»
em viagem de recreio e diriglam-ae
a Paulo Afonso. (Asp.)

PORTO DE ILHÉUS — Falaiido AImprensa sôbre o porto de Ilhéus, odeputado José Cândido (UDN), afir-

mou que o desastre marítimo ocor.
rido naquele porto, num dos quaismorreu o comandante de um rebo-
cador do Lólde Brasileiro, fato queconsternou a populaçáu 1U14U-I- cl-
dade, serviu pnra revigorar a th.- -
poslçlo da lVita no sentido de resol-
ver o proble.na que há vários nnos
preocupa autoridade e povo de
Ilhéus. (Asp.)

çfio de vário* Imóvel», vallosslmos,
ocupados oU pelo Estado ou pela
Unlfio e que pertencem A Prefeltu-
ru. ia-.íi.i

PROSCHITA A PENA DE MOHTD
— A pena de morte lol proscrlta
quase que unanimemente na mesa
redonda havida ontem A noite na te-
levls&o Itacoloml com a participação
da penallTta norte-americana Ana
Krcss. O debate contou com a par-
Uclpnçfio dos drs. Oscar Stevenson.
catedráticó de Direito Penn), Alber-
to Deodnto, dn Faculdade de Direito
da U.M.C.; Lldlo Machado Bandei-
ra de Melo da F.D. da U.M.C.; pro-
motor Alberto Pontes e o juiz de Dl-
reito .So.irc- de Melo, de Sfio Paulo.
(Asp.)CONTRA A CRIAÇÃO DE ESCO-
LAS DE DIREITO — "Somente expe-
dlentes eleltoretros explicam o crei-
cimento do número de escolas de Dl-
reito. Mister se faz acabar neste pai»
com a nefasta política de deputado
ser procurador de grupos de Interes-
se da regillo e de relvlndlcocfio Indi-
vldunl de trust". Com estas pala-
vras repudiam os csludnntes da F_-
culdade de Direito de Belo Horizonte
o projeto que está em discussAo na
Assembléia, crlnndo uma Escola de
Direito em Barbaccna. (Asp.)

CEARÁ
VIII CONOR-SSO DE JORNALIS-

TAS — &' grande a expectativa em
Fortaleza em torno da rcallzaçáo do
VIII Congresso Nacional de Jorna-
lista», marcado para os dias 3 a 7
de setembro próximo.

Até hoje, desde que fol orlado,
vem se reunindo praticamente todos
oa dias a Comlssfio Organizadora do
Congresso, cujo presidente de honra
é o próprio governador do Estado
sr. Párslfal Barroso. (Asp.)

RIO GRANDE DO SVL
AGRAVA-SE A SITUAÇÃO EM PE-

LOTAS - Agravou-se a situação mo-
tlvada pelos fortes aguacelros que
há dias vêm desabando sóbre o Rio
Grande do Sul. Em Pelotas, cidade
mal» assolada, as águas do rio Sáo
Gonçalo Já ultrapassaram em doze
centímetros o nível da enrhente do
mês. de abril último. O número de
pessoas flageladas Já atinge mais de
milhar e melo. (Asp.) *

tXITO NA 23» MOSTRA DE ANI-
MAIS — Enorme assistência compa-
receu durante todo o dla de domin-
go, á 23* Exposlçfio de Animais e
Produtos Derivados, formando-se ex-
tensas filas para a aquisiçfio de ln-
gressós.

Pela manha realizou-se o leiláo de

SÃO PAULO
ADVOGADA DE CHESSMANN EM
SAO PAULO — "Chessmann nfio é

culpado. Por Isso náo deve morrer".
Com estas palavra» dirlglu-se A im- jprensa a sra. Rosalin Aster, advoga-
da de Carlyl Chessman, ao desembar-
car á tarde no aeroporto de Congo-
nhas.

Durante a su. permanência na Ca-
pitai paulista, a dra. Aster fará con-
ferência e participará de programasde televisão, abordando o caso de seu
constituinte, em luta há onze anoa,
para escapar da morte na efirnara de
gás.

ESPÍRITO SANTO
NOVAS USINAS — Os municípios

de Sáo Mateus, Conceição da Barra
e Nova Venezla váo unir-se paraorganizar a hidrelétrica do Norte doEspirito Santo. para tanto, estáosendo realizados estudos, segundo ot
quais a cachoeira do Inferno, situa-da no braço sul do rio Sáo Mateus,seria utilizada para a lnstalaçfio deusinas com capacidade de 5.600 qui-lowatt» e um potencial trê» vezesmaior. (Asp.)

eqüinos e o desfile de cães dc raça,
_ob os auspícios do Kcnel Clube do
R.O.S., e, á tarde, canto orfeãnlco,
que esteve a cargo das alunas do
Instituto de Educaçfio, bem como
número de ginástica rítmica pelosalunos da Escola Superior de Educa-
çto Física. (Asp.)

Repercussão no Senado
da campanha florestal
Disse o sr, Sanlo Ríimos ontem,I Executivo para que o InsUtuto Na-

«» .. „,,i, ,„.,. m-.s-.r rio erande clonal do Pinho, por Intermédio do
no Senado aue. apesar do grande mlnl„r0 do Traba„,0i fornCça as
passo que representou pnra a ae-j seRitlntes Informações
(csa das nossas reservas ílorestnls

EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO — O
cargueiro alemão "Llebsteln" levou
o primeiro carregamento de algodáo
cearense, tipo "Pluma" da melhor
qualidade, diretamente para o portoalemáo de Hamburgo. Segundo ln-
formou o er. Hugo Cantara, diretor
do Departamento de Expansáo Eco-
nômica de Algodfio Cearense, A a
primeira ves que tal se sucede.
(Asp.)

ALTAS PARA ___-AN8ENIANOS —
Cerca de 50 Internos do Leprosárlo
Antônio Justa, serfio submetidos a
exame para concessfio de alta, depois
de submetidos a um demorado tra-
tamento á base de sulfonas. Trata-
sc da maior turma Jamais subme-
tida, neste Estado a exame médico
dessa natureza, o que revela, antes
de mais nada, a eficiência com quea aulfonoterapia vem sendo empre-
gada em nosso Estado. (Asp.)

Médicos militares e civis
apoiam o nome de Pinotti

Emenda constitucional. •.
(Conclusáo da última página)

ridas ao Poder Executivo na lei or-
gânica do atu_l Distrito Federal.

{ go _ ge o prefeito, no decênio,
vetar, no todo ou em parte, proje-
to de lei submetido à sua sançáo,
comunicará as razões, quc tiver, á
Câmara dos Vereadores, quc poderá
aprovar as disposições do projeto
pelo voto de dois terços dos mem-
bros presentes e enviá-las à promul-
gaçfio.

j 70 _ Recusando-se o prefeito a
promulgar o projeto ou as suas par-
tes no prazo de dez dias, ía-lo-á, em
Igual prazo, o presidente da Câmara
doa Vereadores.

5 8» — Se não estiver proclamado
o eleito para o Poder Executivo r.a
data em que se efetuar a transfe-
rência da Capital da Unlfio, o presi-
dente da Câmara dos Vereadores
exercerá as funções de prefeito, até
à posse do titular.

Art. 5» — O governador do Esta-
do do Rio de Janeiro e o prefeito
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eletivo do at_al Distrito Federal de-
slgnarfio, cada qu_l, três represen-
tantes para comporem, com delega-
dos, em igual número, das respec-
tivas legislaturas, uma comlssáo que
proceda ao estudo da situação ad-
ministrativa, financeira e económl-
ca decorrente da unlficaçfio territo-
rlal.

( 10 — Os relatórios e trabalhos
de planejamento serão submetidos,
na data de sua instalaçfio, â Assem-
bléia Constituinte, de que trata o
art. 8«.

{ 2° — Assim nas medidas propôs-
tas com no texto constitucional se
respeitarão as garantias dos magis-
trados e o direito adquirido dos
funcionários.

Art. 6° — Em 3 de outubro de 1961,
os cldadSos Inscritos em uma e ou-
tra clrcunscriçõe» elegerão, em ca-
da uma delas, segundo o sistema de
representação proporcional e nos
termos da lel, quarenta deputados â
Assembléia Constituinte do Estado
do Rio de Janeiro.

5 1» — A nova Constituição en-
trará cm vigor a 31 de Janeiro de
1S63, e nessa mesma data a cidade
do Rio de Janeiro passará a ser a
Capital do Estado.

J 2' - Promulgada a Constituição
para vigorar na forma do 5 1», a As-
sembléia Constituinte se dissolverá.

Art, 70 — Em 3 de. outubro de
1962 serfio eleitos:

— o governador do Estado, bem
como o vice-Bovernador, ._> « C""'
tltulcáo o criar;

II — um senador e seu suplente;
III — trinta e quatro deputados

federais, ae número maior nfio re-
sultar de lei. na íorma do art. 52
da Constituição da República;

IV — os deputado» A Asemblêla
Legislativa;

— os prefeitos, vlce-prefeltos e
vereadores municipais.

Parágrafo único — A representa

P6RTO ALEGRE, 31 (Do enviado
especial) — Na solenidade de en-
cerramento do II Congresso Brasilei-
ro dc Medicina Militar, ontem A noi-
ta nesta capital, íoi lida • moçSo,
em que cerca de 2.000 congressistas,
entre médicos militares das três fôr-
{as armadas • da» forças auxiliares,
além de civis de vários Estados, • de
representantes de 9 nações estrangei-
ras. hipotecam seu apoio A indicação
do nome do sanitarlsta brasileiro
Mário Plnottl ao Prêmio Nobel de
Medicina. Sem dúvida, o Congresso
ontem encerrado fol dos mais impor-

tantes já realizados na Capital do
Rio Grande do Sul, nno só porque
veio demonstrar como já estão obso-
letos os compartlmcnto» estanques
antes existentes, entre a medicina
militar e a medicina civil. Mais uma
vez, ficou demonstrado que a medi-
cina é uma só, nfio Importando onde
ela seja exercida, uma vez que se
revista dos caracteres de dignidade
o de humanidade de que os médicos

s«"Tiprc íoram ciosos.

CQOPERAÇAO VALIOSA DA
UNIVERSIDADE

Para o êxito do II Congresso Bra-
sllelro de Medicina Militar, na opi-
nifio des gen. Achiles Gallotti e brig.
farm. Majella Bi jos, muito contribuiu
a cooperação da Reitoria da Univor-
sldade do Rio Grande do Sul, cujo
titular, o prof. Elizeu Pagllogl, re-
eebeu a honra de ingressar, como
membro titular, na Academia Nacio-
nal de Midiclna Militar. A sessfio so-
Iene, realizada no moderno e amplo

auditório da R itoria, foi presidida
pelo ministro Mâárâio Plnottl, tendo
ao seu lado além de autoridades civis
e militares o ministro da Educaçfio
e Cultura, prof. Clóvis Salgado, ge-naris e brigadeiros, e demais mem-
bros de destaque do Congresso. Na
sessão de ontem, que marcou, como
ílcou dito acima, o final de mais uma
reunião médlco-mllitar, discursaram
ainda o ministro da Saúde, no encer-
rarrcnlo dos trabalhos; o prof, Eli-
zeu Pagllogl!, o brigadeiro Bi Jos. o
gen. Achilles Gallotti, o representan-
te da Delegação do Serviço de Saú-
de de Portugal, este em nome das
delegações estrangeiras, e o mlnls-
tro Clóvis Salgado.

ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE
E INFÂNCIA

O governador Leonel Brizzola e sua
senhora estavam no Aeroporto Sal-
gado Filho, à noite, quando da che-
gada do ministro da Saúde, que via-
jou em companhia dos drs. Atila
Gomes de Carvalho, diretor-geral do
DNERu; Irabussu Rocha, diretor-ge-
ral do INCrr Antônio Franco de Oli.
veira, diretor do Departamento de
Administração; e de outros auxIIU-
res diretos de seu gabinete. Com a
sra. Brizzola. que é a presidente da
Comissão Estadual da LBA, o minis-
tro Mário Pinòttt ultimou as provi-dências para o inicio da construção,
nos subúrbios de Porto Alegre, dc
quatro Postos dc Puericultura e Ma-
lèt'iil(!aú-, a seu.;il terminaous cm
prazo curto, e a construção de du-tos dex postos, em terrenos JA poa-dos por dez Prefeituras do Estado.
Em Porto Alegre, ainda, graças aconvênio trlpartlte, entre o Governo
do Estado, a LBA e a Reitoria daUniversidade do Rio Grande do Sul,
em terreno por esta doado,* deverá
ser construída uma moderna mater-
nidade, destinada As Restantes des-
providas de recursos.

o Código Florestal Brasileiro dc-
cretado cm 1934, continuamos pra-
ticando a mesma devastação, cm
vista dêsse Instrumento legal nâo
estar sendo devidamente aplicado,
cumprido t, também, porquo aln-
da nio temos um estatuto regula-
mentando o direito florestal bra-
sllelro, JA preconizado pelo magls-
trado Osny Duarte Pereira, o que
multo, auxiliaria o legislador brasl-
leiro, bem como, poderia servir de
guia aos Juizes quando chamados
a aplicar a lel nos casos específicos,
para que os crimes contra as ma-
tas possam ser punidos como aquê-
les regulamentados pelo Código Pe-
nal.

DEVASTAÇÃO
Continuando, declarou o orador

que não desejava tecer maiores
considerações cm torno dêsse com-
plexo problema, mas tào — somente
focalizar a devastação florestal em
seu Estado, principalmente depois
do advento da Indústria extrntiva
da madeira.

Com efeito, Santa Catarina, que
conta com grandes reservas de pi-
nheiros, desenvolve Intensa ativi-
do industrial madercira, dentro dc
poucos anos poderá entrar em co-
lapso e ver desaparecer uma das
espécies vegetais nativas, existen-
te unicamente na região geo-eeo-
nômica abrangida pelos Estados de
Santa Catarina, Paraná e Rio Gran-
de do Sul, se náo forem tomadas
providências urgentes pelas autori-
dades governamentais competentes.

Ressaltou que a maior reserva da
"araucária brasillense" está locall-
zada no Estado que representa e
que, quem, há poucos anos, teve
oportunidade de ver e observar a
paisagem densa e maciça das fio-
restas meridionais, verá com es-
panto a sua destruição e surgir,
nos seus lugares, lavouras, povoa-
ções e cidades, num aproveiatmen-
to desordenado, sem que fosse man-
tida intacta 25% _js florestas exis-
tentes naquelas regiões, conforme
determina a legislação cm vigor.

Não ia nisso nenhuma critica à atl-
vidade madereira do seu Estado no
aproveitamento necessário dessa ri-
queza, mas apenas uma advertência
aos poderes públicos e privados, no
interesse do bem comum. Isto não
só em relação à exploração da
araucária, como também, relativa-
mente à devastação florestal que
se observa em todos os quadrantes
de nossa Pátria, para evitar que
conosco se repita o que a Histó-
ria tem revelado: os povos sòmen-
te se preocuparam com as florestas,
depois que começaram a sentir os
efeitos climáticos, efeitos na agri-
cultura e efeitos no desaparecimen-
to da matéria prima para as ne-
cessidades industriais.

INFORMAÇÕES
Pelos motivos expostos, o sr.

Saulo Ramos requereu ao Poder

n) Se tomou conhecimento do-rc-
latório dos técnicos da FAO a res-
peito do levantamento florestal de
pinheiros cm Santa Catarina o on-
de sc alega nuc dentro do 10 anos
a Indústria brasileira entrará cm
colapso?

b) Quais as providências gerais
tomadas por aquela Autarquia?

c) Quais as medidas tomadas cm
favor do reflorestamento?

d) Quais os parques, estações ou
hortos florestais quc mantém?

e) Qual a atlvidado aproximada
de pinheiros plantados?

f) So a iniciativa promove, para-
lclamente à do Instituto, o reflo-
restamento?

(Leiam a propósito o tópico"Florestas").

PROMOÇÕES NA VIAÇÃO
O "Diário Oficial" dc sábado

publica a relação dns numerosas
promoções quc acabam de ser
feitas no Ministério da Viação,
por antigüidade e por mereci-
mento nos quadros I, II, III, IV
e V., Parte Permanente, e Qua*
dro III, Parte Suplementar.

Nova foimula americana

REDUZ
HEMORROIDAS

c alivia ci rior,

sem operação
A nova substancia clea.rizan-
ta FRP, combinada com outros
•lamentos rastaurddorai dai
célula», faz do "Preparado H"
o mali moderno • cientifico
tratamento dai hemorróld.i.
Dá alivio Imtdlato â dor e à
coctlra, fox cenor o prurido
• rtduz a hemorragia om to-
dos oi caioi ondo a opera-

çflo nAo io|a abiolutamenta
nteaiiAria. Siga tombam «st*
tratamento prático, rápido •
moderno. Para tua maior con-
vtnlénckj, • "Preparado H"
não mancha a roupa • dispõe
de apllcador plástico flexível.

Nas farmàaa-s, basta pedir 
'.'

PREPARADOH

OS MILITARES FARIAM...
(Conelusio da última página)

ECOS DÀ VISITA DO MINISTRO KISHI AO BRASIL: A imprensa mundial está fo-

calhando, com destacado interesse, as repercussões favoráveis da visita recente do

Primeiro Ministro do Japão ao nosso pais, de que são exemplo «os tratados que estao

sendo elaborndos e que, segundo o mesmo noticiário, deverão ser firmados durante a

próxima viagem do Presidente Juscelino Kubitscheck a Toqufa. para maior incentivo

das reiações enire as duas prósperas nações antipodas geogràtliramente mas vizinhas

na reciprocidade dos interesses. Na foto. colhida durante a mcpçao oficial realizada
no Copacabana Palace Hotel, vèem-se o Presidente Juscelino Kubitschek e o Primei-

ro Ministro Nobusukc Klshi, ladeando o conceituado oculista brasileiro Dr. Campos
de Rezende, figurando, ainda, no grupo, o incansável Embaixador do Japão dr. Yoshi-
ro Ando. a sra. Campos de Rezende, o Embaixador M. K. Kripnlani. da índia, c c

prestigioso diplomata Mário do Amaral.
Todos concordaram com a expressão feliz do Dr. Campos de Resende quando, di-

rtglndo-se «« Ministro Kishi, o eminente cientista patrício afirmou: A idéia da OPA
e as realizações internas da atual administração, comprovam suficientemente — e o
futuro hã de confirmá-lo — vemos, no Presidente Juscelino Kubitschek. mais destaca-
da figura da estadista do atual momento político continental". _______,_,

curso do líder da maioria saisse um
plano de alta envergadura, uma nova
n-.cta cm que o presidente da Repú-
blica é tao fértil, capaz de resolver
b crise que «vassala, empobrece e
atemori-a o pais. Em ver. disso, po-rém, veio apenas a lndlcaçüo de quco sr. Juscelino, por intermédio do
órgão competente, criara uma série
de mercados no Hlo de Janeiro, como
se fosse essa a única cidade asso-
lada pela carestla, pela miséria, pelafome. Evidentemente, era um pro-
grama muito restrito. Inclusive dos
tais mercados apenas um estava

, ¦ _ . , _ ,~. ,-,_ i,,.-..-„ ,,n pronto, os outros ainda constituíam
çSo do Estado do Rio de Janeiro no. projetos Q probIema é de fund0
Senado Federal passar* a renovar- \n&0 -pen-s ^c superfície. O governo
se pel» seguinte forma: mediant» »,precisa incentivar a agricultura e
elelçüo dc um senador para o perío-. proporcionar-lhe meios, crédito ba-
do qne se Iniciar em 31 de Janeiro i rato, adubo, transporte, máquinas,
de 1963 e de dois senadores para os j tratores.
periodo* que começarem em 31 de' Em aparte, o trabalhista Uma Gul-
Janeiro de 19-7. mantendo-se a al-;marSes declarou mm Boma n5o se
ternativ» de um e dois terços nas!»* •»•"> dia. ao que o sr. Krieger

respondeu que a mela essencial, in-
dispensável, que tirana o pais da

Nacional miséria que o assola, essa nem se-
eleições subsequentes.

Art. 8' — O Congresso
quer teve Inicio, cedendo o seu lu-
dar a outra, a meta dos automóveis.

Voltou o sr. Lima GuimarSes a di-
zer que o presidente da República
encontrou o pais em st-uaçSo dlíict-
lima. o que levou o ar. Krieger a
perguntar se o aparteante acaso que-
ria atribuir a responsabilidade de|.»nr--»« do sr. rarin* Prestes.A parilr de 1953 e pelo pra-judo Isso que al está ao seu chefe t,,,, dlv-ul-ada, 

' 
Declara que i

lei anos, o auiilío, de qui Getúlio Vargas. O dever do governo;-,.-i«t„» d<"-em veiar no m»

Nessa altura, houve longa troca deapartes e : o sr. Lima Teixeira fézum verdadeiro discurso paralelo, frl-sando que se há incúria, esta vemde multo longe.

GREVES

Como o sr. Daniel Krieger decla-
rasse que o sr. Jo.lo Goulart, n.lo cra
estranho & íreve-monstro em pers-oectiva no __fado de SSo Paulo, osr. Argemlro de Figueiredo ponde-rou oue a prevê era um direito asse
tfurado pela ConjrtltutçSo. Em todo
o caso, nodla declarar o seguinte: —"Nós. da bancada trabalhista, esta
mo» enrarreíados nelo rhefe do nos-
so partido, sr. Jofio Giulart, de era-
mtnar o protelo aue refuta n dl-<-lto
de rreve, em tmmltijr-So nc«t. Ca«a.« . ar-lh^ tim cunho rle «erl*rTaf)e, ,>..»«—,-, - _r,:-i;Hlar os 1->Teré*ses dn
governo com cs relvtnd^acoes das
c'.-¦«».» operárias.""Quem suorlmiu, no w»'«. o direitoa* »re»-e, fnl o sr. GefiíUn Vargas,
chefe do chefe do t-AbnlhUmo. —
* mie na éneca. era InonorTuno" —
atalhou o sr. T.lma GiilmarRes. E o
sr. Mem de Sá t — * Qua. rto * oue
a .Teve tem oportunidade?*

Mais adiante, velo t baila a quet-
tlio do apoio dos comunistas ao ma-
rechal Lott, contestado pelo sr. T.lma
Telr. !rs e confirmado peli sr. Mem
de Sá nestas palavras: "ITA um »i>
necto mulTo curioso na* lrslrucií**

on-
O»* rr,.

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMUNICADO N.° 126

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR comunica aos Inte-
ressados que, em conformidade com entendimentos havidos com e
Carteira de Câmbio e e Fiscalização Bancaria, decidiu.alterar parcial-
mente as Instruções baixadas pelo Comunicado n.° 174, de 2-12-58,
que fica substituído pelo presente, continuando em vigor as do
Comunicado n.° 40-A, de 16-5-55, sôbre prorrogação de licenças, assim
como aquelas sabre cancelamento de contratos de câmbio, nor-
mas que se aplicarão também a prorrogação de certificados de
cobertura cambial, a saber:

1) — Os Interessados em obter prorrogação de licenças de lm-
portação ou de certificados de cobertura cambial, quan-
do amparados em contratos de cambio, deverão apresen-
tar seus pedidos è CACEX ou è Carteira de Câmbio, con-
forme o caso, acompanhados dos seguintes documentos:
a) — declaração firmada pelo banco Intervenlente sôbre

a ocorrência daquele amparo a transação; e
b) — 5a. via da licença ou do certificado de cobertura

cambial;
_i — A declaração deverá trazer, obrigatoriamente, o "visto"

de Fiscal credenciado pela Fiscalização Bancaria;
3) — Inexlstlndo contrato de câmbio, dlspansar-se-a qualquer

declaração, que será suprida pela juntada, ao pedido dc
prorrogação, da respectiva promessa de venda de cãm-
bio (PVC);

4) _ o eventual cancelamento de contrato de câmbio só poderá
ter lugar mediante prova do cancelamento da corres-
pondente licença de Importação ou certificado de cober-
tura cambial, vencido ou não os seus prazos;

5) — Os cancelamentos dos saldos de contrato não superiores
a 10% (dez por cento) do valor das licenças ou certifica-
dos de cobertura cambial, Independerão das formalidades
acima prescritas; contudo, a devolução do ágio ficará
sujeita á comprovação do cancelamento do saldo das II-
cenças ou certificados de cobertura cambial, sempre que
estes documentos não tenham sido Integralmente utiliza-
dos quanto aos Itens referentes à quantidade ou peso.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 195?
a) IGNACIO TOSTA FILHO — Diretor
a) ARNALDO WALTER BLANK — Gerente.

65210

LOTERIA
FEDERA' t= i_l_BÍ__«

consignará nos orçamentos par*
1980. I9«l e 196J um auxilio à Pre-
feituia do atual DUtrito Federal
equivalentes * soma das üespesas rea-
il-adai pela Dniâo no presente ««-
cicio com serviços de administração
local na Capital da República.

I 1
zo de dex
traia fste artigo, reverterá para o — prosseguiu o orador — é prover
Estado do Rio de Janeiro. P*ra prever, um governo que assim

! 2« - Durant. o prazo constante ^So *«. ríio "** * *'<ura da mts-
_,-..-.« - . j- _- ni_ a. t__.it*,'sâo que o povo lhe confiou,do ! 1°. o Estado do Rio de Janc.ro. ,„£..,,,„ 

"„ 
,r Mem de ^ „„-entregará ao Município da Capital ,Jeclmr nüe 0 trinômio do _r. Jus-

metade Ço que produzir a arrecada- t<uno erâ: energia, transporte e ali-
çia dos tributes de sus compeTín- rnentiçSo.
ela no mesmo Muulclplo, j "Palavras, palavra», pal*-,-ras vis — Flftalirjndo

(Leiam a propósito o editorial jdtase o ar. Krteger — que só tinham;o «r. Daniel Krieger declarou nue o
"Euforia") iura significado, o apoio eleitoral doj governo do sr. KublttcheT* ró pensa

-. —— !p-*o. Investido na suprema magls-\n\tm de Braslll». em Miras Ger»ls.,
tratura, o presidente esqueceu .§ hu-jTY** Marias e Fumas vüo beneficiar;

ímtídes que trabalham noa campos e;o «<ru Estad». o qual ta teve at sun»)
I oa Humilde* que mourejam n» <_da-1 estradas asfaltadas, eni-ruanto que o ^
ide. As providèndxs por tia tomadas!Tinrdeste morre de frwie.'no toeastt ao aumento do custo ri» Interveio, novamente, o «r. Arre-
vida. nada significam no conjunto. : miro de Figueiredo, par» declarar
* precS_o que éle encare e problema que o (rovemo atuat tm o maior.
«nn seriedade, cem re-pcrtssbtlida- ->.i*a o NOT**e»_e, que »tí hr)« Um
d».*

¦em vctur no m,*"cv-'1—-i-oira Lott. »ne»*r de ser *'* v—
¦-¦• A-4n r^ln T>,->-tl<1>* Tr-h*lv''*-

Brasileiro com o mnl obteve . !•¦-—
«-ie convém e r*lt»**»w ao* eomu-
nistas "

NORDESTE

seu loniro discurso.

^HH^^^»fpTn^^n|fJJ^|^KS UAIA-OO-M 01 ITIVICOS OUT VITÍM B

___M___T-Írfflffiwffl__rW *° t,t"MVOlvlM""0 « ««IHOII» P* 011. K

B rtH"j!'•¦_ _ IJ TfeJ V_f »»'SUIÇÍO 01 TMICOU ItlTIlCA. !J*IIA-M |9
m ftESmawJfBtÉFwrWl a eo__im*Uo eo» »i coni.m.ooiii Ij

I la9_______Í£_Í--'' I 1/v i *"*£.*_ I¦ n raí^lT ! \ JÁ). »l t, yr^t^
M*. Hs AI V ii-**--=!_ní*yi_LJ

DEFESA DO CONGRESSO

Wt-. a R**n*hHca.
O sr. Krleter retrucou. *-rtin«Jo.

que o govitT.o «tual é sempre o
: malrç. -..

RESPOSTA

7fo fim d* -esrfo, o *r. itttttswoa
Aguiar, na -uaértria do sr L*nvti-"a

\ !_!> seguida, c «r. D*n!el Krieger
p*_K>U a dr.'»-.::»r o CSS<f-í«**> oa

SaeusaçSo de ser rerpor-ílve» ptl* cri-
j_c que ai está. 'O governo tetr. a
.'maior!». A cj>a»:ç__. pcrtanlo. rJk> BTttenc-mrt. msnr.di-u a. dt-cur-- es
¦pode #*•! resTwrsabi-U_K-» ta .i •_-*»- sr. Krieger. a-guraenunA- que o tr.
(ria nio cunspre © mm úrcvr para JusctUno tra» f«to tarjo que * pue-
• eesa e naçlo*. -hrei.

Conforme comunicaçSo ao Departamento de Conce-tocs (Prefeitura
do Distrito Federal l « Departamento Nacional de Iluminação e OAs
(M V.O.P.). ot logradouros abaixo Indicados flcarlo sftn energia ali--
Trlca para permitir a execuçSo de serviços na rede geral ü*. dlstrl-
bulçSo. AMANHA S?.

2-9-19S9 (Quarte-telra)
"SUBÚRBIO DA CENTRAL"

(Periodo das S.âOht às I.OOhsi
SAMPAIO r. EMÍF.NTTO NOVO
RUAS: Alzira Valdetaro, Angci». Bela V1«T». Manuel de Miranda,

Souto de-Carvs.lho t 2T de Maio.
(Periodo das 12,Mhs ts lí.OOTui

At'Gt:STO DE VASCONCELOS
RUAS: Carlos Teixeira. Gal. Uchoa Cavalcunte, Vlscor.dc He Gr.|.1nU

e Av. Cenário de Melo.
"ZONA DE ILHAS"

(Período das Í.OOhs is M.OOh»)
IUIA DO r.OVERNADOR
RUAS; "A". 'AT,'. "AC". "AD*. 'AE'. -AG". *F*. °M* 'O*.

*R", *S*. "T*. "V. *V". Amapuruj. Capanema, Cariei, Car-
lo» Bldro, Cost*. Doria. DemítrTo dc Toledo. Domingo» Mon-
dlm. Dr, Mj_uel Marreiro», Erreo Ce»lho. Kutiquio Soledade.
KtlarlSo dt Rocha. Manuel Pereira ds Corta, MnfTies Muri-
tlba, QuaUt. Sarmento, Soldado Vandel; Ar. Pa.-tr.ap-_. Et-
traí*,»; do Dersdí (entre ea poste» txt.rl an 4i; d* Poríeír*;
Praias: das P*!-..las. da Beta e Trav. "A",

I7--Í
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AUTORIDADES POLICIAIS ÀS VOLTAS
COM MAIS TRÊS CRIMES DE MORTE

At autoridade* do 25". e 28»,
trito* Pollclnls, deade domingo últl-
mo estSo empenhados cm dl<KÍnclas
para esclarecerem trís crimes* de mor.
te. Na Jurladlçíío da primeira delega-
cia reglstraram-sc doía homicídios c
na outra, um. Revólveres e facas ío-
ram usados nos assassinatos. Os ma-
tadore*. apcaar dc Identificados, con-
tlnuam foragidos. Os cadáveres, com
fula. das autoridades, íoram removi-
dss para o necrotério do Instituto
Médico Legal.

ni. dnssr Incontlnentl Armando sacou"'' dde 
uma Urucha e desfechou um U-

ro nas costas do bucawiro.

MOKTO O BISCATEirtO

O blscatelro Ellscu Pereira (30, V.

MORREU NO HOSPITAL
fugiuAnos a agrcssRo Armando

„ vürna .fuando recebi» curativos
no Sita? Carlos Chagas, moireu
Ciente do fato esteve no oca a Po-
lida do 2S<>. Distrito Policial. Em
slndlcAnclaa posteriores, apuraram *j
autoridades.que o crime foi pratica-
do por vingança. O criminoso, que é
filho de um eaplUo reformado do
Exército, ha tempos tivera uma bri
«com o blscatelro .levando a pio
na contenda. Presume-se que aguar-
dava uma oportunidade para matar
seu desafeto. O cadáver ío removi-

,, tM para o necrotério do Instituto Me-
co'm!dlcoP Legal e diligência, foram ene

Santo Expedito, s/n), bebericava eo» i-•-- ----- _ áe Armando.
Armando dc tal e Wilson Pereira LU- tada* paia prenuer n

cena, num botequim próximo A f>ua,
residência. Em dado momento liou-j
ve forte altereaçíio entre eles, ocaslfio j
em que o blscatelro sacou de uma fa-
ca e feriu Wilson no braço esquerdo.
tste gritou para que Armando o a)u-|

MOTOHISTA MAIA OUTRO

rouco tempo depois, outro mola-
rista morria no Hospital Carlos Cha-
gas, em conseqüência dc dois ícrimen-

Navio mercante "Tatá"

continua desaparecido
Voando onze horas por dia, j AUMENTAM OS AVIÕES

aviões do Serviço de Busca c Falando à nossa reportagem,
Salvamento da FAB, procuram o cel. Silva Barros da Aeronáu-
no litoral e alto-mar o navio tjca que coordena conj10 ten. ío
mercante "Tatá" que desãpare-1 ripes a procura -»¦¦

tos a bala, nn tórax. Era tle Jorge
Montallann (34. Travessa Vltallna, 00).
Foi baleado por outro motorista. O
crime, segundo as autoridades do 25°.
Distrito Policial, foi motivado por ex-
ploraçílo dc linha de lotação. A vltl-
ma, que possuía tim coletivo na 11-
nha "Marturclra-Fontalnha", na tar-
de de domingo último discutiu com o
criminosa, quando íste ali apareceu
explorando ,i linha sem a devida 11-
cença. Em mclo a forte altcrcaçAo
Jorge sacou de um revólver e desfe
chou dal* tiros no colega.

O cadáver do motorista, após as
formalidade* de praxe, foi removido
para o necrotério tia Instituto Médl-
co Legal. As diligências continuam
para localizar e prender o criminoso.

EM PACIÊNCIA

O terceiro crime ocorreu em Pacl-
cncla, subúrbio da central do Bra-
sil. Na Rua "C", da Vila Sao Mar-
tins. rcallzava-sc uma festa na casa
do operário Adolfo Pacheco da Sil-
va. A reunlilo transcorria normal-
mente, quando os convivas Iniciaram
uma brincadeira do mau gosto. Pe-
dacos dc bolça começaram a ser atl-
rados uns nos outros. A brincadeira
provocou protestos, sendo os mais
exaltados José de Oliveira Andrade,
vulgo "Jucá", residente ao lado c de
um outro cuja Identidade a Policia
Ignora. Nasceu a discussão, resolveu-
do os dois homens saírem à rua pa-
ra resolver a questão. Atracaram-se
e lutaram durante alguns mlnutos."Jucá", como estava levando desvan-
tagem no corpo a corpo, desvencl-
lhou-sc de scu antngonista e sacou
dc uma afiada Xaea.
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POPULAÇÃO ENVENENADA

OS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SERIAM
REGISTRADOS E DEPOIS ANALISADOS

"O problema da allmcnlaçfln e da
lilgltme du cidade, o que o Correio
da Manha em boa hora vem debateu-
do, Irú beneficiar a população e mais
ainda os órgflos dc fiscallzaçAo", Com
estas palavras, o sr. Deodoro Godol
Tavares, dlietor do Laboratório Bro-
¦mitológico du Prefeitura, deu Inicio
a uma palestra sóbre a sfrlc de re-
portagens que vimos publicando, Nes-
tas, temos apresentado fatos que com-
provam a Inexistência dc fiscallzaçAo,
O sr, Godol, todavia, acaba dc apre
sentar dois Importantes trabalhos que,
se aprovados, Irlio corrigir em parte
essas falhas,

AFLUÊNCIA
Continuando, disse-nos o >sr, Godol

Tavares que melhor prova do sucesso
desla série de reportagens (¦ a gran
de afluência dc fabricantes nos últl
mos dias ao laboratório para revall-
dação de análises, Salientou que a
maioria dessas renovações deveriam
ter sido solicitados hA mais de 10 anos,
pois n cada cinto anos os fabricantes

I sâo obrigados a renovar a análise e,
no entanto, alguns produtos tinham

do com a fórmula apretentada no pe-l público*, Dei por cenlo dessa arre-
mil,, de registro. Serfio ainda feitas
recomendações *!gllnsn« aos órgAos de
fiscallzaçAo «ôtire produtos mal* *u«-
ceptlvels de serem fraudados e outras
recomendações de Interesse,

MilTftTUOS
Lamentou n sr. Godol que o CBta-

bcleclmcnto que dirige tem vez por
outra de solicitar os serviços de la-
boratórtos particulares, por falta abso-
lula de aparelhai/"». EstSo nesse caso
os produtos dleletlcos. Declarou que
o laboratório tem sido multo procura-
do ultimamente para a anAlise desses
produtos, quando entram em suas
composições vitaminas, sais minerais,
cie., mas eomo sua aparelhas?» t-
antiquada e precisa ser modernlsad.i
nAo tem outro recurso senAo apelar
para outros laboratórios, NAo se qucl
xou do pessoal que dlspAc, que disse
ser competente e por enquanto su-
flrlento. Mas com a aprovação do
novo trabalho deve ser ampliado e.
adiantou nada valer pessoal capaz sem
aparelhagem apropriada, Um outro
trabalho. ja dirigido à SGSA. dlspóc

Lar de Desdêmona
Olhar de* enrinho e ternura

ceu com doze tripulantes. O na-
vio saiu do Rio com destino a
Salvador no dia 23. Segundo in-
formações colhidas pela repor-
tagem do Correio da Manhã, jun-
to ao cel. Silva Barros do Serviço
de Buscas da FAB, a última
mensagem do navio (e também a
única) íoi um QSO (chamada de
rotina) para outra embarcação
que saía do Norte. O QSO deve-
ria ser repetido à altura de Ma-
caé. Dois aviões SA-16 equipa-
dos com radar, revezam sua
procura de onze em onze horas,
agora no litoral Rio-Vitória.

A faixa comumente usada pa-
ra navegação é de 30 milhas ao
largo da costa. As buscas já atin-
giram a duzentas milhas.

Para

NEWYDRK
escalando em Bahia e Trinidod
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três aviões da 2.» Esquadrilha de
Ligação e Observação, deverão
participar das buscas.LEQUE

Informou o cel. Silva Barros,
que a procura está obedecendo
ao sistema do leque e que ia
atingiu a 200 milhas de nosso li-
toral. Aguarda um oficial da
Marinha para estudar as corren-
tes e procurar o "Tata" no Sul,
embora seja esta uma possibili-
dade longínqua.

A autonomia de voo dos aviões
SA-16 é de 22 horas. Ha um ou-
tro avião, do mesmo tipo, nos
serviços de buscas. Simultânea-
mente, decolou do Recife uma
Fortaleza Voadora (B-17), avião
quadrimotor especializado no
apoio à navegação aérea e ma-
ntima na rota Recife-Dakar. O
'Albatroz" é equipado, com li

maças e aparelhos cirúrgicos
contando em sua tripulação com
médicos e enfermeiros. Esta rea-
lizando buscas intensivas entre
Vitória e Rio de Janeiro.

MAU TEMPO PREJUDICOU
Devido às más condições me-

teorológicas, as buscas foram
suspensas ao entardecer de do-
mingo. Melhorando o tempo, to-
davia, reiniciaram-se as mesmas
ontem, com a "varredura" da
costa norte, até a barra -do Rio
Doce- . ~.NADA

Apesar de se terem intensifi-
cado as buscas, até âi hora de cn-
cerramento do expediente, on-
tem, no Ministério da Aeronáu-
tica, nenhuma notícia havia re-
íerente ao "Tatá". Quatro aviões
continuavam sobrevoando a área
marítima da costa brasielira en-
tre Rio e Salvador.

O"TATÁ"
O "Tatá" tem 907 toneladas

DW, pertence à Companhia de
Navegação Marítima NETUMAR
e íoi recentemente adquirido na
Dinamarca, tendo sido construi-
do, em 1958, na Holanda. Possui
equipamento moderno, dispondo
de piloto automático, dois rádios
transmissores e receptor para
rádio telefonia, três motores au-
xiliares, radiogoniômetro, eco-
sonda eletrônico e salva-vidas de
alumínio (escaleres) equipados
com bússola e demais lnstrumen-
tos de auxílio aos náufragos.

CARREGAMENTO
i Companhia ü quai pertencia

o "TATÁ" distribuiu, ontem, ura
comunicado às famílias dos tri-
pulantes do mesmo, aos embar-
cadores e ao público em geral,
pelo qual ressalta a excelência do
barco e sua esperança de que o
mesmo esteja a salvo. Na mesma
nota esclcrece que o "Tatá" dei-
xou o Rio de Janeiro — em sua
viajem inaugural — no dia 23 do
mês passado, às 14 horas, com
destino a Salvador, transportan-
do 810 toneladas de carga dos sc-
guintes: Pètrobrás (Refinaria de
Mataripe), 615.410 tons.; Cia. Si-
derúrgica, 41.840; SS White
Martins, 15.900; Ag. Com. Dcsp.
Radames, 25.955; Cia. de Cigar-
ros Souza Cruz, 21.019; Com.
Desp. Maracanã, 40.630; Fiat
L-nv 34.410 o mais !5 toneladas
de carga geral. .1
POSSUI RADIOTELEGRAFIA !

Escalarece ainda o comunicado!
que não procede a alegação do;
Sindicato dos Rádio-Telegrafistas
de que o navio não possui radio-;
telegrafia. O "Tatá" — afirma a
NETUMAR — possui duas esta-
ções radioreceptoras o transmis-
soras, embora os navios de to-1
nelagem inferior a 1.600 tonela-;
das não estejam obrigados a pos

AO APARTAR MORREU

Nisto, o operário Roberto Justino
da Cruz (28, R. "E", lote 117 foi ao
encontro de "Jucá" com a intenção
de desarmá-la. Quando se aproxl-
mou. "Jucá" enterrou a faca no pel-
to do operário por duas vêr.es. Os
golpes foram fatais, tendo Roberto
morte Imediata. Praticado o crime,
o homicida fugiu, estando as autori-
dades do 28°. Distrito Policial cm seu
encalço. O cadáver íol removido pa-
ra o I.M.L.

Enriquecido o Jardim Zoológico
nasceu o filho de "Desdêmona"

O Jardim Zoológico da Quinta
da Boa Vista tem novo hóspede.
Nasceu, na madrugada de on-
tem, o esperado filho de "Des-
dêmona", a zebra que encanta
a petizada que ali vai com os
seus pais. Mas quem não está
satisfeito cam a novidade é o"Calunga", que se viu separado

Absolvido réu doente que
quebrou vidro no I.A.P.I.

"No sumário ficou provado
que o acusado sofrendo aos pul-
mões, foi a exame para prorro-
gação de benefíciu c quando teve
notícia de que não fazia jus ao
benefício por lhe ser contrário o
resultado do exame, revoltou-se
e, numa justificada explosão de
nervos quebrou um vidro exis-
tente na dependência. Para con-
denar o acusado pelo dano de-
corrente de sua justificada re-
volta, teríamos antes, que reco-
lher ao presídio os responsáveis
pelo resultado de um falso exa-
me médico". Êste um dos tre-
chos da sentença proferida pelo
juiz Orlando Moreira, titular da
6a. Vara Criminal, ao julgar o
carregador Augusto Quirino da
Costa, tuberculoso e pai de dois
filhos, acusado de haver quebra-do um vidro, numa explosão de
revolta contra a injustiça de queso viu vítima.

ERRO NA CHAPA
Quirino, no dia 16 de maio de

1955, foi ao Posto do IAPI, à rua
Benedito Otoni para fazer nova
radiografia, uma vez que estava
aposentado por tuberculose. O
médico Pedro de Freitas Lomeli-
no examinou sua chapa radio-
gráfica, que acusava o exame
negativo. Irritado, o homem per-
deu o controle e quebrou um vi-
dro com um soco. Nova radio-

grafia íoi feita e desta vêz
acusou o resultado positivo. Isso,
entretanto, nâo impediu que os
responsáveis pelo Instituto man-
dassem prender e atuar o infeliz.
Agora, _porém, o juiz chegou à
conclusão de que antes de con-
denar Quirino. seria necessário
botar na cadeia os responsáveis
pelo exame radiológico.

APARELHAGEM
PARA TOMADA
DE AGUA NO AÇUDE
DE ORÓS
No Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas, órgão do
Ministério da Viação, íoi firmado
contrato para fornecimento de
aparelhagem para tomara de água
no Açude Público de Orós, atual-
mente em construção adiantada
no município do mesmo nome,,iiu luuluvull. „ ,„,, llv.. ,., lv,„
Estado do Ceará. O açude Orós,|metido a um exame como tam

da sua mãe .om o nascimento
do scu irmão, c estranha a todos
qüe ali acorrem.

SURPRESA

O acontecimento era esperado
a qualquer momento, mas íol
com surpresa que os funciona-
rios do Zoológico, ao chegarem
ontem para fornecer a primeira
alimentação aos animais, cons-
tataram que Desdêmona havia
dado a luz a um esperto filhote,
que já com poucas horas de
nascido arma agressivos coices.

Com a novidade, o local onde
estão localizadas as zebras está
sendo muito visitado, sendo ele-
vado o número de visitantes que
desejam ver o novo hóspede.

"NANCY"

Quanto a "Nancy", a hipopó-
tamo, continua em observações,
separada do marido, sem ofere-
cer qualquer sintoma que possa
confirmar as hipóteses de que es-
teja esperando nova cria. Con
tudo, todas as providências es
tão tomadas para, caso venha a
se confirmar a hipótese, o nas-
cimento do filhote ocorra nor-
malmente, e não aconteça como
no seu primeiro parto quando o
filhote íoi morto.

DIFICULDADES

suas análises caduca* há 15 anos, ou sôbre expedição dc alvarás que aerao
mais. Declarou quc com o noticiário
referente ao assunlo os fabricantes
faltosos tratam de atualizar a aná

cadaçftn poderia icr cntrcRtie ao la-
Imu ,ii.,: i<>. para a ránovaçlo de aua
aparelhaüem e ampllaç.lo dos melo»
existente* para n vcrlflcaç.lo da frau-
il.- no* pi "ilm, - alimentícios e outros.

SKH1E
Perguntamoi ao sr. Godol Tavarei

¦e os trabalhos encaminhados ao se-
cretário de Saúde foram determinado*
pela serie dc reportagens quc vimoa
apresentando. Respondeu que embo-
ra fosse seu pensamento rcallxá-loi
li.i multo, n.hi tin>i.i encontrado ainda
a oportunidade quc surgiu com a nos-
sa primeira reportagem. Disse que a
divulgação de certa* Irregularidade*,
an contrário do que muitos imaginam,
ajuda aos administradores, pois a
apresentação dos fatos ao vivo como
o Correio da Manha vem fa?endo é
de grande valia para as autoridade*
que vêem abrirem-se portas antes ln-
vulneráveis. "Assim — arrematou —
ii série "População Envenenada" cs-
tá sondo multo bem recebida, inclu-
slve pelo sr. João Machado, secreta-
rio de Saúde da Prefeitura, que tem

elhnr boa vontade para com todo*

lisc dos scus produtos com receio da
íljcallaçfio que alertada atua com
maior rigor. O sr. Godol Tavares nos
revelou que, tão logo seja aprovado
um trabalho quc enviou ha poucos
dias ao secretário de Saúde c Assis-
t'ncla, todos os produtos alimentícios
existentes na cidade terão de ser vis-
toriados naquele laborai ório.

REGISTRO
Êsse trabalho visa substituir o sis-

tema de análises prévias que vem
sendo adotado dc longa data por re-
glstro. Para isso seria criado naquele
estabelecimento o serviço dc análises
dc controle. Multo embora as análises
continuassem a valer por cinco anos,
os interessados teriam de solicitar ao
laboratório um registro dos seus pro-
dutos e, desde que satisfizessem pe-
quenas exigências, seriam atendidos,
ficando a análise para ser feita pos-
terlormenle. Os produtos, cujas aná-
Uses estejam atualizadas, fariam os
registros gratuitamente enquanto os
pedidos dc registros para novos pro-
dutos ou ainda os que estão com aná-
lises desatualizadas pagarão taxas de
acôrdo com o produto a ser registrado
e analisado.

RENDIMENTO
Acrescentou o d|rctor do Laboratô-

rio Bromatológico que o trabalho a
ser apreciado pelo secretário de Saúde
c pelo prefeito vem de encontro aos
interesses da municipalidade c so-
bretudo da população. A primeira se-
ria beneficiada pela maior arreca-
dação que adviria e a última com a
revisão total dc todas as análises, o
que seria dc grande utilidade, dada a
confusão reinante em tôrnp do assunto.
Depois do pedido, de registro do pro-
duto. quc como dissemos deve ser
licenciado primeiro e posteriormente
submetido il análise de controle,
quando as amostras do produto fo-
rem colhidas. Também a análise será
mais rápida. Agora, que nos disse o
sr. Godói, se faz a composição cienti
fica do produto, mas com a aprovação
das novas medidas serão feitas pes
quisas necessárias li verificar se há
fraude ou se o produto está de acôr

cobrados por produto e por qüinqüê-j os setores da Secretaria que dlrtgr e
nio. Alim das vantagens que olere- apoia tôriaf a« idéias quc surgem em
cera, essa medida irá proporcionar favor da boa administração c do pú-
uma boa arrecadação para os cofres! blico,"

CHESSMAN AINDA PODERÁ
FUGIR A CÂMARA DE GÁS

O tratador de "Nancy" expli-
cou à nossa reportagem que
grandes são as dificuldades para
diagnosticar com segurança, não e
só o animal não se deixa domi-
nar facilmente a fim de ser sub

como se sabe constitui uma das
mais monumentais, obras de en-
genharia destinada a captação de
água no Nordeste. Sua capaci-
dtde máxima eleva-se a quatro
bilhões de litros de água.

bém o seu grande volume impe-
de uma melhor observação à dis-
tância.

PAGAMENTO Da ABONO
AOS SERVIDORES •
DO SENADO
EDA CÂMARA ,
O ministro da Fazenda autori-

zou o pagamento das importân-
cias de CrS 1.488.490,00 e Cr$
2.138.963,70 aos servidores, res-
pectivamente, do Senado Federal
e da Câmara Federal, relativas
ao abono de que trata a Lei n.°
3.531-59 e tornado extensivo a
esses servidores, cuja despesa,
referente ao mês" de agôsto findo,
correrá à conta da Lei n.° 3.565,
de 11 de junho último^

SAO PAULO, 31 (Sucursal) — En-
contra-si cm Sáo Paulo a advogada
dc Caryl Chessman, A sra. Rosalic
Ashcr, que manifestou a sua espe-
rança de que o agora considerado
escritor Chessman poderá ainda esca-
par da câmara dc gás.

"Caryl Chessman tem chance. Ten-
tara a suspensão da pena dc morte,
recorrendo à Suprema Corte. Êle está
confiante na decisão c espera, mais
uma vez, pela revogação da sentença
falai" _ afirmou a advogada Asher
ao chegar a esta Capital. Referindo-se
ao incidente ocorrido entre Chessman,
e outro penitenciário, em San Quen-
tin, declarou que não houve nada de
anormal. E acrescentou: "Apenas uma
discussão por causa de uma partida
de beisebol. Mas não houve nada de
Importante. Ambos íoram punidos
com recolhimento a cela, mas con-
tinuaram a gozar das mesmas rega-
lias. Êsse Incidente não alterará, de
forma alguma, o pronunciamento da
Suprema Corte, quando reexaminar o
scu caso".

NA TELEVISÃO
A advogada Rosalle Ashcr parti-

clpou esta noite de um programa de
televisão, discorrendo sôbre a atrlbu
lada vida de seu constituinte, suas
angústias no corredor da morte, sua
febrlciante atividade colhendo ele
mentos jurídicos para salvar a pró-
prla vida e as suas constantes de-
cepções frente ás sentenças dos trl-
bunais. Falou da esperança de ver
revogada a pena de morte através da
comutação da pena capital.

Agradecia os constantes apelos do
povo brasileiro pela revogação da sen-

tença condcnatórla, imposta a Chesi-
man aplaudindo a batalha quc aqui
sc desenvolve pela extinção da pena
dc morte em todo o 'mundo.

IMPOTÊNCIA SEXUAL
Clinica especializada com apa-

relhagem moderna c eficiente,
para tratamento da Impotência
em ambos os sexos. Rejuvenesci-
mento e normalização dc descqul-
librlos sexual c emocional.

DR. AUGUSTO MARQUES
Diariamente, das 13 ás 19 horas.

Telefone 32-741)2. Rua do Ria-
chuelo, 427 - I.» andar (esquina da
Rua Frei Caneca). 66022

PARLAMENTARES
VISITAM 0 DASP
Estiveram ontem em visita

ao DASP os senadores Ar-
gemiro Figueiredo, Ruy Carnei-
ro e Fausto Cabral. Recebidos
pelo diretor-geral, sr. João Gui-
lherme de Aragão, aqueles par-
lamentares trocaram idéias sôbre
problemas de administração pú-
blica do país.

EIS UMA VERDADE:
em qualquer ramo da

UR CONDICIONADO
a liderança é de "íJaios

RlSPASIL
CIA. ENGENHARIA E INDÚSTRIA

H Lopes da Souza, 45- Fone: 48-6869

WORTHINGTON
At CONDICIONADO - ItHICHACAÍ'

TORNAR EXEQÜÍVEL...
(Conclusão da última plglnal

FF.K10DO DE CONVIVÊNCIA

mais grave: seria a paralisação dc
[nossa indústria básica,

da reunião, quc outro não era senão
o dc ouvir a opinião dc técnicos e
de outras figuras insuspeitas, paral
questão de tanta relevância. Sallcn- Embora afinado com as diretrizes
t"u que, do ponto de vlsta político, doutrinárias da proposição, o sr.
a maioria não fazia qualquer restri-' Américo de Oliveira féz sentir, não
ção ao projeto, a não ser nos pontos obstante, a conveniência de sc esta
cm quc o mesmo colidia com a poli- belecer um periodo- de convivência
tica de desenvolvimento e dc metas'entre o capital privado c o Estado,
do governo. jcm matéria de indústria elétrica, por-

Falou, a seguir, o sr. Temperanllque se lhe afigurava desaconselháycl
Pereira, S:gnatário da proposição, pa. I interromper ex-abruptamente o sta-
ra fazer a defesa da mesma.

DESDOBRAMENTOS

Coube, depois, ao sr. João Cotrlm
discorrer a respeito, afirmando a cer-
ta altura que o projeto carecia dc
um desdobramento para que se tor-
na3se exeqüível. Tal como íóra con-
cebldo, em vez de facilitar, impedia
a revaliação.

LEVARIA A BSTATlZACAO

O sr. Marcondes Ferraz passou a
enumerar outras falhas do projeto
Disse, por exemplo,
ção pura e simples

to quo. No seu entender, o governo
devia enfrentar o problema, mas
aconselhava uma ação lenta e pro-
gressiva. Os representantes do gover-
nador Brlzola, srs. Arno Schiling c
Sibilis da Rocha Viana, manifesta-
raro-?e favoravelmente ao projeto.

VA O DAR ELEMENTOS TÉCNICOS

Os rumos dos debates c as ques-
tOes ali suscitadas levaram os lide-
res Abelardo Jurema e Oswaldo ,L1-
ma Filho r; estabelecer as premissas
de um entendimento com base nos
elementos de natureza técnica quc
serão fornecidos pela Comissão on-

que a sua ado-Item constituída. O projeto, quc se
aniquilaria com!encontra na pauta, será aprovado em

suir sequer uma estação de rádio. I tatização

Pr»<o» oipaclali

tlo-N*w TorV.: Cri HJ.5JO.00
Ida • TOlta: Crf i.vi-pi.do

Rlo-Salvidor, desde
CrJ 11.180.00

C.. .."ío Marítimo oo RSo do
Prata com ntada a bordo
tm Bvenot Aitet.

Pedida prisão preventiva
de Dibo, Borer e outros

a iniciativa pirvada, c fatalmente j primeira dlseusâo. com todas as
conduziria a indústria elétrica à es-;emendas apresentadas e, em seguida,

E o que sc lhe afigurava | retornará à Comissão de Justiça. Nes-
se ínterim, os técnicos já terão con-
cluldo os estudos, de sorte a fome-
eef os elementos indispensáveis & sua
reformulação jurídica.

DIVtítfetWCIAS

trorvt* dor* irwsmo *m
AGENTE DE VIAGENS ov

MOORE MoCORMACK
(Nowgoção) $. A.

Ag*nt*s Canil* para • Stmil

tia 4* Janalra • ItMm • KtcIU
Salvada* - Jantei • Sea Paulo

Ao juiz da ila. Vara Criminal, os
advogados Hu'.nberto Teles a Augus-
to Thompson, assistentes da acusa-
ção no processo a que respondem
Waldemlro Dibo. Charles Borer, Cer-
son Areredo Coutinho e outros, cn-j
dereçaram petlçío reclamando que
uma série de proviilèncias requeridas
há mais de um ano pelo Ministério
Público, não foram efetivadas até
agora.

Entre as providências reclamadas
I em 28 ú<- *etembro de 195$. pelo pro-
i motor Kverardo Moreira Lima, hi
I um oficio i corregedori* «Ia Poli-
I ci» para que Informasse *e havia
j sido in.itaur»cJo inquérito a resp"-
I to o> Irregularidade» denunciadas1 pelo *r. Silvio Terra. anti«o diretor

Na Comissão de Constituição e Jus
tiça, quc votou tranqüilamente pela
aprovação de quase todas as cmen-
das i aspecto constitucional e jurldi-
cai, acirraram-se os debates sôbrc a
primeira parte da Emenda n.u ?, unln-
Uo-sc em torno da mesma tese os
deputados Pedro Aleivo (UDN-Mi-
nas). Santiago Dantas .PTB-Mínast.
Doutíl de Andrade (PTB-Sta. Catari-

ld1-|na), Joaquim Duval !PSD-RGS> e
(Barbosa Lima Sobrinho (PSB-Per-

A outra providência do represen-!nambuco), contra o» \otos do rela-
tante 'Io Mr, é de que fosse rçqulsl-;tor Martins Rodrigues (PSD-Cearál,
tado á X>. Vst a Criminal, o inqué-, do prcSjd«.nte da Comissão, deputado
rito no qual figura «uno indiciado ou;oliveira Brito, deputado Moacir de
vitima Domingos d.! Cíwceiçno Silva. :A3.cvtdo ,PSD-RJ>. Ulisses Guima-

rü«s (PSD-SP) e Paulo Lauro (PSP-
SPi. num empate de cinco a cinco

devido ao regime de urgência

dã Policia Técnica, todavia, a respos-
t» ainda não chegou.

!RREGÜt.Anir.\DKS
O Sr. Silvio Terra, denunciou o

desaparecimento de objetas e sonega
ção de elementos probantes e
ciadores da autoria do crime

arquivado em 133".
OUTRAS PROVIDÊNCIAS'

Hi ainda o pedido cão promclorí
Eversrdo Moreira Lima no sentido.h

C^/IJV! O
melhores taxas

qualquer mo

CIAI NOVO
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de que ÍAss*m identificados rtatii.»- qui ampara a propoMçao féz prexn-
picam*.it* os acusados e requWUdas. lecer o parecer do *r. Martin* Ro
tsmüém suas fichas penais. Nada drigues, contrário i segumie tmen
disso, segundo alegam ot advogados, da: "A reavaliação do ativo imobih-
f.o feito ate rtojc. . zado. de que cogita o art. 5? d* Lei

Hílcrem-se ainda os assistentes da „ o j,<¦;,-,, de Si de novembro de 195S.
acusação «svtra m-t.útm decretação Ifrà q„ant(, ,, empresa* concesalo-
da pnsAo preventiv.it dos réus. apon- nír;3t df „,„.(„, j^büce. validade
tando <^t1W^^:*;£2S:japent* para o* efeitos da tributação¦ -c-d-i ainda «fin tiwspo a u$ít*i-st».* *~™
interferência dc, acusados na pre- do Imposto tóbre a Renda."
(>-¦ ¦ >;m; (So procf-sso "o que pode 
wt constatado soa «'guinte* fatos: MAIS OM PARÁGRAFO
inquérito policial qtte tv arrastou.
durante a anss, írresikísfrdide» <(' j;* LYnustJo de Economia, prevale
«wnwsftcs criminosa» que assinala- c<ni e ^iMutuUvo ckt deputado Mu-
rara as InvestisaoSes e por ultimo -a; „ ,Ja Rocht ,pn.p„tIiÍK .-.•„..
rireuntlndn se nio uirtm *v--ao > n»ri,rarn omrio ao ar-cumprida» m provtdteriw r*ep»«wi- «*» f* »ra ^™flf'" ,QU!!i° 5LE
das pelo r*p,T*ratafite-da MJ», !»!.•. «snrtdipío -O* drjí»

Kr,tendfra o* ac;%twsdoo Teles e .ttKJtlwadorr* da Divisão-de Afitml
TtWR»i»*an e*t»r .«wndfl «taíltav tàexwii-do Departamento Nacional án Pre-j
ícAvirirrient*. ma tníamtnto especial ijutJo Mineral terão o prazo impror-S
a«« ícsoados, nada Jtttttfieâ&rjfj «foe t^t*^*" de 135 dia* para Julear oi
st «r.(wib«r. «n liberdade. Por pm. i^KfltOaecíaaflto da nova «prosi»!
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COIIHEIO DA MANHA, Tlrça-Felr-a, 1 de Setembro rie 195» 1.° Caderno

Conspirações
O governo, através de seu li-

der. voltou a anunciar, ontem, na
Câmara doi Deputados, provi-
dências contra a enrestia, A lm-
ra — a part ei m com precisão ti sr.
Luta Viaiiiin l''illio — cm dc
anunciar resultados c nft<> pin*
nos. A tendencifl governamental
hoje é dc atribuir intenções cons-
piratórias a quantos falam pro*
testando contra a crise. O go*
verno íi.la —'anunciando, A cri-
se alimentar e a alta desmedida
dos preços não .são fatos subjc-
tivos que possam existir ou tlci-
xar dc existir conforme sua ma-
nípulação verbal. O Conselho
Superior das Classes Produtoras
declarou ontem, ciíi documento
oficial, que as medidas governa-
mentais não tém atingido as cau-
sas reais da elevação do custo de
vida. E' conspiração isto? Não,
E' uma crítica que não pode ser
silenciada. Mas ontem também, o
PTB divulgava unia nota oficial
cnm itens sóbre o problema do
abastecimento c a revisão sala-
rial. E' critica? Não — esta c
nota embaída de propósitos cons-

piratórios, E! uniu nota dc amea-
çade rompimento com o governo,
mas também c unia nota dc quem
sabe quanto dói unia saudade —
sobretudo a saudade do poder.
Mas na sua ambigüidade está o
seu perigo. Pois o PTR até ho-
je é governo. Logo, tem respon-

sabilidades efetivas na direção
da vida política e administrativa
do país, Por que deixou, então,
a .situação chegar ao ponto em
que hoje sc encontra? Primeiro,
porque quis usufruir no macio o
poder. Segundo porque uni cli-
ma dc insatisfação popular é a
atmosfera ideal de que carece o
PTB para pôr cm marcha seu
carro demagógico. Ontem, cie
ligou o motor. Deu sinal de par-
tida. A ação parlamentar que a
nota oficial anuncia c, porém,
uni biombo, Atrás dele ferve
uma conspiração clcitoral-inili-
tar, cujos cordéis estão nas mãos
tio sr. João (jotilart e do seu
cunhado, governador 

'dó Rio
Cirande tio Sul.

* * #

O guvêrno ainda nãn solucio-
non sequer a crise carioca de
carne. Em São Paulo, o colapso
do abastecimento já sc apresenta
como inevitável. Pára São Pau-
lo irá o sr. João Goulart levar
lenha á fogliéirá. Imóvel, almli-
co, só o presidente da Rcpübli-
ca. Se do Rio Grande não che-
gani notícias dc falta dc carne,
chegam as das maquinações mi-~
litares tio sr. Brizçla, visando
íazer o novo ministro da Guer-
ra, contra a possível indicação
do nome do marechal Denys co-

mo substituto do candidato Lott.
Objetivo da manobra: queimar
a candidatura do sr. Lott a fa-
vor da candidatura Jango. (Jue
faz o sr, Juscelino paia evitar
o esvaziamento da candidatura
Lott? Estimula a candidatura In-
viável tio governador da Bahia.
Deixa qüe sc estabeleça a con-
fusão. Espera pescar cm águas
turvas. K nisso o ajuda ó pró-
prio candidato Lott munido, com
exemplar imprudência, reabre o
debate sóbre o 11 dc novembro,
A confusão já c tão grande que
até Úm senador como o sr, Da-
niel Kricgcr permite-se a pedir
no chefes militares que cuidem
dc firmar o regime. Quer dizer
que imagina êle (pie as 'Forças

Armadas são um puder que ga-
rante outros poderes c, por isto,
portanto, um poder que não se
confunde coni os deiiliiis pode-
res instituídos pela Constituição.
Quando unia voz autorizada tia
Oposição chega a esse ponto dc
conceber as forças militares co-
mo uma supcrestruíura política
que funciona como árbitro de
tudo, então a confusão já se im-
plantou, dc lato, no pais. Contra
chi é que é preciso boje lutar
para que as conspirações parti-
culares que se estão articulando
cm termos dp ação janguista ou
omissão governamental não en-
contrein condições de andamento.

EUFORIA
E' esta uma data histórica: ontem íoi, no

Benado, distribuída a proposta cie emenda coos-
títucional, formulada pelo sr. Prado Kelly, pre-
vendo a reunificação, mediante plebiscito, do
Rio de Janeiro e do Estado do Rio.

Por uma série de motivos, êsse fato não
pode deixar de inspirar-nos euforia — sensação
tfio rara nestes tempos tristes pelos quais o
Brasil passa sob o governo do doutor Jusceli-
no Kubitschek.

O primeiro daqueles motivos é o íato de
que o Correio üa Manliã lançou a lese e a rei-
vlndicação de reunificar o Rio de Janeiro e o
Estado do Rio. Primeiro, por uma série de en-
trevlstas e outras manifestações de geógrafos,
sociólogos, etc. Depois, por meio dc declarações
de políticos. Enfim, por meio de um movimen-
to parlamentar ao qual poucos ou ninguém
chegou a resistir. E' motivo de euforia.

Nesta hora, já não queremos lembrar as re-
«istências que nossa reivindicação encontrou
no inicio. Que fiquem esquecidos e descansnn-
do em paz os planos artificiais de uma Consti--
tuição elaboradissima para o artificial Estado
da Guanabara! Que continuem enterradas, pa-
ra sempre, as objeções dos entendidos tém ma-
teria tributária ou de administração municipal!
Tudo Isso já pertence ao passado. Poxquc cs-
tamos certos que o primeiro requisito da emen-
da constitucional proposta, isto é, á aprova-
ção da reunificação em plebiscito, está acima
de todas as dúvidas. E' outro motivo de eu-
foría.

Mns por que estamos tão seguros, da npro-
vaçfio cm plebiscito? Porque são evidentes de-
mais as vantagens incalculáveis para a cidade
do Rio de Janeiro, que ganhará granclç e vaüí;-
ío terreno de expansão, e para o Estado do Rio
que ganhará, pela adesão dn primeira cidade
do Brasil, Imenso impulso cultural e cconômi-
ro, Não seria motivo de euforia?

Com euforia será esta data histórica saúda-
da, também, por toda a Federação, cujos re-
presentantes estaduais, de todas as zonas do
pais. já compreenderam — e se manifestaram
asslm — o valor incalculável da criação de uma
nova e fortíssima unidade federativa, fator de
f ..,-••• -n e (*e harmonia dos poderes,

i
» *-:...

Euforia, portanto, cm todos os qüadrarites
da opinião pública. Menos, talvez, naquele se-
tor que acreditava, pela mudança da Capital e
a transformação do Rio de Janeiro em unidade
Impotente, fortalecer ainda mais o já exces-
sivo poder central. Mas pouco nos preocupa
ísse sofrimento alheio. Vamos trabalhar pata
fazer do Rio dc Janeiro e do Estado do Rio, re-
unidos, um grande Estado, enquanto o doutor
Juscellno kubitschek se dedicar à euforia de
construir nos sertões goianos um centro dc ar-
quitetura moderna.

de encontrar uma fórmula conciliatória sóbre o
mesmo projeto, que o to.ne exeqüível, isentan-
do-o das conseqüências desastrosas para toda a
economia nacional. Perseguindo a conciliação,
chegou-se a uma comissão dc juristas e tócni-
cos, a quul, à toda vista do problema, irá ope-
rar em prejuízo do regime de urgência conce-
dido pa''1 votação da matéria.

O projeto do sr. Temperani Pereira, em
torno do qual o PTB cerrou fileiras, oficial-
mente, conduzirá ao colapso a iniciativa priva-
da, e a estatização dos serviços de eletricidade
significará a paralisação da indústria básica,
conforme advertiu o sr. Marcondes Ferraz, pes-
soa experiente e especializada.

O si*. Juscelino Kubitschek, se tinha com-
prornissós com o PTB para fazer votar o proje-
to Tomperani, eneonUu-se na hora de os re-
ver. Está em jogo a sorte do seu programa de
metas — que afinal ainda é o seu sustentáculo,
o seu argumento e justificativa para a despi-
dem cconômico-financeirá em que lançou o
país. Dessa situação de caos, o PTB, ainda que
governo, quer tirar proveitos políticos. Ao pre-
sidente não restará opção, em causa própria, e
no Interesse nacional.

TÓPICOS & NOTICIAS
Candidato de governadores

E' o retrocesso. Voltamos á estaca zero...
Féz-se a revolução dc 30 para acabar com a
politica dc governadores que, feitos pelo presi-
dente da República, faziam o sucessor do pre-
nidente da República, Os espectros voltam.

Quem evoca esses espectros, como cui nin-
cumba politica? K* a UDN que indicou o sr,
JAnio Quadros pnra candidato sem, até hoje,
lançá-lo e, parece, sem muita vontade de reu-
nlr a convenção nacional para lançá-lo. E' o
PSD que indicou o marechal Lott, para candi-
dato, sem chegar a homologar, como dizem, a
candidatura. F.' o PTB que lançou, este sim, a
candidatura do st*. Jt«io Goulart. E' enfim, o
Catete que esconde atrás ria máscara dc magis-.
trado, na qual ninguém acredita, suas pre-
ferências.

Quais são essas preferências? Seriam, por-
ventura, as dò PSD c do PTB, cujo entusiasmo
pela candidatura Lott ê segredo dc Polichine-
lii? Tsive.-. As preferencias do Catete na apa-
rência, são as mesmas dos governadores udc-
nistas do Nordeste que não recuam da atitude
impatridtica rie dividir, nesta hora. o país cm
blocos regionais para eleger presidente da Re-
pública um doa seus.

Desquite litigioso
Reunida sob a presidência do seu lider, t

bancada dr PTB na CAmara do» Deputadas re-
snlvtm cerrar fileims (textualmente) em tomo
da aprovação d* solução contida no projeto
Temperani Pereira sòbr* reavaliação de ativos
d» txme«s*ior.âria* de «rviços públicos de ener-
|U elétrica;

E&irtmeste*. © governo, por iaspiraçio do
ia maioria, esraara-sc em reuniôas, afim

sem mascara
O sr. José Maria Alkmim, em aparte ao

discurso do sr. Abelardo Jurema, ontem, na
Câmara Federal, atribuiu às modificações cam-
biais introduzidas na tarifa aduaneira a res-
ponsabilídade pela elevação do custo dc vida,
secundando o sr. Marcos de Souza Dantas, cm
discurso que pronunciou ao assumir a direção
executiva da SUMOC.

O sr, Marcos de Souza Dantas, na verdade,
assumiu o cargo com ares de saudosista, prc-
tendendo defender um sistema cuja nut-oria
lhe é atribuída, e esquecido de que o remédio
aplicado à CEXIM náo foi feito para durai*,
mas, simplesmente, para ter vida transitória,
até que sc promovesse, dc fato, a reforma cam-
blalj inclusive com a declaração de nova pari-
dade no Fundo Monetário internacional. Aliás,
essa tentativa foi feita pclo ex-ministro José
Maria Whitaker. Infelizmente, malogrou.

O pais vive, alé hoje, num regime ártifi-
ciai de câmbio, por meio dc bonificações arbi-
tráriaá aos produtos de exportação c com a im-
portação exageradamente taxada, cm concerni-
tância com a tarifa que íoi aprovada em agôs-
to de 1957.

Com a sua defesa, o sr. Alkmim pretende,
também, exoncrar-se da culpa pela elevação
dos preços nu país, esquecido de que é respon-
sável pelo aumento dc quase 42% no custo dc
vida, de 1P56 a junho dc 1958, Para compro-
vá-lo, vejamos o que diz "Conjuntura Econô-
mica" de fevereiro deste ano, página 79. "O in-
dice rio custo dc vida no Distrito Federal nu-
mentoú de 19,2% cm 1958, contra 12.6'.'» em
1957 o 21,2% cm 11)50". Basta que sejam so-
ír.adas as parcelas dc 195(1 e 1957 c mais 8%
correspondentes ao primeiro semestre de 1958,
para termos o total rie 41,8%. Observe-se que
quanrio isso ocorreu (aumento rie 21,2% cm
1956 o 12,6% cm 1957), não sc havia modifi-
cado a taxa dc "custo rie câmbio. O sr. Alkmim
é partidário da politica artificial ric cambio,
isto é, financiar importações dc trigo, pettó-
leo c papel dc imprensa por melo de emissões
maciças dc papel-moeda. Chega a ser prima-
rio cm matéria econômica.

Declarou-se contrário a que fossem intro-
duzidas disposições cambiais na lei de tarifas,
mas os que têm memória neste pais lembram-
se dc que o ex-ministro ria Fazenda afirmara
na época que a tarifa seria neutra. Mas, já cs-
tamos acostumados com ns contradições do sr.
Alkmim. O pais sa,»e, também, que êle foi uma
das poucas vozes discordantes do país, como
aliás o declarou certa vez, que foi contrário à
reforma cambial, tão logo o problema foi pro-
vocado no inicio do atual governo'. E' que o re-
gime cambial ainda viucntc se presta admira-
veímente nas contrabandistas, à manipulação
dc elevadas somas (ágios), sc:n qualquer tipo
ds fiscalização, c aos importadores de "whis-
ky*' a meio dólar. O mal. sabe èle c todos, es-
tá na manutenção dos ágios ao lado dc tarifas
altamente protecionistas, num tremendo estí-
mulo ao cncíjrecimento do custo de vida.

Finalmente, foi o sr. Alkmirt quem se com-
prometeu em primeiro lugar, com o Fundo Mo-
netario. a reajustar as taxas de câmbio de custo.
Começou a cumprir êsse acordo. O sr. Lucas
Lopes deu prosseguimento à execução do
acordo.

dos pedidos dns outras emprilM habilitadas ao
empreendimento,

Registrando o luto, sublinhamos uma vltó*
rln da pnrte cscliirecldu du opinião pública e
de alguns elementos do governo contra a omls-
são e o obscurantismo oficiais dos que ainda
procuram distorcer, comprometer c,. ao, fim de
tudo, liquidar uma obra ao mesmo tempo de
essencial significação econômica para nós pró-
prios e de positivo forlalcciínento dos rclrçõcs
de cooperação e amizade entre palr.es limi-
trofes.

A vitória de hoje contempla esforços cons-
cientes e desinteressados, dos que, defendeu-
do a necessidade da implementação do Acordo
de Roboré, náo tinham e não têm compromissos
de qualquer espécie nem com o Estado nem
com as empresas privadas brasileiras. Tinham
e têm, apenas, o compromisso dn lucidez, da
vigilância e do incentivo para com umn pnlit',-
ca conveniente c substancial na sua inspiração
c em suas perspectivas.

Para evitar o sacrifício dessa política nté
a insubsistenein dos seus instrumentos, rebate-
mos, sempre as deplorando, as reações e equi-
vocos contra Roboré, onde quer quo se manifes-
lassem e é notório que se manifestaram, con-.
traditõriamente, em setores de responsabilida-
de Institucional, como a Câmara dos Dcputaaos,
e em centros representativos da segurança na-
cior*' r-Tr-n o Clube Militar e o Clube Naval.

O ato do presidente Silos Zuazo materiali-
7,o\i u .iL3i'i.*.'*.e e a oportunidade da mesma pu-
litica, opondo ás especulações pessimistas a
atitude afirmativa e correta do governo boli-
viano. Se a opinião pública esclarecida dêste
País pode registrar uma vitória, no setor go-
vernamcntal cia abrange e prestigia o Itamara-
ti, pela devoção e pela identidade com qüe tra-
bflhávam, no assunto, os chanceleres Macedu
Soares e Negrão rie Liina, mercê, respectiva-
mente, rie negociações e diligências para esta-
belecer, projetar e construir o Acordo de Ro-
boré do lado brasileiro.

/

Florestas
O sr. Saulo Ramos abordou ontem no Se-

nado o problema da defesa de nossos recursos
florestais. Falou particularmente da situação
da indústria madereira de seu Estado. Santa
Catarina, cuja fúria devastadora está pondo
cm risco os últimos redutos naturais do pinhei-

ro. Pois segundo estudo abalizado de técnicos
da FAO, ns reservas do arnucárin do Sul esta-
rão extintas dentro rie 10 o 20 unos, Isso a des-
peito do Código Florestal, inoperante desde
quando foi criado em 19H4, J" Instituto Nacio-
nal do Pinho, do Servi..o Plorcstil Fed-rnl e
o.utTos mais, que em matéria de floresta* cul-
dam mols dc "campanhas musicais" na Sei.:*,-
na t1" ¦/•*VP'*e ouc de qualquer outra coisa,

O problema é complicado, realmente, reco
nhc .; .; ;ciar. Reconhecem todos. Mas só se
arrasta nessa eterna insolvéiicia porque n ino-
pcráncia maior é do governo. Talvez o senador
desconheça, por exemplo, que foi preciso que
um técnico holandês viesse ao Brasil para des-
cobrir «os brasileiros extensas órens de pinhei-
ros rogenersindo-se naturalmente, no Sul do
pnls. Alé então ficavu-se nn gabinete a "inatu-
tnr" mirabolantes planos dc reflorestamento
sem snber que a solução a própria natureza po-
deria oferecer. E ifm pinheira] nfio é coisa que
se crie do dia para a noite. Leva pclo menos
uns vinte anos.

Somente os planos florestais cio sr. Kubi-
tschek levam vinte dias para ser elaborados. E
são engavetados no dia seguinte. O exemplo é
de 1958.

CONGRESSO NACiOMAL
NO SENADO

VAO VIAJAH
O» uri. I.mirlval Fontes, Daniel

Krtegrr e FrnneUrn Galliittl comu-
nlcurnm k Mesa que víln auienUr-.c
do pata. a (lm dp participarem d.i
delegacAn dn Senado k prnxlmn Reu-
niAo Intarpirlimentar de Turismo.

NORDESTE

NA CÂMARA

Falências e Concordatas
Informa "Conjunturr. Econômica" que, no

período de janeiro a maio do corrente ano, fo-
ram decretadas 58 falências e deferidas 92 con-
cordatas na praça do Rio de Janeiro. Uni total
de 148 firmas insolventes nestes cinco meses,
O passivo global destas firmas foi estimado em
8,8 bilhões de cruzeiros e admite-se que o pre-
juízo provável dos credores será da ordem de
4 bilhões rie cruzeiros,

Em idêntico período de 1958, tinham sido
decretada 3'.! falências e deferidas 22 concor-
datas, num total de 55 firmas insolventes com
um passivo global da ordem de 1,7 bilhão de
cruzeiros e com um prejuízo provável para os
credores da ordem de 0,9 bilhão de cruzeiros.

Cotcjando-se as relações, nota-se um au-
mento de 169,1% nas firmas insolventes, de
417.6% nos passivos globais e de 344,4% nos
prejuízos pruváveis paia os credores.

Um testemunho eloqüente da politica de
-arrocho do crédito privado. No passo em que
vamos,' esta orientação levaria o país à falência
e à concordata.

NA CÂMARA DOS VEREADORES

Cadastro glicêmico pela
primeira vez no Brasi

Cecília
Sentamo-nos no jardim, con-

fortável e límpido porque o ba-
nhava o sol, as flores estavam
abertas e o clima permitia
sweter. Sorvi a segunda taça de
chá com bolo e acendi um ei-

Através da realização dc mair uma blica:-, terá pémilçSo especial do se- garro. O meu anfitrião acendeu
cretário Geral de Interior e Segu- cachimbo, depois começou a tossir
rança e os fegos de estampido nüo1 e Cecília recomendou que fesse ao
pederão 

»er qu°imac*os depois das 22 interior apanhar um cachecol*"*• ' I Percebi que faltava apenas o ca-
concurso carnavalesco |checol de Guilherme para com-

Numa lnd'C!-rão dn vereador Faulo por o quadro aquecido e repou1 ¦'• telta uma emenda ao Orça-

Semana do Diabético" nesta Capital,
pela Associação Carioca de. Diabéticos,
será efetivado um trrbalho inédito no
Brasil e no continente sul-americano,
cujo objetivo é o de fõrnecsr aos po-
deres públicos e ás instituições medi-
cas

Km discurso cnvrlto, o
M.ir.,nii.ni ió.- considerações Mibie o
Nordeste, acentuando o sentido na-
clonal dos seus problemas. A Opera-
ção Nordeste mostra que o pais to-
mou consciência da nint-Ma devido
a rnroes de ordem politica, econômica,
social e até militar, do vulto do pio-blema. do dever de resolvê-lo, iln
Imperativo de Inteurar a rcul.lo no
ritmo do desenvolvimento brMllell'0.A questão penetrou nn consciência do
povo, com as nítidas característica!
e os marcante? Interesses de amnli-
tude nacional. Êsse sentido nacional
vinha Bvultundo claramente, queratravés dn criação rie novos depar-
lamentos governamentais, como a Co-
mlss/lo cio Vale dn São Francisco, aHidrelétrica de Paulo Afonao, o Ranço
do Nordeste do Brasil, quer alravé-t
de movimentos de opinião, a exem-
pio do Congresso de Salvação do Nor-
deste, da Reunião dns Bispos Nordes-
Unos cm Campina Grande e do En-
contro dc Salgueiro, de intensa e
ampla repercussão pela excelência das
teses Hpresentadas e debatidas portécnicos e estudiosos Idôneos.

Disse mais o sr. .larbns Maranhão
que o Seminário promovido pela Con-
federação Nacional da Industria, em
Cíaraiihuns, e n última reunião dns
Bispos em Natal são out-a prova ne
como a compreensão pela causa do
Nordeste vai se difundindo, aletan-
do-se cm si mesma.

HOMENAGEM
No exuediente foi lido oficio da

Universidade do Brasil, convidando o
Senado pnra a homenagem eo Con-
gressn, que hnje realizará, presidida
pelo reitor Pedro Calmon, por ter
o Legislativo concedido verbas es-
pecifleas que posslbllita-nm melhora-
mentos substanciais na instalação tia
cátedra dc Técnica Odontologica, na
Faculdade Nnclonal dc Odontologia
daquela Universidade.

A • requerimento do sr. .leferson
Aguiar, a Mesa designou uma comis-
são composta dos srs. Menezes Pi-
mentel, Mourão Vieira e P.cglnildo
Fernandes, para representar a Casa
naquela homenagem.

CONTESTAÇÃO
O s". .Toão Vilasboas contentou a

afirmativa atribuída ao sr. Ca'"-rio rie
Cpstro de que fiira de Iniciativa rin
UDN. o projeto que permitiu o rein-
gresso, nas fileiras do Exército, de
oficiais condenados pnr atividade rn-
munista. Historiou a tramitação do
projeto referido para demonstrar que
n UDN apenas votnu a iniciativa,
como o fizera os demais partidos.

COMISSÃO DE PROMOÇÕES
Pclo sr. Gilberto Marinho foram

expostas da tribuna as razões que
motivaram a apresentação do projeto
de nrdem Interna, que modifica a
composição da Ccm!"=ão de Promo-
çôes de funcloná-lns da Casa.

DIFICULDADES DA PECUARinGAÚCHA •-• Aludindo an êxito d»Exposição d* Animais que te estárenlirnmlo em Porto Alegre, o depu-tí.do Ai no ai nt iPRP-nGSi aprovei,
tou. a oportunidade pnrn tratar dasSlfkuldãdei que Mraves.in a peru-*-ria -gaúcha. Disse que um suco dafci titlrantes cuiU lft mll cruzeiro» enada menos de IS mll rrureiros oMen de sementes selecionada» psra•'¦ '''¦'** as pastagens artificiai».

Advertiu que o rebanho hovinn doRio «nmrie rin Sul, está redundo ioito milhões de cabeças, «em qual-quer posslblhdmle de ampliação, faceàs dificuldades Impostns á impnrit-
ç.\" de sementes e fertilizantes, em\lrturie dns tnxas altíssima» prefixa*das na Lel de Tarifas.

E' dc tal gravidade o problema —
aduziu — que técnicos gaúchos ratão.sugerindo maior cnnsumo de aves e
peixes, para que não seja, paulati-namente, dizimado o rebanho bovino

' CONFISCO NAO ADIANTA
Também sobre problemas da pe*CJtirla falou o ir, Correi» da CosU(UDN-Matn Grosso), comentando no-tlcias dos jornais, segundo as qual»a COFAP estaria Inclinada a requl-sitar, "maiHi mihtnri*', os bois exis-tentes ms invernadns, para atenderà fnltn de carne. Salientou que Issonão resolve, mas nntes agrava n prn.blema. Km aparte, o sr. SaldanhaDcrzl lalietlta que o problema e de

preço: enqu-intn todos os gêneros so*frernm aumento de quarenta por cen-to a mais, us criadores pedem-nn ape*nas dc 2fr;, além de elevação do fi-nanciamento do Banco dn Brasil, queé dc 1.8''0 cruzeiro» por boi, quandoum custe, nn minimo, para os inver-nlstas, 5.SOO cruzeiros, em MatoGrosso.
ELEIÇÕES SINDICAIS

O sr. Paulo dc Tarso (PDC-SSoPaulo) apresentou projeta de lei dis-
pondo que á .lustiça Eleitoral, obter-varias, nn que couber, as normas doCódigo Eleitora] c da Consolidaçãodas Leis rio Tnbalho, competente:

a) processar as eleições sindicais,o registro dos candidatos, a apuraçãodos pleitos, n exposição de diploma»e a posse dos eleitos;
b) o conhecimento e decisão dosrecursos relativos ás eleições slndi-cais. Determinada nn nrt. 2.o, que oTSE expedirá ns Instruções come-nlentes á exccuçlo da lei.

A DIREÇÃO DE VOLTA REDONDA
O sr. Sérgio Magalhães denunciou

que giuoos econômicos, quase sem-ore representativos de interesses es-trnnçeiros. pretendem seja substitui-ria a atual dirtorla ria Usina Sidcrúr-Slc-i do Vol-l i Redonda, principal-mente o afastamento do general Ma-cedo Soares, que tem sido um ba.lunrte do desenvolvimento econômicodo Pais, por intermédio da alderur-
gia estatal.

Advertiu o Governo, no sentido denâo te submeter a esses grupos de
(Continua na 13» página)

APROVAÇÕES

Foram aorovadus e subiram á san>
çSo os dois únicos projetos constan-Arcíil t* iciui uiiih eincuua au ui\;«- c-inir

conhecimentos preclros sobre aJTOu"tmudecc\?«Vr',Sdlrtrverba0^83!? rio! Perguntei-lhe se tinham filhos.!»*-**<]" «»£««> íí .áJ«ÍHn?..Pm-.K?innÍIncidência do diabetes na pbpúlagfio DeparUmentp rie Turismo e Certames Quatro, me respondeu, | cancela débitos de servido, es púbicos

fêC® AEIAfc'í&'J
do Rio de Jc»e:ro S.A.

O IANCO DG5 BOHS fr -S

carioca; referimo-nos ao carlastro Kli-Id.a £«*«"*"•?¦ P,a**a auxiliar a Asso-i _ Todos crescjdos?
i i m , ., j .,.,_, ciEç.io dor Cronistas Carnavalescos a! n.,.. _;... ,.m _nn3T - llmcêmien. Esta iniciativa da entidade .,,romover o concurso da Rainha do! .— Duaí' moças, um rap,U e um

dos diabéticos cariocas foi anunciada,Carnaval, nos moldes do concurso delineia menino.
indicação recomendapelo vereador Domingos D'Angelo,

que ê médico e ainda presidente da
Associação Carioca de Diabéticos, fi-
liada á Associação Brnrilclra de Dla-
béticos, com sede em São Paulo.

CAMPANHA EM OUTUBRO
Afirmou ainda que a "Semana do

Diabético" terA lugar na segunda
quinzena dc outubro próximo, e será
Igualmente de grande beneficio parn

Miss- Brasil. A
ainda a realização de desfiles das can-
didatas. Indicadas pelos clubes da ei-
dade, no Ginásio Gilberto Cardoso,
parn a devida classificação. Caso a
Comissão de Finanças aceite a indl-
cação nos termos cm .--uc está redigi-
ria, a escolha ria "Rainha do Carnavnl"
não será realinda através da com-
pra de votos, como se tem verificado
todns ns anos.

HISTORIA DO DISTRITO

Respirei fundo contemplando
aquela viçosa árvore da vida,
Por um momento, me inteiro-
guel, confundido, se não teria
magoado a bela senhora su-
pondo, cm puro improviso, que
a sua mocidade criadora já ti-
vosíe recuado no tempo.

Reticente e relificador, esse"um ainda menino" abriu-me os
olhos de súbito para os dotes de

os portadores desse distúrbio do me- Um P™J;to subscrito pelo er. Fre-; cee'ija, Apeguei-mu ao tempo,
tabülismo. Além do cadastro gllcêmi- deru-o Trota -utpfia o prereito a| en)ão, para íazê-lo volver a antes
ço. a .promoção constará, po? ouiro|«*»}^ ^^fr'de^'«!?« < do primei o fífho, do casamento,lado, de conferências sobre o diabe-|í> numero max mo ac aez merauruj, r ' „(,„.i j„ ,,..1

elvis da União, provenientes de eaui
parações tle vencimentos cnnceriidns
em virtude de mandados de segu-
rança; e o segundo dispõe sobre o
aproveitamento dc oficiais no Scviçn
de Engenharia da Marinha e regula
a situação dns mesmos no Corpo de
Engenheiro» e Técnicos Navais.

CENTENÁRIO
O sr. Lima Teixeira falou sóbre a

passagem do centenário de natclmcn-
to do abolicionista e republicano
Franqulllno Lcovigildo Torres, que,
segundo o orador teve destacaria
atuação nas letrns jurídicas, na po-
litica e na vida pública da Bahia,

te
nu íu um-" ii" «*- *-*•*¦ ¦¦ .*» — •*.—- —-»i - .

a cargo de conhecidos médico,:eom n finalidade de proceder a estu- do noivado e, se possível, do pri-• -¦¦•¦ -.-'  '¦-• -¦¦- meiro iclfho,•.¦c-, «i i.ii-r|i u*. iiiuiii.iiuu-1 mt "vi ii .na ,.. _í i

especialtstns e de uma exposição cdu-ld0-'' *** * ehboraç.-io dc uma obra -n-
cativa sóbre o assunto, no Museu doiim''"-'** 'riiMona uo Distrito Fede-
Teatro Municipnl. ' ral". A "História do Distrito Fcdcial"

. « , .' . . „, , .,, deve ficar pronta ate 1." de janeiroA Associação ^5«a_d*^pjabelllcosjde 1BOg e comente poderão rer desigcontará nesse empreendimento, comandos pnra n Comissão Especial ouo auxílio •n?s FlQttfJras Soeis» : dí1
uma firma indurtriál norte-nmerien-
nn. que importará, dos Estados Uni-
dos, seis aparelhos especiais para n
realização rápida dns do.ia-ens glicê-
micas. O sr. Domingo D"Ange!o nfir-

Outra vez me perguntei, con-
fundido, porque, a que saltos de
intimidade, findava em poucos
minutos por me insinuar na sua

autores dc obras Já puoucaans, ver-jvidH. Cecília snr-Zla Caricioja.
sando sóbre tema histórico du Distrito — Olhe à direita... Agora à
^OSSEGUIMENTO DF. INQUÉRITOS! f'"^e 

' ' * ^ '^-''' ^
O rr. Glcsdstone Chaves de Melo d "_*¦1UL- • •

.,.,., 4 discursai sobre a situação politica rio| .Nao percebi nada. Sena um
mou também ex'stir a posEibílidade Djstrlt0 Federal, considerando sem jogo dc escamoteaçao?de cadastrar trinta mil pesçoas cm *, viabilidade, em virtude rins. E|a me contou: foi num clubeCo^Lt!L^Ze„.„S; 

~o „í'ó^™»Vc pr"»*-*--0-'5 da oposição c do pronun- Guilherme era recém-recursos PARA os hospitais Ueeado. O amigo que o acom-(Continua n. U* página) , 
^g.^ falara_lhe da be,eza das
mulheres, apontando exempla

rm DO COMÉRCK) S/A. i™ «"¦¦•¦¦"¦•¦ •¦¦•""• 0l,,,sfl1*'fp
O mais antigo' desta praça.
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GRUPO BÒAVISTA- DE SEGUROS
(ap. e R«. (rS 495.759.909,70.

REGRESSOU 0 MINISTRO
DA AGRICULTURA
Procedente dc Porto Alegre,

onde manteve importantes en-
contros com o ministro Carlos V.
Puig, titular da pasta da Produ-
ção do Uruguai, c com o gover-nador Leonel Bri--7.ola, assessora-
do pelo sr. Alberto Hoffman, se-
cretário ria Agricultura gaúcha,regressou a esta capital o sr.
Mário Meneghetti. O ministro
da Agricultura, em sua estada no
sul, teve oportunidade rit? inspn-
cionnr trabalhos da rede de ar-
mazéns e silos em construção,
bem assim de visitar o Hospital
Veterinário da Universidade do
Rio Grande do Sul, em Viamão.

VISITA
À SRA. SARA
KUBITSCHEK

ETIAZAR

O sr. Horácio Franca, na qualidade
de membro ria Comissão rie Saúde e
A-visièncla da CAmara, revelou al-
gutnas observaçõeí colhidas por éle
próprio nos hospitais da cidade. No
Hospital Pedro Ernesto, por exemplo,
o número de intervenções cirúrgicas
atinge atualmente a fiWI mensalmente,
quando tio nno passado não ultrapas-
aaVa, em mídia, n 250. "Acontece —
acre-ccnlou — que em virtude da pre-
carlrdade dos recurfó» materiais, al-
gumns operações são interrompidas'
por falta de soro ou de sangue; sém-l
pre solicitados, As prcs.-ns a outrosj
hospital? ou .1 entidades privadas". |Outra observação do orador foi sóbre,
a existência r.ão apenas naquele hos-
pitai, como também no Iiospitui Je;:-;
e no Hospital do Servidor ri.a l*rc"cl-|
lura, dc multa gente prestando ser-,
viços como ístafflArloj, ou como al-j .. , ,, , ,,,,,„, ., ,.,.. ,
bctgados, multas vc/.cs cm troca debitou na tarde dc ontem a sr.i. vra: conlemplava-me. Sem pala-
um prato do comida. Nesic partictilar.jSara Kubit?chek; esposa du prc- vras, bailamos.

Ao amanhecer, como precisasse

mininò excedera a expectativa
de Guilherme. Depois de aiguns
instantes, cie se fixou num úni-
co ponto da sala, indiferente às
outras, e mais excitado no par-
tlcular.

— Eu estava de estola bran-
ca, naquela noite... Tudo quan-
to Guilherme se lembra — é
de que eu usava uma estola
branca. A orquestra tocou, eu
pretextei a meu- pais estar mal
colocada para olhar os músicos

LISBOA, 31. O presidente do e deslisei devagar até perto dèlc
Conselho sr. Oliveira Salazar vi-j_ (,ue nao me disse uma pala

iniciai* a conversa, ousei dizer
lhe num sussurro:

Eu me chamo Cecilia..,
Você é multo gentil.Obrigada...
Por quê?Por tudo...

orador foi apoiado pela 
"vereadora 

sidente do Brasil, no Hotel Ritz
Dulce M.iR.-.lhães. que considerou 6 mdicám em boa fonte que o pi"-ijfatovuma violação -rio Estatuto ito;si(|cnle Salazar manteve dem-Funcionalismo alem de revelar uma,*"!' „_.,vpr„„ „,,m a urimeirasituação pouco -Recomendável para aKat»a conversa tom a pnmeua

!Piefeitura, islo é, servir-sc do iraba-idamn rio Brasil e com suas li-
I lho náo remunerado de numéroíias lhas. Anteriormente, a senhora
; pessoas. Sara Kubitschek deixara cum-
I Por flr.i, o sr. HorArlo Franco de-,p,imCntos na residência do pre-nunciou a üxisUnoia rie IrregUlarlda^r,. . , Conselhoder no t.* Distrito Sanitário, ao re- siciente uo consçinu. 
Ivelar ntn acontecido eom uma pcs-l Por outro lado, em homena-
•soa de sua família. Naquele Dlãtxito gem à sra. Kubitschek e as suas
Sanitário, riitBo cobrando taxas irre-fühas, houve recepção ontem, na

lauiares e erlmlnosus. vaniHci* de c'u-i c-mbnixadn do Brasil, oferecida
tentos a quinhentos cruielros para ç| eiiCirrceado de negócios,,Uma completa crganizaçSo bancária
^t^^Ziã^l^Z^ 7* dr. Lafayette de Andrade e à qual
[Bsítnfltúra do chefe, dr. Peiides de compareceram muitas mdtvidua-
Oliveira. '.lidados, quer nacionais, quer bra-

FABRICO E USO DE FOCOS IsileiniS. (FP)
Aíravél de projeto de lei cncarnl-j
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Correio da Manhã
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CARPEAUX

De Oto Maria Carpeaux se pci-\à maneira de Pope, poeta mora-
de diser o que Mário de Ai\dradr\listú-palUico c. maneira de Car-
cantou de si mesmo: £le é 300, c
350: Isso nãn significa, mágica-
mente, que haja nele lautas per-
.tonalidades distintas, nem que sua
personalidade apresente a rique-
za de aspectos, que esses mune-
ros sugerem, mas apenas, falando
em termos concretos, que sua fôr-
ça de trabalho vale bem a de mni-
tos escritores.

dttçei; ãs vezes, consegue o equi-
librw pelo qual se distingue Ah-
dino Marvell, o grande horacia-
no inglês."

Realmente, colocando-se na pers-
pecava habitual, nutro historiador
da literatura, André Maisonneuve,
na tão autogabada e deficiente"Histoire des Liltcrotures", da
Pléiadc, assinala que em Marvell,
poeta do século XVII, "o trata-Xa realidade, Carpeaux c

só c único homem pensante. Xdol""'"10 imaginativo e refletido da
prova sua existência pensando;\emoção associa a elegância de Ho-
prova-a sentindo também o qitc\rác>°i dc Ovldio e dos Cavaleiros
pensa, e o fas às visss com iro-\a° *fd°r dialético de Donne".
nia, dc sorte que nele o exercício I Cumpara-o a antigos c a coutem-
de pensar reveste a dranialicidii-\Por<>neos, enquanto Carpeaux o
de e a culidianciihide inscpara-\c<»npara com ontines futuros, mais
¦¦eis dc toda uma vida. [próximos de nós, tornando-o mais

Pela formação liumunislica, /.(..^/""«cn/r, e sua avaliação mais
Ia aquisição dc técnicas e meto- acessível à sensibilidade alunl.

Assim. Uvídio é "um 
parnasia-

no i) maneira de BnnviUe", e "o

nlmlo na tarde de ontem, o sr. Os
mar Rezende pretende rcsulamenlari
o fabrico, a vendagem « a queima dej
fogos no Distrito Federal. Assim, a
proposição determina a vendn de fo-
goa em escritórios devidamente Ücen-
ciados, sem depósito da mercadoria.
Os compradores deverão munii-se,

.pri".lamente de autorização da muni-
clpalldade e a queima de focos só|
poderá ser feita em íeetividadesj pú-

T*'Nt^-QMR*.D0« S/A;.,
ü« m-íipU ¦-*! \ooriM-cio,

DISPENSA DE POÜTO
PARA FUNCIONÁRIOS
JORNALISTAS

dos críticos e pela disciplina meu-
tal, que lem algo dc religioso sem
perder a viveza de experiência o- mfl,f "'"demo dos poetas da An-
muni, Carpeaux soube litnuir-sc^Hl^dade"; Luciano é "um 

jorna-
um trabalhador prodigioso. qitc]l,sl«": Salúslio sabe caracterizar
até ofende missa preguiça e va- -"' personagens como Dryden, e

M guidão rom os resultados de seu\i<'m ° pessimismo de Swifl; uma'(trabalho. 
Entre êstcs, tino ê dàslj?^ 'aiiçôes religiosas de Luttro

! menores a parle que vem tomou-Joi como a "Marsellieia" drs Re-
lledaç.in. Administração * Oficinas,, .,.'»• - , • , ,¦ ¦ • U/iriti/i ¦ "iriétitlUvt" • n imnfiAi*Avenida Gome» Freire, 471, Rio do na atualização da itileligcneia.H<rma. irresistível . a tragédia

Telefone: ii-ZKD (rede internai brasileira levada a aloniar c abro- U'1'!/"- 'I"c '"*«'¦ tnutlo de ópera
Endereço Telegriflco ••Correlomanhl"
Baleio (Publicidade • Assinatura!):
A-jnila Central: Av. Rio Branco,

IR.V esq. Av. Almirante Barroso
Tel: 52-íllS (r*de Interna)

Zona Sul — sucsr-al Copacabana —
Av. N. 8. de Copacabana, M0-A

TeTftone: 37-11*2
SUCURSAL EM SAO PAULO

Av. Rio Branco, esquina Gusmftes
feieíoees: n-Mln — 33-6*91

SUCURSAL EM MI>AS
Rua c.iii.M (5 — Belo Horizonte

Tele.'on«: 4-041»
SUCURSAL F.M PF.TItÓPOI.lS
Avenida IS de Novembro, 1004

Telefone: J4-M
preço n* assinatura \tonUt, Hd larguezo do mundo, ii roturas; por tsto, seus capitulai

Annai . ... Crj ím.W assim continua. \intiiulam-se 
"A literatura dos cas-

•semestral * 
pómicílíár) 

C'* ""^ Exrmf'!o •*"*» * bcM » »'<** •* V**?*. ' das„ aíj(ia^> "Realismo t
A Pagadorla do Tesouro Nr- Mensal ..*....'  Cri %%.m vro que nas oferece, precisamente\mi*,ifistH0"> 

"® oviemo da Idade
cional iffexuarA hoje. das 12 ãs Semestral  Cr» *•».»• asa "Jü^ária da Literatura Oci-^1^0"' 

"Renascença Inlrmacio-
16 hows, o pagamento das. se- Anual Ií^^íaW Cr* ,H'".dentar, krimeim volume. Xóo ui \nal". etc. Para ile. os estilot, ca-

TÍIS: 52-9051 e 42-242*

PAGAMENTOS
NO TESOURO
Pensionistas e

ativo
pessoal

fundar sua visão ita literatura oci- niodcrna. cra sobretudo iima for-
dental, de que a bem dizer só res- '"" de discussão parlamentar.
saltava um ramo latino. Trazendo P-*lt '! apenas um traço, e mi-
a cotejo um icm-número dc es- "''"<'• do método de análise de
critores e tendências fora deua\Cart!enux> 1UC propot muitas no-
rubrica, suscitando curiosidades Cidades. Enquanto os historiadores
irritações e surpresas, Carpeaux\cm (P™1 apresentam o desenvoU

j/ni entre nós um fermento de in-.|«»»«i*to de cada títèiõliira nacio-
iqmetaçãoí líle não rciomendava\n»' a,ma organismo independente,
\que admirássemos; sugeria que ?!f enfeita manifestações estilísti-
IvíssenMs e julgássemos por nossa]' s concordanles de todas as lite-

dental'', primeiro volume, Xáo sei,
Ruintes folhas do 6." dia útil da ABM, E.XlrK*!Ô.R crf MM»]

Me^SOÍdo, ü"s. 7.260 e 7.261; du. •âtrt?'C.M.K*.0..A.V"'S°Crt m\ít lhe"equipe"pelo espirito c'om\'^fm »-»« -k 1"* *t~&Ltts e atiTllv,,  -—i  . ,,.-_  em língua portuguesa, de obra q»e\™« f°r»«H de-circulaçâa de idéias,

Acordo executado
A aut*i-*Í3*Aç*ào do presiden5e éa BoU-.it a

unia cornp«nhi8 pnvada de capitais brasil***.»»
para iniciar pro$p*cç*es de p*>trò5-»o rm tem-
tàrio bohv Ufí-». importou na «xecuçio de Acftr*
do de Roboré. Dentro daa aesnsaa ccndiç*es
eostrstuais, d«v**«. sgar*. *i*j*.rii* * salueio

O sr. Jasé Sette Câmara, che- Montepio civil tia Marinha, n*s. iwmin»«f  ct| n,v> ,.uf jd concebida e pela ariginali.\0* gfueros, pois nõo separa poe-
*Ã d° 

Sl^uJw1 22 K" 73<1*. n. 7v304LM71í?SttO ^"Í^iw.. «tei. 
°P.A.VlM.. 

Crt %.*edade de vistas. Onde oatr* qual-l"" de ptosa. O fato literário ,ur-
dência da Republica por díter- dB Marinha, n*^. 7 30 a T.S17; 2^™ Crt i..« wr C0^lIana Ttl.naru4n Jr»..,' ne assim eompU/o e complexo, tal

(rmnaçan do presidente Juscelino Mmiepio dos Operário* do Ar- belo horizonte " compilaria, repisani.o cf»-j? ' -, ,
síflubitachel;, enviou telc-iTama yena! de Marinha e Diretoria do du. aiti.  crt i.niuitos, Carpeaux aplicoa sua má-\coma ff frixmssH, aema ae ííti-
iclrcular a todos os ministros de Armamento. n*s. 7.350 a 7,352: Dswu>»«»  Crt UM qwhm de trr sondar r distinguir sSrs poUtícas ou prteeptivas.
SSttíESL&S^^ £j^|£Sri3 mqmm 5S*í,* T^ã' T'"° rii«*°% i <t +
d*nda da República d«p*n$an- GuaTria-CivÜ. n.« 7.535, S£g%m^^eJ^L%^M»la<pn. ****** dgV1iS exempim .9;m suscita *w problema, deste*.
do do ponto os jornalistas servi-' PAGAMENTOS EXTERNOS a> iobi* * t»kutu« uW-4». tanesos de aproximações qae èlfldada um siguifkadi, obre um cerni.
Gon* públicos e autárquicos que S**r5o efetuados os se-guín*es „„.,.*, * *. ^ícastama traficar. Falando sóbre nhc. Lerpeaujr deu ao Btüj-.í um
eom^recfi-em ao Oitavo Con-do -¦*.*> dia útil do Pessoal iÜto\J^._l^rm_\\J_^S^^^HorâeÍo. 'U-vo rkm* ttitmeud
grwjo Nadonal de Jenalfetu MinKt»rü» áa Educação. Tra- ^fe?^,0"Cl\o ¦ní*o,oi- ^^, Ihwé-ckKt, 

astmem.
que srrá ntüsada kr Fortaleu baSho. Saúde, Viaçio, Jusüça e vols-toos, xiimc*«cÂ«o nao rr £ W,lJmíp á "ww,r's dt\ , r .? dt S a 8 di lettaibro prdxiao. iAgyicjIttir». rtB.tiCADot. \Hs»m <m Mtustt, poeta xafí-nco C, D. A.

a_____________e
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1." Caderno < OU Kl,IO DA MANHA, Tèrçn-Feirn, 1 de Setembro de 1950

AO PAIS DOS COJSriUSTKSi

Duplamente aposentados trabalham
e são pagos pelos cofres públicos

" O servidor, duplamente apo-
sentado por um só emprego, vol-
ta a trabalhar c, como é natural,
recebe ainda dos cofres públicos
a remuneração do 6cu trabalho,
Não creio quc haja outro país
no mundo onde isso ocorra" —
declarou, ontem, no Supremo
Tribunal Federal o ministro
Luiz Gallotti, ao emitir voto, sô-
bre mandado de segurança
impetrado contra o presidente da
República.

A impretação ( de ferroviários
aposentados) decorre do que lhes
garante a Lei n° 2.752 de 1956,
ou seja, dupla aposentadoria,

Si-M SUBSTITUTOS A
ALTURA

Clemcntino Dias c mais 27
ferroviário., da Estrada dc Fer-
ro Central do Brasil, requereram
ao Supremo Tribunal Federal
mandado dc segurança contra
ato do presidente da Rcpúbli-
ca, que lhes negou dupla apo-
sentadoria, conforme o disposto
na lei acima. O relator da ma-
teria, ministro Luiz Gallotti, so-
licitou informações ao presidenteda República, quc as prestou no
sentido de quc aquela lei não
beneficia os servidores aposen-
tados, antes da sua vigência. O
STF, unanimemente, náo conhe-
ceu do pedido de alguns impe-
trantes e concedeu a segurança
aos demais, dc acordo o seguinte
voto do ministro Luis Gallotti:

^tAiteA-
€_mi^2su?fms!â,
'COMPANHIA NACIOWAV
«ARA FAVORECER A ECONOMIA

SORTEIO DE
AGOSTO DE 1959

0°
O
F

M
Z

O pagamento aos porta-
dores dos titulos contem-
piados, seri efetuado a
partir do dia 2 de setem-
bro, mediante apresentação
de documento de Menti-
dade.

Rua da Alfândega. 41,
Esq. Quitanda. Edificio

SULACAP,
Rio de Janeiro
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LHE VENDEMOS
40 UNOS
DE VIDS,

PARA OS SEDS
ENCANAMENTOS,

COM TUDOS
EKTRUDADOS

___r "^SPÉfcV

Ktt (flexíveis) &!»!

.*•-• *.-"•>.,,,
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»
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j1

NSo enlopem e
não enferrujem.
3 séries em di-

' versos diâmelros.
Duram 40 onos
no mínimo.

TUBULAÇÕES
NOVAS E
REVOLUCIONÁRIAS

Mais em pnéato
da extensa tinha

t

m
DIAS GARCIA 1

Í_ Ttl.: 43-4965 \

SEM SUBSTITUTOS
"Quanto ao mérito, é pacifica

a jurisprudência do Tribunal no
sentido cio que pedem os impe-
trantes, O pedido está apoiado
cm lei expressa e de efeito rc-
tro-operante (a lei 2.52, de ....
10!4|1-5G, que havia sido vetada
pelo saudoso Presidente Nereu
Ramos, mas foi mantida pelo
Congresso Nacional). Já tive oca-
sião de realçar o significado tlcs-
sa lei no quadro dos tristes dias
quo estamos vivendo- Mas aquilo,
quc do surpreendente assinalei,
ainda não era tudo. Depondo pe-rante a Comissão Parlamentar dc
Inquérito sobre as causas dos
último desastres na Estrada de
Ferro Central do Brasil o
seu ilustre Diretor, Enge-
nheiro Jorge de Abreu Schil-
ling, recentemente informou
que, para fazer face à perda de
funcionários especializados com
as aposentadorias que a lei es-
timulou por serem duplas rela-
tivamenlc a um só emprego, tem
sido obrigado, nos últimos tem-
po,s a contratar aqueles' mesmos
aposentados, que ainda se acham
em condições de trabalho, pagan-do-os "por serviços prestados",em virtude da impossibilidade de
encontrar substitutos à- altura!
("O Jornal", de 29|7!195_, 3a.
pagina da la. seção)."

. SÓ NO BRASIL
"Assim, o servidor, duplamen-

le aposentado por um só em-
prego, volta a trabalhar e, como

é natural, recebe ainda dos co-
ires públicas a remuneração do
seu trabalho. Não creio quc haja
outro país no mundo onde isso
ocorraa

Mas a lei 2752 não é incons-
titucional (seria ao tempo cm
que a Constituição sabiamente
proibia na inatividade proveu-tos maiores que os da ativida-
de). E, sendo lei, temos de cum-
pii-la,"

AMPARADOS E NAO AM-
PARADOS

"Procede em parte, ,-í prelimi-nar suscitada pclo dr. Pro-curador Geral. Não tem ra-zao S. Excia. quando tliz
que a diligência só aprovei-tou a Antônio de Jesus. A ver-dade é que também aproveitou
a Carlindo Corrêa da Silv?. Jo-se de Aguiar e Agostinho OteroJúnior, cujos indeferimentos ío-ram publicados no D.O. de 10 dc
janei™ de 1959 (fl. 78), menosde 120 dias antes que fosse im-
petrada a segurança em 20 dc
março de 1959 (II. 1). Assim, nâoconheço do pedido quanto aosseguintes impetrantes: Luiz Cor-reia da Silva, João Vaz de Sou-za, Jorge Leopoldo Endres, Fran-cisco Antônio Coelho, José Leo-
poldo Endres Filho, Benja-
mi dc Souza,' Gustavo Haaes,Bento Gonçalves de Oliveira,Mario Ramos Salles, EmilioFrancisco da Silva e SebastiãoPereira. Quando ans demais, cn-nheço do pedido e concedo a se-
gurança."

ELEÀZAR DE CARVALHO
REGRESSOU AO BRASIL
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O maestro e sua esposa, entre amigos, no aeroporto
do Galeão

Após mais uma "tournée" pclo cx-
torlor, transitou, ontem, por e-ta Ca-
pitai, com destino a SSo Paulo, o
maestro Eleazar de Carvalho, vlajan-
do por via aérea, acompanhado de
sua esposa. Durante os poucos mo-
mentos que se demorou no Aeropor-
to do Galeão, o maestro brasileiro
íol alvo de significativa homenagem
por parte de jovens alunos de várlo3
educandàrios desta Capital perten-
centes à Juventude Musical Brasilei-
ra, Setor" do Distrito Federal, tendo
à írente a sua diretora sra. Ana As-
tracliam e sr. Aírânlo de Oliveira.
Ao desembarque, o maestro Eleazar
passou por alas de jovens estudantes,
que lhe jogavam pétalas dc rosas é
entoaram uma saudação orfeônica.

REGEU 6 PAÍSES
Abordado pela reportagem, adian-

tou o maestro quc tendo deixado oj
Brasil no dia 28 de maio último, di-1
rlglu várias orquestras na Noruega,
Áustria, França, Bélgica, Inglaterra cl
Estados Unidos. "Nesse último palsl
— disse — participei do Festival!'Anual de Tanglewood, em Massa-1
chusset, que íoi realizado com multo!
êxito".

Falando sobre o movimento musl-
cal da juventude dos países quc vl-
sltou, declarou scr muito bom. "Tor-
na-sc necessário — acrescentou —
que o mesmo se verifique no Brasil
c quc os nossos jovens se unam sô-
bre a' oandeira da_múslca".

Ainda nos EE.UU., o maestro con-
seguiu o auxilio financeiro da Funda-
ção "Fround" para os novos talentos
regentes, proporcionando maiores
vantagens aos que desejam se dedi-
^r a regência rie orquestras.

MÚSICA BRASILEIRA
Indagado sòbrc a posição da músi-

ca brasileira no exterior, respondeu
o maestro Eleazar de Carvalho quc
a sua propagação é feita através do
patriotismo dos nossos próprios ar-
tistas. "Durante a minha estada em
Zurich — falou — íul informado porum cônsul patrício que músicas bra-
silelras distribuídas por estar' ^s de
rádio do Velho Mundo, estavam sen-
do devolvidas, tendo em vista a sua
péssima qualidade".

Mortos e vários feridos
em desastres no domingo

Sugeriu o entrevistado que a esco-
lha dessas músicas íôs-C íeiU atra-
vés de um caráter mais rigoroso,
pois a mesma nSo estfio representan-
do a vardadelra cultura musical bra-
si lelra.

NAO PRETEN Di! IR A RÚSSIA
Finalizando, Indagamos do maestro

se tinha recebido algum convite pa-ra reger na União Soviética, ao queéle nos respondeu afirmativamente,
mas. que não queria arriscar o visto
do seu passaporte,

D. JOCY DE OLIVEIRA E A
LITERATURA

Deixando o maestro Eleazar de
Carvalho, procuramos ouvir a sua cs-
Posa, sra. Jocy do Oliveira. Ela lan-
cará no próximo mês de outubro,
um livro que recebeu o nome dc "O
3.» Mundo"i com ilustrações de Flá-
vio de Carvalho."Esta é a minha estréia na litera-tura, falou. Foi Iniciado em 1958, nosEE.UU., e terminado recentemente.
E' um Uvro em prosa e poesia".

Joaquim Expedito de Carvalho
Simplicidade e bravura

— "Lutarei junlo ao ministro da
vi.çS- .*r_ rjuc Joaquim E;:p.dl„
da Carvalho' seja promovido ou tc-
nha unia melhoria, com a sua trans-
ferência para outra carreira dentro
do DCT" — declarou ontem o cel.
Everardo de Slmas Kelly, dlretor-ge-
rnl daquele Departamento, por oca-
slão da homenagem, prestada pela
administração e pnr entidades que
congregam funcionários decetlstas, ao
Jovem mensageiro Joaquim Expedito
de Carvalho, que em dias do mês
passado, cum risco da própria vida,
dominou as chamas que lavravam em
uma máquina que continha, em seu
tambor, cerca de 18 litros de gasoll-
na, ameaçando explodir t te propa-
gar por todo o prédio da Praça XV
de Novembro.

HOMENAGEM DE ASSOCIAÇÕES

O mensageiro Joaquim Expedito
Calixto de Carvalho é um funciona-
rio ajustado, sem qualquer dlreitn.
Embora contando 18 anos dc Idade,
ainda percebe salário mínimo dc
menor, apesar dc já ter requerido,
desde março, o salário minlmo de G
mil cruzeiros. Dianle disso, várias as-
soclaçOes que congregam íuncUyiárles
do DCT u homenagearam, ofereceu-
do-lhe várias npólvrcs de seguro. As-
sim. a Uni.io Brasileira dos Servido-
res Postais c Tcrfjgráficos ofertou uma
apólice dc seguro de acidente no va-
lor de 100 .;\U cruzeiros; o Clube
dos Tclcgrafi-tas. duas apólices, uma
de seguro dc vida, no valor de 100
mil cruzeiros, por morte natural, e
outra dc -100 mtl cruzeiros, por r.wr-
te acidental. Todas lhe ofereceram
também o titulo dc sócio honorário.

RECLSOU-SK A SAIR

O sr. Magno Ferreira, chefe do
Tráfego Telegriílco do Distrito Fe-
deral c chefe imediato do homena-
geado, destacou o seu feito em rá-
pido discurso, salientando que mes-
mo depois de sc encontrar queimado
• ter conseguido extinguir as cha-
mar. rc-usava-se a sair do local pa-
ra receber os primeiros socorros,

E acentuou: — "Aqueles que r.So
vivem as dificuldades diárias do
DCT, naturalmente nJo Mbcm que o
mensageiro c a sua espinha dorsal,
suprindo sempre a falta de pessoalde .iutrr_s setores, em nrejuii-, ks, vi-

í ttt. tia própria enírega d* ctirrcsposi-
| dêncla domiciliar, mas étíaaie a.
i condições paxá a mantilenção do tri-
! fego das ir-rt-spondênclM.*

PRKSKNTKS OS BOMBEIROS
I O ato do Jovem Joaçuím Expedito
{d» Carvalho, com o seu resto de des*

prendlmento, evitou que no prédio
dc DCT üc antecipas-, a tragédia da
Rua Buenos Aires, conforme salien-
tou o sr. Milton Montenegro, que ia-
lou "em nome da Congregação Civica
dos Carteiros. Assim, os bombeiros
também compareceram para render
a sua homenagem, e o capitão Jorge
Pereira da Silva, expressando o pen-
samento da corporação, declarou: —
"Não somos heróis, conforme aqui
foi salientando, mas sim produto d-
uma coletividade quc tem V elevada
compreensão do dever como íoi dc-
monstrada pelo funcionário que ago-
ra é homenageado,"

MEDALHA DO MÉRITO

O cel, Everardo dc Slmas Kelly
anunciou qv.z outra homenagem será
prestada ao mensageiro Joaquim Ex-
pedido do Carvalho, dentro de 10
dias, no local dc trabalho, quando
então será condecorado com a me-
daiha do mérito.

QUER ESTUDAR
•

Com a mesma simplicidade com
quc sc houve no momento em que
evitou quc centenas de vidas fós-
sem ameaçadas pelas chamas e rico
patrimônio histórico fòssc destruído,
o mensageiro Joaquim Calixto de
Carvalho acompanhou a homenagem
que lhe íol prestada. Procurado pela
reportagem, negou-se a fazer qual-
quer declaração. Contudo, sua mãe,
sra. Yolanda Barbosa Castro Cnrva-
lho, manifestou o contentamento pe-
lo reconhecimento da direção do
DCT pclo feito do seu íilho, e de-
clarou: — "A maior vontade dele é

| estudar para conseguir uma melhor
\ posição funcional. Mas somos pobres

e éle ajuda a família com o peque-
I no vencimento que percebe. Assim,
, r.3o pode realizar o seu sonho."

.... i

PERSONALIDADES - '

._-
i Além de inúmeros funcionários
companheiros du trabalho, se fizeram

i representar o alm. Ernanl Amaral
I Peixoto, ministro da Viação. o mar.
i Henrique Telx.lra Lott, ministro da
1 Guerra, vários parlamentares, direto-

res «1o DCT e chefes de serviço,

COBRANÇA
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CHEFE DE POLÍCIA
CRIA SETOR E FAZ
NOVAS DESIGNAÇÕES
O chefe de Policia, coronel

Crisanlo de Figueiredo, criou,
ontem, m-ií um setor de Ftscali-
ttçâo: vi 6o. Terá sede no 27°
Distrito Policiai (Bangu), pas-
.ando a 5o setor s ter sede no
21» Di\ (Penha-Ciicular). Foi
designado chefe do novo setor,
o delegado Eduardo Pereira da
Costa, que fora afastado ao tem-
po do general Kruel.

Para a Delegaria dc Economia
Popular foi designado o comis-
sário Luiz Alexandre L.;i».-;:e
i-_-S^-_r,^5^ seri ali o delegado
titular.

Também a Delegacia de Rou-"cos e Fabs-íieações mudou de tí«
tular: saiu o dele$*do Ff_._n-
do Rj-stes e-.$rar_k> o deleçario
Carlos Alberto Ferreira Aaiu->
nes» Qut esiav_ ao J_j*> D.P.

BAIXARAM OS AUIOS
SOBRE A MORTE
DE AÍDA CURI
Os autos do processo instaurado

em virtude do crime de que íol vl-
tima Aida Curi, no qual são acusa-
dos Ronaldo Guilherme de Sousa
Castro. Manuel Antônio e Antô-
nio João de Sousa, baixaram ontem
do Tribunal de Jijstlcapara o I
Tribunal do Júri.

O processo irá para o Juiz Presi-
dente do I Tribunal do Júri paraefeito de libelo, contrariedade de
libelo e pauta de julgamento.

Depende do tempo de prisão dos
acusados para a Inclusão na pau-
ta de julgamento, uma vez que o
Cartório da la. Vara Criminal,
respeita o artigo 431 do Código de
Processo Penal, quo regula a 0r-
dem de julgamento, dando prefe-
rôncia aos réus presos há mais
tempo.

Dois desastres com mortoi e feri*
dos «correram domingo último. No
primeiro na Kua Conde de Bonfim,
um |.;.iiii!iii..o oficial, após desgover-
Tiar-se, chocou*!» contra um ¦ muro,
matando Imprensada o ajudante, No
segundo, verificado na Rodovia Pre*
sidente Dutra, o motiarlsta de um ca-
mlnli&o teve morte horrível, quando
seu veiculo entrou peia tra_dr» de
um ônibus Interestadual. Neste da*
sastre, mais 22 pas» .geiros sofreram
ferimentos.

NA RUA CONDE DE BONFIM

Pela Rua Oondo de Bonfim trafe-
gava o camlnhiio da PDF, chapa 
9-37-50. Agarrado á porta, pendura-
do, viajava o gari Fernando Dutra de
Sousa (22, Morro do B-rel, barraco
482). Quando o veiculo alcançava as
proximidades da Rua SSo . Rafael,
perdeu a dlieçfto e foi chr3car-se vio*
lentamente contra um muro. O aju-
dante, que nfio teve tempo de aal-
tar, morreu Imprensado. Sofreram
ainda ferimentos seus companheiras
Manuel de Oliveira, Paulo Celestino,
José Xavier * Jos* Aleino de Paiva,
que viajavam na carroçaria. Os três
primeiros foram medicados rro Hospl-
tal Sousa Aguiar e o último ílcou
Internado com fraturas da clavlcula
e do braço esquerdo, além de contu-
soes e escoriações. O motorista fu-
glu; estando as autoridades do 17°.
Distrito Policial empenhadas em sua
captura.

NA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

Com destino a Barra Mansa, trafe-
gava repleto de passageiros o ônibus
da "Viação Cidade do Aço", chapa
RJ-5-11-57. Em sentido contrário,
procedente de Santa Catarina, e-r-
ria o camlnhiio chapa 28-73-92, dlrl
gldo pelo motorista Osvaldo Marques.
Na altura do quilômetro 83 daquela
artéria, espessa fumaça se despren-
dia de um incêndio na mata, tlran-
d.i toda a visibilidade dos motoris-
tas. Segundo Ivanaldo Alves de OU-
veira, quc viajava ao lado do moto
rlstn do caminhão, este, apesar de
advertido para diminuir a veloclda
de da veiculo, náo o íêz. Antes de
transpor a fumaça, Osvaldo notou que
estava à beira de um precipício.
Imediatamente deu um .olpo d . dl-
rcç&o, Indo de cn. - ..._ ao ônibus,
que cruzava no momento, chocando,
se violentamente. Passado, os prl
melros Instantes, notou-se que os vel-
culos, principalmente o camlnhSo, es-
tavam destroçados. Em meia às fer-
ragens do auto de carga, Jazia o cor-
po dc Osvaldo, completamente muti
lado .

POLICIA NO LOCAI. *

Tão togo tiveram conhecimento do
íato, partiram para o local as au-
torldadcs de Pirai. O motorista do
ônibus, Orlando Zaconi (38, R. Dr.
Ari fontenele, 337, aptio. 2021 foi pré-

io em flagrante • posteriormente mv-
dlcadn no Hospital de Volta Redonda.

No meimo hospital íoram medicadas
as seguintes pessoas: Vanda Viegas,
Datira Silva França, com concussáo
cerebral; Maria l.uifa da Sllva, Ré-
gla Coelho du Sllva, Silvio Fernandes
Teixeira, Mário Hilário de Carvalho,
Sérgio Pereira, Amorim Medeiros,
Niobel Schmidt, Nllma da Cunha Fer-
reira. Na Sta. Casa de B. Mansa fo*
ram medicados, Odilon Sousa de Al-

meida,, DonaU Luis de Barros, Car-
los Freitas Filho, Albertlna do Frei-
taa, Teresa Almeida da Sllva, Josi
Orcgórlo dos Santos e Maria José
Portela, v. finalmente, na Casa de
Caridade de Pirai, o motorista Orlan-
ii ¦ Zaconi, Alcides Batista de Paula,
Pedro Sllvino Chagas, e Ivanaldo Al-
ves, cunhado dn morto, Todos so-
freram ferimentos sem gravidade,
embora o estado de alguns deles me-
reça cuidados.

CAMINHÃO TOMBOU NO ABISMO
CAUSANDO MORTOS E FERIDOS

PETRÓPOLLIS, 31 (Da Suciir-
sal) — Na madrugada de hoje,
um caminhão repleto de romei-
ros, tombou em um precipício1 da
nova rodovia de Paraíba do Sul.

ÜBÇ1?.;¦ v'7''i: V "¦¦ \ :¦:•¦,-;¦!-''"..:¦ : WJSfS

Maria Aparecida Babo
Morreu entre as ferragens

No desastre, duas pessoas mor-
reram e vinte e nove ficaram íe-
ridas.

«áUEDA NO ABISMO

Retornando de Bom Jesus de
Matozinho, município de Paraíba
do Sul,'onde haviam ido partici-
par de unia festa, cerca de 50
pesstías viajavam cm um cami-
nhão, pertencente a José Inácio
Macedo e dirigido por Antônio
Caetano Babo (cas., 25 anos
motorista da Prefeitura petrópo-

litana), O autocarga, que d»-
senvolvia excessiva velocidade,
desgovernou-se cm determinado
trecho" da rodovia e, após bater
em um barranco, projetou-so no
abismo quo margein a estrada, íí-
cando completamente destroçado.

DOIS MORTOS

Na cabina do caminhão, ao la-
do do motorista, viajavam sua
mãe, Maria da Conceição Babo
(dom., cas.. 45 anos) e _ua espõ-
sa, Maria Aparecida Babo (18
anos, dom.), que levava ao colo,
a menor Denise, de 10 meses, íi-
lha do casal. Com a queda do
veículo no precipício, as duas
mulheres tiveram morte instan-
tânea, entre as ferragens. A
criança c o motrista escaparam,
éle com graves ferimentos.

NUMEROSOS FERIDOS

Os domai» íeiítlos, foram em
número de 29, sendo 13, em esta-
do grave c estão internados no
Hospital Santa Teresa, em Pc-
trópolis. As vitimas que foram
internadas são: Maria Amélia do
Oliveira (solt., 24 anos), Erme-
cilia Nunes (cas., 30 anos), San-
dra Maria (3 anos), José Custo-
dio da Silca (56 anos, casado),
Geraldo- Ferreira da Silva (solt.,
31 anos), Gilda Silva (12 anos),
Antônio de Araújo Lima (cas.,
28 anos), Maria Scbastiana Cos-
ta (26 anos, cas.), Maria Fátima
do Rosário (11 anos), João Do-
mingos (sol., 40 anos), Teresa
Nunes Lopes (solt., 26 anos),
Benvindcí dos Santos (51 anos,
cas.) e Gcni Justino (solt., 25
anos).

OS SOCORROS

Os socorros íoram prestados
pelos bombeiros de Fetrópolis.
prolongando-se os trabalhos até
cerca das 8 horas, em virtude ria
dificuldade de acesso ao lo_al.
Também compareceram para as
providências que se faziam ne-
cessadas, as autoridades policiais
de Petrópolis e Paraiba do Sul.
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— jamais se entopem!
OFERECEM MAIOR VAZÃOI
t tol o roíôo dot T_r-_ £*¦*¦..ísc-t
CBE qw>, -.i-.i eom vm cjiii-tvo o
• -«««, V. tkttm am ,_•. «.mo. do
«.* «.. - ei O-**-. I...!-;. *i Vti9
tema t Iim o ua ....•-.. .-.-•_ Oa%0

Os fabrieofitet íerõo proiar
ipendtr a tida comul!

Hi*» ttr #neo_jinf.odo.
*m ttip.-.dtr a fWa comullo çt#* ral_~*M
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As paredes internos dos Tubos Extrudadot CBE são
Hs:. _,n.'l _--•,. livres de rebarbos e ronhuras — não

permitem o formoçõo de sedimentos ou crostot qtm

em outros tipos de tubuloçõo diminuem o diàme»ro úf\l.

Além ditso, os novos e ttvohttooàt.c» Tubos C.-trudede. CBE

I--3 t enfer-ujara. Isto jígnifito que nôo perdín»
cargo pelo etriio, s, - vo.âo é - .o* e teu jato lempr*

íonstonie. Doqui o 40 ono* oa móis; o flu.o

d'òguo nutria «nsiolaçãa do Tubos Extrudado* C. ú

serd jwOrieamtnt-' o mesmo d* hoje.

IA BRASILEIRA OE EXTRUSÁO
fl-» Bo* V*t«. S_3 .-I and»- • f'.<-• . -I -'"'
C*i_* »e.»i«i ãTT3 - S4o f* . - - - - - •

VCNOA NAS CASAS -.SPÊCUÍ.12AD.A& S.M ___.Tj.AUiS OE CO^-S/TRUÇAO
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CORREIO DA MANHA, Tèrçâ-Felrn, 1 de Setembro de 1951 l.e Caderno

PREFEITURA
EM COBRANÇA A TAXA D'ÁGUA EM DIVERSOS LOGRADOUROS

PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DA PISTA ELEVADA DA AVENIDA PERIMETRAL

Ai* o próximo dla IS, «rà cobra-
da, ttm multa, a taxa d-agua por hl-
drómetro, relativa ao corrente ano,
dos Imóveis situados nas seguintes
localidades! Aldeia Campltta, Anda-
raf, Bispo, Engenho Novo (trecho],
Tljuca, VIU Isabel, Grajaú, Fabrica
das Chitas e Avenida Paulo de Fron-
tlm (trecho), * * *

A fim dc regularizar a lotaçüo do
pessoal em exercício nos mercados
regionais, o diretor do Departamento
de Abastecimento assinou atos faccn-
do numerosas designações e remoções
de servidores lotados naqueles cm-
pórlos.

O "DUrio Municipal" que circulou
a 28 de agosto último, publica a rela-
(Io nominal dat pessoas classificada!
para ocupar boxes vagos existentes
nns mercados regionais da PDF, os
quais deverão comparecer, com ur-
gèncla, ao Serviço de Dlstrlbulç-O, A
Avenida Rio Branco n.« 277, 1.» an-
dar.

Através da SURSAN, fol aberta
concorrência pública para prossegui-
mento das obras da pista elevada da
avenida Ferlmclral, cujos trabalhos
estao orçados em Cr? 168.0.1.550,00.

¦ir
CONCESSÃO DE COTAS

QÜINQÜENAIS
A diretoria do Departamento do

Pessoal convida os servidores nbai-
xo relacionados a comparecerem ao
Serviço Legal (1-PS) no horário das
12 as IS horas, munidos do decreto dc
provimento e memorando do encarre.
gado de núcleo atestando freqüência
no corrente ano (a partir de 1-1-59)
a Íim de ser providenciada a conces-
a-.o das cotas qüinqüenais a que têm
direito: Vasco de Carvalho, Francis-
co Ardulno, Osório Barbosa Ferreira,
JoSo Pinho Filho, Raymundo Veras,
Miguel Francisco de Moraes, Eulina
Pereira Franco da Fonseca, Ivo Hei-
elo Jardin de Campos Tiranguy, Pau-
lo Carneiro do Cunha, Alnor Botelho
Junqueira, Magdala Seixas Ferreira,
Perlclcs de Oliveira, Eugênio Silveira
de Macedo, Mario Ccsar Buarque

Franco Netto, Constantino de Clelo,
FICHA.DE CONTROLE DE NCCLEO

Compareçam oo 6-PS (Av. Erasmo

Draga 11B-S.0 andar), a fim de assi-
ii -ii. *. ficha de controle de núcleo os
seguintes servidores: Diva Iribclro

Itosse da Silveira, Francisco Ourotlno,
Carlos Alberto Rezende da Silvn, II.•
lio lieis Ferreira, Clrlf-a Jane Soares,
('.'II.. iLiiiiiM' Vianna, Madalena da
Concclçfio Barbosa, Alberto Rocha
Maccdu, Manoel Fonseca Landim,
Martlia dc Figueiredo Borges, Hanld
Ramos, Andrcllnn Cardoso Dias da
Silvo, Manoel Luiz Gonçalves, Renalo
da Costa Dórlo, Llgla Marques An-
gutano Gurcla, Glor< - da Costa Mou-
ra, Ivone Veloso de Castro, Raul Va-
Ji tio de Carvalho, Tcnlzlo Lessa de
Carvalho, Ronaldo Maz/ante. Nllzn dc
Paiva Porto, Benjamim dn Cunho
Braga, Rosa Herédla dc Sá, Almir de
Andrade, Ruth Marsllea,, Arthur Rl-
beiro Gulmariics Filho, José Lube
Netto, Bbert Santiago Serra, Dnvld
Pereira de Souza Virgílio dn Costa,
Aida R ' -o Rosa, Altair Cintra Vidal
Constaii n . Anselmo Lopes Simões,
Maria 1. -¦• Cidade Sampaio, Glória
da Costu Moura, Dario da Silva Pi-
mentcl, Jorge Duarte, Llndalvn Cra-
vo Guedes Pinto, Alfredo Napoll, Ira
nl do Ilivclra íiguelrcdo, Maria do
Carmo Medeiros, Itamar Selxal, Ar
mando Gonçalves Varela, Alina Cor-
reà Braga, Adclson dc Moraes Cutrlm,
Adelino Pinto, Floriano Corrêa Mon
teiro, Samuel' King Júnior, Altiva
Arantes, Hilda Lerner, Helolza Pessoa
Goulart, Maria Gonzalez Rodriguez
Pedro José de Araújo Ferreira, Hugo
dc Matos, Neiza Dias da Cruz Aze-
vedo, Maricea da Sllvclia Costa. El
vira Pinho Del Vale, Célia Magalhães
de Oliveira, delia de Vasconcelos
Bastos, Anoclalr Castilho Corrêa, An-
tonio Quedevos Miranda, Moacyr Va-
Um de Brito, Hercc Bastos Pinto, Ce
sar Pereira Rangel, Edlr Maria de
Freitas Souza, Aurora de Medeiros
Freitas, Maria do Carmo Eitas Bar-
radas, Nanei Rela de Almeida. Célia
Costa Barros, Manoel Teixeira da Luz.
Júlio Francisco Viegas, Francisco de
Assis Castelo Branco Fortes, Lillan
Machado, Silka Aldighoire Drumond,
Alice Terezinha de Sá Lopes, Manoel
Nicaclo Teixeira da Cunha. Elpidio
Gonçalves Quinino. Olga Nametala
Elias Fetue. Laclra Ribeiro da Rocha,
Isabel Cristina Magalhães de Mcdei-
ros, Leda Barbosa Magno de Carva-
lho, Isaura Teixeira da conceição,
Dayse Pinheiro Miranda, Aríete de
Souza Gonçalves, Dayse Therezinha
Veiga Ribeiro, Licia Caetano de Bar-
ros. Thereza Chastenet Thompson,

Henaide Rodrigues Moutlnho, Fran-
celina Brum Gaspar, Anlonio Fernan-
det Machado Filho.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

KMlMtF.STI.MOS
No M.E.M. Será efetuado hoje, ter-

çn-felra das 8,15 á» 16,00 horas, o pa-
gamento dns seguintes propostas de
empréstimos-/

Código 21 — De ordem do Prefeito
— Matrículas:

331 1.183 2.505 2.507
2,682 3.028 15.017 15.801

16.035 16.233 16.722 17.502
20.152 20.875 20.007 22.581
23.011 24.557 27.278 33.133
35.4D6 33.558 38.348 38.384
38.775 43.718 46.567 46.801

•48.853 40.010 50.705 50.881
51.352» .11.649 31.060 51.005
55.183 37.946 58.962 60.529
60.782 62.000 64.315 65.751
67.894 68.110 73.045 78.575
73.852 83.478 87.874 314.890

322.952 332.496 057.393
Código 21 — Entradas em

Pedidos:
12.827 13.390 13.404
Código 25 — Cedidos i

IU- 340
343 344
348 349

Emergências
1.506
4.184
7.417

11.160
21.009
24. CM
31.094
34.217
36.109
39.261 

"

43.072
45.018
46.418
49.473
52.584
53.712
55.356
57.034
58.075
60.188
60.734
61.839
62.985
64.498
68.236
69.701
70.550
72.699
73.832
74.967

1.721
4.885
7.494

14.463
21.517
24.770
32.423
34.965
36.901
39.353
43.310
4S.915
47.158
50.160
52.686
53.778
56.138
87.8.-5
58.469
60.249
60.981
61.928
63.645
65.493
68.746
63.966
71.574

. 73.085
74.229
76.037

341
345

Matrículas:
1.844
6.658
B.174

18.235
23.424

i 25.378' 32.557
35.416
37.671
30.41!
43.916
tÜ.189
49.058
51.758
53.088
54.453
56.502
57.928
59.471
60.344
61.367
62.359
64.070
67,554
69.390
70.338
71.918
73.327
74.726
77.316

1955 -

13.415

342
347

2.919
7.136

11.112
18.765
23.994
29.411
33.217
35.569
38.797
39.743
44.255
43.326
49.234
52.210
53.461
55.033
53.676
58.064
59.449
60.655
61.612
62.627
64.267
67.755
69.435
70.543
72.215
73.331
74.768
77.813

78.161
78.671
82.283
82.761
84.388
85.675
88.249
87.786
94.BOS
95.672

104.386
303.030
308.765
320.762
325.061
400.143
400.31b

3.950.76.
D51.647
090.287
090.441
990.903
Emergências

— Pedidos:

78.408
78.9011
82.352
83.337
83.013
86.037
84,843
93.330
98.263
95.802

104.516
303.746
313.605
324.737
328.345
400.192
400.668
050.949
951.808
090.280
990.550

78.455
79.317
82.393
83.632

. 83.302
86.013
83.703
93.584
95.325

101,236
300.173
304.616
316.609
325.601
361.606
400.195
950.360
051.360
f52.33B
1)90.400
090.557

78.520
70.942
82.400
83.875
85.489
86.952
87.365
03.645
93.549

103.876
30C.243
30.V436
317.941
325.758
372,677
400.299
950.655
9311-465
952.473
990.413
090.769

Férias — Código 32

11.955
12.971
13.085
13.236
13.510
13.614
13.868
13.758
13.825
13.889 *
13.914 '

13.931
14.008
14.041
14.097
14.142
14.146
14.150
14.145
14.139
14.164
14.170
14.174
14.178
14.182
14.186
14.100
14.194
14.198
14,202
M.'_08
14.212
14.217
14.221
14.226
M.230
14.236
14.241
14.2*7
14.261

12.595
13.007
13.170
13.242
13.511
13.618
13.708
13.773
13.837
13 899
13.920
13.964
14.009
14.064
14.113
14.143
14.147
11.151
14.155
14.161¦14.165
14.171
14.175
14.179
14.183
14.187
14.191
14.195
14.199
14.203
14.207
14.213
14.218
14.222
14.227
H.231
14.237
14.243
24.250
14.248

12.60!)
13.055
13.183
13.348
13.537
13.631
13.726
13.784
13.850
13.002
13.921
13.903
14.022
14.068
14.140
14.144
14.148
14.152
14.157
14.162
14.166
14.172
14.176
14.180
14.184
14.168
14.192
14.196
14.200
14.204
14.209
14.215
14.219
14.223
14.228
14 232
14Ü40
14.244
14.259
14.249

12.820
13.056
13.228
13.352
13.502
13.661
13.731
13.820
13.876
13.903
13.930
13.993
15.032
14.084
14.151
14.145
14.143
14.153
14.158
14.163
14.168
14.173
14.177
14.181
14.185
14.189
14.193
14.197
14.201
14.205
14.211
14.216
14.220
14.224
14.2-0
14.234
14.238
14.245
14.200
14.251

COM CHAPAS

Vogáterf
V

/

duram um tempão • •• •
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v>r* _• 
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J|K|j^v% Quaisquer coberturas ou paredes executados com a?
I jBMpflIfrf.. chapas Vogatex, ficam sensivelmente econômicas,

^'vià_i________________. ._-¦•¦:.' hK_____i _______ •*" —.

I Éj My..'' Jj Revestimentos de fachadas
JjJl M--\ Abrigos... e inúmeras outras aplicações!
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'Fabricados com cimento amianto de primeira qualidade,
através de moderníssimos processos,
as cnopas Vogatex se destacam de todos os tipos de
telhas, conhecidos até hoje.
IEVES, INCOMBUSTÍVEIS e INDEFORMÃVEiS...!
garantem às construções
um oito Índice de segurança e proteção l

CHAPAS

Woqattó OOIS TAMANHOS -JTANOA-O"
¦:o.t..3 • .vc «;•<¦' **.
COM 4 •«*. DC tSrtSSUÍ*

Côt AVflMtlHAO-

ÜM PRODUTO INCONFUNDÍVEL OA EIERHIT CG BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.

sem nenhum compromisso, folhetos, amóitras. preços e outros informações
pek.-'telefone 23-5816. ou através do Ceixo Postal 3338 ~ Rio de Joneiro.

A VENDA NAS I0AS 10JAS 01 MATiftlAiS BI COKSTRUUO, ftt T0B0 BSASii

\\^%\taW^

11.252 14.233 14.254 14,255
14.256 14.257 14.258 14.2(12
11.263 14.264 24.265 14.26U
4,288 14.209 14.270 14.271
4272 14.273 14.274 14.273

14..76 14.277 14.278 14.279
14.281 14.282
Casamentos — MatricuUit
22 436 14.860 53.16Í 63.619
77.338 83.818 86.035 87.217
93 236 93.423 06.930 331.93!)

•Avlsoi — Propostas em exigência
no M-42 — Matrículas:

Dominicanos esperam este ano
queda clo regime de Trujillo

3.48-1
35.702
50.622
61.963
68.661
76.853
82.267
86.130

951.415
990.484.

0.764
38.707
50.052
62.515
69.121
77.036
83.206
87.553

«90.253
990.909

15.403
39.353
53.227
67.668
69.425
78.430
83.347
08.882

990.280

29.494
43.346
58.565
68.156
71.403
82.138
84.979

951.130
990.353

r

Compareçam.
Atenção — Os funclonftrloi que re-

quereram o empréstimo Código 21 em
1955 devem apresentar o último con-
tra-cheque no 5,° andar sala dos
fundos.
SECRETARIA UE ADMINISTRAÇÃO

De»pa-l>os do Secretário: Ladislau
dc Souza Ramos — Fica assegurado
ao inativo a gratificação adicional dc
15'. do vencimento correspondente a
cl,' "I"; Dolahlr dc Lima Moura —
Retifico o nome nn portaria.

Departamento do Pessoal — Despa-
chos do Diretor: Maria Dutra da Cos-
ta Mendonça, Amélia Pacheco de Sou-
za, Maria Judith Briio — Assinadas
as apostilas; Esthcr Fernandes dc Sá
Codeço, Esther Muniz Gunrlnos, Aida
Domingues Maranhão. Paulo da Uiz,
Fontes. Innoc^-nrlo Natúrio dc Gou-
véa. lracllda Vidra Moraes dc Lima,
Luiz Mesquita de Castro, Marlano
Vieira do Campos, Minotli SanfAga-
tha - Rctlllco o despacho; Manoel
Pereira da Silva, Jorge Gulmarfies,
Antônio Couto Rangel, Ruth Maga-
lhães Costa, Yvonne Fidalgo da Cunha
Coimbra, José Costa dc Melo, Hum-
berto Neves de Oliveira, Hélio de
Souza, Aristides Sampaio, Josfi Gomes
Pedreiro — Indeferido; Maria Luiza
Capella dc Almeida, Consuelo Mc-
deiros da Fonseca, Mary Batista
Cunha de Souza — Autorizo o afasta-
mento: Aríete Lopes Laranjeira —
Concedidos nove meses dc licença es-
pecial, Américo Mosquclra, Raymun-
do Carlos de Morais, José Gurgél dc
Almeida Dores — Concedidos doze
meses de licença especial: ¦ Delpiiina
Albuquerque Corrêa da Cosia — Con-
cedidos quinze meses dc licença es-
pecial; Carmen Ferreira ' de Carva-
lho. Maria José da Silva Evangelisla
Jovtta Antonla da Costa — Cumpra-
se; Ondina Guimarães Guedes, Ma-
ria de França Pereira Lima - Pa'gue-«e: 

Laíira Izabel de Azevedo, An-
geío Nasci, Newton Amaury Ribeiro
Cardoso, Stella Marces Corrêa Alva-
rez, Joaquim de Oliveira Soares Jú-
nior. Luiz Felipe Carneiro de La-
cerda Filho. Malva Pereira de 011-
velra, Martins Batista, Carlos Dc-
rouinneau Antunes, Sllvlno Gomes da
Silva, Ornar Reis Affonso de Castro,
JoSo Baptista, Elvlra dos Santos Pc-
reira, Pedro Sebastião Fréz, José Ho-
landa Lima Verde, Herctlia Zuma Mc-
doiros, Dora Vieira. José Carolino
Bezerra, Paulo Moreira Borges, Wal-
dyr Vicente da Silva. JoSo Ferreira
da Silva Filho, Dlná Fucs Chascliov,
Almir Viana Barbosa — Concedidos
três meses de licença especial; Anto-
nio de Oliveira Carvalho, Dulce Mon-
teiro da Silva, Eva Maria Gomes
Cunha. Augusto Severo Trompleri,
Mary Teixeira — Concedidos seis me-
ses de licença especial; Adelaide Ra-
tes Horta — Apresente alvará do juiz
competente para ser, autorizado o pa-
gamento do saldo em folha; Arthur
Augusto Borges, Maria de Lourdes
Monteiro, Zenaide Souza da Silva,
SimSo Francisco Vargas, Mercedes
Rabelo — Arquive-sc; D'Aiuto Raf-
íaele, Nair Pinto Cortez, Zulcika Ca-
sanova Dias. da Silva, Helvcttc da Sil-
va Santos. Horácio Bônsucesso, José
Matheus de Freitas, Maria de Lnur-
des Corrêa, João Loureiro Rosa, An-
tonio Se.aph.im, Nelson Lacf- Brandão,
Júlio Manoel Piovcsan, Alalde Bar-
reto Bombllcar da Cunha, Thi.-odoro
Muniz Tcllo Sampaio, Anna da Motta
Tuninambá, Amélia FJodrigues da
Moita Teixeira, Cacllda Terroso fi-
guelro — Indeferido; NapoleSo Du-
Tra da Rosa — Apresente alvará Ju-
dicial para recebimento do saldo de
folha; Walter de Souzn Carvalho —
Aguarde: Henedlno Martins, Maria
de Lourdes* Mendes Chaves — Man
tenho o despacho; Benedita Ferrei-
ra de Castilho — Concedido o sala-
rio familia; Maria Emilla de Lemos,
Eli Lourenço de Lemos — Indeferido:
Samuel Ignácio dc Araújo. Dimas Rt-
beiro do Nascimento, Antônio Manoel
Alves. Emidlo de Souza, Jorge de
Carvalho, Antônio de Melo Barbosa,
JoSo da Matta. Roberto Alves Duarte,
Sebastião Fulgoni, Antônio da Silva
Badaró, Jorge Cardoso, Virgílio Atlr.
Adão Vicente, Francisco Alves, Jorge
Martins, Chil Lejzor Brafman Be-
nlgno de Souza Costa, Ernesto Xavier
de Souza, Manoel da Cruz. Nicolau
Rodrigues da Silva. Guilherme Da-
maseeno, Benedito Vitor dos Santos,
Cosmo N Israel Ferreira, Alfredo Ar-
ruda, Kleber de Oliveira Rosa, João
de Souza Neves Joaquim Antônio de
Avlla, Expedito Marcello. Argemlro
da Silva, Luiz de Oliveira, Renato Go-
mes Fernandes, Eugênio da Conccl-
ção Pontes, Waldemar Martins Bezer-
ra. Alfredo Pereira Leite, Antônio
Perroni, José Jacome Gurgel, Maria
do Carmos Dias da Silva, Waldtr Cha-
gas, Francisco Teixeira Teixeira dos
Santos, Agostinho PonClano da Silva,
G-ibriel Archanjo de Oliveira, Wal-
ter de Souza, José Luiz Guimarães.
José Justino de Moura, Severino Mar-
tins de Oliveira — Anotem-se.

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento da Renda Mercantil

Atos do Diretor — Designação: Jo-
aé Manoel da Silva para o gabinete
do diretor; remoção: Llndinalvo • de
Araújo para o gabinete do diretor.

Despachos: H. Andrade Câmaras —
Indeferido; M. L. Solarl — Compareça
para esclarecimentos; Domingos Ino-
cêncio — Cancelo o auto c recorro,
de oficio, ao Egrégio Conselho de
Recursos Fiscais; Abílio Antônio, Al-
varo da Silva, Arthur de Almeida,
Antônio Joaquim de Jesus Marquei
CesArlo Pereira — Multados.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
Despachos do Chefe de Serviço —

Orlando dos Santos — Compareça pa-
va receber a certidão requerida: Au-
gusto B-Síllo da Motta — Junte o «eu
Decreto de Provimento; Virgílio Al
ves Bastos — Junte o Decreto de Dls
ponibilldade anlerior a 11 de maio de
1950, data do aproveitamento; Anna-
dlHo Cypriano de Oliveira — Junte
documcnlo capar de esclarecer diver-
gênclas na grafia do primeiro n.me;
Flora Honorato dos Santos — Compa
reça para receber a certidão reque-
rida: José Chaves Meyrellcs — Con
pareça ao Setor "I": Odalía Santos
Saraiva Corrêa — Compareça to Sc-|
tor "I".

Compareçam ao 3-PS para preen-
«her a DF, — Alido Virgílio. Mariof
dc Oliveira. João Cortei.

Compareçam para ciência — Maria
Soares Pereira Ferreira. Amua Mt-
landa ÍMnheiro de Camno*, Jayme Al-
ves R .po7o. Manoel Quintáo dc Al
m.tdí..

Compareçam para escUrecimenlos
Alberto Grandal Coelho. Anlonio de

Almeida Ferreír». Marina Ferreira de
Carvalho Silva, SimSo Edelman

Compareçam para cumprir rxic.fr,.
cia — Anysia da Costa Novaea. Felif-
r.-iina Pinheiro Câmara. Álvaro Gomes
de Ottvrtrs. Ivette Pereira de Souza.
Marta Jos* VicenTe Caldas, Eufenio
Aufusto Alfredo de Azambuja. Jayme
Fernandes Leal. Pedro Melclladea de
Mello.

Junti-m o derreto de apotenUdorla
Severino Rocha. Jwrite Moreira.

SebasTiSr. Ramos de Oliveira. Kcív»!
Aug-U-To Cliristiâne». Dora Nortll Li-tt*.

Compareçam P*ra ciência _ rrte_*r
derumratos — Elias TArftr.» Du__te..;
Kermtruo tia Silva M.9tt», Luiz Síreóe»j
A!v«. ThoJtntino B*rtw»a de Sousa.,
Xf.oacj-r de Mello. Marii Cecília daj
Silveira Su-oino. Ju3o Tetles da Slt-J
\a Lftbo-, 'Brmaixlaia VlUl £a Silva, i
ASárs^aT-lo rte XtaTtos, >Urtene tCnaz-í
ro Bírnwsa. „'«_.•_ Perlo M».tel. Re-'

; Ua MenTetro <5* Carvalho, rUao Guá-i
tmaríe» B»rb<7*i. Man* E2T_» da StJ-j
T v*ir» t-ob© Vt-iele. Jurem* ia Silva [
j Pinto. Jt»e Pereír» ta Cost». íaety]
<¦ Vifr.mo Rei», Arj Rodr.rae* Fwl.
I Sa,

lar, João ria Crui de Souza Lobato
Darcy Dantas, ArUiur Rodrigues.

Compareçam para receber documen-
toi — José Quintas, Carlos Pereira, nlnconos que em
Gabriel Ferreiro, Maria Nazareth Ar-
d.mim Barbosa Camiiliighl, José de
Ar.-mtc», Amaro Fellclsulmo do Sil-
velra, Zalra de Vidal Fernandes Elras
Garcia, José' Francisco Nobre, Maria
Nelza Corrêa Velho. Antônio Jaclntho
da Cruz. Nilza Pereira Severino dn
Silva, Clcmcntlno Fraga, Joié Pio
Borges dc Castro, Euclydes Gama dc
Abreu, Neyde Barbosa Goulart, Car-
los Antônio dc Mello Peixoto, Ilcnn-
que de Frcitaí, Paulo dc Tarso 1'crei-
ra de Mo\ira Caslro, Lucla Leonor
Aranha Miranda, Moacyr Dias BlUcn-
courl. Hcllo Jonas Coclh.. Augusta
Haddoek Lobo Marques Santos. Paulo
da Silva Bojunga. Rogério Coelho,
Oswaldo Serpa Monteiro, José Cri-
chigno, Joaquim dc Almeida. Hono-
rio Ribeiro, Rodolpho Fernandes da
Silva, José Alves. Athnydc dos San-
tos, Estevão Moreira Mendes, Djalma
da Silveira Silva, Arlindo da Silva.

SECRETARIA DF. EDUCAÇAO
E CULTURA

Despachos do Secretário: Raymun-
do Sllvlno Pereira e outros — De-
ferido; Isabel Lobato Borges Leal —
Indeferido; Margarida dc Andrade,
Maillla Albuquerque- Guedes de Melo
— Ccrtliiquc-sc o quc constar: Ma-
riana Lulsa Lopes da Costa Lourcn-
ço e outros — Arqulvc-se; Aida Cor-
reia Lelbovich — Compareça para
ciência. . _

Departamento de Educação Comple-
mentar — Atos do Diretor — Desig-
nações: Vera Maria Fontencllt: para
a Cruzada São Sebastião; Ycda Lú-
cia dc Faria. Vilina dc Luca Monteiro
para a escola Dias Martins, Jurami
Saraiva, Rosa Cândida Pereira. Marly
Firmino Pinto para a escola Baltazar
Lisboa: Jacyra da Silveira Peixoto,
Leila Sanchcs Ripper para a escola
Dom Bosco; Eurilcte Miranda Jacome
para a escola Tenente Góes Montei-
ro; Isis Muniz de Sá. Claydc Lahr dc
Moura para a escola Débora Mendes
de Moraes; Gilta Gomes de Souza,
Maria Antonieta Barbosa Ribeiro pa-
ra a escola Júlio Cesário dc Melo;
Hcrcllla Maria Pereira para a escola
Miguel Calmon: Marlene do Nasci-
mcnto para a escola Fernando Costa;
Isabel Porto Moura, Carmen Moreira
Corrca paia a escola Levy Miranda;
Eda de Oliveira para a escola Japão;
Marlene Caronl de Andrade para a
escola Leocádla Torres; Marilia Car
doso- dc Castro para a escola Arthur
Thiré;. Marllena Rocha, Marlene Nu
nes de Souza para a escola Roquctc
Pinto; Maria Mynssen dc Moraes, Ma
ria Magdalcna Conrado Leite para a
escola Castro Alves; Rosa Maria Pc
dr^sa par. a escola Gastão Rangel;
EdmundoChrisóstomo de Souza para
a escola Ester de Melo; jupyra Wad-
dington para a escola República da
Colômbia; Antônio Carlos Paixão pa
ra a escola Cuba; Maria Regina Tor-
reão Bohrcr para a escola Rotary;
Maria de Lourdes Cardoso dc Andra-
de para a escola Joaquim Manoel de
Macedo; Almerlnda Fully para a es-
cola Epltáclo Pessoa; Carmen D'A1-
melda Leonl para a escola José Bonl-
fáclo; Creuza Ribeiro Vial para n es-
cola Visconde de Ouro Preto; Ãomé-
lia da Silva Bernardo para a es-ola
Mem de Sá; Maria Aparecida Gui-
marães para a escola Vicente Liclnlo
Cardoso; Lca da Silva Rodrigues para
a escola Benjamin Constant; Hélio
Mendes de Amorim para a escola Ge-
neral Mitre; Agliberto Vital de Cas-
tro para a escola Estados Unidos; An-
toni Goz para a escola Canadá; Ar-
thur Duarte da Silva Mattos para a
escola Floriano Peixoto: Luiz de Car-
valho Barcellos para a escola Uru-
guai; Dillene Rezende Chaves para
a escola Edmundo Bittencourt; Mauri-
cio Alves de Castilho para a escola
Pereira Passos; José Carloa Pinheiro
Grande para a escola Anita Gartbaldi.

Despachos: Myrlam Silva Pinto da
Rocha, Araulieta Rlbero Rollm, Ca-
cilda Jorge Irandy Garcia Duarte da
Rosa, Evani Nascimento Alves. Clo-
t(lde Viana Werneck de Abreu, Sylvla
da Fonseca e Silva Lauro, Gilda Pin-
to Rolim, Luiza do Nascimento Quin-
tanilha, Esther Rozemburst Dorfman,
Iara Marques dos Santos, Isabel Souza
Pimenta de Melo, Juracy Esteves de
Aicvedü, Eiívídla Maria Ariujo. I.u

,cy Teixeira Pinto Nogueira, Gebert
de Almeida Loyola — Deferido; Ser-
gio Petrarca de Mesquita — Compare-
ça para exame médico; Hylta Carljo
Coimbra Filha, Agostinho Ferreira da

í Continua na 11a pàg. l

--• "Ainda éste ano é esperada a.que ae Travam choques em .ârlai
queda do regime ditatorial dc Tru- clQnde». No dia 14 de Junho eclo.
Jlllo na República Dominicana" dm o primeiro movimento armado,
hto toi o que declararam ao Cor- na cidade te Coiutancia, ao centro
relo da M.uiii- oi ars. Jullan Esplnui cio pais. AH uma pequena torça d«
o Rafael Uonilln. refugiados domi- 65 íi.mon , apenai, Iniciou a lula,

nome do Movi- rnmandada pelo comandante Eml-
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Refugiados dominicanos
Regime cairá êstc ano

mento do Liberacion Dominicana.,
cstfto percorrendo os países sul-amc-
ricanos a llm de angariar simpaiia
para o seu esforço de libertação.
Nossos entevistado. informaram que

Qcn. Moya
Comandante dos revolucionários

em Constância

êsse movimento está se enraizando
por todo o território dominicano.
Várias cidades encontram-se total-
mente tomadas por êsse espirito de
!lbcrínç£s c, -?n. àlgurni1.! ÍÂ »p tra-
va lutas armadas contra as tropas
do ditador Trujillo.

ÁREAS DE LUTA ARMADA
— "O movimento Já tem suas

áreas de luta armada, disse-nos o
sr. Esplnal. Desde o mês de Junho

Jue Jimencz Moya. Outra luta é a
que se trava na província d* Puer-
to Piai.-.. Alt no dla 19 de Junho, na
costa Norte, um grupo armado, bem
maior quo o primeiro, com. cerca da
200 homens, irrompeu a barreira do
silêncio imposta pela Policia local,
e até hoje combate cem easa."

EM TODO O PAIS

"Esse movimento não estáo local!-
zados — continuou — Há um ejpl-
rito generalizado de libertação. Por
todo o uais as ondas subversivas *e
sucedem. As sabotagens constantes
tem posto em polvorosa a Policia do
Trujillo que, para impedir isso, em-
prega os mais violentos processos de
repressão. Grandes cidades domlni-
canas tio acordadas, lnespcradamen-
te. por bombas que estouram aqui
e ali, colocadas por nossos homens.
Êsse espirito do sabotagem é ainda
incentivado por inscrições nos mu-
ros, incitando o povo a colaborar
nessas práticas dc sabotagem.

Explicou-nos, ainda, o refugiado
dominicano que tais práticas provo-
cam revide violento por parte do go-
vérno dc Trujillo. "Pelas manhas —
diste — homens s&o encontrados nas
ruas, mortos pela Policia, sob a
acusação dc prática de sabotagem.
Da me.ma forma, outras pessoas de-
snparecem, sem deixar vestígios.
Para Isso não é apresentada a me-
nor desculpa. Somem porque caem
nas mãos ria Policia e são Julgados
sumariamente."

PILOTOS JAPONESES

Disse-nos o sr. Espinal que as fór-
ças armadas dominicanas sio mercê-
rirlas por excelência. "Aos dominl-
canos poucas oportunidades tio da-
das para Impressionar corporações
militares. Seu aparato é formidável,
contudo. Possuí cerca de 100 aviões
a Jato, rios mais modernos. A fôr-
ca naval também 4 poderosa «o
Exército conla com mais de 30 mll
homens/ Todavia, os mllltarei são
estrangeiros sendo quc, a aviação,
ê toda ela formada por pilotos ja-
ponêse*. contratados para manter o
pais cm constante estado de opres-
são."

"E. Isso provoca uma rctraçSo eco-
nõmlca muito grande sobre o poro
— acentuou. Os gastos com al tór-
ça» Hini,i_n- iic g-índ.' • nar»
mantê-las operantes verbas tülto-
slssimas são utillcadas. Assim, para
cobrir as despesas, os impostos <áo

(Continua tia 11.* pai.)
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Visite a

BAHIA
IXCUHSÀO ORGANIZADA PEIA fMPRÊSA Dl TURISMO [ANA S.A.

Ida:
Volto:

dia
dia

5 de Setembro
7 de Setembro

Viagem em quadrimotores Douglas Skymaster
Serviço de bordo especial de luxo
Hospedagem num dos melhores hotéis do Brasil,
o Hotel do Bahia

OtíHiis •ipaciais, isvarão a caravana «m visita aos lugares mais pitorescott
C Mercado Modelo, as praias deslumbrantes de Chega N*ço, Amaralina,
lrapor.1 o* Igrejas tradieiMvais: Catedrol São Francisco, Bonfim»
velhos fortes colônia-».

• o»

At rofeiçõo! terão servida» em lugares tio°>cos como a lago.- do Abaste
• o ot -ia de Ondina, com água de "Vo e refretcot de fruta» do Norte

TUDO INCLUÍDO
POR APENAS

CrS 9.500,00
'¦-'-'
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Av. Nilo Pecanho. 26-S
Tcl. 32-2750
Tel 42-99*7

intarmaçta, e reservas sos seguintes enderecei:.
Rua Mé-ico, 11-C Dias da Crw. 17* - Méier

Tel. 22 9434
Tel. 52-76SS

•tornere. Xr.yr Ptrt-fco tfc Av.S-1
lua ia tora. Tel. 17*0
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CENTENÁRIO DE BAOUEIRA LEAL,
NUMA CONFERÊNCIA DE IVAN LINS

CARVALHO PINTO VETA A IMPROVISAÇÃO
PLANO DE AÇÃO: INSTRUMENTO NO COMBATE OBJETIVO À CRISE ECONÔMICOFINANCEIRA

Ontem, h noite, panou*b centenário
rte Bagueira Leal, médico, educador,
uma dai figuras mais representativas
do Apostolado Positivista do Brasil,

Uija Vlda foi i-nn.s.iKi.ui.i ao estudo,
.hi ensino o A cultura no pais.

Sobre 61c e a sua ubra, o ministro
Ivan Lins realizou, A noite, uma con-
feréno.|a multo concorrida no auditório
da ADI, Alem das pessoas da família
do extinto, vlam-se IA escritores, Jor-
nalistas e professores de cursos sc-
cundArlos e superiores.
O POSITTVISMO E O MICnôBIO

Depois de rememorar o que <¦ o
Vosltivlsmo e a sua Importância na
pnapaganda e proclamação da Re-
pública no Brasil, retraçou o sr. Ivan
Lins, em largas pincelada»:, a vlda
do dr. Bargucira Leal e a sua par-
UcIpiçSo em vários acontecimentos
políticos de seu tempo, prlnclpalmcn-te a sua atuaçAo,. ao lado de Teixeira
Mendes, em. 1004, diante do projeto dc
lcl atlnente A vacina obrigatória. E,
a esta propósito, lembrou como sem-
pre encontram resistências as verdades
novas, citando o quc ocorreu na In-
glaterra >m a descoberta da circula»
cio Co ... ¦ : ie por Harvey; em Fran-
ça coi.. *. lu da gravitaçao universal
de Newton e até com o fonógrafo de|
Edison, declarado. Já no último quar-,
tcl do século XIX, pela Academia dc!
Ciências de França, "fruto de charla-1
tanismo e simples resultado dc vc>>-
trlloquia, por nío ser pojslucl — nos-
térmoi do parecer da ComiçsÜp, qu**|levou leis meses a estudá-lo —
odmlllr-sc que um vil metal suosíittin
o nobre aparelho de fonaçio humana".'
NSo espanta, pois, quc em 1834, um
desembargador declarasse no Rio de
Janeiro, ao Informar sóbre a provisiio
de um privilégio de Iluminação* a gás,"que o pretendente era um impostor
porque nâa havia luz sem torcida"...

_ssa tão pronunciada tendência con-
servadora de nossa espécie levou Au-
gusto Comte a proclamar que. em
principio, o progresso social repousa
essencialmente sobre a morte. Assim
como ao Monoteismo até quatro sé-
culos depois de haver surgido no Im-
pério Romano, também à Filosofia
Positiva, um sículo depois de cons-
tltulda, se fazem as imputaçães mais
absurdas e mais contrárias àquilo
mesmo que ensina. Assim, por unia
dessas contradições inexplicáveis, cos-
tuma-se dizer que a filosofia posltl-
va paralisa a ciência. Nada mais tal-
«o, porquanto o próprio Augusto Com-
te dizia que as ciências ém seu tempo
estavam apenas cm seus primórdlos.
Outra acusação é a de que o Posltl-
vlsmo não admite a existência do mi»
eróbio. Entretanto os doutores Au-
dltfrent e Sémerle, discípulos diretos
de Augusto Comte, receberam com
Írande 

entusiasmo as descobertas de'asteur. Nao procede, cm grau ne-
nhum, a acusaçSo de não admitirem
os positivistas as vacinas e a teoria
mlcrobiana. O que aconteceu entre
nói foi o seguinte: ent 1004 preten-
deu o governo estabelecer a obriga-
toriedade da _ vacina antivarióllca.
Acharam os positivistas, a cuja
frente se destacavam Teixeira Men-
des e o dr. Bagueira Leal. que a
obrigatoriedade era um atentado à
dignidade da pessoa humana. Além
disto, • vacina vinha então sofrendo
•érias restrições por parte dc cicntls
tsi do mais alto conceito como uma
comissão alemã, presidida por Koch,
que em 1816, nela encontrou, além dc
estreptococus, o bacilo da difteria, en-
quanto na América do' Norte Cofe-
mann e Blaxcal acharam na linfa va-
cínica micróbios da tuberculose e da
erlslpela. Grandes professores e cien
tlstas de fins do século XIX e prl
meiros anos do atual também se ma
nlfestaram sóbre os perigos e a ine-
ficaria da vacina antivarióllca tal
como era então praticada: na Itália.
• prof. Cario Ruala. catedrático de

.matéria médica da Universidade de
Períteia: na França, Peter, cátedra-
tico de Clinica Médica da Faculdade
de Medicina de Paris: na Áustria,
Kaposl, professor de dermatologia da
Universidade de Viena: na Bélgica, c
dr. Itonrl Bouchcr, cientista de rc-
nome e médico dr. Hector Grassei;
na Inglaterra, entre muitos outros, o
dr. Edgard Crooskshand, professor de
patnlnirla comparada e de bacterlolo-
gia do Klng's College de Londres; o

dr. Crcíglitun, uulor ue íiuincruso»
trabalhos, .inclusive o artigo sóbre
vacina incluído na Enciclopédia Bri»
tdnlca, que sempre foi sob o ponto de
vista cientifico, uma das publicações
mais autorizadas; ainda na Grá-Ilrc-
tanhn, Alfred Russcl Wal lace, um dos
cientistas Ingleses de maior fama
nesse tempo, tido como émulo de
Darwln; e, por fim, o filósofo Herbert
Spcndcr, grandemente conceituado
pela sua cultura cientifica e principal-
monte biológica. Era natural que
essas dúvidas ocorressem então
acerca da vacina antivarióllca e da
teoria mlcrobiana. Encontrava-se esta
em seus primórdlos e muito se tinha
quc Investigar e apurar para esclare-
cor certos de seus pontos ainda obs»
curos, como o da especificidade de
cada microrganlsmo, conforme ia»
llentava, ainda há poucos anos, o pro-
fessor da Faculdade de Medicina de
Paris, Henrl Hoger, em sua clássica
Introdução d Medicina. N5o assumi-
ram, portanto, os positivistas brasi-
lelros, á rrente dos quais se encon-
travam Teixeira Mendes e Bagueira
Leal, nessas questões, e principal-
mente na da vacina antivarióllca, a
posição singular que lhes é freqüen»
temente atribuída. Com eles acha-
vam-se grandes bacterlologístas e aca-
tados professores de medicina de vá-
rias Universidades européias e norte»
americanas. E. até mesmo no Brasil,
não estavam sós. De Idêntico parecer
eram o dr. Barata Ribeiro, pediatra
de grande prestigio, catedrático da
Escola de Medicina do Rio de Ja-
nelro, e o grande Rui Barbosa, que,
só por si, valia por uma legião.

RUI E A VACINA OBRIGATÓRIA

Cegados porém, pela paixão, nada
disto referem os adversários dò po-
sitlvismo quando historiam a grande
obra de saneamento realizada, no
Rio, pelo governo Rodrigues Alvca.
O dr. Salles Guerra, por exemplo,
em sua biografia de Oswaldo Cruz,
cita sóbre a vacina frases isoladas do
dr. Bagueira Leal e de Teixeira l*ajen-
des. Omite, porém, por completo, que
o proíessor Barata Ribeiro e Rui Bar-
bosa participassem, entre nós, das
mesmas opiniões. Eis, entretanto, o
quc, em 16 dc novembro de 1904, já
depois de fracassada a chamada reuo-
lucão da vacina, disse Rui Barbosa no
Senado da República: "Contrário era
e continuo a ser à obrigação legal da
uacina. JVâo sou, entretanto, suspeito.
Sempre a pratiquei, em mim e nas
pessoas de minha -família e dependên-
cia, Mas a minha aiitína con/ianca
nesse preservativo contra a varíola
não me autorizava a impó-Io sob a
forma de lel aos meus semelhantes.
Eu nâo tenho o direito de leolslar
coorcitiuamente para os meus con-
cidadãos a terapêutica do meu uso,
por mais autorizada que seja com
bons /iadores nacionais e estranaei-
ros. Depois que os estudos cientf/ices
c os trabalhos médicos, tdo amplamen-
fe ventilados entre nós nos últimos
debates, derramaram sóbre a mate-
ria nova luz, o meu juízo s o meu
sentir de outros tempos sofreram o
mais profundo. Neste assunto, é hoje
convicção minha, só uma certeza exis-
te: a de que o Estado comete Uma
violência, a de* que o Estado exorbita
das suas junções constitucionais, a de
que o Estado perpreta um crime,
assumindo o papel de drbitro nesta
lide, e ditando penalmente a sua lc-
vlana sentença. Não valem exemplos
da Alemanha. A Alemanha é uma
nação aquartelada. Seu direito cons-
tituciona! culmina no poder pessoal
do Imperador,' servido por uma admi-
nistraçtfo milltarizada. Falem-me da
Alemanha nas suas lições cientificas
Mas tião «unham falar a uma Repú-
blica liberal nas lições ndmfn'-'rntl-
vas e polllleu*» de uni Zir.pirío mel-

,l-i,i(i no açu ti.... a a¦ i/ai/1a uria.-, de uuer-
ra". Fica assim provado, através tiés-
te vibrante discurso de Rui Barbos»
cm 1004 no Senado dá República, quc
os positivistas não estavam isolados
na maneira pela qual encaravam a
obrigatoriedade e mesmo o mérito da
Vacina tal como esta sc apresentava
cm seu tempo, isto é, com sérios de»
feitos na sua técn'ca de ftabrlcação.
Foram mesmo as Vestrições técnicas
que cientistas notáveis faziam então
á vacina que levaram os bacterlologis»
tas não só a aperfeiçoar a vacina an-
tlvariólioa e as vacinas cm geral,
mas ainda a introduzir notáveis mo-
díficações cm pontos importantes da
teoria mlcrobiana, a qual ainda hoje
vem recebendo decisivos aperfeiçoa-
mentos. Concluiu o ar. Ivan Lins dl-
zendo que tão grande era a cultura
do dr. Bagueira Leal, não só médica,
mas geral, e tamanha a sua correção
pessoal que as suas conferências e
artigos, vaiados em linguagem clara
e simples, Incutiam, nos próprios ad-
versários, tácito respeito. Modelo da
mais austera virtude, decisiva foi a
sua atuação na Igreja Positivista do
Brasil quando substituiu Teixeira
Mendes na Tribuna apostólica, fa»
zendo, durante vários anos as con-
ferências dominicais e as comemora-
ções cívicas e religiosas. Foi uma das
figuras quc, pela nobreza e correção,
mais honraram a geração que fêz a
República.

O auditório aplaudiu vivamente o
orador, ao descer êste da tribuna.

A crise do abastecimento — decorrência natural c ló-
pica do ausência absoluta do fomento agrícola — ucio con-
firmar o perigo quc representam as métodos administratiuos
dc improvisação, Acossado pela brutal carestia, pela sojicoa-
cão de produtos de primeira necessidade, pelos baixos said-
rios c ainda pela ameaça latente do desejnpréoo, o trnba-
lltador se desespera engrossando o e.rdrc"o dos descontentes
c. por isso mc3mo, comprometendo a tranqüilidade colctiua.

DESMORONOU
0 EDIFÍCIO
SOTERRANDO
OS OPERÁRIOS

t
PAIO PIRES, Portugal, 31 —

O Desmoronamento de um vasto
edifício nesta cidade, quando fl-
caram soterrados dezenas de ope-
rárioj, se verificou no momen-
to em que os trabalhadores es
cavavam o terreno para a ins
Ulação dos altos fornos siderúr-
gicos portugueses na margem sul
do Tejo, em frente a Lisboa.

Os trabalhos de socorro foram
dificultados, a princípio, pela
densa nuvem de pó que cobriu a
zona mas os bombeiros e os pri-
meiros grupos de ajuda começa-
ram logo a retirar as vítimas.

Os feridos foram enviados rà-
pidamente para os hospitais de
Almada e Cacilhas. Alguns lo-
ram removidos para Lisboa a fim
ae serem submetidos a operações
de emergência. (UPI)

ABASTECIMENTO 
-

DE ÁGUA PARA SANTA
QUITÉRIA
Foi celebrado no Departamen-

to Nacional de Obras Contra as
Secas, segundo autorização do
ministro da Viação, o termo de
acôrdo entre aquele Departamen-
to e a prefeitura de Santa Qui-
teria, Santa Catarina, para a
execução de serviços de abasteci-
mento de água da referida cida-
rtr.

Não é sem razão que encon-
trou ressonância o Plano de Ação
do Governo paulista, ora cm pri-
meira discussão na Assembléia-
I 'gislativa. Transpondo as fron-
telras do Estado e até do país, a
planificação administrativa ins-
pirada pelo governador Carva-
lho Pinto consubstancia um ins-

trumento objetivo de combate à
crise econômico-financeira que
abala o pais. As medidas de lon-
ro alcance contidas nos investi-
mentos para melhoria das con-
clições do Homem; dc infraestru-
tura; e para expansão agricola e
industrial, importam na solução
adequada dos problemas que

mais afligem as diversas cama»
idas sociais, responsáveis pelo
| progresso do Estudo e da Nação.

O aumento de capital do Ban-
jeo do Estado dota-lo-á de re»
cursos suficientes para ampliar
suas linhas de crédito, especial-
mente aqueles de médio e longo
prazo destinados a impulsionar a

I produção agricola: financiando o
pequeno produtor, executado o
programa de construção da rede
de armazéns e silos, bem como
do Centro de Abastecimento que,
como se verá mais adiante, evi*
tara a ação perniciosa dc ai..*
vessadores, barateando os »;• *
mentos, sem aviltamento dos
preços pagos aos produtores.

GOLPE DE MORTE NA ESPECULAÇÃO
ELIMINANDO OS ATRAVESSADORES

O atravessador sempre íoi a
herva daninha que, desordenan-
do a economia, promove a ele-
vação do custo de mercadorias
especialmente as de primeira
necessidade. Aproveitando-se
dos caprichos da Natureza — que
determinam a abundância ou a
escassez das safras — esses per

dativamente os atra vessadores.
O encontro natural do produtorcom o consumidor obrigará a
queda dos preços extorsivos quesomente tem beneficiado um
grupo de parasitas que tem vi-
vido exclusivamente — como
verdadeiros vampiros — a sugar

sangue de um e de outro: do... ... o sangue ae um eniçiosos intermediários erigiram, produtor c do consumidor.
_fiffi0-Ô*-b_fíSK_&r^NtoÍ Um dos investimentos básicos| sua fonte para osX^^tm ^Jl^^^iSLm^i. do Plano é o destinado à criação consumo.

que encarecem o custo dc vida),
prevê o Plano a pavimentação
de três mil quilômetros de estra-
das de rodagem e a construção
de quase dois mil quilômetros
de novas rodovias* — sem contar
a extensão de linhas ferroviárias
e o reaparelhamento das exis-
tentes — destinados a dar vazão
ao escoamento dos produtos de

centros de
somente impõem seus preços nas
fontes de produção — taxando
o produto ao seu bel prazer e
de acôrdo com a sua conveniên-
cia — como aincàa detêm o con-
trôle do mercado, estabelecendo
preços para o consumo, inclusive
retendo mercadorias para mun-
ter níveis elevados de custo. Tal
é o caso recente do feijão, em
São Paulo, cuja crise no abaste-
cimento exigiu medidas de emer-
gência e drásticas.

Tendo em vista essa ocorrên-
cia, 'o Plano de Ação do Govêr-
no paulista destina mais de on-
ze bilhões de cruzeiros ao fo-
mento agricola, criando o Fun-
do do Expansão Agropecuária e
promovendo a construção de ar-
mazéns e silos nos pontos estra-
tégicos do Estado. A isenção do
imposto territorial para a peque-na propriedade agrícola, a mo-
dernização dos métodos de culti-
vo, a mecanização agrária, os
preços mínimos para os produ-tos da lavoura, o desenvolvi-
mento do ensino agricola e ou-
trás medidas consubstanciadas
na planificação governamental,
significarão um golpe de morte
na especulação eliminando gra-

de uma rede de armazéns e si-
los — por sinal que já iniciada— e que na sua primeira etapa
permitirá conservar 80 mil to-
neladas de produtos agrícolas a
salvo da especulação, com pie-nas garantias para o homem que
os produziu e para aqueles queos consumirão. Os preços desses
alimentos manter-se-ão estabili-
zados e o perigo de sua retenção
criminosa será definitivamente
afastado.

Paralelamente, um Centro de
Abastecimento instalado na Ca-
pitai paulista distribuirá os pro-dutos da lavoura racionalmente
e pelo custo real.

Para fazer face ao programa
de fomento agrícola, o capital do
Banco do Estado sofrerá subs-
tancial aumento, a fim de estar
capacitado a fornecer recursos
essenciais aos investimentos na
agricultura, através de créditos
a longo prazo destinados à mo-
dernização técnica da lavoura e
da criação.

Ainda como corolário desse
impulso no setor da agricultura
(sempre com as vistús voltadas
para a eliminação dos fatores

PADRÃO DE VIDA MAIS ELEVADO E AMPARO
A POPULAÇÃO

\

Não descuidou o Plano de ção de assistência às populações
Ação dos problemas relaciona
dos com a saúde e o bem estar
do povo, como se vê pelo pro-
grama de construção de unida-
des sanitárias na Capital e no
Interior paulista. Além de oito
novas delegacias de Saúde que
serão criadas, o Executivo (atra-,
vés da Secretaria especializada)
agrupará em distritos os Centros
de Saúde e Postos de Assistên-
cia Médico-Sanitária. Cada um
desses distritos servirá a ,uma
Eopulação 

não inferior a 50 mil
abitantes.
Por outro lado, será prevista

a construção de 100 novos
PAMS; ampliação e intensifica-
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rurais (através de convênios com
o Conselho Regionaf do SSR);
reorganização das unidades sa-
nitárias da Capital, reunindo-as
em 10 Centros Assistenciais c 19
Centros de Saúde, capazes de
dar cobertura direta a cerca de
250 mil pessoas; criação e ins-
talação de um gosto, de Pueri-
cultura em cada município; sub-
venção de dezoito milhões de
leitos-dia para tratamento de
indigentes; conclusão dos hospi-
tais de isol?mento; erradicação
da mp.lária e do mal de Chagas;
comt *ite à lepra e ação profilá-
tica contra a tuberculose e o
tracoma; além de providências
objetivas nos setores de cardio-
logia e psicopatas..

Paralelamente, o Plano estabe-
lece um programa no ohUk de
águas e esgotos que contribuirá
decisivamente para oferecer
maior conforto e melhor saúde
às populações das pequenas e
grandes cidades paulistas. No se-
tor de águas, a previsão indica
que em 1962 toda a população
da Capital terá abastecimento,
com a expansão da rede distri-
buidora em mais de 1.300 qui-
lômetros. No setor de esgotos
(ainda na Capital), serão acele-
radas as obras de construção da
rede. acrescentando mais 600
quilômetros, construindo mais
três estações de tratamento e
providenciando a 100 mil liga-
ções domiciliares.

Igualmente no Interior serão
aplicados 5 bilhões e 200 milhões
de cruzeiros — através de
recursos próprios das Prefeitu-
ras e por financiamento da Cai-
xa Econômica do Estado — para
a construção e ampliação da rê-
de de águas e esgotos. 220 mili
novas ligações de água e ligação;

A preocupação do governo
paulista, entretanto, não se cir*
cunscreve ao incremento da
cultura de cereais para consumo
interno, quer aquele que tem
por finalidade alimentar as in
dústrias de transformação (como
o algodoeiro, de fibras moles e
duras, da pecuária de corte e de
leite), quer aqueles indispensá-
veis para a alimentação do po»
vo. Vai além. Cogita — e já
principia a por em prática — da
renovação da ls."oura de expor-
taçãot especialmente do café, que
carreia divisas para o pais e que
nos últimos anos sofreu sensível
queda. Nesse sentido, o apoio
oficial do Estado, através de seus
estabelecimentos de crédito, per-
mitirá a recuperação das terras
esgotadas e a restauração da la-
voura cafeeira que passará a
produzir a rubiácea de qualida-
de, capaz de competir com êxito
no mercado internacional.

Aliás, diga-se de passagem
que o desenvolvimento indus-
trial de São Paulo (e a conse-
quente urbanização em larga es-
cala) demandará nos próximos
anos crescentes volumes de gê-
neros alimentícios e de matérias-
primas industriais. E parte des-
sa necessidade deverá ser supri-
da pela agricultura bandeirante,
pois as regiões produtoras de
alimentos dos Estados vizinhos
não têm condições para aumen-
tar o volume físico de sua pro-
dução adequada. Porisso mesmo,
o Plano de Ação dedica especial
cuidado com a assistência técni-
ca aos agricultores, incentlvan-
do-os à produção de gêneros ali-
mentidos e de matérias-primas
em bases racionais. For outro
lado, procura assegurar condi-
ções de comercialização das sa-
fras que não constituem deses-
timulos e.. futuros aumentos da
área cultivada, e à melhoria da
produtividade, pois só assim,
jio mercado interno, poderá dar
combate eficiente aos mercade-
j adores da miséria do povo, as
aves de rapina que tumultuam
o desenvolvimento econômico.

IMPULSO A PRODUÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA
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GOVERNADOR CARVALHO PINTO

SEGURO CONTRA
O DESEMPREGO

Uma clarinada de bom senso indústria de Base e o Fundo Am
soou em São Paulo e já re-
percute pelo Brasil afora. Enca-
rando com seriedade os proble-
mas administrativos e com mais
seriedade ainda o mandato que
lhe outorgou o povo paulista, o
governador Carvalho Pinto lan-
çou as bases de um programa de
administração realista e exequi-
vel. Face à conjuntura cconô-
mico-social brasileira, o Plano
de Ação do Governo de São
Paulo chega a ser revoluciona-
rio. Se de um lado cuida de im-
pulsionar o desenvolvimento nos
diversos setores da vida paulis-
ta (com profundos reflexos na
vida nacional), de outro investe
decididamente na solução dos
problemas, quc afligem as cias-
ses menos favorecidas.

Nâo é sem raz5o que o Plano é
considerado como um autêntico sc-
guro contra o desemprego. Não é
sem motivo que as mais variadas
camadas sociais de São Paulo, direta
ou Indiretamente jA emprestam seu
apoio á planificaçíin governamental
que abre largas perspectivas para o
levantamento do padrão dc vida do
povo.

Dedicando quase um terço dos
recursos previstos para a aplicação*
do Plano na defesa e na melhoria
das -uuuiv_c:> íio _*üii._m, _. »;'vv£.«;*.£
paulista inaurrura uma política ra-
cional dc administrnçAo em quc o
Estado cria oportunidade dc traba-
lho complementando a iniciativa
particular a bragos com a crise eco-
nômlca quc sc agrava dia a dia.

O fantasma do desemprego ronda
os lares biasileiros. As levas de rc-

quc procurimtrabalho no sul do pais; o c.vodo
rural cm razão da falta de assisten-

O empenho do governo paulis-
ta, no sentido de emprestar de-
cisiva colaboração ao desenvol-
vimento econômico sem perder
de vista a pessoa humana, vem | tirantes" nordestinos
assinalado nos múltiplos setores
que compõem ô Plano de Ação.
Nos investimentos de infraestru-
tura, o programa da produção de
energia elétrica — a longo pra-
zo — acompanha a evolução ten-
do em vista atender plenamenteà demanda dos próximos cinco
anos e, ainda, construir novas
usinas que abastecerão o Estado
(e atenderão suas necessidades)
nos próximos dez anos. É de sc
ressaltar que as previsões indi-
cam uma necessidade de 2 mi-
lhões e 690 mil kw, em 1963, e
de 4 milhões e 140 mil kw, em! mento das Indústrias de Bens
1967. justificando OS objetivos do j Produção, o Fundo dc Expansão

Participação na Grande Indústria d*
Base, outra coisa não visa o Plano
senão a aplicação de recursos parafomentar a economia e coqperar para
o desenvolvimento dos estabeleci-
mentos manufaturclros que, em con-
trapartida, emprestarão a sua cola-
boração no Incremento à lavoura
(modemlzando-a e mecanlrando-a)

e a outros setores da vlda paulista.
Com efeito, a primeira etapa do

Plano de Ação do Governo de Slo
Paulo c constituída, principalmente,de investimentos que terão duplo
efeito sobre o setor privado da eco-
nomia: o primeiro é o de ativar as
indústrias e comércio de construções
dc materiais de construção e de equi-
pamentos; o segundo (daria a natu-
reza dos investimentos, que são to-
rios básicos e prioritários, no consu»
mo geral, pois Incluem energia,
transporte, asslslcncla técnica à agri-
cultura, educação c saúde) A o de
propiciar condições à continuidade
do desenvolvimento econômico de
São Paulo.

Através do Banco do Estado. o
governo financiará, a prazo adequa-
do, a venda de produtos da indús-
tria de bens de produçfio, bem como
a expansão e ricnslflcação do invés-
tlmentos na indústria de base de ta-
manho médio e pequeno. Isto slg-
niíicara o combate A vertiginosa quo-
da da produção que ocasionou a fal-
ta de gêneros, a elevaçüo do preçoss o ir.icio da ísaeBTjjrtSS. rrsíi:-
zlndo, e produzindo multo, Sfio Paulo
não só proporcionará vlda mais con-
fortável A sua população, como ofe-
recct-A ao pais ajuda mais eflcientaj
na batalha para debelar as crises
que geram convulsões sociais,

A dlnamlzação administrativa In-
fluindo diretamente no desenvolvi.
menlo econômico, através da cons-
trução dc usinas hidroelétricas a
termoclétrlcas, da pavimentação decia A agricultura; o exército de tle- j estradas, da construção de armaténssajustados que perambulam pelascidades e, não poucas vezes se cn-

caminham para a senda do crime; c
um sem número rie futures paralelos
(frutos da crise econômica) consa-
gram o presente desequilíbrio social.
Dal a importância que sc empresta
A planificação do governo paulista
que prevê investimentos destinados
a aumentar a produtividade e, con-
sequêntemente, o bem estar da po-
PuIhç.iO _—

Não é segredo o fato de quc a

em 190 mil prédios serão.feitas j governo, nesse setor, dc elevar
dentro do
trativo.

quadriênio adminis-

REEDUCAÇÃO DE MENO-
RES E PROBLEMA

CARCERÁRIO

respectivamente para 3 e 4 mi-
lhões de kw a potência total
instalada no Estado, naqueles
anos.

Amparado nesse programa
perfeitamente realizável e que,
porisso, não está .sujeito a sofrer
solução de continuidade, o De-
partamento dc Águas c Energia
Elétrica também realiza estudos
para criar um sistema de eletri-
ficação rural no Estado. O fo-

g"! mento agrícola coma fixação do enfeixa o Plano dc Ação do Go
adoção de me-

corrigir os
i vícios decorrentes da perniciosa

A delinqüência juvenil, na
dade grande, dia a dia vem >*- à te serfi as pnmei- ..,,....
agravando e ganhai foros de cala dec0rr&iclàs benéficas desse ™ pau,ista .rnidade publica A ação persis^ pro„rama integrado no Plano dc didas capazes de
tente do Juízo Pnvatico de Me- A g8 do GoV(JnK, paulistanores e os.recursos empregados.
pelo Estado para combater êssei
mal, diminuíram a sua inter.si-!
dade, mas não conseguiram de-;
beiá-lo quer pela complexidade jdas suas causas, quer pela falta;
de aparelhamento adequado.

O programa previsto no Plano]
dc Ação, nesse setor, limita-se è

! reeducação de minores delin-1
quentes, com o objetivo do rein--

. gressá-los na sociedade como ci-; .
dadãos úteis. A criação de no-: nados a estimular o desenvolvi- deixará de existir: a industria
vos educandários e a ampliação'mento industrial, a par de ch-! nacional dc maquinas *.- ^l^P-'-.Tl^ ,.,...  .
do* estabelecimentos oficiais! minar a crise que avassala o; mentos poderá fornecer ao Nor- crescimento «lemosrdficr. pre
existentes (parte tio programa¦ parque manufatureiro paulista,:deste todo o material necessário visto.

' governamental) permitirá ao contribuirá de forma decisiva ao seu reecfuíp;imento indus-
Poder Público exercer ação pre- para o rcerguimento da indús- trial. cm condições de prazos

no Serviço Social de «p- tria rf.-a Nfaniestp do uais. Ainda:caoa^es de competi

REERGUIMENTO
DO NORDESTE

e silos, da expansão de estabeleci-
mentos fabris, da realização dc obras
diversas, impulülonará todos os se-
tores da atividade n.lo permitindo ¦
falta de trabalho. Paralelamente, o
aumento da produção refletirá no
aumento do consumo, valorizando o
padrão de vida do povo e redundan-
do no bem estar da coletividade.

t. dc ae ressaltar, ainda, que o PI»-
no de Ação do Governo paulista ado-tou critério sadio ao aproveitar osrecursos do próprio Estado para aescassez de crédito a longo prazo i sua consecussão. sem apelar psravem limitando a expansão indus- < qualquer majoração dc Impostos etrial. Criando o Fundo ae Financia-' cie taxas que, cm última análise,dc sempre agravaram as condições d*da vlda dos menos favorecidos.

MAIS SETE MIL SALAS PARA CURSOS PRIMÁRIOS
E APOIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Atacando com seriedade o pro- política dc improvisações. Sift-
blema do ensino — primário, | tematizando a campanha contra
secundário, normal, f.tiperior elo analfabetismo — como fator
profissional — c bem assim o;dc melhoria das condições de
estímulo à cultura e à pesquisa,: vida do homem — o programa

no setor do ensino primário, por
exemplo, ressalta dois objetivos:

1) Dar à população cm idade
escolar, quc já freqüenta a cs-
cola, condições adequadas de en-
sino, isto é. instalações materiain
apiupriadas e tempo suficiente
rlc permanência diária na es-
cola;
a 2) Criar novas unidades esco-
lares, dc modo a atender — em
quatro anos — toda a população

A captação de recursos desti-, do Govêrao paulista, êsse óbice; escolarizávei, eliminando O de-
nados a estimular o desenvolvi-[deixará, de existir: a industria• f.<,., prcsf.ntc c BCOmpanhandn „

iate Me- tria do Nordeste do pais. Ainda capazes de competir com
jtiwes, a íim de que éle cumpra; recentemente o falo foi assinala- ¦ bncant.es do Exterior.
. a sua finalidade ;do pelo assessor técnico do Sin-j Não é outro, na realidade, o

Para alcançar o primeiro ob-
jctivo serão construídas e equi-
padas unidades escolares, ime-
diatarnente. para atender a cerca
de 55 mi! alunos que presente-

i-jílicato da Indústria de Máquinas; objetivo^doPlano. por finai que „,,»,,,<. freqüentam aulas cm gal-
pões ou saUí inadequadas. Pa-Outro probieir.a de maena im , ,,

portància nv>e «-« «.S*entadoíoo5_st_adoJ-eSao Paulo, que par i assinalado na
• ani

jusnucauva k"-
¦ •• ' ;PO_tf^:Ur^^Sol F^clamerf 

'da^nlld3S 
. c,,uipadas _ nüm ,

inousiria» ae ne&s uí Prodi -¦_• de 2.2W saias — para retero carcerário. Mais de 1.400 de-i"!a°
; tentos serão abrigados — cm ce-!d

rsiciümente. unidade*» seráo con*-

• las individuais — nos dois novos
Ípavilh*5a3s que serão construídos
ina Casa dc Detenção. Além1 disso, a ampliação de vários Ias-
| titutos Penais já existentes e a

Assinala aquele técnico que"graças ao Plano de Ação será
possível à Indústria nacional de
máquinas e equipamentos (indus-
Iria de bens de produção que

'conclusão dc 
"novos 

institutosjreceberá apoio do Estado, atra
constituem inversões cujos re-ivés de financiamentos a m*Wto e

para
ção, oo se destinar — atravcs:Ra ^ola, durante quatro hora*.
áo Banco do Estado —ao ítnan-1 ^ __iü_.0__ eme atualmente per*dameniío das vendas de nriaqui-;mariecCj- m,la apenas duas ho-
náro industrial e agricola. pto-\ns e meia e trés fcoraj diins,,
duzido oelo parque fabnl pe-.Aproximídamente 500 mll alu-
Sao Paulo, constitui, em veraa-**.-,,, tfrflt) beneficiada» pela me-
de. um fundo destinado a f'*.an-j dida !nc*uindo ot que frequer.-

IsuKados se farão sentir imedia- longo prazo) colaborar efícIw-i""'^ta, ,.d«a™a^f%^Ál\iAM c\^^ de ercier^ncii mu.
tamente. na solução -ío proble-! temente no programa federal de, emprêsasjiue *^4r*J»'^ ^!a^-:senam l/ansforrrudas em cias-

! mada detwcáo e da reetA.cação recqtiipamento econômico doi _ ___?__•_:* J?Í?. MC*Mei Ue.«
Ido delinqüente. Nordeste". ' .^s*» «-*'-*«'•' -_ Ccm-plementando o primeiro

Quanto ao «ctor nolicial, cs- Na verdade, um dos ifrandeSi Mas o Nordeste nao serS. »*wi objetivo. -, rci_rsos p-ara R.ro
j^w[obíe_v*b, novas unidades esco-

perifseo, a maior psrcela dos;óbices levantados pelo* indus-1neíiciado ssrr.cnt^c> com -••¦«'-ij_r{2» serão criada*», com ma!» «ie'recuríos será aplicada ns aa-j-uis.*-; triais nordestinos, quanto à po*- nano trtdustriaL Tiaibem * rn»-t^ m^ g,-as de a^-y,^ <¦_*», Cons-
leio de viaturas — cerca d* ItMsibilidade dc adquirirem cm Sã'»:quinaria afrícoia. necessária a:t_T*ç-Sf> e *equir>a*?em demandará

--- díístinadas ao serviço da Ri-, Paulo os equipâmes.os tâx^i_«e_m»cfio da Uvour», ioa*rO;a t^üizAçio de *prwi'*fna*íam<m-

CAU-tll
fíODüTO CA C-*. ClUVÍ._t!A 8IAMM4

, dio-pMrulha —¦ sumentsndo
su» eíiciêBCa
Pública, que j-espcrsrJe pot pon-: aum oferecer pnM-*« oe paga-, para *ç«w
derivei c-ircela _a rcspcnsa_UÍ-|mento muito rnais vantajíaos do de a QP£?»0,
dade no polià-ujsai-io tia Capital que a indústria n-tóemal. Oogw. afririo.
• do laterior. *« ve, executada o Piano á« Ação

Bi-i Paulo os equipamentos
ajde que necessiura, foi o de queimais poderá *_ríacMits_i ,*<»;.„ 2 Mlnte *» llkl milh»5es 4*

a Fftrçaíos fornecedere* cstrançeiro:* po- governos dos Estados nwdetnnos:cnrieir0!St çmty j,^ 0 ensino-mam tonur reaiida- priraaTlo ^Uri ae-miór, de maUta*_b__ t» «tarjírt, ou mu,s á* aulas,
Kttf

._ .,... — — .,. _..._. _ -_...- 1|(. ^^fnflui-rti^l
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TREM DESCARRILADO...
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ma restabelecida, verificou-se
quo lü pessoas receberam feri-
mentos. As vitima? citam*. Car-
los Alberto dc Lima (Rua "C',

68, apt. 202, Padre Miguel): Luiz
Carlos Pereira (Kua "C", 58, apt.
801); Sebastião Ferreira tia Sil-
va (Rua "D", quadra 5, lote 204,
Padre Miguel); Gerson Cavai-
canto Soares (Rua Barão dc
Triunfo, 58.r>, c/8, Realengo);
Edvaldo dc Souza Cordeiro (Rua
Bclizário do Souza, 231, Rcalen-
go); Zoroastro dc Lima (R.
IJbatã n.° 452, Padre Miguel);
Nelson Mota de Souza Filho (H.
Marajó, 46, Bangu); Jandlra
Caetano (Rua Seabra Filho. G10,
Inhoaiba); Cléia do Oliveira c
Silva c sua filha a menor Maria
de Fátima (2 anos), residente na
Est. Dr. Augusto Vasconcelos, 32.
Todos, com contusões o escoria-
ções, depois dc medicados no
Hospital Carlos Chagas, retira-
ram-sc.

A DEPREDAÇÃO
Após o descarrilamento, regis-

trou-sc o natural atraso dc trens.
Passageiros, que, cm Deodoro c
Cascadura, aguardavam uma
composição para descer, revolta-
ram-se com a longa espera o
deram Início a uma tentativa dc
depredação. Pouco depois, po-
rém, chegavam choques do Exér-
cito e da Policia Militar, que ufu-
gentaram os exaltados c restabe-

e Pavuna, Impedindo que os
rrens procedentes de Franclsot
5á atingissem as estações terml
pais da Linha Auxiliar. Tendo
¦>.m vista a escassez dc condução
para pessoas residentes cm lo-
cais acima da Pavuna, a adml-

REJEITADA PELOS...

trens a vapor, para fazer os por
cursos Pavuria-SSo Mateus c Pa-
vuna Belford Roxo.

TRENS ELÉTRICOS NA
LEOPOLIDINA

Numa reunião no Ministério
da Viação, com a participação do
sr. Gctúlio dc Moura, presidente
em exercício da Rede Ferrovia-
ria Federal; cel. Geraldo Lemos
lo Amaral, diretor de obras da
imprésa; c os srs. Brito Pereira

c Jorge de Abreu Schilling, dire-
tores, respectivamente, da Leo-
poldina e Central do Brasil, sob
a presidência do ministro Ama-
tvl. Peixoto, ficou decidido o
alargamento da bitola c a clctri-
ficação da Leopoldina. Falando,
na ocasião, o sr. Amaral Peixoto
esclareceu que o governo "tem
interesse na execução dessas
obras, para oferecer melhores
condições dc transporte à popu-
lação leopoldinense. Em seguida,
o sr. Gctúlio de Moura apresen-
tou as conclusões da comissão
incumbida de estudar o alarga-
mento da bitola c a eletrificação
daquela ferrovia c frisou a nc

teceram a ordem. Enquanto as ccssjrjade da criação dc uma sub
lõrças militares permaneciam
guarnecendo as estações, o trá-
fego de trens, aos poucos, foi sc
restabelecendo até que, cerca da:"4 horas, tudo voltou ao norma'
Só então as forças foram reli-
ríid íis

NA LINHA AUXILIAR
Enquanto em Cascadura e Dec

•¦toro eram desenrolados esses
fatos, desabava a rede aérea en-
tre as estações dc Costa Barros

í""* "JKÍÍt 'ri* '^"^
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TConclua&o da última página)
de ficar ainda mais abalaria a
estrutura econômica dn classe, já
sacrificada, cm demasia, pela
elevação geral do custo dc vida."

SUBSIDIO
Finalizando, o prcsidcnlc da

listriição da Central' colocou I Confederação acrescentou quc
"a entidade — que no caso fun-
ciona como órgão moderador,
pcls não é proprietário do bois
nem congrega, apenas, criadores
de gado para corte — entende,
todavia, que a- solução do pro-
blcma poderá ser encontrada
com a concessão dc um subsí-
dio à pecuária, de forma a ser
restabelecido o equilíbrio enlre
o preço oficial vigente para o
gado cm pé, quc o dc 530 cru-
zeiros por arroba, o o preço real
do mercado que é, em face de
fatores óbvios, bem mais eleva-
do."

ENTREGA DA RESPOSTA
A reunião dc alto nível, pro-

gramada para ser levada a efeito
no Ministério da Agricultura,
não se realizou. A reportagem
ali cstèvo, da-s 17 às 18 hores,
tendo sido informada de quc nc-
nhuma conferência iria ser rea-
lizada sôbre o assunto. No
entanto, cerca das 18 c um quar-
to, uma comissão de criadores,
chefiados pelo cel. Távora- e pe-
lo sr. Durval Menezes, presi-
dente da Pecuária de Corte da
CRB, reunia-se com o secreta-
rio-gcral do C. C. Abastecimen-
to, a íim de lhe entregar a res-
posta &.\ classe. A reunião foi
secreta, mas a reportagem, por
informações fornecidas por al-
guns criadores participantes,
apurou que o domumento entre-
gue ao cel. Danilo Nunes conti-
nha as indicações dadas ante-
riormente pelo cel. Virgílio Tá-
vora. ,

60 FOR CENTO DO PREÇO
REAL

Esclareceu, ainda, um dos cria-
dores que à- contraproposta da
classe propugnava pelo reexams
do financiamento do gado na
base de 60 por cento do seu va-
Íor real e não sôbre o valor
imaginário arbitrado pelo Ban-
co do Brasil. Disse, também,
que a* fixação de novo preço ofi-
ciai para o gado cm pé é impres-
cindível c que a crise do abas-
tccimenlo do produto eos gran-
des centros consumidores pode-
ria ser superada com a libera-
ção do preço das carnes consi-
deradas dc categoria especial e
o tabclamcnto da carne do sc-
gunda. Finalizando, anunciou o
criador quc a justiça da reivin-
dicação dos criadores é tão evi-
dente que o próprio Exército es-
tá adquirindo o gado que se
destina à substituição das boia

NO MUNDO POLÍTICO

sidiária, para dirigir os trans-
oortes suburbanos, enquanto que
a administração geral permane-
ecria superintendendo o tráfego
dc trens para o interior. Na
oportunidade, o diretor da Cen-
trai do Brasil adiantou estar pia-
nejando a criação, na ferrovia,
um serviço idêntico, com chefia
regional para os subúrbios. Pos-
teriormente, foram realizados os
cálculos, ficando orçada a des-
pesa cm um bilhão e meio de
cruzeiros. Ainda esta semana, és-
ses j-ormenores serão levados ao
conhecimento do presidente da
República para aprovação e ces
são do auxílio financeiro.
O QUE INFORMA A CENTRAL

Da direção da E.F.C.B. recebe-
mos a seeuintc nota:

"As 7,04 horas dc ontem, o
trem dc prefixo US-26, proceden-
te dc Santa Cruz. ao dar entrada
cm Deodoro, pela linha 2, cm
frente à subestação ali existen-
tc, teve descarrilados os carros
E-9 c ER-9, ocasionando avarias
na rede aérea.

A Administração da Central
do Brasil, imediatamente, tomou
todas as providências que se fa-
ziam necessárias, no sentido de
desimpedir a linha. O tráfego
não sofreu interrupção, porém. .
em conseqüência do acidente, os! das'qtje estão sendo abatidas no
trens passaram a circular com1 Matadouro Militar de São Pau-
pequenos atrasos. Os passageiros! ]0 para 0 consumo desta Capi-
foram avisados do ocorido e o'¦tal, por preços superiores aos
pronto policiamento dos subiir- 530 cruzeiros constantes da- por-
bios evitou a verificação de de-( t,aria c,ue pretende regular a
predaçócs."

HOMENAGEM
À MEMÓRIA
DO EXTINTO DELEGADO
Amanhã, às 9 horas, na Igre-

já de São Crispim e Crispiniano,
na Rua Carlos Sampaio, 9, será
rezada missa de 7.° dia por alma
do delega •-> Milton de Carvalho
Leão. Na ¦-¦¦¦;.SAo, funcionários do
DFSP di?','.'or». :xarão à família
enlutada a e: ¦ ama quc o cerca
va no ambiente de trabalho e no
círculo social em que vivia.

matéria. Disse-nos também que
o cel. Danilo Nunes, após rece-
ber a resposta da Confederarão
afirmou que iria entregá-la, on-
tem mfcsmo, ao ministro Mene-
ghetti.

VAO INCORPORAR-SE
AOS CONSUMIDORES

A reportagem ouviu, também,
depois da entrega da resposta
dos pecuaristas, o sr. Durval
Menezes, que esclareceu que a

expropriação dc rebanhos, res-
pondeu quo so isso vier a ocor-
rerer os criadores entregarão o
gado c até as fazendas e virão
incorporar-se ao enorme grupo
de consumidores, passando, cn-
tão n consumir a carne que al-
guém tora dc produzir.

80 TONELADAS
A COFAP distribuirá, hoje,

oitenta toneladas recebidas do
Matadouro'Militar dc São Paulo,
nos seguintes £-eougucs. Zona
Norte — Rua Torres Homem,
150-B, (Vila Isabel); Rua Cam-
pinas, 76, (Grajaú); Rua Luci-
dio Lago. 480, (Méier); Estrada
Mar. Alcncastro, 4.181, (An-
chicta); Rua» Itapiru, (Itapiru);
Rua São Francisco Xavier, 464,
(Tijuca); Rua Luiz Barbosa, 63,
(Vila Isabel); Rua Cardoso de
Moraes, 49. (Bonsucesso); Rua
Cardoso de Moraes, 7 (Bonsu-'cesso); Estrada Vicente de Car
valho, 1.597 (Vicente dc Carva-
lho); Rua Linn Teixeira, 306
(Jacaré); Rua Viúva Cláudio,
459 (Jacaré); Rua São Januário,
685-A (São Cristóvão); Rua Sil-
va Pinto, 111-C (Vila Isabel);
Rua Pereira Nunes, 362 (Vila
Isabel); Rua Piauí. 112-A (En-
genho de Dentro); Rua José Hl-
gino, 128 (Tijuca); Av. Braz dc
Pina', 1.496 (Braz dc Pina); Rua
Visconde de Niterói, 338. (Man-
gucira); Rua Capitão Felix, 183
(São Cristóvão); Rua São Fran-
cisco Xavier, 659 (Mangueira);
Rua Horácio Picorcli. 21 (Bon-
sucesso); Rua Adolfo Bergamini,
391 (Engenho de Dentro); Av.
Suburbana, 8.911 (Piedade); Rua
D. Francisca, 58-B (Lins de
Vasconcelos); Rua Mariz c Bar-
ros. 856 (Tijuca); Rua Luiz Si-
mone, 93-A (Pilares); Rua Dias
da Cruz, 223 (Méier); Rua Ge-
neral Bolegardo. 5 (Engenho No-
vo); Rua Leopoldo, 92 (Anda-
ral); Rua São Cristóvão 1.109-A
(São Cristóvão); Rua Barão de
Mesquita. 366 (Tijuca); Rua
Lins de Vasconcelos, 251, (Lins
do Vasconcelos); Av. Suburba-
na*. 4.485, Piedade); Rua Con-
de Bomfim, 539 (Tijuca); Av.
Suburbana, 7.692 (Abolição).
..Zona Central — Av. Presi-
dcnle Vargas. 3.058; Rua Barão
de Ubá, 247; Rua Catumbi, 51
(Catumbi); Rua Machado Coe-
lho, 166; Rua Benedito Hipólito,
35, (Praça Onze); Rua André
Cavalcimti, 43; Rua do Matoso,
265 (Rio Comprido); Rua San-
tana, 123 (Praça Onze); Av.
Presidente Vargas, 2.868; Rua
Guilherme Marconi. 67-A.

Zona Sul — Rua Carvalho de
Mendonça, 24-A (Copacabana);
Rua Voluntários da Pátria, 269
(Botafogo); Rua Santa Clara,
122 (Copacabana); Rua Maré-
chal Cantuária, 18 (Urca); Rua
Marquês de São Vicente, 154
(Gávea): Rua Álvaro Ramos,
112-B (Botafogo).

Ilha do Governador — Rua
Fcrnc-do Fonseca, 61; Av. Para-
napuan, 1.757-A.

Cada consumidor não poderá
adquirir mais dc dois (2) qui-
los de carne c o público nsrá
atendido a partir das 14 horas. A
rede de açougues distribuidores,
que vem sendo ampliada' gra-
dativamerate. continuará sendo
acrescida, à medida que permi-
tam as disponibilidades. de car-
ne, que só poderá ser vendida
ao publico consumidor pelos Pr&

(ConclusAo da última págln»)

/oi antecipada puni hoje a reu-
tildo semanal tln Diretório Nacio-
nal da VDN.

Nessa oportunidade os srs.
Aluisio Alves e Carlos Lacerda vila
lazer um rclntórlo sobra sua via-
nem 1 Europa c sch.i cntcndlmeti-
tos com o sr. Jínlo Quadros para
o apoia o/lclal dn partido d sua
candidatura e ainda sôbrc o pro-
blcma da «Ice-presldiucia na cha-
pa que éle ukr a encabeçar.

Maioria dispersa

O sr. Armando Falcão convo
cou hoje uma reunião em seu ga-
binete de todos os lideres parti
dários que apoiam o governo. O
ministro da Justiça discutirá hoje,
Dela manhã, com o srs. Abelardo
Jurema, lider do PSD. Oswaldo
Lima Filho lider do PTB. Manuel
Novais, líder rio PR, Plínio Salga
rio, líder rio PR*3, c Arnaldo Cer-
deita, líder rin PSP, uma maneira
prática de reagrupar as fôtças da
maioria no Congrc-so, para a vo
tíição dc projetos dc interesse do
Executivo.

NAO TEM COMPROMISSO

O sr. Cid Sampaio, governador de
Pernambuco, eaièVe ontem na Cama-
ra, e concedeu uma entrevista cole-
tiva, na qual nada dc positivo decla-
rou, a nSo ser n respeito d« suas
preocupações administrativas. Instado
a falar sôbrc a sucessSo presidencial
e dos seus compromissos com o cs-
quema do governador baiano, o sr.
Cid Sampaio evitou um pronuncia-
mento claro. O deputado Adall Bar-
reto, que esteve presente, psnerou cm
vão uma declaração alusiva ao sr.
Juracy MagalhSes.

Disse anenas que nlio assumiu qual-
nuer rompromlsso com nenhuma das
candidaturas e nfio o fêz por consl
derar "cedo de mais" para tratar
ds assuntos nolitlcos. Voltado aos oro
blemas administrativos de seu Esta-
do. nSo teve tempo de Densar em
nolltlca sucessória. Considera mesmo
um erro equacionar esse problema
agora.

A rcporta<fem insistiu, quanto po
de. para obter do governador ner
nambucano uma manifestaçfio obje-
tiva a respeito da sucessão. As res-
nostas do sr. Cid Sampaio eram as
mesmas. Nfio assumiu comoromlsso
algum c somente sc vinculará à cam-
nanha daquele que si proous»r a lu-
tar nelo desenvolvimento do Nor-
dest".

Confirmou què ost**»c na Bphia, em
visita a uma cxoosicií-*., -. nue "con-
versou sóbre trene.---lid-.des" eom o
governador deste Estado. Mas nSo
quis adiantar ouslrujer detalhe da
conversa. O sr. Cid Sampaio assl«-at
lou, por fim. que ainda não estive
com o marechal Lott e que até ago
ra não solucionou, junto ao presi-
dente da ReDÚblica. os nroblemas ad-
ministratlvos que o trouxeram até
aqui.

COBONKt, ACUSA
OS COMUNISTAS

crucia podem •issejtur.ir ao Brasil o
respeito dns demais potínrlao. Cor-
<ii.11*. saudações — (aj Armando
Falcão,"

COMISSÃO IIO ATItlTO

A chamada "Comissão do Atrito",
designada pnra solucionar ns dlver*
CÔr,"la*i existentes entre o PSD e o
PTB. nos Estados, prossejue em suns
atividades, mas nada de pratico re-
solvcu nlndn, No Acre, por exemplo,
nenhum éxltn nlcnnçou ns demnrchcs.
O PTB, chefiado pelo deputado Os-
cór Passos, apenas queria n demissão
do governador Manuel Fontcnele dc
Castro, como condição para npolar o
marechal Lott. Acontece, porém, quc
o PSD ncrcnno, quc obedece n orlen-
t.i.-."m do deputado José Gulomnrd,
achou ô preço elevado demais, sobre-
tudo porque o PTB ali é e continua
sendo minoritário. O sr. Oscar Pas-
sos, ao quc sc anuncia, rejeitou to-
dos os critérios de proponilonallda
de alvitrndn Delo PSD e se fixou ape
nas na degola do sr. Manuel Fonte
nele. Nfio deixava por menos. Il"- . .,-,,,,,.
aultadoi o sr. José Gulomnrd nfio Sóhre^oucstfio di vice jflrmOU quc
concordou com a su*íes.t.Tj> absurda.
Seria cobrir um santo descobrindo
outro. A ComlssAo reslovcu, porém,
seguir mais ndlnnte o i.i acura deu
Inlrlo As conversações em torno dos
nroblemas amazonenses, onde PSD c
PTB se dlgladlam. Os pessedistas dn
Amazonas, porém, exigem como"principio dc conversa", que os pos-
tos que pertenciam ao partido c que
foram ablscoltados pelo PTB. quc sc-
jam imediatamente devolvidos.

Orando do Norte. Coorá e Sergipe,
«eu Estado tintai. Na cipil.il pernnm-
buc.inj fnrn umn conferência sobre
nacionalismo, Do» seus contatos com
os udenistas nordestinos, n sr. Solxns
nórl» enviar* relatório non seita co-
legas realista!.

Al.EMAll VAI SEIt
nUGIBTIUDO CANDIDATO

S. PAULO, 31 CSueurs.1l). O sr,
Ademar de Bmt.m Informou ho.|c
nue ainda esta semana a sua cindi-
d.itura estará registrada no Tribunal
Superior Eleitoral, pois a documenta-
çfin necessária jA foi encaminhada
àquela Corte. Acrescentou que Inl-
ciará sua rnmp,anha promovendo cr>-
mlclos e visitando colégios eleltornis
lòmente eni abril dn próximo ano.
pois entende oue 0 meses serfio su-
fíclentcs para Isso.

Adiantou o prefeito que até nquo

tração do referido c-ttahílcclment»,
acresr-entnndO',"Uo açórdo cum a conjuntura po*
Htlca e diante dos entendimento!
havidos, Matos *cra substituído por
uma pessoa de confiança do presl-
ciente da República,

Dlwys ainda quc José Moura nfio
lem podíH-cs pata pedir a dsttltulç.lo
di. atual diretoria c que a medida
Ctbe ao prcddcntc da República. —
(Asp.)

ROMPEU COM, O PSl»

FLORIANÓPOLIS. 31 — Os Inte-
gralistas acabam rie' devolver ao PSD
o protocolo firmado dia 10 do cor-
rente c comunicando o rompimento
da coligaçfio PRP-PSD, em virtude
não terem sido satisfeitas as exl-
gélidas «¦st.iliiiiri.i-; e Ideológicas e,
ninda. por ter havido desconsidera-
ção por parle dos pessedistas aoa

Ia data prosseguirá nos eritendlmen- perrepisUi; (Asp.)
tos com lideres de oulrns ngrcmli- .„..„,, (.nM
cões, debatendo o problema sucesso-r^JJPRlRA O ACORDO COM
rio e o fortalecimento (Ia 3.» força", j A HON

.. ,.,„!„i„i, >„.'¦,; ,:, :.Mte. d.,; TERESINA Hl -- O governador
Centro ou do Sul, sepundo ns clr-. Chagas Rodrigues com todo o seu se-
eúnitarielaa em consonância com „ eretirlac-o, além das bancadas do
compromlssi oue tem com o gover-! PTB e ria UDN. ofereceram no sena-

supressão dos impostos que gra- ços da tabela: Carne de !*>' cate
vam a carne verde poderia pro-
porcionar um menor aumento no
preço do produto. Perguntado
por um.jornalista, sôbre se tem
notado nas autoridades governa-
mentais qualquer inclinação para
a adoção de medidas violentas
contra os produtores, inclusive

faf» «nio txcepc/oaol experiência «m «legando oérto %¦ ^fc»»-»i-^^ Hg (
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O coronel Humbftrto Mello, secre
tArio do Conselho de Segurança Na-
cional, estAv sábado cm Belo Hori-
7,orte, onde féz uma confe'*-ri? S
creta nara e'ei-*."~'',s ''a Secretaria
df Sprturani?f» do estado.

NeSsa ocasião, di^se o.u» o perigo
comunista nunca foi tã.o fort« como
agora no nais e chamou o movlmcn- TOKM-.IO
to nacionalista exaltado dc "ponta dc
lança" dos vermelhos.

Falou ainda que os comunistas es-
t.lo provocando uma série dc agita-
ções e criticou a Justiça por ter con-
cedido liberdade a Luiz Carlos Pres-
tes e a diversos comunistas.

SINDICATOS HOMENAGEIAM
AMARAL PEIXOTO

Os dirigentes sindicais dc várias
classes marítimas ofcrecerSo, hoje.
um almôco ao alm. Amaral Peixoto,
pela sua escolha nara a pasta da Via-
çSo e Obres Públicas. O nlmé-co terá
lugar fls 13 horns na Churrascaria
Recreio. A Rua Marquês de Abran-
tes n.0 06.

S"o as seguintes ns entidades
slndioais que sc associaram a es-
sa homenagem: Sindicato Nacio-
nal dc Rádios. Sindicato dos Enfer-
mclros, Sindicato dos Operários Na-
vais de Santos, Sindicato d»3S Trans-
portes Fluviais de Presidente Kpl-
tácio, Sindicato Nacional dos Con-
ferentes, Sindicato dos C. M. Arrals
de Mato Grosso. Sindicato dos One-
rárlos e Carpinteiros Navais de P6r-
to Alegre, Sindicato Nacional dc En-
fermeiros, Sindicato dos Taifelros dc
Amazonas e Pará. Sindicato dos Ofl-
ciais dc Náutica da Marinha Mcrcan-
te. Sindicato idos Motoristas e Con-
dutores. Sindicato Nacional rios Con-
ferentes. Sindicato dos Onorários Na-
vais dc Fortaleza, Sindicato dns Ma-
rltlmos de SSo Fr-mclsrn do Sul, Sin-
djeato dos Ooerários Navais dn Itio
de Janeiro, Sindicato Esc. do F.io dc-
Janeiro.

FERRARI NO PARANÁ

A llm de participar de um pro-
grama de rádio c jeceber homena-
gens das classes trabalhadoras, se-
guirá hoje para Curitiba, o depu-
tado Fernando Ferrari.

Na capital paranaense, o ox-lider
do PTB estabelecer* diversos con-
tatos políticos, devendo também
manter entendimento» para realizar
uma excursão ao norte do Paraná.
A seguir visitará Mato Gtdsfo e
Goiás. Sexta-feira Dróx!m,i o depu-
t»-do Ferrnrl voltsrá a SSo Pavlo, n
fim d» d"bater nrob'-*mpK n->-*|onil$
com os lfdcrcs do "Pacto Intorsjn-
dical".

nador da Bahia.

INOUÍUITO POLICIAL 1'AUA
APURAR PROCKDÉNCIA

|DE CARTAZES

SAO PAULO. 31 (Sucursal) — Nos
últimos dias tem sido intensificada,
nesta Capitai, através de cartazes, a
propaganda do governador baiano,
como candidato à presidência dn Re-
pública. Ontem, a cidade amanheceu
cheia desses cartares, onde sc 16:
"UDN nílo precisa de vassoura, .lu-" fato provocou ime

dor Joaquim Parente, no restaurai'-
tc do Jockey Club, um jantar de
despedida por ter aquele parlamen-
.jr quc regressar no Rio d-< Janeiro.

Durante essa homenagem presta-
da ao senndor, o governador Cha-
gas Rodrigues reafirmou quc, selam
quais forem os rumos rin política,
no Âmbito federal, nada lhe impedi-
ri dc cumprir nté o firo do seu
mandato, o acordo firmado com a
UDN, afirmando, também já ter da-
do ciência a êsse respeito ao vice-
presidente João Goulart. (Asp.)

NAO DEIXOU O PLrael é limpo". O
trinta reação nns fileiras udenl^tis e
a su» direção está disposta a solici-',
tar abertura de inquérito policiei a Solicitando qus fosse desmentida
fim de amirnr o autor di pra--"».-"»-! pelo Correio dn Manha a noticia
di rui usa Indevidamente a legenda | publicada por várlosjornals, de que
da UDN.

PROTESTO CONTRA O GOVERNO

MONTKNEGRO. 31 Dentro /le

teria abendonodo o PL, para Ingres-
«nr no PTN, o sr. Xavier D'Araú-
jo afirmou que a versão somente po-
dorln ter sitio veiculada por alguma
pesroa sem 'nteligência quc nâo o

A LEI E A DEMOCRACIA *

O ministro de Estado das Belações
Exteriores recebeu do ministro da
Justiça o seguinte telegrama:"Minhas mais efusivas felicitaçõesgoria si osso — alcatra-, chã de .

dentro, lagarto e patinho - Cr$lPor sua magnífica entrevista de on
fi? nn Vam» rio 9a nitPonriQ ri tem. Congratulo-me. em particular,ti/-tltj. L.1H10 ücj- t-itegoiia s| CQm „ jmstre chanceler pela nobre

mensagem dc fé democrática e con-
fiança nos nossos, destinos de grande
Nação transmitida ao povo brasileiro.
Compartilho integralmente seu ponto

osso — assem, Cr$ 42:00 capa
de íilet, Cr$ 46,00; pá. Cr$ ..
46,000 e peito, 37,00. Carne de
3» de Categoria cl osso — coste-
la, Cr$ 28,00.

AUMENTOS
O presidente da COFAP. ge-

neral Ururahy de Magalhães,
declarou, ontem, aos jornalistas,'
que. ao contrário do que íoL di-
vulgduo, não estava em estudo,
tia COFAP, qualquer assunto re-
lacionado com preços do cafèzi-
nho e dos medicamentos. O gen.
Ururahy concluiu dizendo que:"Nem sequer tive contato pes-
soai Com qualquer representan-
te daquela indústria. O proble-
ma da oarne vem nos absorven-
do desde o primeiro dia de tra-
balho. Estão, pois .desautorados
os boatos — c vejo que são ire-
quentes — sobre aumentos."

ARRISCADA A ESTOCA-
GEM DE OVOS PARA
O PRÓXIMO VERÃO
Com a notícia de um pro-

vável tabelamento de ovos, os
avicultores não .poderão fazer
estoques na safra que se iniciou
— declarou-nos o sr. Pelayo Vi-
dal Martins, presidente da As-
sociação Carioca de Avicultura.
Adiantou o sr. Vidal Martins que
os planteis avícolas estão em
condições de produção satisfa-
toria e que vários oferecimen-
tos de financiamento tèm sido
feitos às entidades de classe.
Contudo, as perspectivas de la-
belamento estão ameaçando a
estocagem frigorífica. E concluiu:

Sem o armazenamento fri-
gorífico a partir deste mês, será
inevitável a escassez dc ovos
no próximo verão, escassez essa
que poderá agravar-se no pri-
meiro período de 1960. Os avi-
cultores estão preferindo dispor
do- produto imediatamente, pois.se êle fôr tabcla-do pelos níveis
médios dos últimos períodos, te-
rão, grandes prejuízos. Nenhum
produtor poderá arriscar-se a
trabalhar cm condições econô-
micas precárias e sem condições
de segurança que lhe permita
trabalhar tecnicamente.

PREÇOS MÍNIMOS PARA
GÉJíEROS

O ministro da Fazenda, ct.
Sebastião Paes de Almeida, eon-
vocou ontem a Comissão de Fi-
nanciamento da Produção, com a
finalidade de proceder à fixa-
ção dos preços mínimos de ce-l
reais e outros gêneros ds pri-
meira necessidade c do algodão
produzido na região meridional
do pais.

Os trabalhos da Comissão, aos
quais compareceram os srs. í
Júlio Cézar Covello. Agostinho
Monteiro» Rcginaldo Stintana. Jo-
ss Gaioso Neves, marechal Leõ-
nidas Amaro. Mário Rolim Te-

j les, Oswaldo Benjamim de Azc-
| vedo, que representam o Minis-
j tério da Agricultura, Cosifedera-
i cão Rural Brasileira, Ministério

do Trabalho, as Classe* Arma-
das. o Minisít^rie da Viação. pro-

: lor,gararo-se pot* tida a tarde.
havendo o sr. Pais de Almeida

\ comrwado nova reunião para
amanhS. 19 de setembro. Serão

.concluídas entio os estudos qus
se orientam visando ao aumen-

i to dos suprimentos d* gêneros
j alimentícios rJciUL-adcs *o abas-
] teementa dit pop\aUcSa* através
Ido desenvolvimento, 6a produção
! agrícola nacional, com garantia
\<à* nncíos «r-spensadones dt»
I esícsrço» do lavractot btatóeira;

"NACIONALISTA"

Os "nacionalistas" da Câmara or
ganizaram uma espécie de torneio
tribunlcln para o mês quc hoje se
inicia. ' 

Foram inscritos ontem cerca
de 30 deputados, quc deverão ocupar
a tribuna, durante o chamado grande
expediente, a partir dc hoje. Para is-
so. os nacionalistas madrugaram na
Câmara.

Os tomas que serão versados, nes-
ses discursos, são todos de sabor"nacionalista", tais como remessa de
lucros, nacionalização de bancos de
depósitos estrangeiros, vidro plano c
metas governamentais.
MISSÃO NO NORDESTE

Em missão dos "realistas" da UDN,
que -ainda aguardam uma mudança
no panorama sucessório, seguiu on-
tem para o Nordeste, o deputado Sei-

breves dins deverá rcunlr-sc, nesta conhece, nem tampouco acompanha

de vista dc qüe" somente o lhipêrio xas DAria. Além da Bahia, o depu
da lei e o pleno exercido da Demo- tado irâ a Alagoas. Pernambuco, Hio

cidade, numa mesa redonda, prctcl-
tos. membros de Câmaras Municipais
e de entidades dc disse de cfTca de
50 municípios gaíichos, como prepa-
ração de uma reunião geral em Pòr-
to Alegre, quando então firmarão p">-
slção em face da política, econômica
e financeira do governo f-deral o
seus graves reflexos no âmbito mu-
ríiciDal.

Na onorlunirindc, protestarão vee-
rr.entementc esntri o abandono das
comunas nela 1'nlão. bem como pe-
ln não paeam^nti dn qiiot"» corres-j
i»ondente ao rmoóst-i de •-Iciidn. fun-
dn de eletrificarão, dlscrimineção
odiosa d? distribuirão de beneficio!*,
demora ni conclusão da ferrovia
C*i<-Parso Fundo c suspensão dc cm-
préstimos da Caixa Econômica aos
municípios. (Asp.)

JANGO RESPONDE A FERRARI

PORTO AtEGRE. 31 — O sr. João
Goulart, que esteve em Porto Alegre
para, na qualidade de renresentante
do oresidente .luscelino Kubiteehek,
Inaugurai* a Exnosição Rural
que está se realizando no Menl-
no Dous, mostrou-se muito reícrva-
dn oarn com a tnrõrènsa. d'7.~n-lo on-
•'•»"o viera a oíti opltal com ne-
"hiii-i nrob'crii político a d'ssuttrí'.
•fntretarito méntevc-se c*n d"i»-ói— -«a
rr-n'eríPci-1 com o govcrnadoi" di Es-
tado. em su-. ro-,,ri'"ncia. n"s Moinhos
d* Vento Abordado pdn rcnnit-i-r-m
sôbre a declaração dn denutado Fer-
rarl. criticando a expulsão do rr.
Loureiro da Silva c na oual aaiifle
oarlamcntar afirm.ivn quc, se íôsse
vivo, até o sr. Getulio Vargas esta-
ria correndo o risco de ser elimina-
dq dos quadros trabalhistas, disse o
sr. João Goulart:

"JS« íôrça de expressão do depu-
tado Ferrari. Os verdadeiros getu-
listas, os que defendem os ideais d;
Gettilio Vargas c querem vé-los con-
cretlzados, não pensam desta ma-
nelra". , .

QUER A DEMISSÃO DO
PRESIDENTE DO BANCO

BELÉM, 31 — Acredito que nas
próximas horas será substituído o sr.
José da Silva Matos da presidência
do BCA — disse O sr. Cervanto Cou-
to, diretor da Carteira de Adminis'

a sua vida política. Não pensou nem
pensa cm tlclxer o partido,

COMITÊS JAN1STAS DO
MCIER

Presentes grande massa popular e'
inúmeros parlamentares, o Mo-
vimento Popular Jânio Quadros
inaugurou, na última semana, dois
comitês no populoso subúrbio rio
Méier: um â Rua Aristides Caire
n. 357 c outro à Rua Arquias Cor-
deiro n. 243.

17^ MILHÕES
para comissões de despa-

chantes aduaneiros
O diretor-geral da Fazenda

autorizou a entrega do supri-
mento na importância de CrS ,.
12.000.000,00 ao tesoureiro che-
íe da Alfândega do Rio de Ja-
neiro, correspondente ao més
corrente, para pagamento das
comissões aos despachantes adua-
neiros.

PRODUTOS DE VALOR
DA FLORA MEDICINAL

DIRAJAIA
Expcctorantc indicado nas bron-

quites c nas tosses, por mail
rebeldes que sejam.

LUNGACIBA
Poderoso tônteo amargo, ativa e
órgão digestivo, combate as ditr-

rrias c o catarro intestinal,
cstimullando o apetite.;

Vendem-se em todas as farmácias
e drogarias. Peçam grátis nono

útil Catálogo Cientifico.
J. MONTEIRO DA

SILVA & CIA.
193 — SETE SETEMBRO — 1S5

TCI. 23-Z726 — Rio
83034
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Juntos vivem o mesmo ideal artístico... juntos
perseguem o mesmo sonbo de perfeição... juntos
fumam àgarros Hoüywood!

cigarros'hoüywood
uma ffodtçàoF de bom ;. :i

ío(íuuiooí)
_ L/i.. i*'- -" •';

^rfiv^u-vsmma;.
\J}*ty4&LÍHêi
é» Qitãrmi
souza aua

¦Mim*
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TROPAS COMUNISTAS ...
(Continuação da !• paginai

furuln noticias extra oficiais re-
cebid.is aqui,

Ãa informações, contudo, nfio
dfio detalhes destas sujwstas pc-
nrtraçopn dos comunistas atra-
vés da fronteira da Índia.

Outros despa :hos dizem que
alguns postos fronteiriços foram
pedidos pelos indus perto da cha-
mada linha MacMohan. Não há
confirmação oficial destes despa-
chos mas a atfôneia de noticias
"Press Trust of Índia" publicou
noticias similares.

Um porta-voz do Ministério
do Exterior da Índia disse sò-

• mente que "não temos Informa-
ção a respeito".

Entretanto, soube-se que o go-
vèrno da índia enviou tropas dc
reforço às fronteiras. (UPI)

NOVA DBLHI — O prlmclro-mlnl*-
tro da índia, Jawaharlal Nehru, * o
presidente do Paqulstfio. Ayub Klinn,
conferenclarfio, amanhfi, no momento

i em quc tropa* comunista* chinesa»
atacam a fronteira nordestina da ln-
dla.

Nenhum da» doía governantes fêz
aaber o motivo da conferência. Presu-
me-ie que Ayub Khan volte a propor
a defesa conjunta do aubcontlnente
Indiano, t provável que Nehru o ouça
eom maior atenção que antes, mas, ao
mesmo tempo, se acredita que recuse
tal oferecimento, ae contiver conce*-
aoea da Índia a respeito de Cache-
mira.

Apesar do perigo que significam as
Incursõea dos comunistas chineses, os
observadore* vêm pouca possibilidade
de que melhorem as relações entre a
Índia e o Paqulstfio. Em sua oplnlfio,
nSo é fácil acabar com 12 anos de
tensfio camada pela questão de Ca-
ehemlra.

Nehru disse ao Parlamento Indiano,
iexta-feira, que nfio pensava em fa-
lar sóbre a defesa conjunta e acres-
centou Ignorar que sugestões ou pro-
postas poderiam fazer Ayub Khan.

O presidente do Paqulstfio, que,
eficlaSmente, fará uma viagem de
avlSo A parta oriental de scu pais,
aproveitará a escala em Nova Delhl,
para reabastecimento do aparelho, a
fim de conferenciar com Nehru.

A entrevista entre os dois esta-
distas será a primeira desde que
Ayub assumiu a presidência do Pa-
quistSo. (UPI).

LONDRES, 31 — O presidente El-
aenhower nfio fêz ainda nenhum pro-
Jeto para lr a Índia, declarou Jamei
Hagerty, porta-voz da Casa Branca.

Hagerty, que velo de Chequers de
helicóptero, acrescentou, em entrevi*-
ta a imprensa, que Eisenhower tinha
declarado em várias ocasiões, e tinha
disso informado Nehru, que pretendia
visitar a Índia.

O presidente Eisenhower, declarou
Hagerty, nfio fixou ainda data para' aua viagem à Hússia e multo meno*

pari outra* vimas. Certamente »e
referi* "A* especulações" da Impren-
»,i britânica, «wKUnfln «• qual» n pre-
ilricnte Iria A fndla, fftsse apó* a via-
gem pela Europa ou fosse após «ua
viagem a Mmcoii,

O Secretário de Imprensa da Casa
Hi..rn .1 ncreacenlnu que a única pos-
alhllldado existente, em relação com
a viagem A Europa, era a de um pas-
selo ao Castelo de Culzenn, na Esoó-
cia, (FP). .

As autoridades militares Indianas
encarregaram-se de proteger a reirlfio
do N.E.F.A. (Norlh East Frontier
Agency, no Assam, todos os postos
fronteiriços guardado» pelos fuzilei-
ros do Assam estfto agora «ob o co-
mando operacional do exercito índia-
no.

Sabe-se, por outro lado, quc concer-
nente ao posto fronteiriço de Ongju,
ocupado pelos chineses, o governo in-
dlnno pretende pro»regulr suas re-
presentaçõe» por via diplomática ati
que o posto *eja evacuado pelas tro-
pas chinesas. (FP)

COLOMBO — O Jornal "Times of
Ceylon". em editorial dediendo A
"agressfio chinesa" contra a regulo
fronteiriça da Índia, declara que "o
frio assasslnlo do pequeno Tibete e a
gratuita agressfio da China contra o
seu melhor amigo for» do mundo

comunista nio podem deixar dúvida
alguma quanto A naturera e quanto
A perfídia ria con«plraçSo Internado-
nal romunUta". (FP)

Política dc ...
(Continuação da l.a Página)

sendo comentada com grande Inte-
rêsse tfm iodos os «otores do pais.

SSo numerosos os problema» quo
De Oaulle deve tratar com o presi-
dente Eisenhower alem do» proble-
mas ria Argélia. Os doi» governante»
se reunlrfio em Paris, nos próximos
dias, pela primeira vez desde 1051.

Entre os tema* a serem discutidos
figuram os projetos nlômicos da
França, a ex'gênela francesa de
Igualtliide dc voz e voto nn política
europóin (em relac.no aos EE.UU. e
Grli-Bretanha, arr.lm como ns
"disputas familiares).

Tal» divergências, como se sabe,
silo rcaslonadns peln França dentro
ria Alinnqn do Atlântico.

Entre a chegada de Eisenhower a
Paris, na manlifi de 4a. feira e sua
partida, Ga. feira. De Gaulle o go-
vernante americano conferenclarfio
durante 10 horas. (UPI).

Medidas governamentais...
(Conclusão da última página)

tro deste espirito que se constituiu
e é dentrn riêftr espirito que vivo
o CONCLAP, congregando, por 1».
•o, tanto empregados quanto empre-
gadores, de modo qua todas a» par-
te» Interessadas sejam ouvidas e *e
obtenha uma vlsfio objetiva da rea-
lidade total.

O CONCLAP enviará, dentro de
pnucos dias, nos órgfio» gnvernamen-
tala, sugestóe» práticas referente» a
problemas de crédito e de abasteci-
mento, cuja snluçfio, no momento, tem
maior Importância para minorar oa
sofrimentos coletivo».

F.8P1IUTO DE SACRIFÍCIO

O povo brasileiro «empre «e carac-
terlzou pelo seu espirito de sacrlfl-
elo, tle só deseja saber quais as cau-
sa» inequívocas do» sofrimentos pre-
sentes e quais os esforços que sfio,
cm verdade, necessário» para supe-
rá-lns e tornar êste pais uma nação
próspera, grundlusa e feliz

A dcmngogla que oculta fatos, ou
acena com resultados Impossíveis, da
da a Inadequaçfiu das providências
adotndns, 6 o processo menos Indica-
dn para o gênio da nossa gente.

As classes produtoras, tanto no se-
tor de empregados, quanto po de em-
pregadores, estilo dispostas n coope-
rnr com o governo, em todas as me-
dldas que, efetivamente, concorram

atual, dentro de um clima de ahso-
luta lealdade e tranquem, e do mais
amplo esclarecimento público,

NOVA REUNIÃO PLENÁRIA

De acordo com a programaçfio es-
tnbclirida, a» reuniões plenárias dn
Conselho Superior dn» Classes Pro-
dutoras serfio A* primeira» quintas-
feira» do caria mês, Assim, tio pró-
\iiun rila 3, As 17 horas, na aede ria
Assoclaçfio Comrrrlnl rio nio de Ja-
neiro, haverá a reunlíin plenária or-
dlnárla do mês dc setembro,

EslSu ua pauta para exame dn
CONCLAP problema», relacionados
com o custo de vida, abastecimento,
salários da classe média no escalo-
namento salarial vigente, crédito e
assunto» geral».

Em manifesto recentemente dado a
público, o CONCLAP informou quo
prepara estudo» sóbre crédito e abas
tcclmcnto para levar ao governo, co-
mo soluça» oferecida pelas classe»
produtoras para as dificuldades do
momento.

Os responsáveis pelo CONCLAP en-
tendem que 6 ntTossirlo conter o
custo de vida, sendo conveniente a
adoção de uma política dc crédito
realista, como aumento da produçfio
melhoria dos transportes e que o go-
vêrno ouça as elasses produtoras com
relaçSo As medidas que pretenda ado-
tar para resolver as atuais difleul-
dades da conjuntura nacional, a

Eisenhower partidário ...
(Continuação da 1». pág)

mo tem seus aspectos maus c
Imns e que n Grã-Bretanha se'apressou 

a dar independência a
muitas de suas antigas colônias."Isto acentuou — nfio é sinal
de debilidade, mas de fortaleza.
Que ninguém nos Estados Uni-
dos penso quc ôste é o caso do
império britânico — é o alvorc-
cer da nova comunidade dc na-
ções".

Mais adiante, disse Eisen-
hower: "temos dois milhões de
ocidentais livres em Berlim Oci-
dental. Nfio vamos abandonar
o principio, mas me parece quc
o principio diz que não se pode
abandonar dois milhões de pes-
soas livres e continuar fiel à
declara-ção dc que a liberdade é

para a melhoria do nível de vida exemplo do que se faz no» países

mais adiantados do mundo nos Ins-
tantes de crise.

NOVOS FILIADOS

Fillaram-se an CONCLAP o Clube
dos Diretores de Lojas a Varejo t a
Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio
de Janeiro. Esta semana sfio aguar
dados novo» pedidos de flllaçfio.

realmente Indivisível p é o di-
relto de todos os homens — o
neste caso leremos de ser íir-
mes",

O primeiro ministro MaeMil-
lan concordou com ns declara-
ções de seu hóspede, e acres-
centou:'"temos de empregar
os métodos táticos acertados pn-
ru conseguir nosso propósito
com o razoável ajustamento quc-
se torne necessário oportuna-
monte".

O presidente Eisenhower dis-
se a seguir que levava em seu
coração o desejo dc paz e quc
estava disposto a ir a qualquer
parte, inclusive a Moscou, "sc
isto servisse a algum objetivo
útil". Contudo, observou que não
tomará parte dc uma reunião
que vá deprimir c desanimar o
povo. "Portanto, devemos ter
alguma promessa dc bons resul
tados — farei tudo o quc estiver
a meu alcance para conseguir
isto", concluiu o primeiro man
datário americano. Depois dc
uma breve troca dc saudações
entre os dois estadistas, termi-
nou a entrevista pela televisão
(UPI)

Fidel Castro...
(Continuação ia 1.* pAglna)

encabeçado pelo primeiro ministro
Fidel Castro, declarou que as re-
laçoeí diplomáticas entre Cuba e
o Haiti "sáo normais".

lN'.,i declaração do ministro Roa
seguiu a repentina partida do cm-
baixndnr cubano em Porto Princi-
pe, Antônio Kodriüucz Echazabal,
pnrn Havana, sábado, c a do em-
balxador hnitlnno cm Cuba, sr, Ar-
nnld Marccron, para o Haiti, do-
mingo.

Em visita das lensas relações en-
tro os dois paises, nas últimas se-
manas, correu, em ambas as ca-
pitais, o rumor dc quo era imlnen-
te um rompimento de relações di-
plomnticas entre Cuba e o Haiti.

Segundo "Rcvoluclón", o minis-
tro Hon declarou ler chamado o
embaixador Rodrigucz Echniabal
"para quo informe sôbre os assun-
tos de sua embaixada".

"Há vários dias — acrescentou
—, o embaixador do Haiti fêz-me
uma visit\ de cortezia para des-
pedir-se, por viajar para seu pais.
Náo há problemas diplomáticos com
essa naçio". (UPI).

Prefeitura
(Continuação da Ba. pag.)

tf Silva, Deollnda Concelçfio Barbosa,
", Ccly Ávila da Silva — Compareça pa-
K. ra cumprir exigências; Nilza Gama
' Sergio Ferreira — Autorizo a Inclu-
v «5o 'na escala, de licença especial.
K ..' SECRETARIA n() INTERIOR

E SEGURANÇA
Despachos do Secretário: Anísio

5 Antfio de Carvalho — Mantenho o
f de*pacho; Francisco Mauro, JoSo da

Silva Filho, Clementino Fraga Filho,
1 Campanha Nacional de Teatro — De-
!' ferido.
\ 

' ' SECRETARIA HE 8AÜDE E
ASSISTÊNCIA ¦•'¦-.

/ 'Afós do Secretário — Designações:
,! Eunice Vieira da ConcelçSo, Jandyra

Pereira da Cunha, José Vieira de
. Castro, Ncusa Maria Barbosa Portu-
, gal, Helena Lima Cantudo, Waldemar
, Nunes Vlnna, Ilka de Souza Pinto,
, Rnsalla Izollna Silva de Araújo, Joao
, Borces de Oliveira pnra o Departa-

mento de Assistência Hospitalar; Dja-
nlra Ferreira de Jesus, Sylvia do»
Santos Carneiro, Colina de Oliveira

, Sampaio para o Departamento Muni-
clpal dn Criança e do Adolescente;

• Maria Lucla Cunha Menezes, Alice
de Freitas, Scverln" Salles da Silva
para o D.T.B.; Walkirla da Silva Na-
hum para o Instituto dc Hematologia;
Silvio! Sotay, Pftülo Marque*, para o
Departamento de Assistência;, Social:
remocOes: Norma Maria Ferreira da
Costa: para o instituto de Hematolo-
ela: íjfsálbà Pereira Lima, Ollda Or-
Tando1.para D. H, S.: Lúcilla do Nas-
cimento para o Departamento Muni-
clpal da rrlonça a do Adolescente;
1'aulbf'Cléó Alves Machado pára o
Departamento do Assistência Social;
Elso"Cândido DorloVrlo para o De-
partamento de Assistência Social.

Iieparlamento de Assistência lios-
pltalar:— Atoa do Diretor — De-
«IgnaçÜesi Dolva D'Avlla, Martha
Pinto, Helena da Silvn Carneiro para
o hospital geral Souza Aguiar; Sarah
Moura, do Amorim para o hospital
geral Ottullo Vargas; Dulce Victor de
Oliveira para n hospital dlsprnsárlo do
Mílcr'.: Ruth da Hora Oliveira para o
hospital Pedro Ernesto: Lygla Melo
Clrne pira o. hospital Miguel Couto:
Arleta Boaros dc Almeida para o ho»-
pitai geral Getulio Vargns.

Departamento de Tuberculose —
Despacho* do Diretor: Salvador Jos-
quim Guedes — Certifique-se; Bcnlno
Magnavlta. Wnldemirn dos Santos,
Vnldcllce Santos Lemos — Autorizo o
estáeio pnr IKl dlaa.

Departamento Municipal da Criança
* d Adolescente — Despacho do Di-
retor; Francesco Romano — Autorizo
por 80 dlns. no 2 « Distrito.

CLUB MUNICIPAL
Programa Social — E' o seguinte o

progmma social parB o mês de se-
tembro: quarta-feira, 0. bolte-lhow,
com desfile de modas e sorteio de um
lindo Vestido; sábado, 12 — tentro, pe-
lo serviço Nacional de Teatro, com a
peça "Casa de ninguém"; domingo
13. daa 17 ás 30 horas — sorvete dan-
cante, com discos; domingo, 20 —
vespífal liifanto-juvenll ~- teatrinho
peln Grupo Pinguem, que levará a,
rena a revista "O bolo c a princeil-
nhn'-'; «abado. Ifi, festa dançante e
«how; 'segunda feira, 2B — teatro de
arena pelo conjunto do Carmcn Cf-
II», com a comédia "Deslumbramen-
to".

Alto * rlrcha — Lúcia Bispo, me-
nina de lt anos, revelação do arco e
flecha na elase lntantil. e que em
diversos torneios tem mantido a «u-
premacla do Club Municipal, foi ho-
menagead» durante a vesperal reali-
*»d* domingo, recebendo da Direto-
ria um arco e uma flecha cumo pia-
mio do* «eu» brilhantes feito».

Basquetebol — Na competição de
Juvent» do campeonato d» Federação
d* íUtquerebol a equipe do Ciub
Municipal venceu a do Sirio LibanH
do Rto da Janeiro por 40 x 38. con-
tlnuando asalm invicta no certame
deste ano.

Dominicanos...
(Continuação da S* página)

r-*'.•:¦¦.'.-• todn o dia*, aumentando
eertlgnosameuta o custo d* rida".

ENTRAQUECIMEXTO

Mor» a «ituaçáo tntera» da poli-
He» dt Tru|'.!Io. inrormou-ne» o »r.
Bonllia que é crislea no momento-.
O» rheoue* mantido» contra aa for-
C*i armada» eníraquMeram-nM. tm
ponsequíncla. o chefe do R»»rrito
fel demitido • enronvra-t* desap»-
rti"!do. Da mesma forma, um «era-
dor <!»mltu-«e (Rafael Augusto San-
rriw* t detapaw' -a» mf«rrr!S-
cie» &SU* o* demais ta*o» nes te-
»am acrer qu» tenham aldo »-•<>-
amaáo*.*— "A* pri****, wmtlnuím o. ar.
BMiiHa. «*1*o ah«rr<íi*íi»s d* pre»ca
política* Mata t( tW petssm *'.!
*» »c!»atn »ncarf»r»d« »«n * miei-
m» chaate de d*;*»*

B ftnanwu: "O ôitim.i »twa»*ci-
reato fo! a 4tat*»»j* »ç«re*en'»d*
p»:? ««ibattaaoT d^siinican» es
fquaâer ***• »o* ertme» «Se YnUitSc

ar. Biar.erp He-Btfrâr* Sbtudaeoa
oarfe • j*i'.u atiia saqueie pa!»

Cteafef»:u estofis*? du «Ríiei ds
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Com meia acelerada... o bicho subiu que foi uma beleza, enquanto os outros
lá atrás vinham gemendo serra acima... comendo poeira!

Maior número de viagens—com notável economia de combustível (porque
,Você anda mais tempo em marcha direta)— é o que lhe assegura o motor
Ford V-8 de 167 H.P. Ideal para todos os usos, inclusive como "cavalo mecânico",

para puxar reboques de até 12 toneladas, o Ford F-600 tem o motor mais
possante, permitindo velocidades médias mais altas.

Tudo isso significa para Você maiores lucros em qualquer percurso.

PUXA MAIS!
O Ford F-GOO tem mais torque,
para deixar os outros longe...
compare o torque do caminhão
Ford F-600 com o de outros
caminhões da mesma classe
...o torque mais elevado do
caminhão Ford vence distâncias
com mais rapidez... nas estra»
das difíceis e serra acima. Me-
nos marchas paia V- trocar...
menos fadiga ao volante!

RENDE MAIS!
O Ford F-600 tem mais re-
serva de potência — traba-
lha com "menos esforço",
para lhe proporcionar maior
economia LEnquanto o motor
comum está "dando tudo",
forçando a máquina e beben-
do mais combustível, o motor
Ford, nas mesmas condições,
trabalha em regime de menor
esforço, com a borboleta do
carburador entreaberta, usan-
do apenas parte da capacida-

de t«ptal, economizando, assim,
mais gasolina.

Testes de estrada provaram que, enquanto os outros caminhCes
jâ estão mudando marchas em rampas de pequena inclinação,
o Ford F-600. devido ao seu motor de torque mais elevado,
viaja muito mais tempo em direta.

DURA MAIS!
crrlfi Jo-E ItHfi IfrJb-i la^ò-IBMioHBáaH®
PERCURSO DO PISTÁO — MOTOR COMUM

om \^\^m\o^úm\o-\*\hmi
PSHCUkSO OO PISTÃO - MOTOR PORO

Um pisiãõ de caminhão comum percorre uma distância até
25% maior que um pistão de caminhão Ford, que trabalha
em regime de menor esforço. Por isso, o motor comum
"pede retifica" muito antes do Ford.

TUDO ISSO SIGNIFICA: IWEMOS ESFORÇO, MENOS DESGASTE, VIDA WAIS LONGA!

Consulte o seu
Revendedor Ford sôbre o MV^^HflnaS mH Oa. .«PM HfiitfHa! HB 9 mWm*-mmmm
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Líder do governo . • .
.< oncluslo da última pagina)

totloa nóa conhecerão., mu. ns mali
variada», «i mais i-iini|iii >:.i.-, porque
te ns-.iMi nfio fosse os homens que
dirigem a coisa pública nAo teriam

, umu dúvida de meditar e ao debruçar
dii.-turnamente sobre estas qu':stôo»,
para amenlzd*las, porque o problema
ie divida em duas etapas — a terá-
pêutlca a curto prezo e a terapêutica
• loiiRo p.i/u. Uma e outra ttm obje-
tivos cnm.in», «endo que aquela, a
longo pi.-i.-.u, nos levaria A errodlcoçAo
do mal, enquanto a primeira, dc
curto prazo, apenas A sua atcnuaçAo."

Pouco depois o s, Yuklshlguc Ta-
mura aparteava: Nobre orador, 3 sAo
as grandes necessidades dn homem:
alimentaçAo, agasalho e habltaçíio.
Para consegui-los precisa ele lançar
mio do trabalho, funçAo econômica
e social pela qual (lc se reafirma c
forma a sua própria personalidade.
De sorte que, entre os dois grupos
foclals o prlmArlo, que i a fnmflln;
e o secundário, o Estndo que super-
vislona o funcionamento da socle-
dade, vários são os grupos Intcrme-
diários sociais com o caráter de gru-
pos cooperadores: realmente esses
grupos Intermediários dc cooperaç.lo
ent-e a família c o Estndo nos seus
setores econômicos estSo -ncontrando
hoje deficiência funda.ncnt.il, pornSo poderem trabalhar e, assim, rea-
firmar sua posição de contribuir parao bem-estar da coletividade. Nesta
ordem de pensamento, eminente II-
der, verificamos que estamos cami-
nhando multo mal no campo da pro-duçSo e do aumento da produtividadeSc desenvolvimento dc um pais sc
equaciona entro a poupança do povomais a produtividade e menos o ln-
dlce de aumento da população, ve-rlficamos que o Brasil, infelizmente
nSo está acompanhando o ritmo ne-cessárlo para atender As necessi-
dadCB de consumo da população. Com
núittcrc: dlrcl a V. Exa. que Impor
tamos, só para a alimentação cio povo,a cifra de 230 mllhócs dentro de uma
receita de 1 bilhão e 400 milhões dedólares, e gastamos cerca dc 30 mi-lhões de dólares para a aquisição dc
adubos, fator primordial para o au-mento da produtividade no campo daalimentação, de gêneros alimentícios.

Saiba V. Exa. e a nação que nóstemos 24 milhões de hectares c es-tamos alimentando esta terra comApenas 600 mil toneladas de aduboiApenas 600 mil toneladas de dubo!Isso 6 Irrisório no campo da técnica
produtora, dentro do nosso sistemaagrário. A titulo dc excmnlo e com-
paração, vi V. Exa. o Japão que,com 6 milhCcs de hectares dc terra,aplica 6 milhões de toneladas deadubo para aumentar a sua produ-tivldade. Nós, com 24 milhões de hec-tares, aplicamos apenas 600 mil to-neladas. Al está a razão por que os
grupos Intermediários de colaboração
entre a família e o Estado, não con-
seguem se afirmar nem se reafirmar
para a produção dos gêneros neces-
sários A coletividade humana. É quetica ainda não encontraram um am-
blente técnico e a colaboração fl-
nancelra para, realmente, produzir.*É uma advertência que faço ao go-vêrno de hoje a que tenho a honra
de servir, mas a quem tenho obrl-
giiçáo de advertir, porque está fa-
Uiando na sua base."

D SR. ABELARDOD JUREMA —
Obrigado ao nobre deputado pela sua
colaboração.

Num aparte ao lider Jurema, o sr.
Luiz Viana disse:

O que V. Exa. está fazendo é
o que realmente deve fazer: dar uma

¦atitiaçAo an povo, ao p:ii«, dar nl-
1:1.111.1 esperança, algum» paciência a
quem jA anda tão dcscsperido e tilo
impaciente. Mas o que o povo quer
nãn são providências, quer .Ao re-
lUltadot. (: «penas um detalhe dns
providências, da atitude do governo
enxergando e enfrentando o proble-
ma, procurando atender a situação
de desnjustamento entre as classes
assalariadas.

O SR. ABELARDO JUREMA ~ Ba-selo-me nn. estatlitleni e rsíiu nufantasia,
O sn. I-UIZ VIANNA - ... parao povo na hora em que puder sersubscrito pelas donas dc cns-v. ésteo dlicurso que o governo deve dc-sejar: que ns donas de casa retifi-

quem ou ratifiquem essa tese dc quea vida está mais barata, de que o
governo tem tomado providênciasadequadas. Por enquanto isso nãoacontece, continuamos no mesmo cll-ma dn agitação, de Intranqüilidade,
de insatisfação,

INTERVENÇÃO DO SR. AI.KMIM
O SR. JOSÉ ALKMIM — Meu no-bre colega, estou ouvindo atentamen-

te o magnífico discurso que V. Exa.
profere e com a mesma atenção os
apartes dos nossos eminentes oposi-
tores que acabaram dc ocupar êste
microfone. Pretendem êlcs, nos apar-
tes repelidos, responsabilizar sômen-
te o governo pelo alto custo dc vida.
Quero citar apenas um fato, c êste
está nos Anais da CAmara. Quandosc discutiu aqui, cm 1057, a Lel de
Tarifas, a Comissão Mista que sc
organizou, assessorada por técnicos
do Ministério, trazia ao conhecimento
dos eminentes componentes dessa Co-
missão todos os dados dc que o go-vêrno dispunha para pleitear naquele
momento que a votação da lel de ta-
rifas fosse escolmada de quaisquer
outras medidas entre as muitas aqui
anunciadas. E a CAmara pode tomar
conhecimento do fato, lendo os dis-
curses proferidos pelo nobre depu-
tado Daniel Faraco, pelo saudoso c
ilustre deputado Odilon Braga, pelos
eminentes deputados Basllio Macha-
do Neto e Raimundo Padilha e ou-
tros. Disseram êlcs naqueles discur-
sos aqui pronunciados e constantes
dns Anais da CAmara dos Deputados,
relativos ao més dc mato de 1957, que
o ministro da Fazenda Aquela época
foi vencido pela Comissão, quando
concordou com a modificação do sis-
tema cambial consignado e estabe-
lecida pela Lel n. 2.145. Sabia a
CAmara e sabe o Brasil inteiro que
a Lei 2.145 de vigência Anua teve sua
última prorrogação concedida por
apenas seis meses, pois a Comissão
Mista exigiu se estabelecesse modi-
flcação naquele sistema como con-
dição para que se votasse a lcl dc
tarifas, ou se desse então a prorro-
gação da Lel 2.145. E chegamos a
êste absurdo: o dc introduzir uma
lei de tarifas, talvez a primeira vo
tada pelo Congresso no Brasil, por
que todas as modificações tarifárias
eram feitas aqui em virtude de de-
creto-lel, introduzir uma lei de ta-
rifas com disposições cambiais que
alteraram -o regime.

Por que mencionar agora estes fa-
tos? V. Exa. pode ler a declaração
do próprio Deputado Daniel Faraco,
de que o ministro da Fazenda foi
vencido.

O SR. RONDON PACHECO — Mas,
antes, o governo tinha maioria.

O SR. JOSÉ MARIA ALKMIM —
Quero comunicar a V. Exa.- que,
em discurso, declarou o.nobre Depu-
tado Odilon Braga: "Maioria e Mi-
noria, na Câmara, uniram-se contra
o ponto de vista do Governo, que era
no sentido de não introduzir na Lei
de Tarifas qualquer disposição cam-
blal". Pois bem; naquele momento,
o sr. Marcos Souza Dantas assumiu
a direção da SUMOC e alegou que as

disposições cambiais, alteradas em
1097, constituam a causa eficiente,
a ClUla próxima, n causa Iniludlvel,
a causa JA identlflrada do inicio da
elevação dn custo rie vida no Ilraill,

O SR, AIAKIO MARTINS — Da
maneira como V. Exa, fala, parece
que esta, querendo exonerar-te.,,

O SR. J08É MARIA ALKMIM —
NAo era o caso de exonerar-me, por-
que nfio mo considero dnnn da ver-
dade. Naquela oportunidade, a CA-
mara. por umn rnmlssflo constituída
du representantes de todos os Pnrtl-
dos, rcclnmnu nltcrnção no sistema
cambial, e o fêz-por unanimidade.
Então, não me considerava eu dano
dn verdade e nem queria sobrepor
minha opinião A desta Casa, que mui-
to respeito, qualquer que seja a orl-
gem dos pensamentos aqui emitidos.
(Multo bem». Desejo dizer a V. Exa.
que meu aparte tem por simples fim
provar que o inicio da clevaçAo do
custo dc vida coincidiu com umn
concessão feita pelo Poder Executivo
ao Poder Legislativo, como demons-
tração do respeito que esta Cnsa me-
rece através de todos os pronuncia-mentos aqui feitos,

Quero, portanto, dizer a V. Exa.
que a reforma cambial que posterior-mente se fêz tinha oté.o sentido deeliminar as Imporlações a câmbio
favorecido. «'

E, que importações são essas? A
primeira delos é o petróleo, a segun-
dn o trigo. JA que são Importações
feitas a umn taxa n.ulto elevada, de-vlnm, neccssArlamcnte, influir nocusto de vida. Teve, assim, inicio aelevação do custo de vida no Brasil.
,0 SR. ABELARDO JUREMA — Mui-to obrigado ao ex-ministro da Fa-zenda pelos esclarecimentos aquiprestados, pelo seu depoimento".

(Leiam a propósito o tópico"Alkmim sem mAscara")
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ENERGIA NUCLEAR - On-
tem, As 14 horas, na Diretoria de
Eletrônica da Marinha, foi assi-
nado um convênio entre a Co-
missão Nacional de Energia
Nuclear c o Ministério da Mari-
nha representados, respectiva-
mente, pelos almirantes Otacillo
Cunha, presidente da Comissão
de Energia Nuclear e Heitor Doy-
le Maia, da Eletrônica, A parti-
clpação da Marinha no desen-
volvlmenlo de nossa tecnologia

nuclear ficará a cargo do Instl-
luto ile Pesquisas da Mralnha.
EstA previsto nue sun" contribui*
cão Inicial mala acentuada será
dada no desenvolvimento da
equipamentos eletrônicos de me-
ilidas c de controle psra reato-
res nuclcrnca e que serão pro-
duzidos pela indústria nacional
Na fato. um aspecto tomado após
a assinatura <lo convênio pclnsalmirantes Doyle Maia e Otnci-
Ho Cunha.

SOM DE TAMBOR
(ConclusSo da última página)

de organização polilica. E o poder dc
policio consiste, precisamente, - na
prerropaflüa dc fisculizar o exercício
das liberdades pnra que não depenerc
em abuso. Assim, como sc indica, no
interesse du ordem pública, -como,
por exemplo, o do trinslto, o ttlncrá-
rio das procissões católicas, assim
também ê perfeitamente certo esta-
belccer que centros, como o impe-
fratife, prallquctn o culto, respeitan-
do o sos*tgo da ufzinhança e demais
conveniências da ordem pública. De-
nego a segurança".

REIVINDICAÇÃO
DOS SERVIDORES
DAS AUTARQUIAS
FERROVIÁRIAS
Os servidores das autarquias

ferroviárias dirigiram-se ao Mi-
nistério da Viação solicitando a
faculdade de poderem aposentar-
se pelo Tesouro Nacional, piei-
teando os mesmos benefícios dos
dispositivos da Lei n.° 2.752, de
10/4/956. O processo respectivo
já foi estudado no Ministério da
Viação e submetido à deliberação
do Presidente dá República, pelotitular da Pasta.

Hoje. cm Niterói, scrA prestada ho-
menagem ao embaixador Joaquim
Caetano da Silva, o vencedor do Con-
testado do Amapá. As 15 horas, lar-
cará do cais do Ministério da Mari*
nha, um "Aviso" que transportará a
cfigle de Joaquim Caetano da Silva,
Juntamente com a placa de bronze
oferecida pela Marinha como home-
nagem ao geógrafa Imortal, que dila-
tou a fronteira setentrional do Bra-
sil. Em Niterói, o representante do
ministro Mattoso Mala, o capltAo-de-
fragta José Ocraldo Brandão fará en-
trega da estrutura histórica no ca-
mandante do 3o. Regimento de Infan-
tarla. Colocada a alegoria artística
em uma carreta militar, será trans-
portada para o salão nobre da ma-
triz de São Lourenço, onde perrnane-
ccrA até que sejam construídos o an-
fiteatro do PalAclò da Unidade Ame-
ricana c o Pavilhão 11 do Junho,
cuja inauguraçAo está prevista para
13 dc agosto de 19G1.

«O almirante Dlogo Borges For-
tes, comandante-em-chefè da Esqua-
dra, A qual pertence o Centra de Ins-
trução s Adestramento "Almirante
Marques dc LeAo", deu conhecimen-
to ao Estado-Maior da Armada, das
atividades no Io. semestre da Escola
de Controle de Avarias, mantida por
aquele Centro, sediada em terrenos
da Marinha, na Avenida Brasil. Nes-
se período 116 oficiais e guardas-ma-
rinha fizeram o curso de "Oficial de
Controle de Avarias" distribuídos em
3 turmas, 25 submarinistas tiraram o
curso especial de combate a incên-
dio cm submarinos e 303 oficiais,
guardas-marinha e praças dos navios
da Armada fizeram o curso de com-
bate a incêndio, distribuídos en. 12
turmas. A Escola de Controle de
Avarias teve também entre seus alu-
nos oficiais do Exército, da Compa-
nhla Escola de Guerra Química e da
Escola de Instrução Especializada,
além de civis da Gasbrás. '

Teri Inicio hoje na Escola de
Guerra Naval, a seguinto ..série de
conferências sobre Direito Interna-
cional Pública, constante do progra
ma dos cursos dessa escola no cor-, .olno Barreto da Silva, Astrogildo pes-
rente ano. O tema a ser estudado se-
rA "Jurisdição dos Estados" e sobre
êle o dr. João Stoll Gonçalves, -Juiz
do Tribunal Marítimo, pronunclarA
duas conferências. A
realizada hoje, às 10

guindo o estudo do assunto amanhã,
As mesmas horas. Ambas as confe-
rênclas serão/efetuadas no Salão de
Conferências da Escola de Guerra Na-
vai.

O ministro assinou aviso apro-
vando n distintivo do contratorpedel-
ro "Pernambuco", que será recebido*
pela Marinha por transferência do
governo americano.

A fim de serem Inspecionados
dc saúde, devem comparecer no pió-
ximo dln 8, ás 8,30 horas, A Junta
de Saúde, no H.C.M., os seguintes
candidatos aprovados no exame de
admissão ao C.I.O.R.M.: Hélio Sl-
ncll. Mário Figueiredo da Costa e
Sousa Fagunde.-i, Marcello Corrêa do
SA e Benevides, Nilo Magalhães Ro-
Um, Geraldo Ferreira Muniz, Ronal-
do Bayma Archer da Sllva, Carlos Ri-
klj Suzlki, Fernando Vitor da Cunha,
Paulo Sérgio Soares Amêllo, SUvlo
Rcsstel de Sousa e Aracs El Damer.A União Brasileira dos Estudan-
tes Secundários agradeceu ao mlnls-
tro a colaboração da Marinha no pro-
grama do "Dia do Estudante".

O comandante da corveta "Im-
perlal Marinheiro", capltio-de-corve-
ta Orlando Raso, mandará celebrar,
amanhã, ás 11 horas, na Igreja Lapa
dos Mercadores, à Rua do Ouvidor,
missa por alma do campeAo mundial
dc caça submarina Jules Corman,
trAgicamente desaparecido, que dei-
xou números amigos a bordo da cor-
veta.

Sollclta-se o comparecimento doa
oficiais, praças abaixo relacionados
ou pessoas de suas famílias, ao De-
partamento de Recrutamento, Rcr.er-
va Naval e Inatividade, sito A Rua
Acre. 21, 10. andar, no horário de 13
às 16 horas, a fim de receberem as
medalhas que lhes foram concedidas:
comandantes Armando de Castro e
Sllva Segund, Gabriel Emlllano de Al-
meida Fialho, JoSo Marques de Aze-
vedo e Arnaldo Leal de Medeiros; ca-
pltão-tenente Joaquim Vieira da Sil-
va; tenentes da Reserva Remunerada
Adalberto Alves dos Santos, Adéllo
Dutra, Alberto Pereira da Cruz, Al-

Sllvn, Ornei llnno Ferreira Gomes,
11.11... de 11.¦¦..1.1.1. Irene babino rio.
Snntos, J0A0 jenus da Sllvn Ferrei*
ra. Jo.c PnntalcAo Crur. José Gome*
Jiirrilm, José Calnznna dn PaixAo, jo-
té Meneses du Nusclmt-titu, Uili Cal*
mont Barbosa, Leônlda. Francisco
Marques ri» Si.va, Lourival Campos
Vieira, Luis Barbosa da Sllvn, Ma-noel Alves da Sllva, Materno Fernan-
de. rin Costa, Milton Gonçalves Mnr*
Uns, amido Coelho Cordeiro, Oxlnlns
Alves Mala Pires, Pedro Nelra, Arthur
Nlcolnu Lnmbrlou e Sevcrino José rioNascimento: suboflclala Antenor riaSilva Pereira o José do Nascimento;sargentos Raimundo de Sousn. Slsgl-
nalrio do Oliveira, Thcotino OllnrilnoCerquclrn, Carlos Adnhll Xavier Cor-rêa, José Cordeiro Soares, José dc
Paula Teixeira, José Uns rie Araüjo,
José Xavier dr. Paz,' Luis Alves Fel-
tosa, Luis Lopes dn Sllva, Miguel deCattio Nunes. OUvo Theofilo da Sil-va, Thomaz Nunes rie Jesus, Francls-ro Almeida da silva, José Gonçalvesdo Nascimento e Raimundo Honoratoda Silva; cnbo Álvaro Meneses Sobrei-rn; prlmoirns clnsses Frnnclscu ao-mcs dn Sllvn, Manoel do Silva Filho,Pomárlo Pereira Rosa e RaimundoMeneses do Nascimento; soldados-fu-zllclras-navais Aníbal Farias, JoséSantiago da Silva o Manoel Osmar dcCarvalho.

FALCÃO E MAZ1LI NO
GABINETE

Na Câmara dos Vereadores

soa Campos, Augusto Moura Castro,
Clprlano Guedes Nazaret, Clidenor de
Albuquerque Galvão, Domingos San-
tos, Domingos Silos dos Santos, Ewal-

primeira serA I do Francisco Cardoso, Francisco Be-
horas, prosse-llarmino Dantas, Francisco Carlos da

IIahA' awas
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O ministro Matoso Mala rece-beu, ontem, em audiência, o seucolega da Justiça, sr. ArmandoFalcão e o presidente da CAma-ra dos Deputados, sr. PascoalRanieri Mazill, que almoçaramcom o almirante Matoso Mala.
Participaram também do ágape oalmirante Hélio Garnlcr Sam-
paio, chefe do gabinete, os co-mandantes Teimo Becker Rcifs-
çhneider, Acioli Aires e oficiaisdo gabinete.— A convite da Liga de Esportes

de Volta Redonda uma delegação dc32 aspirantes a guarda-marinha es-teve naquele municiplo para umavisita de cortesia e realização de
provas esportivas. A delegação daEscola Naval foi chefiada pelocapitao-de-eorveta Bernard DavidBlower que transmitiu à diretoriada Liga os agradecimentos do dire-tor da Escola e do Corpo de Alunos,
pela gentileza do convite e atençõesdispensadas à comitiva por êle che-fiada. A liga de Volta Redonda sa-grou-se vitoriosa no jogo de bas-
quete, por 50x35, vencendo a EscolaNaval o Jogo de water-polo (16x1)e todas as provas de natação queíoram realizadas. Ontem, às 20,30,os aspirantes da Marinha voltarama competir, externamente, dessa vez,em jogos de judô, com alunos dnEscola rie Formação de Oficiais daPolicia Militar do Rio de Janeiro,realizando-se a disputa, na sede daEscola da Policia Militar.

O almirante Mattoso Maia, minis-tro da Marinha, recebeu mensagemdo sr. deputado federal MoacyrAzevedo, nos seguintes lermos: "Pu-
bllcação "Marinha em Revista" ju-nho último registrando Itaocara co-mo Municiplo do Mês, demonstrou
louvável propósito administração
naval divulgar meios navais assun-tos municipais brasileiros. A atitude
V. Exa. teve simpática repercussão
entre representantes terra fluminen-
se, diretamente dlstinjuidos pelohonroso registro. Cumprimentando
o ilustre ministro, congratulo-me
Marinha mais esta nobre Iniciativa
que une a tantos outros empreendi-
mentos e motivos que a creden-
ciam a considerações de seus patrl-cios. Cordialmente".O ministro Matoso Maia assi-
nou ontem os seguintes atos: desig-
nando o capitão-de-corveta Milton
Ribeiro de Carvalho para exer-
cer as funções de Imediato do
C.A.AXM.L., em substituição ao
capitão-de-corveta Waldir Chaves de
Miranda: dispensando das funções
da atividade o cap. ten. da reserva
João Joaquim de Sanfana; dispen-
sando o cap.-ten. Avon Costa Mcs-
quita das funções de imediato do"Bertioga"; designando o capitão-
de-corveta Edmundo Lamartine No-
gueira para exercer as funções de
adjunto do subchefe de Informa-
çeõs do E.M.A. em substituição ao
capitão-de-corveta Frank Robert
Amora Levler; dispensando o capi-
tão-de-mar-e-guerra Otávio do Sá
Earp das funções de vice-diretor de
Portos e Costas; o capitão-de-corve-
ta Oton Nabuco de Araújo das
funções de encarregado do Escrito-
rio Térnlcn Administrativo de Vitó-
ria; ratificando as designações do
capitão-de-fragata medico Almir
Guimarães Coelho dc Souza pAraexercer, Interinamente, as funções
de diretr- do H.N.F , cumulativa-
mente 1 , as de vice-diretor; do
capitão-.it-fragata Jorge da Cruz
Soares para exercer, Interinamente,
as funções de chefe do Estado-
Maior do 5." D.N. cumulativamente
com as que já exerce.Segundo comunicação recebida
no gabinete ministerial, o almirante
Teles Bardy, adido naval cm Was-
hlngton c Otawa, seguiu, ontem, pa-ra Nova York, a fim dc representar
a Marinha no Congresso Internado-
nal de Oceanografia, que está sendo
realizado nessa cidade, com término
previsto para o dia 12 e de grandeimportância e utilidade para o pro-
gresso das pesquisas oceanográficas
cm curso.

O ministro general Tristão dc
Alencar Araripe, presidente do Ins-
tituto dc Geografia e História MUI-
tar do Brasil esteve ontem com o
ministro para fazer-lhe a outorga
do titulo de sócio honorário dessa
instituição e, bem assim, a respcctl-
va medalha. *"

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS —
O navio-escola "Custódio de Mello",
em viagem de instrução com guar-
das-marinha rie 1058, prossegue na-
vegando com destino a Santos, pôr-
to no qual deverá chegar no dia 7
de setembro. O cruzeiro rio "Custo-
dio dc Mello" na costa brasileira
prevê sun saida de Santos, no dia
11, corn destino a Porto Alegre onde
permanecerá entre os dias 14 e 19 e
a suguir estadias cm Rio Crande cn-
tre 19 e 22, em Vitória entre 2fi c
29. em Salvador, entre 1 c 2 ric se-
tembro, e finalmente em Recife en-
tre 3 e 5 dc outubro. — O transpor-
te "Ary Parreiras" suspendeu de
Fortaleza para Bcl'm, pftrlo final dc
sua viagem ao Norte do pais, para
transporte dc pessoal e carga. São
as seguintes as datas prováveis dc
saída do "Ary Parreiras" dos Portos
de BeMm e de escala: Bcl<*-m — dla
10 de setembro: Fortaleza — dla 17;
Natal — dia 18: Recife — 19, che-
gando ao Rio no din 23. — O na-
vio-hldrográfiro "Cam-ipus" encon-
tra-se no mar parn renlizacão de
serviços teenleos. entre o cabo rie
São Tome e a foz do rio Doce. ries-
tinados A construçSo da carta 1.400.

O navio oceanoeràfico "Almiran*
te Saldanha" continua em P-cifc
preparando-se pars o prossegui-
mento dc estações occanojrAficas ao
largo do saliente da costa, no Nor-
deste. — A corveta =C»bocJo"* apój
ter estado na Ilha de Trindade, pa- jra apoio A guarnição de Pôsto Ocea- ]
noürAflco da Marinha. JA está de
regresso ao Itio. — O navio-tanque |'Gastão Moutinho" prossegu-s em
viagem de Manaus para Belím. co-
laborando com o sistema de trans-
portes do rio Amazonas. — O rebo-
cador "Triunfo" regressou a Salva-
dor apôs infrutífera procura do
navio mercante "TatA"1 que deveria
ter chegado a Salvador no dia lfi
de agosto. A Força A^rca Brasilei-
ra continua fazendo buscas para
localização dn navio desaparecido.

O Contralnrpedeiro "Babitonga"
chegou ao Rio procedente de San-
te*.

NO TRIBUNAL MARÍTIMO — Na
sessão de he-je. O T.M. Julgar* os
seguintes processos que serão rela-
tados r*'n Juiz Epanilnondas de
S-íSM- n.* 3.3S5 -.- naufrArlo dol
bote "ArapuA", prõxirnã A ilha •*** ra

(ContlnuaçAo da O* página)
ciamento do mnrechnl Henrique Lott,a anunciaria Intervenção no Distrito
Federal. E observou: "Assim, o «r,SA Freire Alvim pns*a pela 10a,crii-e e permanece A frente da Pre*feitura",

M.tls adiante, o líder do PDC fêrum anêlo no prefeito, no senlido demandar abrir Inquérito dobre o de-sapareclmenlo do processo relativo
aos ônibus elílrlcos e bem assim nu-tmi.-.ir .. contlnuaçAo dos inquéritos
na Secretaria de Agricultura. Lem-
brou, por outro lado, o rr. Gl-idsto-ne rhn>es de Melo que no dia 29 de
mnio dêste nno o vereador Pnuln
Arenl encaminhou um oficio ao pre-feito solicitando informações sôbrc o
Inudo pericial dn Comissão designada
pelo Executivo para fazer o levanta-
mento dos bens reversíveis dn Llght
e <l 1 Companhia Jardim Botânico.
Esses bens — observou — deverão
licor para a Prefeitura no próximaano, em perfeito estado, conforme os
termos do contrato, e precisamos sa-
ber o estado deles.

Num aparte, o sr. Guilherme M.i-
laçulos lembrou çuc quando no Se-
nado pediu informações ao presidente
da República rôbre a venda, feita
pela Llght, da Galeria Cruzeiro c do
terreno da rua Siqueira Campos, cs-
quina com a avenida Copacabana.

Ambos êues bens — concluiu -•
eram reversíveis, mas foram vendidos ... , ,
pela Licht, apesar do parecer contra- Cidadão Carioca .
rio do procurador iB.irbosn Lima So-| O vereador Waldemar Viana reque-
brinho". freu do Executivo a mudança de de-

PROJETOS nomlnnção da atual praça Itapevl, no
A vereadora Ligia Lcssa Baslos|Ensenho de Dentro, para Praça Fer*

apresentou projeto, uutorlando o prc-relra dc Araújo.

feito a ceder. »ili a forma de comn-
dato, um lote do terreno resultam*
do riesmonte rio morro de Santo An*
tônio no Sindicato dos 11 ..ti .int.n

O sr, MourAo Filho subscreveu pro* doando terrenos A AsroclaçAo
Brasileira do Livro e A Sociedade
Brasileira de Autores Teatrais; •
ainda um terreiro, determinando a
construção de centros cívicos e artls*
ticos nus diversos ba!mu da cidade.

NOVO HOSPITAL
O plenário nprovou em terceira a

última discussão o projeto de nutorla
do sr, Paulo Arcai, dispondo lôbre
a construção dc um novo Hospital
de Pronto Socorro, na Area existente
nos fundos do Houpllnl Souza Aguiar
e nns ocupadao pela Superintendência
de Transportes dn PDF. O Pronto
Socorro, a ser construído, terA no ml*
11111111 400 leitos.

VOTOS
O sr, Domingos D*Ancelo requereu

voto dc pesar pclo falecimento do en-
gcnhelro Mariano Fcrrr./. industrial
paulista c fundador dn AssoclaçAo
Brasileira dos Diabéticos e o Incplrs-
dor das "Semanas do Diabético".

Um voto de congratulações com a
OC1C foi proposto pelo <<r. Murilo
Miranda pela realização com sucesso
do II Concurso Internacional de Pia-
uo. O representante udenlsta indicou
ain.l.i os nomes dos pianistas Peter
Frnnkcl. Sérgio Varela Cld e Dlcter
Weber para receberem o titulo de

ATOS RELIGIOSOS

CARLOS VAZ
DE CARVALHO

(FALECIMENTO)
A f amília de CARLOS VAZ

DE CARVALHO cumpre o
doloroso dever de participar
o seu falecimento ocorrido
ontem, cujo sepultamento se-
rá feito hoje, dia L°9 em Belo
Horizonte, Minas Gerais.

986

Antonino Forzano
(Missa de 30.° dia)

Carmela Barone Forzano; Aníonino Barone Forzano,
sra. e filha; Salvador Viviano, sra e filhos (ausentes nos
Estados Unidos), Antonino Nastasi e filho, mais uma vez
agradecem todas as manifestações recebidas por ocasião
do falecimento e missa de 7." dia, dc seu esposo, pai, sogro,
avô, cunhado e tio — ANTONINO FORZANO, e convidam
os demais parentes e amigos para assistirem a missa de
30.° dia, que em intenção de sua alma mandam celebrar
amanhã, dia 2, às 10 1/2 horas, no altar-mor da Igreja de

_Sta. Rita, Largo de Santa Rita. Antecipadamente agradecem
a todos que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

47247

PAUL ALFREDO SCHLICK
ANIVERSÁRIO

Djalma Cândido Nogueira e senhora, convidam os
amigos e parentes «Hi inesquecível amigo PAUL ALFREDO
SCHLICK, para assistirem à missa no dia 2 de setembro,
que será celebrada às 9 horas no altar de N. S. da Vi-
tória na Igreja de São Francisco de Paula. Largo de São
Francisco. 19951

0TTILIA ARNAUD BAPTISTA
(1.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

Eurico de Andrade Baptista, filhos, filhas, noras,
genros netos, bisnetos, convidam seus parentes e amigos
para assistirem à missa que por alma dc sua inesquecível
OTTILIA mandam celebrar no altar-mor da Igreja Can-
delária amanhã dia 2 (quarta-feira) às 9 hs., confessan-
do-se gratos a todos que comparecerem a êsse ato de fé
cristã. 25672

JOSÉ MARIA BELLO
(MISSA DE 7.° DIA)

Maria Olympia Bello, filhos, netos, noras, genro e cunhadas
agradecem sensibilizados as manifestações de pesar, recebidas
por ocasião do falecimento de seu inesquecível esposo, pai, avô,
sogro e irmão — JOSÉ MARIA BELLO — e convidam os dc-
mais parentes e amiaos para a missa do 7." dia, que mandam
celebrar hoje, terça-feira, dia 1.°, às 11 horas, no altar-mor do
Igreja de São Francisco de Paula (Largo de São Francisco).

19968

ENGENHEIRO

Mário Teixeira da Costa
(MISSA DE 7.° DIA)

0 Diretor, os Engenheiros e demais funcionários do
Departamento de Esgotos Sanitários convidam os parentes
e amigos do seu querido e saudoso colega — DR. COSTA
— para assistirem à missa de 7.° dia que farão celebrar
na próxima térta-feira, dia 1,° de setembro, às 10 horas na
Igreja de N. S. do Carmo, à Rua 1.° de Março.

R270

JUDITH MADRUGA
DE AZEVEDO
(Mbsü de 6o. Més)

AURA DE ALMEIDA ALCÂNTARA
(Rôia)

Olmh <¦> AlmeídA AlritiUr*. ".*->
át A n.r.t:-, AlcinUri, «-nho»» • fl.
lho*. t detn*,U pirentfi tfrmdttem Aa•••..-.r.;'»»:*,(',-í ae ;•»(>- recebida» por-'-.-.«. '¦¦>• Oa fal«cir*>erilo <m mm qutri*
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A-pnelo ú, Sü\a a* mpcn*Ayei**na_ drjYidam a inam ¦*•» pare-nte» al ,«•!
I.» 3.079 — cwinSO:pelo acidente: ...- «.».» latam

do navio -Guar-wsru" com uma eo-'
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pa
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1WJ

ide -rua «auUrau e <ja»rída JtTDrTH.'
A 5. J«é, St*. Asitwiio,

8. Jisúx* Tadeu e 8. RebitfílVJ atra-
SI... Cavalcanti

tm
to de Recife, em agosto de 195S. *j
representado no processo o prAUcoj*r "V".""Z",':*"*: . r 7.***-*¦':* —T~***rr*Kit— ua» esta
EtXr.no }asê de Vaiccnceta»: r**o n° *M'-*?tJ\ {'**>'£*, %Z f»su;i "Ml CnnrAlvtf n» 1 **» - *-**"*« *** Conceito * Boa Morte <**.]
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CONGRESSO NACIONAL
Na Câmara.

ff-iiiiiitiii ¦•:-•• iii I' pâllnal

presiSo, mn» ronservar a aluai dl-
retorla diquela siderúrgica, que pode
ser apontada como modelo do au-
ceiio dn monopólio estatal, no Brasil.

BREVES COMUNICAÇOEB
Ocuparam a tillninn, no período

das brevei rnnTunic.-ici.es. ns scguln-
Tes riepulaiioi: Hélio liamos, afir-
mando que ns serviços do SESC e rio
8ENAC, nn Biilila, atendem rcalmcn-
te aos Interesses rios comerciado» e
reclamando ao IAPC quo paguem
bciis débitos •_. qua somiim n Kl mt-
Ihfle* de cruzeiros — aquele» serviços
regionais: Neiva Moreira, dcfcliden-
do rclvlndlcnçfics da classe dos ra-
dialistns c veicula.nin telegramas ric
elndlcatoi do MaranhDò cnnlrn "o ctl-
tério entregUlsta na cscnli>u do novo
Ministério"; Fernando Ferrari, justl-
ficando projeto quc abre crédito cs-
pecial pnra a conslruc.ii> do prédio da
Unlfio dos Estudantes do Maranlifio c
pedindo providências para o recin-
prego de banc.rlns, quc ge.trnnsfnr-
maram cm "cliomcurs'\ com a llqui-
daçfio de alguns estabelecimentos dc
crédito naquele Estado; Andrade Lima
Filho, revelando o apoiamento das
classes produtoras dc Pernambuco ao
projeto do sr. Tcmpcranl Pereira so-
bre reavallaçflo dns ativos das con-
cessionárias de energia elétrica; Bre-
no da Silveira, pedindo a rápida tra-
mltaçJo do projeto que dispõe sôbre
gratiricaçSo do risco dc vida dos bom-
beirns e soldados ri.i Policia; Mc-
deiros Neto, protestando contra o Mi-
nlstérlo ria Eduraç.lo, por nfto ter sitio
ainda empossada na cátedra de Di-
reito Civil, na Universidade do Bra-
a% a professora Regina Gondim;
Silvio Braga, endereçando Um apelo
fi Cia. dc Rádio Internacional, no
sentido da Instalação ric telefone, 11-
gando as cidades rie Santarém e Bra-
gança com as demais Capitais do
Pais • assinalando que os técnicos da-
quela empresa já concluíram estudos
naquele sentido.

O sr. Sérgio Magalhães (PTB-DF)
•ncamlnhou requerimento no DAS,
Indagando quais as atribuições e res-
ponsabilldades dos integrames da
carreira de dentista no Serviço Públi-
co Federal, sc, no exercício dn pro-
rissSo, estSo sujeitos a contágios e a
risco, pelo contato com pacientei por-
tadores de distúrbios mentais. Per-
gunta, finalmente, quantos médicos
sao beneficiados pelo Dec. Lel n.°
43.IRO, de 1058 c quantos dentistas
estão nas mesma. condições, bem
como se foi encaminhado ao presiden-
te da • Repúblic. projeto de decreto
retifleativn, mandando aplicar os
efeitos d.-.qucle nos clriirgiõcs-dcntis-
tas do Serviço Público Federal.

POLÍTICA DF, CRÉDITO: Discor-
rendo sóbre a situnçSo econômica do
Pais, o sr. Gabriel Hermes (UDN-
Pará), citou pronunciamentos das
classes produtoras, assinalando os er-
ros da política creriitlcia e monetária
do Governo, pelas sucessivas muta-
çfies, no que tange à execuçSo de
planos ric produção, impostas ás em-
presas industriais. Salienta que, de
1955 a 1058, a Instrução n. 135, des-
falcou os bancos privados da quan-
tia de 32,7 bilhões dc cruzeiros, que,

. além do Fundo dos Ágios, foram le-
vados ao incremento do crédito no
setor governamental. Além da revo-
gação daquela Instrução, sugere o
reajustamento dos limiles das con-
tas bancárias, a abolição gradativa
do pagamento adiantado dos ágios
e a sclcttvidade rio crédito.

OS CHEQUES SEM FUNDOS: Pri-
meiro orador do grande expediente,
o sr. Abel Rafael (PRP-Minas) apre-
sentou projeto excluindo do Código
Penal o crime de "fraude no paga-
mento por melo de cheques", para
acrescentar o seguinte artigo, ao Ca-
pftulo VIII: "Emitir cheque, sem su-
ficlente provisão dc fundos em poder
do sachdo ou frustar-lhe o pag.imen-
to. Pena — Reclusão de uni, a,cinco
anos e multa de cinco a cinqüenta- mil cruzeiros". Na mesma oportunt-
dade, apresentou projeto, acrescen-
tando dispositivos A lel n. 2.501, de
1012, dispondo sôbre a emissão e o
desconto ric cheques e dando cinco
dias, a partir dn emissão, para que
o emitente complete a provisão de
«ua conta, sem o que haverá ensejo
a representação crim'nal. Os che-
quês post-datados serão considerados' a vista, U... ando-se como data da
emissão a apresentação ou a; mesma
do cheque d" número anterior. O
cheque deve .cr apresente, o dentro
«te sessenta dias, quando pastado na
praça em que tem de ser pago e 180
dias, quando em outra praça. Os ban-
cos de firmas comerciais podem emi-
tir cheques contra as próprias caixas,
lias sedes ou mala fiiiai.-t e ag.».!-.,
«endo sempre nominativos, fi ordem,
de côr e formato especiais, pagos pre-
lerencialmcnlc.

Nn Justificativa, declara dever-se,
Inicialmente, desvincular o crime rie
«missão dc cheque sem fundos do de
estelionato, constltulndo-o em deli-
to autônomo, nos termos de projeto,
que reconstitui, anteriormente apre-
«enfado pelo deputado Lulí Fran-
cisco. Salienta que a moralização do
Instituto do cheque será do interesse
dos próprios bancos, que lentlrfio,
ttesde logo, o aumento dos sem de-
pósitos,

SITUAÇÃO ECONÔMICA: Na or-
dem do dla. os srs. Sérgio MagalhSes
(PTB) ¦ Oscar Corrêa (UDN) discuti-
ram o relatório do presidente da Co-
missão rie Orçamento, sr. Wagner Es-
telíts, sôbre a sltunção econômico-
financeira do Tais.

NA5 COMISSÕES DA

não lhe lerem chegado m rinrins piei-
lendo-, não porila relatar hoje, eon-
forme o "cnlrinl...... , o iiibanexo do
Ministério rin Farendn, Pnrn preencher
a lacuna e nãn ie perder um dla,
o ir. Mendes rie Morai» (PSP-DF)
tentará relutar o mbaiiexo rio Mlnll-
lérlo dn Guerra, na dependência de
contatos que lerin ontem A noite, O
sr. Milton llr-nndán (PSP-PInul). rei-
ponsável pela parle rio DASP, Infor-
mou fi Comiisáo que hoje A noite
embarcaria para ns Estados Unidos,
pelo periodo de um més, e Tudo fnrla
r.n,, relntnr n seu Kiibnncxo ainda
mije, pnrn não nlmsií-lo. Pelo alu-
dido "cnlcndárlo", n 7 dc outubro de-
vem ser votados os últlmoi suhnnexm
— Subvenções c Receita — tudo Indi
cando, porém, que os prazos nfto po-
derão ser rigorosamente cumprido*,
dn mesmo modo como nllo o foram
nos anos anteriores.

FLORESTAS
As mw li dr ii.ru-. n presidente rin

Instituto Nacional rio Pinho, sr, Aiis-
lides Largura, deverá registrar um
depoimento técnico pcrnnte n CPI
que Investiga a dcvastaçfto .Io: nos-
sos recursos naturais.

UDN APOIA
O deputado Rondon Pacheco, líder

dn bancada udcnlsta, comunicou ao
presidente da Comissão de Economia,
nor oficio, que n sua liderança rc-
ceberâ com empenho a contribuição
que o Grupo rie Trabalho lôbre Custo
de Viria tibuxcr A CAmara Federal,
especialmente se através projetos dc
lei.

Ainda sí.bre a matéria, soube-se
quc o líder da Mnlorla, ir. Abelardo
Jurema, Já encetou ai primeiras pro-
vldênclas para o próximo depoimento
do genernl Ururai Magalhães, pre-
sidente da COFAP, Junto ao referido
Grupo de Trabalho,
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O ABASTECIMENTO...

EMPOSSADO O NOVO DIRE-
TOR DO C.N.E.P.A, — Em ato rea-
li. nlo no Gabinete do ministro da
Agricultura, ontem, com a pre-
íença de diretores e chefes do
Serviços do Ministério, do Reitor
da U.R. e membroí do seu cor-
po docente, parlamentares e Jor-
nallslas, tomou posie no cargo de
diretor-geral do Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agrnnôml-
cai o engenhelro-ngrônomo Joié
Lobío Gulmariti, antigo técnico
daquela Secretaria de Estado e
que vinha exercendo, há dois
anos, as funções de diretor da

Divisão dc Fomento ria Produ-
çAo Vegetal, do D.N.P.V. Na
oportunidade, o sr. MArlo Mcne-
ghetti externou a confiança que
deposita no novo dirigente do
C.N.E.P.A., cuja competência e
dedicação ressaltou, fazendo tam-
hém alusão aos serviços relevan-
Tes prestados a êsse órgão pelo
ex-diretor prnf. Waldemar Ray-
the de Queirós e Silva, recente-
mente falecido. O empossado, em
brevea palavras, disse do leu pro-
pósito de continuar prestando ao
pali colaboração efetiva, tal co-
mo o seu antecessor, no de-
gempenhn do elevnrio rsrgn •
com que a confiança do chefe do
governo ar .bava de dlsttngul-lo.
Na foto, flagrante da assinatura

do termo de posse.

(Concluilo da última piglna)

ta . 2fi parn o consumidor, Jun-
lamente com o produto acom-
panha unia prnpnfinnd/i sftbre o
scu valor nutritivo na nlimen-
tacío,

MANOBRA ALTISTA
De acordo com o relatório so-

bre a produção de nnoz em todol
o pais, enviado ao presidente da
COAP paulistn pelo dilretnr do
Departamento dc Abastecimento,
a ínltn dôsse produto na capital

quo hoje começou n ser sen-
tida — não passa de manobra
nltistn dos especuladores. O rc-
latório afirma quc: "será uma
afronta o aumento do preço do
arroz em nosso Estado".

O sr. Orestes Pioronl Coblio,
alerta o órgão controlador de
preços, no sentido de que exer-
ça fiscalização severo, para so
evitar que se repita com o arroz
a crise quc ocorre com o feijão.

COMEÇA A FALTAR OARNE EM
BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE, 31 (Sucursal)
A carne começou a faltar em Be-

lo Horizonte. Alguns marchantes sus-
penderam suas atividades enquanto
outros reduziram a matança, provo-
cando a escassez dn produto neita
Capital.

Ao que se propala cm Belo Horl*
zonte tudo náo passa de uma mn-
nobra dos marchantes, viiando o au-

ment/t do preço dn carne, Hoje, ió-
mente 25 mll quilo» de carne finam
disTrlhuldoi aoi açougue», insuflcien-
Te pira suprir Ai iiece»siri»riei doi
habitante* de*la Capital.

O povo eslá revoiiado com Ul sl*
tuação e espera que a* autoridades
estadual» e federnli encontrem uma
toluçAo para por fim a crlie atual.

MEDIDAS CONTRA A ALTA DO
CUSTO DE VIDA

BELO HORIZONTE. 31 - "Para
que a alta do cuito de vida não se
acentue durante a fase mnls aguda
da entre-snfra é preciso evitar a açfto
dos intermediárloi, que ta colocam
entre a fonte rie produção e as 70-
uu ia «ojisumo", disse ontem, ao vi-
sitnr a CASEMG o ce,l. Humberto de
Melo, secretário do Conselho dc Se-
gurança Nacional. Aquela autoridade
velo a Relo Horizonte com n finall-
dade de pronunciar uma conferência
na Secretaria de Segurança Public*
acerca dos problemas do cuMo de
viria e ordem social. Na CASEMG o
cel. Humberto de Melo travou con-
tato com o liitema de armazenamen-
tn da empresa, uma das bates da atl-
vldnde abastecedora do Estado. Dls-
se na oportunidade que os produto-
res, devem uniformizar a sua produ-
ção e que oa intermediários devem
ser evitados, "pois eles estocam o
produto, forçam a sua carência e
vendem multo mala caro", (Asp.)

O PROBLEMA DO ABASTE-
CIMENTO

BELO HORIZONTE, 31 — O cel.
Danilo Nunes, secretário do Conselho

Coordenador do AbMtactmentr., pro-
hunelari hoje, uma e*mf*r*nels na
AiwcUçào Comercial, Ai J0 horss,
lôbre o pro. ler. • que vem nirglndo
no «ctor da atividade abaitecedor».
Orlenlador de um órgfto Impnrtan
liiiimo como o C.C.A. o cel, D»nl
ln deverá expor 01 planoi que pos
tul o Conielho pira evitar 1 falta
de gênero» de primeira nece.ildide.
(Asp.)

PROIBIDA EXPORTAÇÃO DE
FEIJÃO

• RECIFE, 31 -• O ir. Jamesson Fer-
reira Lima, preildenle da COAP, bal-
xou portaria proibindo, "a titulo pre-
cárlo", a exportsçfto de feljftn pro-
duzldo nesle Falado. Visa essa pro-
vldência, garantir o abnsteclmenlo

I desse produto em rernambuco, asse
j gurando a manutençSo doi preços
| atuais da mercadoria. (Asp.)

CARNE DE BALEIA
: RECIFE, 31 — A COAP de Pernam-
buco recebeu uma proposta, nn *en
tido rie ser feito o abastecimento de
carne de balela, no Recife, em vlita
da falta da de boi, considerando quc
a carne daquele cetáceo tem o mei-
mo valor nutritivo da outra. Segun
do a proposta o primeiro forneclmen
to terá de 5 toneladas. (Asp.)

QUEREM AUMENTO DA CARNE
VERDE

NAZARÉ', Bahia, .11 — Segundo
nossa reportagem conseguiu apurar,
os abatedores desta cidnde, lniatli
feitos com os preços atuais, já estão

Os cabelos...
(Conrlmln da Altlma página)

ançat, diferem dot adulto».
fVn» crianças opargeem Incha-
çóes nos Tnembros e dlar-
rrtn, que também, pode dar
nos adultos, Nestes podem
faltar at incitações e os ca-
ractere» sreiinddrios dos sin-
tomas «fio menos acentuado».

MUDOU DE CÔR

Durpalino, ao que no» tn-
formou o acadêmico Am(n-
dota, tinha o» cabelos, barba
e bfoodcs pretos. Depois da
doença a cór dos pêlos foi
clareando c hoje o homem
está aloirado. Mas os pron-
nó.slicos dos médicos indi-
Cflii. uma cura neste mal, de-
iiciido Durvalino, brc.emen»
te voltar ao seu ...tado nor-
mal. Entretanto é»te caso —
se.undo no Distrito Federal
— fem despertado o inter.s-
se de diurnos especialistas,
sendo que istes casos sâo
muito raros na literatura mé-
dica mundial.

ie movimentando pir» mnjorar em
seis cruzeiros por quilo o preço da
carne verde, que pasiarA de 38 pa-
ra 42 cruzeiros. Esta será a segunda
majoração que a carne sofre éste
ano. (Asp.)

CÂMARA
MINISTRO VAI DEPOR

Hoje, is 10 li, o ministro do Trn
balho. ir. Fernando Nôbrrga, compa
rtwerá A Comissão Parlamentar de
Inquérito sôbi-e o SESC-SENAO para
registrar os esclarecimentos que lhe
fornm Follcitadns pelo órgão de sin-
di.Ani-ln, todos vinculados ás irregu-
laridafl.es denunciadas, e constatadas,
naquelas instltulç. es de as.lstíncia
facial Aos comerciados. No exercício
da preildèri.la, o deputado Ferro
Cesta formulou previamente 31 que-
•lio» parn serem respondidos hoie
relo ministro, que abordam o pro-
filem» rio reconhecimento dos sin-
dlcntos patronais, .unrlonários do Ml-
nistério que são remunerados pelas
fitadas, entidades, delegações ao es-
trar.gelm, etc.

Na manhã de ontem, riepós o ex-
membro do Conselho Nacional do
SESC rio Distrito Federal. «>-, .Tona-
thns Nunes Pereira Filho, atual conse-
lheirp da Ferie- ação do Comércio
Atacaritita do Rio de Janeiro, queengrossou o rol dos que acusam .
grupo liderado pelo sr. Rin.llio Ma-
chado Neto. rin Confederação Nado-
nal do Comércio. Enlre outros fatos,
citou o do ex-dirctor do SESC na-
rt.nal, sr. Waldemar Manques, que
nfto mereceu 0.11-lquer punição dos
cYrgíos competentes, meimo dtpois de
constatadas — por um Interventor e

firm* "Sotrva" de contabilidade,
em ISS — as irregularidades que lhe

POLICIA
Também hoje, pela manhã, deve

reunir-se a CPI s. bre Corrupção Po-
llclal. que ouvirá Tré» comerciante*
aros »s dlUfinclaa que. n» semana
passada requeridas pelo deputado M.-
nfJfi Cí-ríc; ÍUCN-DD, foram p«-
aoalmenle executadas pelo depulado
Alfredo Nasser (PSP-Gatill, pr*-
aídente do Argtta smdirante.

RFLAÇÒE. EXTERIORES
O deputado Afonso Celso TPSD-RJT.

relator do projeto que precwuaa uma
ampla reforma na ostruTura funcional
<So" Ministério d»s RrUc-Vs Exterior»*,
deve oferecer o *eu pare. er. na Co-
rr.lrsãe de Serviço Púotiro, denTro d»
im*>n lemana. O parlamentar fluml-
Tienie Tem maottdn relíf.a.-tíw con-
Tato* com elemento* th» Itamarati.
eirc.!»mv»nTe m> propéWo de Mt>*r
a* a orientaçio do atual ministre
Hor*.lo Lafer. po «jue tr refere w
aludido pwjeUT de ífl, coincide tm
1 do tt. Negr*o rf* Uma. que pro-
pugnou pela reforma ? Transformou-a
ws proporiçlo **r>\ andamento aa"votação 
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Um sistema diferente, exclusivo, cientificamente provado como a MANEIRA PERFEITA para lavar roupa

Lava "acariciando"

...e a roupa fica tio branca quinto i possível ie obter!
Ê ROtivtll Agora, graças 10 exclusivo Tambor Rotativo da Laundromat,

a íOBPt para >cr lavada i luavcmente "acariciada"! Cada minuto,
tMas u peça» üo levantada], -iridas t tembad»» 64 vim • de maneira

cientificamente provada como perleita para lavar roupa! Nio esnte mais
roupa realtraradi, nem roupa mai livida - tudo i lavado por igual, «em fiot
puxado» ou botfio quebrado- E t. Laundromat pode oferecer nto, craçaj ao

novo siKcma que inclui o revoluuonino e exclusivo Tambor Rotauvcl

Lsundromat Weitinghouie

i a miauiaa de lavar mau procurada em todo o mundo. Veja porque -

Anualmenu, a *foonghocM dsjtma uma verba auptnor t 100 milhõe*
cc dóíarei exclusivamente para fitunciir pesquitai em koj '.A ¦¦¦>¦-¦ ¦-

Aí. cxpetitri«f.tam-M u raa« divenss maneim» de Tomar a vida
melhor t mah confortivtl. E o» t-cnicos da Wertinshota* • em

"rttajwarda" cientifica çot nio tem ifual - ropondem pelu inovtçõn
e iperíeiçoinitatoi qoe tornam aeua prodmoi lideres etn todo o

rr.: -..-) Por «ux «pofct-, m fór Veningliouit!

I
I
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NOVA TURMA DE ESCREVENTES DA FAB
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AVIAÇÃO

Flagrantes cm que aparecem o juramento dos novo
escreventes, o briR. W. A. Monlczuma diretor dc Eítsin

*t i\ ! ti ______.!__. __. _... Hnilti.n-in
escrcvcmcs, o oriR. vy. rt. iuuhicíuiuo u»».»i ««- Eítsino
entregando o prêmio ao 1.° classificado c os padrinhos
entregando o breve ao sargento Zanonc Camelo.

Na Bas- Aérea dc Santos realizou-,escreventes tomou a dcnoinlnnçao de
ccílmônl.i dc dlplomação da Oa. "1." ten. J. G. Emilio Cruí" tem_co-¦e a _.

Turma de Sargcntos-Es.revcntos, que
precrwherAo os claros existentes nns
diversas Unidades da FAB.

Perante o dirctor-gcral dc Ensino,
brig, V.aldcniii'0 Advlncula MontezU;
ma; do comandante da Base. ten.-
cel.-av, Francisco Altredn Gouvêa
Horcadcs; representantes da Guarni-
çfio Militar dc Santos, S. Vic-cntc c
Guarajá; la, Cia. Independente dc
Bombeiros; Guarda Civil; Policia Ma-
rltlca e Aérea; Prefeitura Municipal;
7a. Divisão Policial; c pessoas das fa-
niilas dos diplomandos.

O tcn.-ccl.-av. Francisco Horcadcs
procedeu a leitura da sua "Ordem
do Dia", dizendo: "O marco que ho-
Je conquistais representa para vós
uma dupla vitória: a conquista do
um diploma que vos habilita para
uma atividade útil à coletividade e
a satisfação para a vossa consciên-
cia dc ter cumprido, pela dedicação
• esforço, mais um dever, que a Pa
tria vos Impõe."

Prestaram os formondos, em nume
ro de 53, o compromisso rcgulamen-
tar: Ao sermos Incluídos no soWiço
ativo do Corpo do Pessoal Subaltcr
no da Aeronáutica mediante o Cur
¦o que acabamos do concluir, prome
temos, conscientes da'responsabilida
de que assumimos consagrarmo-nos
Inteiramente ao serviço da FAB, cuja
glória do passado, a certeza do pre-
acnte e a esperança do futuro, ga-
rantem a grandeza de nossa Pátria.

Após o desfile cm continência à
Bandeira, a sarg. Izaltino Pereira Ba-
tlsta, como orador oficial da Turma,
agradeceu ao comandante c instruto-
res, ós ensinamentos que lhe serão
Úteis para o resto da vida.

Por último, procedem-se a entre-
ga dos breves c diploma aos 55 no-
vos sargentos-escreventes da FAB,
pelas madrinhas e padrinhos, tendo
o dirctor-gcral dc Ensino, brigadel-
ro Montezuma dlstinguido o aluno
classificado cm l.o lugar, sargento
Antônio Gurgel do Amaral, com o
prêmio denominado "Base Aórea de
Santos". Entre os diplomados anota-
rnos o sargento Zanoni Camelo Uo-
cha, que pertence A lotação do Ga-
blcnto do ministro. A 6a. Turma de

"Revista da ECEMAR" ...

O ministro F. A. Corrêa de Mello,
assinou portaria, autorizando a Esco-
la de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica a publicar uma revista
— "Revista da ECEMAR" — com o
finalidade dc divulgar estudos de
base doutrinária, interpretações c
análise de problemas cie ensino do
aeu Âmbito,

O rnm,-inrlai.il> rii J£ÇEMA__ seri .".
diretor responsável pela Revista e
designará Oficiais c outros elementos
da Escola paia os trabalhos de roda-
çíio. Ficou também o comandante da
ECHMAR autorizado a adotar, na .s-
crltu.aç.lo contábil da Escola, o ti tu -
do "Revista".

mo patrono Bartolòmeu dc Gus-
mão « prestou homenagem póstuma
espc.lal ao jornalista Manoel Nas-
cimento Jr.
Homenagem
ao brig. Henrique Fleiuss
Os oficiais e funcionários do Ml-

nistério da Aeronáutica e do Conse-
liio Nacional do Petróleo, aprovei-
tando o ensejo do transcurso, hoje,
do aniversário natallcio do brigadel-
ro Henrique Fleiuss, lhe prestarão
carinhosa manifestação dc apreço,
após a missa que mandarão celebrar,
hoje, • em ação de graças, às 10 ho-
ias, na Igreja da Santa Cruz dos Ml-
litares.
Linhas aéreas
internacionais

A diretoria de Aeronáutica Civil
aprovou os intinerárlos e horários
das linhas aéreas internacionais "Rtn-
Buenos Aires", da VARIG, para ser
executada com aviões do tipo "Con-
vair 240" para 40 passageiros ou "Su-
per ConsUllaticm-10.9 G", para 53
passageiros (40 de la. classe, 15 "tu-
ri-ta" e 4 leitos), 60 passageiros (26
dc la, classe e 34 "turista") ou 63
passageiros de la. classe, com saldas
do Rio de Janeiro às terças, quartas,
sextas-feiras, sábados fe domingos e
escalas em S. Paulo, Porto Alegre,
Pelotas, Montevidéu', chegada em
Buenos Aires c volta nas mesmas es-
calas; "Corumbá-Ccchabamba", da"Cruzeiro do Sul", com aviões "Dou
glas DC-3" para 21 passageiros e sal-
das de Corumbá às quartas-feiras e
domingos, com escalas em Hoborc,
San José, Santa Cruz de La Sicrra
e chegadas em Cochabamba,"Nova York- Buenos Aires" da"Pan American", com aviões "DC-
713" (6C passageiros e 62 passageiros)
c "DC-6B" (66 passageiros), com sai-
dns dc Nova York aos domingos e
escalas em Caracas, Rio dc Janeiro
c S. Paulo: saldas de Nova York às
segundas-feiras, com escalas cm Port
of Spain. Rio de Janeiro, São
Paulo e Montevidéu; saidas de Nova
York às quintas-feiras, com escalas
cm S. juan, Caracas, Belém. Rio de
Janeiro, s. Paulo c Montevidéu; sai-
das de Nova York às quartas-feiras,
com escalas cm Caracas, Rio de Ja-
neiro, S. Paulo e Montevidéu; saí-
das de Nova York aos sábados, com
escalas em San Juan, Port of Spain,
Belém, Rio de Janeiro, S. Paulo e
Montevidéu, todas com aviões DC-
7B dc 66 passageiros e saidas de No-
va York às têrça-feiras, com escalas
cm S. Juan, Antigua, Brlgetown,
Port of Spain, Gcorgetown, Parama-
rlbo, Calena e Belém, com aviões
DC-6B de 66 passageiros; saldas de
Nova York ás terças-feiras, com e«-
íâ.Sa l-iu caraças. Rio de Janeiro e
S. Paulo c saldas tle Nova York às
sexta-feiras, com escalas em Caracas,
Rio de Janeiro, São Paulo c Monte-
vldéu, ambos com aviões "DC-7B" ce
62 passageiros, todas com chegadas
em Buenos Aires e volta fazendo as
mesmas escalas.

AVISO AOS AVIADORES
A Diretoria dc Rotns Aéreas

divulgou, ontem n noite, ns sc-
gulntcs informações;

FERNANDO DE WORONHA
(FN) — ZWFN. transmissão na
freqüêneln dc 5105 quilociclos, c
Rádio Noronha, tninsmissfio na
frcciüôncia de 126.7 megaciclos
restabelecidas.

ALEGRETE (RS) — Acra-
dromo praticável para aeronaves
C-47; 1227 Uruguaiana (RS) —
Aeródromo praticável.

FOZ DO IGUAÇU (PR) —
Aeródromo praticável com cau-
tela, devido piso escorregadio.

BARBACENA (MG) — Radio-
farol prefixo BQ, freqüência de
320 quilociclos, inoperante.

FORTALEZA (CE) — Arca
compreendida entre os pontos dc
coordenadas de 03°37,S,"J°09,W,
04°12'S/37°3rW, 04°01,S37°2rW
c 03°26'S. 37°59'W interditada até
a altitude dc 5.500 metros, no
período de 1 a 30 de setembro,
entre 11 e 20 horas, Z, diária-
mente, devido exercício dc tiro
real e 1235. NATAL (RN).

Cancelar o Notam n.° 901.

.Reunião hoje no
Aeroclubc do Brasil

Ef-.tá sendo estudado o programa de
solenidade!, cum que u AeroulUbe do
Brasil comemorará a "Semana da
Asa" de 1939, Inclusive a celebração
do seu 48.° aniversário, dia 14 dc ou-
tubro próximo.

A Comissão Organizadora marcou
reunião para o dia 3, entretanto íoi
antecipada para hoje, a fim de que
haja tempo suficiente para discutir
o programa.

A reunião de hoje será às 17 horas,
na sede social do Aeroclube, à rua
Álvaro Alvim 31. 11.° andar.
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Êste 6 o "AW-650" (ARGO-
SY) construído pela "Arms-
trong-Whltworth" na Grã-
Bretanha. É o primeiro avião
cargueiro c dc passageiro
(combinadu) com cnbino
pressurizada c lurbo-iiélico.
O primeiro vôo íoi efetuado

DESASTRE EM BARRETOS
SAO PAULO. 31 — Um desastre jocorreu na manha de ontem corri um

monomotor na cidade de Barretos, I
no qual morreram dois políticos lo-
cais, os srs. Valdo Santos e Savini
de Almeida Prado.

O desastre verificou-se a qup.ro
quilômetros da cidade, quando o"Cessna" dc dois lugares, pilotado
pelo seu proprietário, sr. Valdo San-
tos, juntamente com seu companhcl-
ro dirigla-sc para Jau, onde se en-
contraria com uma caravana pollti-
ca. — (Asp).

cm 8 de janeiro último . on-
tem recebemos comunicação
de Londres que a companhia"Riddle Airlines", dc Miami,
Flórida, (EE.UU.), havii as-
sinado contrato _..<ra a com-
pra de 10; ao mesmo tempo
informava que a RAF huvia
ordenado 15 do tipo "660"
isto é, a versão militar da _.c-
ronave. Nós o chamamos"Vagão-Diligência" (Frcigh-
tercoach). Tem duas caudas a
exemplo do "Fairchild" (car-
gueiro). Decola em qualquer
pista: (1.235 mts.) concreto,
grama ou terra. Velocidade

"Boite-Show" no Clube
de Aeronáutica
>'o próximo dia 12, haverá no Clu-

be de Aeronáutica, "boite-show".

tlc cruzeiro dc 440 . is. H.
Peso máximo 37 tot s. Carga
máxima 12.600 kg (Foto;
Arquivo do Correio da Ma-
nhã). ,-.„, •

PIONEIRO DA AVIAÇÃO
FARÁ CONFERÊNCIAS
O sr. Dldicr Daurat, um dos pio-

nelros da linha Franc_.-Am_.ica rio
Sul, antigo diretor da "Acropostalc",
chegará cm breve ao Brasil, como
divulgamos em nns«n erllçiin rie rin-
mingo último, onde virá fazer uma
série dc conícrénclas sob o patrocl-
nlo da "Air France" e da "Alllnnce
Françalsc", c cujo tema será "San-
tos-Dumont abriu para a França o
caminho dn Cruzeiro do Sul".

As conferências do sr. Daurat, se-
r..i> realizada na segunda quinzena dc
setembro em Natal, Recife, Rio de
Janeiro, São Paulo. Santos c Porto
Alegre, cm data c local que oportu-
namente divulgaremos. ~

AERONAVE DO ESPAÇO
NA VELOCIDADE
DE 19.300 KMS.-H.
LONDRES, 31. O eng0. as-

tronáutico norte-americano Dnr-
reli Romick revelou hoje o pro-
jeto de uma "possível e prática"
aeronave espacial pnra passagei-
ros que poderia realizar cm 40
minutos uma viagem de Londres
a Los Angeles, -ia Califórnia,

Romick, diretor de Engenharia
Astronáutica dn "Goodyear",
dos F"..UU, fôz a revelarão nu-
me entrevista à imprensa, decla-
rando que a aeronave do espaço
poderia desenvolver uma vcloci-

.dade de 19.300 klms, por hora c'que os 10 anos de trabalho na
Companhia sôbre o assunto o
haviam convencido que "uma
aeronave do espaço impulsionada
por foguetes é uma possibilidade
pn»a 1975".

Tratava-se de algo mais que
um sonho cientifico e que a ae-
ronave poderia levantar vòo co-
mo um projétil autopropulsio-
nado de 3 etapas pnra alcançar
unia altura de 56.000 metros e
uma velocidade máxima de
19.300 kms. por ..ora; poderia le-
var 25 passageiros e a segurança
seria completa, percorrendo 8.800
klms. em 40 minutos. (UPI)

TURBINAS ROLLS-ROYCE"
Araba ile ser divulgado cm Glas-

gow. onde sc realizará a "Scottish
Industries Kxhlbition" (Kalvin Hall)
que dos 1.425 avióes a Jato ou turbo
héllcc encomendados ou para serem
entregues ás companhias comerciais
no mundo ale 1960 (com cxccçAo do
bloco soviético) 45% são de constru-

CEGO AO VOLANTE
PRESO POR EXCESSO
DE VELOCIDADE
ALEXANDRIA — Foi detido por

um guarda do trtnalto, por é«ce»»o
do velocidade, um cego, de 23 «noi d*
;d;idc, que dirigi» um automóvel nei-
tn t Idade — relata o Jornal "Al Akh.
bar"

Um rapaz tentado ao lado do mo«
torista cego lhe Indicava oi alnal»
de trânsito abertos ou fechados, bem
comn oi dificuldades que te apresen-
i.iv.,111 quanto .i transeuntes ou ou-
triu viaturas. No carro, iam ntnda a
ni.te. n Irmã e outra parenta do d» tt-
do, cuja proflst.lo i a de diretor oa
E.cola Profissional dos Cegos. iFPi

j Decretos do presidente
da República
Por decretos do presidente da Re-

i pública foi retificada, em rasarei-
1 mentn dt- preterlçAo, a antigüidade

de promnvílo ao atual pAsto, do ten-
rcl-.iv. Ktlene Andrade Bussiére, de-
vendo figurar no almanaque do Ml-
nistério da Aeronáutica lmcdlatamen-
tc abaixo do seu colega José Evarls-
to .luiiinr; retificando, em ressarci-
mcnto de preterição, n antigüidade
de promoção ao atual pôsto do cap.
IG. Joel Botte Nogueira. n..o sofren-
do alteraçilo a sua colocaçAo na cs-
rala hierárquica do seu Quadro a
considerando promovido ao pôsto da
capitão, por havor serviço na zona
de guerra e "post mortem" ao pôsto
dc major, por ter falecido em conse-
qiléncia d<> acidente de avlaçfio oc_t-
rido, em serviço, no Destacamento ds
Base Aérea dc Campo Grande, o en-
tãc 1.' ten. Wiron do Amaral Cintra.

ção britânica c 41% de construção
americana.

Desse total (britânico) temos quaconsiderar que 61Co é da "Roll^-Hoy-
ce" c que 21% das aeronavea ameri-
canas (123) são equipadas com tuas
turbinas.

20.° EXPOSIÇÃO AERONÁUTICA DE FARNBOROUGH
A 20.' Exposição Aeronáutica de

Farnborough, vitrina da indi__trla
•xpeciallzada da GVã-Bictanha, e
que estará aberta de 7 a 13 do cor-
rente, promete conservar a reputação
de que gora como a maior c mais
detalhada exposição (particular) do
mundo.

A menos que imprevistos inteivc-
riham, nenhum motivo h.i pnra que
o público deixe dc ver. pela primei-
ra vez, pelo menos quatro novos ti-
pos de aeronaves, todas cias em
vôo: "Vlckers Vanguard". (versão
aperfeiçoada do modelo "Vlscount"),
O turbo héllcc "Argosy", (Armstrong-
Whltworth), o "Short S.C.I.", apa-
relho de decolagem vertical, pvoptil

culando-se que, cm termos de"stands", despesas de vôo e huspe-
diigcm, cada companhia gasta uma
média dn seis mil libras esterlinas,uma larga soma à qual se deve ain-
da acrescentar as despesas de reto-
ques finais, pagamento de pilotos eo possível efeito dc interferência
nos testes experimenta.».

Considera-se o "show" "como 
par-tc essencial da campanha dc expan-

são clc vendas da indústria aero-
náutica britânica. Todos os anos,
um número cada vez maior de visi-
tantes estrangeiros (muitos deles
com uma caderneta de cheques na
inflo) observa os aparelhos c equipa-
mentos expostos. Ninguém, eviden-sado por uma bateria ile cinco mo- temente, c ainda menos os fabrlcantores n jato c que se considera o.tcs. espera que o freguês entre em•p....;;,,', .-n~i; promissor dá Grã-jcontato imediato com um vendedorBretanha nesse campo c, com vista.. e c.ic;.:r.c;:_!e ia aviõe.» dc passa-«o futuro, o "N.R.D.C. HoVercraft",[gclfos ou uma esquadrilha de dpa-construído pela "Snuntie.s-i.oe" equej reinos militares já em fase opera-sc desloca sôbrc um colchão dc ar. Icional — como o "English EletricEspera-se, por outro lado, a ex- Llsiitiiing", versão biplace dc trei-

Íioslção 
de novas versões de inodê- namento e que sc espera seja exibi-os já conhecidos, inclusive o "Co-|du éste ano em Farnborough.

nret, 4B", o bombardeio "Hat.illey
Page, Victor". propulsado por qua
tro turbinas "Conwny", iltolls Hoy
ee) s o "Saundcrs-Roc, P531". heli
cóptero de cinco lugares..

O programa aéreo, como n parlei"." ~ ™ lc
«tática. destacar-sc-.. pela varie- "lKiíJf?*_-,
dade: o "Auster." aparelho leve dcLH'?*"''"^
pulverização de colheitas c coimini- "«,,íran**Sa?.

Ocasionalmente, o Inesperado acon-
jteco — como sc viu com o "Faircy
jRotoil.vne", avião dc pasngeiros dc'decolagem vertical, comprado por
[.uma firma americana no ano passa-do — mas nem por isso deixa dc ser

cações cm geral, dotado daquela
manobrabllldadc sempre tlto compe

identemente, mídia muito maior
cs é realizada direta-

mcnto nos "stands", mas, dc qual
quer maneira, a compra dc aviões

tentemente demonstrada por Dou-!csig° mcsCi' ,dc, c$u'dos Adps «Pedos
glas Porteovw. piloto de prova da SSSÍE^iS'?¦ dC Vd°' dâ,aS dC
fábrica c também os foguetes c mi..-1cn,rcga c Prc?os-
séls que no: dias rie hoju comple- *ste ano. o técnico tlc aeronáutica
mentam os aparelhos convencionais.jterá motivos" para mostrar sat.sfa-

A parte destinada ãs armas tele-;ç>''0. Encontrará Ma pela primeira
gm.ii.-.s nmplinu-so éste ano. com;vez, por exemplo, o "Hovcrcraft",
«frito, cm pelo menos 40%. O vim novo conceito de transporte e•Black Knight" — foguete cxperí-iquc, bastante estranhamente, apuar-
mental dc alta altitude c que tan-joa ainda classl.ic.ic5o oficial, seja
to êxito colheu-np atri passado cmj-omo aparelho afretv.- seja dc sUjícr
provas rcalíjaila_ na Austrália -tlcie. c que os ".fabricantes ategam
aparecerá lado a lado com.o "Blo-joue pedem construir, cm versões dc
odhound". d» "Brlítol", <> outrosjcentenas de tonei:..i... o conduzir
modelos já em e.tâgio operacional «-'-«ageir.» e cargas com pequena
na. forças armadas. -despesa sôbre a água — no Canal da

A exposição terrestre, espalhada Mancha, por exemplo, ou em terra
por um saguão que cobre uma área!plana, como nos desertos.
de 4. mil metros quadrados, von-- Como grua voadora nada há que
vence imediatamente o» que duvi- se comparcfc ao helicóptero "We*-
ái-m ,..; eap-ichiade de Far..bor"imh:t!snd Wcstminsler", chegan-.o ;l-
de continuar a atrair vlsitant*! SValguns técnicos a prever grande ven-
apAj anos. a despeito do miísmo de,'daa para esse aparelho nos piéxl-
que o número de novos tipos de'mes dez anos.
aviões deve ser Inferior aos dos sno.' Os produtos expostos pelas firmas
que se seguiram Imediatamente i; fabricantes de motorw, por outro
guerra. De qualquer maneira, o vt-lUdo, n-lo deixarão de provocar jus-
•itante encontrará o basUr.te para<!ticado interítóe: nomes famosos'lhe encher o» olhes nos 3T6 -sU_K_S*,jco_ao Rolls Rojrce, Napters, Brutol
Internos e externos, muitos deles Siddcio e De llavtland. cujas e\-
reformado» desde 195T. portações desde o fim «Ia guerra al-

A parte c esp*ç«. destinado aos fo- esticaram a soma de 2S0 milhões dc;
guetes, epnía-se tarnbím com um;iibra» ciicriinis — no ano pasi3-
aumento de mala *Je 50'5* numa »e-:iío atingiram praticamente 50 mi-
irund» expcwtçio extem». onde es-Jlbôe* de libras — e no corrente
Urio à vista o.« M^i-j-vf:'!;.. dc,exercício quçbram r««rdei em et-"radar* de g ;¦»¦•--.e porte. Considera-;ma de recorde*.
•• particuiarmente ln'.port»r.*»e êsse: Em terra e no eitt de Hampshire.
aumento de espaço pi.rque. n<« tit-:tujlaterra. os vtottante* conhecerão
timos »e!» roest». apartífeos *e s-íííçííís -rtaa_t.ro os arodutes íinaís de
• radar britânicos Ribot eomptSdMjPtJo rcettd» &S wtafcõe» -te libras es-
ror 11 patse» eítratigeirc* E sâo .«tina» gstlaa em pesquisas., aper-
Justamente esse* modelos trais re- te:Çosmtnto e produçáo. Uma romã
eèrtes que o curiosa «rá «jonunS-4es«a rc__saiu_.1c «igere o ctudado e
dsde de conheter. As duss ***** te-!9 espíxíto taov*dor, • íxoestiilai-e
temss abnatvteie n»da rnencv» <!e » om testes e a preetsio o« warsufa-
avi metros qj; .dr*-io»i' ttaa: mst^si âirtinu» d*s «cru-

A v<octe«iade do* Cwartrwtorw M- cs e h-.b-iíUíd* d» efigeráiant d*
ror.,i'j«c.vs Bri*.4nt.v» «SR^Cí ct_jte;a GrJ-Çrelsahi., qtte Uítt* respeite
tMas a» de*¥«*£t d* «xpcírtçio, cga-merecem oa rauodo ia tetro. tBXS).
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ao entrar no

QrAaIDE°|\|CUíRSO
EAL

Voar pela Real é mesmo um grande negócio! Começa que você

tem de tudo: conforto máximo... tranqüilidade absoluta... e
l -

tratamento impecável! E agora, então, a fabulosa chance de ser

o "Milionário do Ar" — com 3 milhões de cruzeiros para você

gastar como quiser. Isso sem contar os outros prêmios maravi-

lhosos do 2." Grande Concurso Real. E a única condição para

você concorrer é voar pelo Real! Cada vez que você viajar,

ganhará um cupão numerado. Depois è só aguardar o sorteio

de 10 de outubro do qua! você pode ser o felizardo. Mas,

mesmo não sendo sorteado, seu cupão tem outro chance: ê!e

vale para o sorteio de 19 de dezembro, quando será'dis-

distribuído O Grande Prêmio de 2 milhões... só para você!

Ao todo 20 milhões em prêmios!

Basta voar para sor Milioüário do ArS

TAM
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^wtlWÊÊW^9_WS^^
KW"|,ajjenii::IIÍ!;'i'ii?:- .' ¦'. O^^ BÉhI l*J

DINHEIRO
18 DKW-VEMAG
e um Grande Prêmio dt

3 MILHÜlj
para você comprar o qut quistr I

Ganhe mais 2
36 viagens Super-H aos Estados Unidos
(18 passagens de ida e volta para duas pes-
soas, com estada paga de 10 dias).

18 viagens de férias para toda a família —

Passagens para o casal e todos os filhos c
Foz do Iguaçu, com estada de 10 dias no
novo e maravilhoso Hotel das Cataratas.

18 máquinas de lavar roupa "Westinghouse

laundromat".

18 relógios EternasMatie
Automático com rolamento de
b mais moderno do mundo.

esferas.w

fl
„

Uma promoção dos i
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Procuro também o seu Agente dt Turismo

Corto Pct*Rt« «•• 221, Pter.o *. Rádio Noconol eto Ko ds Joo»!'0-
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TAXAS PORTUÁRIAS
COMPANHIA DOCAS DE SANTOS

Taxas de armazenagens baseadas e calculadas sobre a antiga classificação aduaneira de "direitos mínimos", que foi abolida pela Nova Lei de Tarifas n.° 3.244 de U de agosto de 7957 —

Recursos ao Egrégio Tribunal Federal de Recursos, interpostos pela COMPANHIA DOCAS DE SANTOS contra a supracitada interpretação e que foi acolhida em vários mandados

de seauranca -~ concedidos pelo Juizo da Vara da Fazenda Nacional de São Paulo. Relatores: Exmos. Srs. Ministros CUNHA MELLO, RAYMUNDO DE MACEDO, CÂNDIDO LOBO,
GODOY ILHA, JOÃO JOSÉ DE QUEIROZ, NELSON RIBEIRO ALVES, CUNHA VASCONCELLOS, SAMPAIO COSTA e HENRIQUE D'ÁVILA

I PRELIMINARMENTE
dtv* itr transcrito

• Decreto n.° 46.100 de 10 de maio de 1959 que regula o assunto • qua
dispõe lòbr* a aplicação da» taxa» geral» da Tabela "D" da Tarifa dt
cada PArto, d* acCrdo com a Lal n.* 3.244 dt 14 d* agosto dt 1957 (Olá*
rio Oficial dt 19 d* maio da 1959):"O Presidente da República, usando da atribuição qu* lha con*

ftrt o art. 17, Inciso I, da Constituição *, ....
Contldtrando qua a classificação aduaneira da "direitos minlmo»",

estabelecida no DccretoLel n. 2.878, dt 18 de dezembro d* 1940,
•ntlga Lel d* Tarifa» Aduantlra», fnl revogada, expressamente, pela
Ul n.* 3.244, d* 14 d* agosto da 1957;

Considerando que o lnel«o I do artigo 4.° do Deerato-Lel n.
8.439, da 24 d* dezembro de 1945, "promulgado na vigência do re-
ferido Decreto-Lel número 2.878, quando determinou qut a co-
branca da» taxas d* armazenagem Interna da» mercadoria* Impor-
tada» fosse baseada no valor dot "direitos mínimos", só o fiz sob
forma enuneletlva; _...., ,

Contldtrando qut o» usuários dos porto» da Republica, na lm-
i portaçúo da» mtreadorlas, têm d* obedecer, detdt ¦ »uai respectiva

Vigência, i referida Lel n. 3.244, da 14 d* agosto da 1957, a qual
¦6 estabeleceu uma única forma d* classlficaçio d* Imposto do lm-

I portação, em substituição ás tabelas de "direito» gerais" • "direito»
! mínimo»"; , _

Coníldarando que o valor da» taxe» d* armazenagem Interna
•»ti iunglda ao valor do Imposto de Importaçio pago pelas mer- Egfe e'do ^gamento de
cadorlat Importadas, pois que, .obra êste valor é que se tem dtv SÒS aduaneiros que vierem
calcular a taxa de armazenagem Interna; ~ c-r-rin ..ificados e processadosConsiderando, ainda, qu* a Incidência tarifária da operação por* b ser -f^S» Alf&nde«i' e SÔ-
tuiria dt armazenagem 4 complementar, sucessiva e condicional à pe•» Pr^a alfândega e, so

Incidência fiscal a operaçío aduaneira, sendo, em conseqüência, o Ibre o respectivo, .VUOr(te.caia
citado Decreto-Lel n. 8-439, uma lel condicional ou .ecundárla á direitos pagos, calcular e cobrar
Lel n.° 3.244, de cobrança d* Imposto d* Importação, ou a outra
qu* venha a ser promulgada em substituição a tsta, decreta:

Art. 1.» — A* percentagen» qu» conttam dat taxa» geral» da
fabela "D" da tarifa dt cada pôrto, relativa à armazenagem Interna
a qu* »• refere a letra "a" do Incito I, do art. 4.* do Decreto-Lel
n. 8.439, d* 24 d* d*zembro d* 1945, aplicam-»* *6br* * Impor*
tência Integra? do Imposto de Importaçío a qu* estiverem sujeites
a» nwrcadorla» Importada» do ««trangelro • calculada p*la» Alfên-
degat, d* acordo eom a Lel n.» 3.244, d* 14 d* agosto d* 1V57, qu*
revogou o Decreto-Lel n.» 2.878, d* 18 d* dezembro de 1940.

Art. 2.* — A vigência desta Incidência acompanha a da Lel
n.' 3.244, d* 1957, ou outra qu* venha a ser promulgada em subttl-
tltulç.o a esta. /

Art. 3.* — Revogam-se at disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de maio da 1959, 138" da Independência •

71- d. República. JÜSCELIN0 
KUBITSCHEK

Lúcio Meira".

Lei-de Tarifas aboliu-os* tal de-que a execução de uma seja de*
cisão ordenou, em conseqüên- corrènda da dc outra.
cia, à COMPANHIA DOCAS DE
SANTOS a função de classlíi-
car direitos aduaneiros. 1

Mas, como poderá «la classiíi-
car estes direitos aduaneiros se
não tem tais poderes, por' lei?
Se não tem "Coníerentes Adua-
neiros"? Se não tem os órgãos
controladores de tais direitos?
E, se houver impugnação? Quem
resolve?

E, mais do que tudo: esses
"direitos mínimos" íoram abo-
lidos por lei!!! Não existem!

— 4 —
Por ai, vê-se o desacerto ju-

rldico da referida decisão recor-
rida. ,

Ela não pode prevalecer.
Na cobrança Ue armazenagem

portuárias, à COMPANHIA DO-
CAS cabe agir em seguida (ou
posteriormente) e por força da

Pela Recorrente
COMPANHIA DOCAS DE SANTOS

Egrégio Tribunal Federal de Recursos:
Deve o magistrado decidir de acordo, não sòménfe
com os parágrafos formulados, mas, também, com
outros eiemealos dc direito (CARLOS MAXIMI*
LIANO) — páginas 108 da "Hermenêutica'! -— 5.1*
edição)

na nota de importação; cada um
desses parágrafos chama-se uma
"adição'.' e as adições, são. nume-
radas separadamente- Assim,
um automóvel, p. ex., pode re-
presentar três adições: o carro
propriamente dito, art. 1.776 da
Tarifa; os pneumáticos (art. ....
1.780); o rádio (art. 1.580).

Apresentadas a fatura- consu-
lar e a nota dé importação a Al*,
íândega as distribui a um .un-
cionário chamade "contereti-'.
Êste examina a mercadoria no
armazém da Alfândega e, se con-
cordarcom a classificação feita
pelo importador, põe o "visto"
na nota, o despachante paga os
direitos e retira a mercadoria.
Se o conferente discordar da
classificação feita pelo importa-
dor, escreverá na nota de impor-
tação: "corrija as adições ns.
tais e tais" e a devolverá ao
despachante. Da data desse des-
pacho do conferente, chamado
"impugnação", o importador tem
20 dias para reclamar por escri-
to em requerimento dirigido ao
Inspetor da Alfândega. O Inspe-
tor manda ouvir a Comissão de
Tarifa, que é composta de 5
coníerentes (o que impugnou o
despacho não toma parte na vo-
tação do caso mas pode discuti-
lo perante a Comissão). A Co-
missão de Tarifa, se entender
necessário, mandará, ex-ofíicio
o« a requerimento' do importa-
dor, analisar a mercadoria; es-
sa análise é íeita em amostras
retiradas da mercadoria, no pró-
prio laboratório da Alfândega
ou no Instituto Nacional de Tec-
nologia no Rio de Janeiro. Em
seguida a Comissão de Tarifa dá
um parecer que é apenas opina-
tivo, e o Inspetor da Alfândega
decide o caso, geralmente de.
acordo com o parecer, mas po-
dendo ser em contrário a êle.
Nessa decisão, o Inspetor, além
de fixar os direitos devidos, im-
põe a multa, se decidir contra o
importador.

Sendo desfavorável a decisão
do Inspetor, o «importador pode
recorrer dentro de 30 dias para
o Conselho Superior da Tarifa
($ 41 A "b"). Para recorrer é
preciso depositar na Alfândega
n importância dos direitos dis-
cutidos e da multa, podendo ser
apresentado fiador se a impor-
tância fôr superior a CrS

proporcionalmente as suas arma-
zenagens.

Dai só poder a cobrança cie
armazenagem ser dirigida pela
Lei de Tarifas que estiver em
vigor -— porque é proporcional
ao valor dos direitos pagos.

E. se a nova Lei de ; Tarifas
Aduaneiras revogou a classifica-
ção aduaneira de "direitos mini-
m0S» _ a cobrança de armaze-
nagem tem que atender esta re-
vogação, devendo o calculo das
respectivas armazenagens da
mercadoria importada ser p.o-
porcional ao valor dos direitos
aduaneiros cobrados pela Alfan-
dega e que foram pagos pelo
mesmo importador.

• _-5 — '

O problema que está em foco
é,o da existência ou o,jda aplica-
feaó, ou não, do cálculo dos "di-
reitos mínimos" à cobrança-pro-
porcional das taxas portuárias,
ligado à construção do texto. do
aftigo 4 - n° 1 da letra "a" do
Decreto-Lel 8.439 de 1945. na
fama do Decreto n. 46.100 de
19 de maio de 1959 que dispõe
sóbre a aplicação das taxas ge-
rais da tabela "D" da tanfa_.de

—• 8
Dal, se uma fixa direitos adua-

neiros, a outra é sobre estes dl
reitos aduaneiros , .ue *em que
cobrar proporcionalmente as suas
armazenagens; e se êsses oMret-
tos inexlstem, ou foram modlfi-
endos, o cobrança destas arma-
zenagens tem .que awmpWW
esto modificação; daí, a cobran
ça de taxas portuárias, desde a
promulgação do Lei 3.244 de
1957 ter que lhe obedecer ou la-
zer 'incidir as armazenagens so-
bre o valor dos direitos pagos
pela parte. 9 —

Isto porque se uma fixa direitos
aduaneiros, a outra é sóbre estes
direitos aduaneiros que tem que
cobrar, proporcionalmente, as
suas armazenagens; e se os oi-
reitos mínimos" inexistem. ou ío-
ram modificados, a cobrança des-
tas armazenagens tem gue acom-
panhar esta modificação, ou so-
bre os direitos aduaneiros que,
pela nova lei. são cobrados, è
que devem correr as armazena-
gens.

10 —
Vê-se que respeitável senten-

ça recorrida processou uma in-
terpretação restritiua e injtmBWg
à letra e- texto materiais da lei
em contraposição ao -SP-1"»0?
senüdo do dispositivo legal que
alegou já haver sido aplicado em
vários mandados de segurança.

Não quiz o autor da sentença
recorrida compreender que ao
intérprete de uma lei cabe veri-
ficar a incompatibilidade que
existe num dispositivo legal, pa-
ra o seu devido arredamento ou

os tempos, condicionar a.cobran-

Sa 
das taxas portuárias ao valor

os direitos aduaneiros pagos pc-
la mercadoria importada e esta-
belecidos na Lei tíe Tarifas Adua-
neiras e, isto, foi o que ordecou
o Decreto 46.100 ctfjo artigo 2°
bem esclareceu êste e outros ca-
sos idênticos.

A revogação é expressa quan-
do declarada na lei nova, tácita
quando resulta, implicitamente,
da incompatibilidade entre o tex-
lo anterior e o posterior.

E, a derropaçõo ocorreu no
Decreto-Lei 8-439 de 1945 — ar-
tigo 4° — N° I, alínea "a" pelanova Lel de Tarifas, pois que
não podem mais ser calculadas
taxas portuárias de armazena-
gens internas na proporção do
valor dos "direitos mínimos"
aduaneiros, jwrque tais "direitos
mínimos" nao mais são calcula-
dos nem cobrados pela Alfânde-
ga, porque não mais existem na
classificação aduaneira, pela no-
va Lei.

A revogação destes "direitos
mínimos" na Lei de Tarifas
Aduaneiras (a Lei 3.244 de 1957
revogou o Decreto 2.878 de 1940— isto é, a Lei 3.244, que é pos-terior, ra vogou a anterior Lei de
Tarifas Aduaneiras^ causou, porsua vez, o derrogação da cobran-
ça de armazenagens proporcionalao valor de tais "direitos mini-
mos".

vara a sua abrogaçao.
Já CARRARA chamou de in-

terpretação abrogante ("Inter-

Sretação 
das Leis", Tradução de

lanoel de Andrade — 2a. edi-
ção págs. 50) a que arreda par-tes de uma lei que sao, tácita e
implicitamente, inconciliáveis por
circunstâncias várias, como, aqui,
ocorre: quando a Lei de Tortja
Aduaneira subtraiu a tabela de
"direitos mínimos" e que esta
supressão abropou por sua vez,
d aplicação de referida tabela de
"direitos mínimos" na cobrança
de armazenagens portuárias —
de âmbito-de outra lei.

Há necessidade, e a sentença

Ou melhor, a nova Lei de Ta-
rif as Aduaneiras íêz derrogar a
cobrança proporcional das ar-
mazenagens portuárias sóbre "di'
reitos mínimos", ou derrogou,
em parte, a letra "a" do n° f do
artigo 4o da Lei 8.439 de 1945— 13 —

Ambas as leis, quer a Lei de
Armazenagem Portuária, quer a

Portos, Rios e Canais, e tendo
cm vista a Resolução do Egré-
grio Tribunal Regional da 2a.
Região (São Paulo), da Justi-
ça do Trabalho, que concedeu
o aumento salarial de 23% aos
empregados e operários da
Companhia Docas de Santos,
resolve:

— autorizar a Companhia
Docas de Santos a cobrar o
adicional de 27,3% sóbre as
taxas vigentes no pôrto de San-
tos, excluídas aquelas referên-
tes. às què incidem sóbre os
produtos de petróleo c ds de
armazenagens internas;

II — determinar que o adi-
cional em apreço entre em vi-
gor dez dias após a publicação
da presente Portaria no Diário
Oficial.

Lúcio Meira"
— 15 —

Não há melhor comprovação,
as ..im, da assertiva da Agravan-
te, de que as armazenagens in-
ternas só foram cobradas e só
podem ser cobradas em junção do
valor dos direitos aduaneiros co-
brados pela Alfândega de Santos.

E quem. o diz e o a/ir ma é o
próprio Poder Executivo, que fêz
baixar, além daquelas Portarias,
aquele Decreto 46.100 — reíeren
te à tal cobrança, baseadas as ar
mazenagens no valor dos direitos
aduaneiros efetivamente pagos à
Alfândega pela mercadoria.

E o Ministro da Viação é a au
toridade capaz para ditar valores
de cobrança de armazenagens.
Cumpriu-se, assim, o que mandam

rias internas sob o pretexto de
que tal proceder viria desequill-
brar a justa remuneração do _cr-
viço publico portuário concedido
entre o capital e o seu respectivo
lucro — preconizado no art. 151
da Constituição Federal.

Chegou ao ponto, a referida
sentença, de declarar quc "íazar
incidir a taxa tarifária sóbre os
direitos alfandegários atuais sc-
ria aumentar enormemente os lu-
cros de COMPANHIA DOCAS
DE SANTOS, com lesão oir in-
fração daquele inciso comtitucio-
nal"!

Improcede esta argumentação.
Preliminarmente, e para plenoconhecimento desse respeitável

Ju.ro, á COMPANHIA DOCAS
DE SANTOS cabe esclarecer quc
a sua renda anual não pode ex-
ceder a 10% sôbrc o capi _l cm-
pregado na concessão.

Tal assertiva tem assento no
que determina o art. 14 do de-
creto 24.599, de 6 de julho de
1934, cujos termos ião os seguin-
tes:

§ l.o — 
§ 2.o — Desde que a renda

liquida apurada na tomada de
contas anual se mantenha, du-
rante dois anos consecutivos,
superior a 10% sóbre o capital
total reconhecido pelo Govêr-
no como aplicado nas instala
ções portuárias, será revista a
tarifa referida' no § 1.°, modi-
ficando-se as respectivas taxas
com o fim de fazer desaparecer
a renda excedente àquele li-
mite"

apenas, sob o aspecto formal,
porque provém do Poder Leglt*
lativo, mas, em verdade, sao rc»
aulamcntos dc cobrança de pre-
ços de serviços c dc taxas aduo-
neiras.

São, assim, malcdueia.
21 —

A confusão que, lrrcíletlda-
mente, faz a sentença recorrida
sobre derrogação, revogação e
obrigação da lei, desviou-a, sen-
sivclmente, do rigor cientifico
nue deveria presidir à interpre-
tação dos textos das referidas
leis.

22 —
A sentença afirmou que o seu

fundamento está na determina-
ção que o Decreto-Lei 8.439 de
24 de dezembro de 1945, de só
poder ser cobrada a taxa portuá-
ria de armazenagens internas só-
bre o valor dos "direitos mini-
mos"; e, que a Agravante, ao
invez de cobrar ditas armazena-
gens sóbre aqueles "direitos mt-
nimos". classificação aduaneira
existente ao tempo de promulga-
ção do aludido Decreto 8.439,
cobrou tais taxas sóbre os dl-
reitos aduaneiros1 efetivamente
pagos a Alfândega pela importa-
ção do automóvel, de sua pro-
ppiedade.

Houve, assim, erro jurídico •
lesão ao seu patrimônio.

Ora, a classificação aduaneira
de "direitos mínimos", como íol
dito, está revogada pela nova
Lei de Tarifas Aduaneiras; e,
assim, o Poder Concedente, que
é o Executivo, mandou que ditas
taxas de armazenagens internas05 Decretos 24.599 e 24.508, de

1934, e o Dec.eto 3.844, de 1941,
_«0iriT 

vei-0,!. ma"daI ° ^.cret°i2.o dòTrUgo"íã"da Lei"n'.o 3;42LÍg^^f^o_Vo íoVsenii sobre o
Lei de TaHfas Aduanein^^iõj^^^^^^V^ 

&&£ 
^ * 1950, ^ " ™Ior d0S dÍrdt°S adUímClr°S*

"""" , oue até então, íoram cobradas
Ejtem assento^ também, noji j*el(J cáiçulo do valor dos '/direi

cada pôrto, de acordo com a Lei recorrida nãò o compreendeu, de
n*» 3.244, de 14 de agosto.de _e afaste rá antinomia que possa

meramente leis formais — sãojhiir_regulamentos. De leis, têm, ape-
nas, a forma.

A promulgação da Lel de Ta-rifas Aduaneiras importou, porsua própria natureza, em modi-ficaçao da aplicação da Lei deArmazenagens — porque, sendo,
como sao. verdadeiros regula-mentos, sao leis, como foi escla-recido, apenas na forma e per-tencem. mais, ao domínio da ad-ministraçao porque impõem pro-cedimentos concretos, e, não
proveitos genéricos —'confor-
mando-se obrigatoriamente, umaa outra

Ainda às páginas 88 e seguin-
tes do vol. 50 da "Revista de Di-
reito Administrativo", vê-se uma
decisão do Egrégio Tribunal Fe-
deral de Recursos pela qual fi-
cou reconhecida a competência da
autoridade do referido Ministro
da Viação para decretar, aumen-
tar e diminuir as taxas portuá-
rias, como autoridade única e ca-
paz desta'promulgação ou decre-
taçáo.

E foi o' Ministro da' Viação,

"A remuneração de investi-
mento compreenderá:

§ 2.o — A remuneração do
capital investido pelo conces-
Bionárlo será calculada à taxa
de 10% ao ano sobre a soma
do capital inicial e adicionais
da concessão reconhecidos pela
União".
E mais.
Qualquer excesso de remune-

ração do capital que venha a ser

Deve ser sempre com a maior
prudência e discrição que se
trata de questão de natureza
jurídica.

O tema deste recurso versa
«obre matéria de aüta especula-
ção da ciência jurídica. JX-.

Visa à interpretação, técnico-
Jurídica de dispositivos^l-gals.

Nos debates travados dentro
dos autos verifica-se a exlstên-
cia de duas posições, defendida
cada uma delas em judiciosos
argumento,.

Uma consiste em considerar
«{gente para a cobrança de ta-
xas portuárias, — Lei de Tarifas
ji revogada.

Outra, interpretando (lisposl-
tivos de leis portuárias e leis
olfaidegárias, afirma a sua der-
rc___nn e proclama a vlnculação
de operação portuária à opera-
ção aduanein. na aplicação da
Nova Lei de Tarifas Aduaneira
para a cobrança de taxa... por-
Tuárias. ' -'¦ ;

— 2 —
Não é possível que se cobre a

armazenas, portuária — cons-
tante da letra "a" do n.° I do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.°
8.439 de 24 de dezembro de
1945 — calculada sobro Uma
classificação aduaneira r'o "di-
reitos mínimos", já inexistente.

"máxime, quando à Admi-
nistração do Pôrto não cabe
rcaliiar classificação dc di-
reitos aduaneiros sobre as
mercadorias importadas".

A' respeitável sentença, deter-
minando à Recorrente que cobre
a sua taxa portuária propoveio-
nalmcntc aos "direitos mini-
mos", que a mercadori.. deveria
pagar à Alfândega, mas que não
paga, nem por esta Alfândega
são classificadas, -veio investir
uma_ empresa _porluár*... da atri-
luilriín ç função de clsEsiíicsdc^
ra de"direitos aduaneiros.

E mais: investiu a ' COMPA-
NHIA DOCAS DE SANTOS de
clnssificadora de "direi adua-
neiros", quc são inexistentes,
pela própria Lei de Tarifas
(3.244 dc 1957).

Fórc". revogados,
Ora, direitos aduaneiros, são

oç tributos que são cobrados
pela Alfândega por ocasião da

1957.
6

Vè-se, pela respeitável senten-
ca recorrida que o Impetrante, e
Recorrido confessou haver pago
à Alfândega os direitos aduanei-
tas, sobre a sua mercadoria sob
os termos e sob a fixação das no-
Das tarifas alfandegárias postas
em vigor pela Lei 3244 de 14de
agô*ío de 1957.

bè forma que, a COMPANHIA
DOCAS DE SANTOS íol obriga-
da, por lei. a calcular as suas^ta-
xas portuárias ou de armazena-
gem sobre mercadorias importa-
das do estrangeiro, conhecidas
como "armazenagens internas
pela letra "a" do nP I do artigo
40 do Decreto-Lei n° 8.439,; de
24 de dezembro de 1945, que re-
gula o serviço de armazenagem
nos portos da República-

No entanto, a sentença recor-
rida mandou que, embora o Re--
corrido houvesse papo os dtreitos
aduaneiTü- à Alfândega sobre c
Nova Lei de Tarifas — viesse a
pagar à Recorrente as taxas por-
tuárias sobre a antiga Lei de Ta-
rifas, que não está mais em «*-
gôr.

Agiu. assim, sob duas formas e
duas medidas, fazendo diferir —
ou desconjuntar — a operação
alfandegária da operação portuá.
ria, como foi dito acima.

Mas, pela própria natureza da
importação, as.tarifas portuárias
estão, e devem estar, estritamen-
te condensadas e subordinadas
às tarifas alfandegárias — fun-
cionando ambas em inteira nar-
monia ou concordância propor-
cional.

A Lei 8.439 de 1945 é uma
lei condicional ou é uma lei se-
cundária —- ela não existe por sl
— depende de outra lei — de-
pende da lei aduaneira — e só
pode ser compreendida em íun-
ção da matéria contida na lei
aduaneira.

Em ambas, na Lei de Armaze-

existir entre.a.lei dè armazena
gens portuárias-e a lei de tarifas
aduaneiras quando ambas coli-
mam o mesmo f imt qual o de im-
portar ou exportar áfc-,mercado*
rias; pois que, a operação adua-
neira e a operação portuária se
completam! Não há unia,, sem a
outra.. Ambas completam a im-
portaçãonò.jte-sV v•_, '.:'.

Ã interpretação; tem'^ue.sér
pela- aplicação ou~ sobreposição
da Lei de Tarifas Aduaneiras sâ-
bre a Lei de Armazenagens fór-
tuárias, parque, sô assim, é qüe
poderão _ ser as duas leis inter-
pretadas à luz dos.fatos, e do di-
reito, como bem ordenou o De-
creto 46.100. .

Não existindo mais a antiga
Lei de Tarifa 

" 
Aduaneira, náo

podia, mais, comandar, a lei de
armazenagem '•—> á antiga ber-
deu a sua autoridade; e a lex de
armazenagem, pela sua própria
natureza, tem que acompanhar
sempre a Lei de Tarifas; Adua-
neiras. .

Logo não pode acompanhar a
que perdeu autoridade, e, con-
seqüentemente,só lhe cabe acom-
panhar a que ganhou .eficácia —
que éade 1957 — Lei 3.244 de
11 de agosto de 1957 — que re-
vogou a anterior, na qual exis-
tiam os "direitos ...inimos", que
a nova lei revogou.

Mesmo porque a lei de tarifa
é modelo, é padrão, é normativa
da lei de armazenagem.

A primeira é a razão essencial
da segunda.

A armazenagem interna tem
Sue 

ser sempre baseada, calcula-
a e cobrada sobre o exato e

perfeito pagamento dos direitos
aduaneiros vigentes na lei de ta-
rifas aduaneiras.

É o principio cardeal.
Se uma tarifa deixa de ser vi-

gente, a armazenagem acompa-
nha a que a substituiu, porque,como foi dito, a operação adua-

r, ..tor.-"" Pr..tiiirln. ia nre.itada "c,ra -e conc*c'* com a operação
8 4.». e na Leíde Tarifai^Âdua-:Çr°-,'£Tia- Amhas complctani-se.
__.__.' ?_ T_7Ín _ «_"__._ jJ-V-o ha unia sem a outra.

aqui no presente caso, que o.de*; verificado, é levado a crédito da
ni™-, .„ j • ,,ou à COMPANHIA DOCAS DE 1 União Federal, no Banco do Ba-

ou resoluções aquelas" ue 
atos^s.Amvs o_ue'fizesse a cobrançaJsU ou no Banco do Desenvolvi-

bpra,. emanados e decretados peloPoder Legislativo, não formulamregras gerais e abstratas, mascontêm , disposições, de caráterconcreto, particular, administra-tivo, regular.
É o caso das duas leis: a adua-neira e a de taxas portuárias. 4'

^iÁÍ&.'V;^1*;'_S_:'fô;, *<*
, Tíma das fundamentaçõe. daõent_nía'recorrida contra a co-branca.de armazenagens, situa-

CAS.DE SANTOS está cobrarãotaxas, portuárias bém elevadas
m£t_ te_s,d-°. autorizada peloministro da Viação.

Que ela desrespeitou, a. .im. os
._r7,í_ d.os Decretos.no_ 24.599 e24.506, de 1934. bem comoviDecreto-Lei 3.844 de. 941 

*

4fi irni 
é«e5íat0- °. Decreto n.o

?_!_=- ;já transcri.o nesta con-testaçao, prova o .contrário. Etambém, tanto não é exato esta
?»,j.ue-f0- o próprio minis-•-- -_, yiagsu que veio regular

neiras (a Lei n° 3.244 de 14 de
agosto de 1957) transparece o im-
p?rfl_.,o jiirMiri. da reflexo de
uma sôbrc outra.

A Lei de Taxas de Armazena-
gens tem que acompanhar e sc
completar pela Lel de Tarifas
Aduaneiras — como bem deter-
minou o Decreto 46.100 — preci-
tado.

Considerada, sob o aspesto de
sua forn.R, a Lei de Tarifas de

5.600,00. Depois de'feito o de-!Armazenagens - é uma lei ma-
• . 1 ¦ " -_.<.iin mi fiíin.n o imnnrtadnr l.cavcl. oorque ela expressa queciitiMiln uo uma mercadoria noi™1" Ç nlcrcaToda; en-I n f.arifa dç armarenagem é cot-
território nacional. |P°de retirar a

E estes direitos constam de! tretanto deve permanecer uma j
uma rclacSo ou lista de merca- í atmosfera cara o caso do Con-j

A lei de armazenagens não
contém regras abstratas.

--pües-se z cüsos concreto* pe-la mecânica de aplicação das ta-rijas aduaneiras.
— 12 —

Levantar uma situação jurídi-
ca, tfomo fêz a sentença recorri-
da, qual a de afirmar que a co-
branca de armazenagens portuá-
rias internas tinha que ser pela
inexistente fabela de "direitos
mínimos" — de uma Lel de Ta-
rifas Aduaneiras também desvi-
gente — é nüo verificar a exigên-

culnda sôbrc a importância in- cia do direito tributário.

dorias tributadas, indicando de
cada uma delas qual o montan-
te de imposto que lhe corres-
ponde.

C ama-se, «ssim, a Lei de
Tarifas.

E para a aplicação destes di-
reitos ou destas tarifas, às im-
port.çôes, ou às mercadorias
importadas, há necessidade de

tcaral dos direitos dc impor- i E. aqui. a sentença nèt s.ore-
tacõo a que essas mercadorias sentou argumentos válidos {,ara

um processo.
íste processo

guinte forma:
faz-se da

Chegando a mercadoria, o im

selho mandar proceder a nova
análise. O Conselho compõe-se
de 8 membros, sendo 4 funcio-
nários do fisco e 4 representan-
tes dos contribuintes. Se a de-
tisao do Conselho fôr contra o
importador, íste pode pedir re-
consideração dentro dc 30 dias; se
a decisão íò.- a favor do impor-;tem. o cálculo da armazenagem,
tado., mas não fòr unânime, o>é lógico, terá que obedecer ao

iadvogado da Fazenda junto aojvalor dos direitos aduaneiros,'cia abropafiva da Lei de íarijas
'Conselho pode por sua vez re- (existentes e que foram pagos pe-ijas Alfândegas sóbre a Lei de

se**.—~_- -.--- - ministro da Fa- 'a mercadoria direitos que se en-l^rmajenajicns Portuárias. Ou
contram cm vigor ou na tarifa!melhor: todos os atos desta em

estiverem sujeitos estabeleci
dos na tabela de direitos mini-
mos da tarifa das Alfândegas
em vigor.
Ora. vincula o valor ou o pre-

ço da armazenagem ao valor dos
direitos de importação pagos; e,
se os "direitos mínimos^ inexis*

a conclusão a que chegou.
Não discutiu o problema de

abrogaçao tácita de uma lei. Dita
sentença desconheceu o realismo
jurídico e de fato.

Provou estar na posse de ele-
mentos que só com cuidadoso e
moroso exame poderia ter for
necido? Não.

Não há dúvida sabre a eficá

?_-í°brança ds. armazenagens in-
!Ji^_?_.pro_orcionais a° valor dosdireitos aduaneiros pagos pelas
_,vCar°-iaÍ V*? conformidade danova Lei de Tarifas Aduaneims
«_£ .. eIhí,.r' ? :m-nistro de Es-
í-.u d«,s Negócios da Viação eObras Publicas, verificando o alioíndice em aue incidiam as mrr-°ãz!rn. 

5? .tjas ^rm"^nagens in-temas devia e devem ser cobra-aas em funcao do valor dos direi-tos aduaneiros vigentes, resolveubaixar a Portaria. n.° 411 de 24
fv_,iUní-?..4--,"M. publicada noDiário Oficial'de 30 de julho de1958 - págs. 14.813 -pela qualforam reduzidas,as referidas ar-mazenagens internas, passando avigorar nas seguintes taxas"PORTARIA N.o 411

ministro de Estado, tendoem vista o que consta dó ofí-cio G-807. de 21 de maio docorrente ano. do Deoartamenió
Nacional de Portos, Rios e Canais, resolve:

— Reduzir as (axas ns. 2,3 e 4 da Tabela "D"
Armazenagem Interna, dàtarifa vigente no Pôrto de San-tos, aprovada pela Portaria n.o452, de 16 de agosto de 19.6

e acrescidas de 50% nos têr-
mos da Portaria n.n 678, de 8de novembro do mesmo ano,ambas desta Secretaria de Es-tado, respectivamente para;2..Durante o segundo pe-ríodo de 30 dias. ou ira-

cão desse período .... 2%
3. Durante o terceiro oe-

ríodo de 30 dias, ou fra-
cão desse período i%

4.. Para cada um dos pe-rípdos de 30 dias, oj fra-
cão, subseqüentes ao
terceiro até a retirada
da mercadoria  8%

II — Manter a redução dos
períodos de armazenagem de30 dias para 15 dias, nos tér-
mos da Portaria n.° 452, aci-
ma citada.

III — Determinar que a pre-

das, taxas portuárias em função
dós direitos aduaneiros vigentes,
baixando . aquelas Portarias, por
êle até, fitsínadas. Foi êle e foi

Presidente da República, no
baixarérp. ambos aquele Decreto
46.100,' que, ratificaram esta de-
terr-iinação/eêles tinham, como
têm,i ;pôdêrés\çara fixar preços
de serviço público.A verdade inocultáuel, porían-
to, é queò-proceder de COMPA-
NHIA DOCAS DE SANTOS no
presente, caso é jurídico, perfeito
e legal—- quando fêz incidir a
taxa de armazenagens internas
sobre o valor dos direitos adua-
neiros pagos pela parte, baseados
na atual e vigente Lei de Tarifas
Aduaneiras, reconhecida, como es-
tá, a revogação da antiga Lei de
Tarifas Aduaneiras, que quali/i*
cava a tabela de "direitos, mini-
mos", que é, hoje, inexistente.
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_. -und? de se refutar, a argu-

mentação da sentença de que o
valor para a cobrança de arma-
zenagem portuária interna tem
que se conter sobre o cálculo dos"direitos mínimos" — porque o
dispositivo legal (letra "a" do n.°

do art. 4.° do Decreto-Lei 8.439
de 1945) assim o ordena.

Ora, se a cobrança destas ar-
maí-enagens tem que ser sempre
proporcional aos direitos adua-
neiros pagos pela mercadoria, e
se os "direitos mínimos" não po-
dem ser cobrados, porque não
existem, as taxas portuárias ou as
armazenagens • internas têm que
obedecer à lei aduaneira vigente,

.Vao é um valor fixo.
É um valor proporcional ao va-

lor dos direitos aduaneiros pagos,
tanto que houve o Ministro da
Viação de reduzir essa proporcio-
rialidade, em benefício dos usuá-
rios nas Portarias transcritas.

E, porque o fêz?
Só o fêz, dado o aumento do

valor dos atuais direitos aduanei-
ros, EÔbre os quais são cobradas
ás-taxas de armazenagens portuá-
rias internas.

Basta que se tenha _ob os olhos
d tarifa, das taxas do Porto de
Santos, para se verificar que, em
tôdas aj taxas, há o valor fixo —
ou melhor, o valor é fixo em cru-
zeiros —, enquanto que nas ta-
xas. portuárias internas o valor è
proporcional.

E, é proporcional a que valor?
Só pode ser proporcional ao va

mento Econômico (§ 4.° do mes-
mo artigo 19 da aludida Lei n.°
3.421).

De forma que não pode ocor-
rer qualquer lucro extraordiná
rio a favor da COMPANHIA DO-
CAS DE SANTOS, proveniente
da aplicação das tarifas portuá
rias sob o cálculo das tarifas or-
dinárias.

O resultado financeiro da apli
cação de taxas portuárias é e se-
rá da União Federal — Poder
Concedente, e, assim mesmo, ês-
te Poder Concedente terá que in-
verter dito resultado em obras
portuárias reprodutivas e nece--
sárias à Nação.

18.—
De forma que é infundado o

que alega a sentença recorrida,
de poder a concessionária, com o
seu proceder tarifário, ter lucros
desmedidos — ou lucros vultosis-
simos.

_£ia nâo é açougue, nem mer-
cearia, nem exportadora dc café
— para almejar lucros extraor-
dinários!

A sua vida e bitolada dentro
de leis e contratos. Ê fiscalizada
por todos os Ministérios da Re-
pública;

O Decreto 24.447, de 22 de ju-
nho de 1934, que tem força da
lei, pois que proveio da Revolu-
ção de 1930, do seu Governo Pro-
visório, e foi aprovado pela Cons-
tituição Federal de 1934, e vigen-
te até hoje, definiu as atribuições
conferidas aos diferentes Minis-
térios num pôrto organizado ou
concedido, e, quiçá, no Pôrto dc
Santos, e só lhe dá até o máximo
de 10% sobre o capital de con-
cessão, reconhecido pclo Govér-
no Federal.
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Quer a COMPANHIA DOCAS
DE SANTOS frisar, ainda, nestes
aulos, que não é dona das obras,
terrenos e propriedades cxüten-
tes e integrantes da concessão
portuária de Santos, como quer
fazer crer a sentença recorrida.

No final de seu contrato, a
concessionária terá que entregar
ao Governo Federal todo acervo
da mesma concessão, como ier-
renos, linhas férreas, armazéns,
propriedades, etc, etc.

Por força da cláusula 9.» de
seu contrato com a União Fc-
deral e constante do Decreto 986,

I efetivamente, pagos pela merca-
doria importada.

E, êste proceder está certo,
porque não se pode atribuir ao
legislador a imposição ao
Executivo de f:<-Ç°s,<-? 8er,vl"
ços portuários inflexíveis, in-
tangíveis e imodiíicáveis ou sem
guardar correspondência e pro-
porção justas com as flutuações
dos direitos aduaneiros.
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Quer impossibilitar o Poder

Executivo dc ajustar estes pre-
ços de serviço às condições reais
do próprio serviço portuário em
consonuncia com o despacho
aduaneiro, ou serviço aduaneiro,
porque as operações portuária e
aduaneira se entrozam na impor-
tação da mercadoria.

Ademais, escritores de escol
há, como afirma o eminente lal-
nistro Sampaio Costa, no, acór-
dão constante de fls. 212 do vol.
142 da Rev. Forense, que ensi-
nam que a fixação de preços e
tarifas é atribuição inerente ao
Executivo, buscando como fonte
ou fundamento, o poder de ad-
ministraçao. E, aqui se trata de
uma concessão de serviço pubU-
co. exercida por uma empresa
privada, com fixação de lucro
no máximo de 10% determinada
cm lei.

E, aqui, também, se acentua
maior razão caber ao Executivo
esta fixação de preços ou tart-
fa, porque se trata de um ser-
viço púDlico concedido a uma
empresa privada.
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Não é um serviço exercido pe-

lo-próprio Poder Público como
Correios e Telégrafos, em que o
preço do serviço só pode vigo-
rar depois que vier a ser apro-
vado por lei do Congresso Na-
cional. , ,. .

Aqui não ocorre nada disto.
E. foi por isso que as próprias
leis portuárias dão poderes ao
Executivo, Poder Concedente da
concessão do serviço portuário,
fixar preços ou taxas portuárias
e modificá-las quando precisa se
torna esta alteração.

Dai, dizer BILAC PINTO nas
páginas 68 do vol. 142 da "Rev.
Forense", que é pacifica a tese
de que a competência para a íi-
xaçao das tarifas dos serviços
públicos concedidos cabe ao Po-
der Executivo.

E, diz, mnis, e acentua, ainda,
o grande professor de Direito
Administrativo da Faculdade
Nacional de Direito —- que, no
serviço portuário, esta íixação
de preços de serviço cabe, por
lei, somente, ao Poder Executivo
(vide a mesma Revista). E, traz
como fundamento, o que pregam
os Decretos 24.511 e 24.508 de
1934 c o Decreto 1.746 de 13 de
outubro dc 1869 que iniciou a
regulamentação da concessão de
serviços portuários, no Brasil.

E, nós afirmamos que, ainda,
agora, a I_! n" 3.421 «¦« 10 de
julho de 1958, no artigo 20, con-
sagra éste principio jurídico ou
esla determinação ao Poder
Executivo de poder fixar ou mo-
dificar, na data em que for ne-

sem indeni-
lor das direitos aduaneiro; pagos
pela mercadoria importada —'h União Federal
pois quc esta taxa incide na ar* j zação. .
mazenagem ou na guarda, pei a i De tudo, ela náo é dona; nao c
administração do Pôrto, da mer-, proprietária. , .
cadoria que é importada e que os EJ mera usufrutiian.i.
armazéns acolhem.

E se a mercadoria importada não
incide, nem pode incidir,em "direi-
tos mínimos", porque esta classifi-
cação foi eliminada na nova Lei de
Tarifas e incide em outros direitos,
logo a tarifa portuária correspon-
dente às armazenagens Internas

de 7 de novembro de 1890, todos j ccs;'ário, os preços ou as taxas
os bens da concessão reverterão de serviços portuários.
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No caso dos autos, o Poder

Executivo determinou à sua con-
cessionária que fizesse Incidir as

.O.dom^de-tu-dopemnce ^SS_StíT fiSSStaíf ?«£ünCa.e-Fth.:rda 
concessao, ape-UjjjgJ ~ l-«^ dWto.

nar. o lucro, e. assim mesmo, até] *W«»»1*H_^"P________ '' 8
% 

°H„ 
ronital SVico aplica-' peia respectiva mercadoria _ e,

Ofo _dc1™Zl?L P Ia orova está feita, não só com o1
do na concessão também

"J11 _. ,„, . ,. !cm vigor, a lei de armazenaRem conflito com a primeira ficam, j  ...... _
portador, reprcscrãad.. peio seu: Senrid a decisão fmal çontrá-,„ao ^^q ser tomada como lei imediatamente, eliminados, não ... "" 

mte.S_, J__,u
despachante entrega & Alfânde- ria ao impor ador (isto e sc o rimda. subsistem: foram abrogados. l^d^Ptò/^^AT-^
ga uma das vias da fatura con-iConselho decidir contra ele. ou. D?í. DEL VECCHip e BENJA- O conflito.é expresso. Sria, wra faz^r face ao aúsular. juntamente com um outro¦!».. decidindo a seu favor o nu-¦ MIN DE OLIVEIRA esclarece- Há gradacõo de tmp<rratii-idad« £££|"\ffia_ df _«___. do Pôr
documento quc deve preencher na'hwtw, reformar a decisão), o rent o que venha a ser *« «jalfd- entre uma e outra lei. de forma j^0 sar.to- - e^lúiu
ocasião e quc sc chama "nota dc; *m*»rta«w *•¦¦<-¦ tcm um -,r?- ] vrt em .contraste com a ld rígida, que a lei de tentas das alfânde- attmento. expres.amc^e as arr «iso dc 30 dias para propor açío A ie% *naleiit'*£ fai mcnçáo de n- .tem que ser obededda ptía; '

seme -oriana entre em vigor!ucme Ma «i»..__.«-««s«-"_ '»«"•-" nlle a -j^ urna data de sua publicaçacão no! tem que incidir proporcionalmente X£ abso'julaDiário Oficial, revogadas ¦•»B ¦*-"•'PJ: r__-n<: direitos, noraue o; sa
disposições em contrário.

Lúcio Meira"

_ TiA,._.r_ fl » rlri referido De-liuc foi exposto como
. «*__^;iLni»r__ri-i'^<>s próprios termos do Decre-

£!._°J,6_t?™_' SVSci-:t» 48.100. «cima transcrito.

(outros já não mais existem e a;
(cobrança das armazenagens por-.

_. , tuárias é proporcional ao valor:
s. j. ^'j. =.__. I,a' scb n• do-. di;eitos aduaneira, que re*

e_|958 - o caem sobre a mercadoria, c, não!"ipodendo, mais, recair sóbre elas*' í os "direitos mínimos, a taxa por-j"ituária tem que ser cobrada pro-j
, t-."l porei-malmente aos direitos adua-1"'" 'neiros que vierem a ser pagos ou

uma lucidez
t:

Findo o prazo da concessão
ou privilégio, reverterão para o
Estado Federal todas as obras
do caís, compreendendo os ar-
mazéns, linhas férreas, c todo
terreno que for adquirido polo-.
concessionários, que nenhum
direito terão a qualauer inde
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Nestas condições, não tem ra-
zâo a sentença recorrida dc quc-
rer fazer vingar, gramatical-
mente. ,1 letra "a" do n.° I do
art. 4.° do Decreto 3.349 de 1945
contra o que determina a Lel 3.244

_ de 1957, porque "direitos mini-
já não existem c o Poder

importação", que reprodu-
descrição dns mercadorias cons- <_• *->-,10 PaJ"a anular a decisão:
tante. da fatura consular e CHH «*>_ &££_*_ -••-«**- praa». o de-
de o Importador ciBísifica ass.^*---0 -ci,° em *_*•*-- •« •*»-

um critério exterior, apresente IFei de armazenagens portuárias,um método, uma diretriz, umaj A Lei de Tarifas Aduaneira* é
forma sobre U qual sè deve ba-jíel de imperatjvidade à operação
sear o ato I portuária.

* ç caso ds, Lei 8.433. Ela fai]. O critério, pois. de aplicação.,toj oauaTinros <_ ai*ii-rrer.a;nuta; e. ainda, a
[menção do pagamento da anna- j« lei oe arniazenagens portJâ- Mro rníw,,or dim aumento so- DOCAS DE SANTOS se investi-.di ,,
anaj-em sobre o valor dos direi- rias dt*e ser o da Çon«xídadc, teria} ; H em funçôei aduaneiras de _S™'
to. aduaneiros, oue estiverem em com a lei de tenras; aduan«r»j ^cr os! classificar direitos aduaneiros pa-U£¦?* -'produtos S« do peTróle_! ra poder cobrar s_ mu taxas, o £&£,

mercadorias indicando a Seção. íândega é convertido cm renda.
Classe c Artigo da Tarifa onde.M/-V» ^m de depósito foi
entenda quc e.s mesmas se cn-jd.sda f-*-n«a. é proposto exceu-
quadram, talando em seguida.j*-v° «**- «,ntra ° íiador
em coluna própria, o cálculo dos; — 3 •—
direitos devidos, na base do, Ordenando * respeitável scn-,^»w'j-': ^VpdádòV"nor""outra'Tarifos alfandegárias ou adu
preço em dólares constantes datença rr-corrida. como ^«-W-Mjçj ò*.al a Lei 3 244 de 1957. neiras eliminou o repine de «d_H
. •¦. ;:,. consular convertido eavfci-C a COMPANHIA DOCAS: ^..^ a t^.; 3 ;4< é a lei cri»-: reitos rn.nimar. Logo este elimi-!
crureiros *-• câmbio médio áo HK SANTOS cobrasse as süas:fíoaj. ^ a ou»j.a a Lej g.4S9 é «nação veio refletir e. portanto,'
xr\H anterior, quc é afixado taxas portuárias pela classifica-'^ jèamddria. iabropar. na lei de armazenagens
mcns*lny.nte nas Alfândegas. ;çáo de importação das roesrado-; ^ primeira é uma lei direrâa, portuárias, a qualificação de co*j
Cada espfcie de mercadoria, rias. baseada nos "direitos mi- u ^.^ 3 0.áiri .e__ 9 de armaze- j branca de arm a ren «ger.. partui-j
aue tenha elassiíicaçio em ianinimos" e. como nio eabe, mal-.lrant«-n. tem que itfuír a tr__ta.;-iu baseada sóbre "direitos mi-
artiío diferente da Tarifa. dev*:à AHimíeta elassificir "direi- '-t uma M dir.*Hda. ÜSÜne*" — porque a lei de arma-
constar em parágrafo separado to» .n-0-2_--tr', —• porque a nova O conteúdo destes leis faa: com zenagens fez -etapr». ea> todos.

maí-enapei-s Internas — porqueverificou que o seu alto custo— proreniente de terem tais 6f-
marrnapens caleuiadas e cobro

que forem pagos pela mercadoria
na forma da neva Lei de Tarifas.

Do contrário, haveria uma di'-
.rsáo de funções, i-areo bem fi-

nizaçáo, deyendo^ lodo «har- j e°^u{ívo íixou outros prcços á9
se em perfeito estado de con-. scrvi-0i biiCüdm, não na classi-
8C?;8,.Í_ 

Ve^ _ .--. qual-j &*& aduaneira de £ 
"direto,

._. __Z.-_,__I;_n I mínimos , mas, sim, MtuTv
reitos aduaneiros,quer compensação
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O que é certo é que, fe todo

o» Ul-
efetivamente,

pagos pela mercadoria importa-
da. E. o Poder Executivo tem

das em 
"função 

do fator dos~dirri- < cou acentuado no inicio desteml- j Q çxp^o" vé-s"*! que a'sentença I competência para este fixaçáo.
°"'PANKIAÍrecorrida náo este fundada noie. a concessionária de «rrví.o

; portuário tem que obedecer, na
acertou na precisa equa- cobrança, à_ dc-erminacõci do

ue deveria ter dado ao pos- Poder Concedente que e o mes-
Isto pcri-fuc nada impe- mo Poder Executivo.

Ei? a
-•PORTARIA N.o 458-18-7-58

O ministro de Estado, con-
siderando o que conste do pro-'

qtie .etia um ab.urdo, dentro da de que a execução de determi-
lei e do direito í nadas leu. fique subordinada a

__ }7 Jatos pret_«-Mde» em outras leis

Nenhuma rario ajai*'-* tem-
tanto mais quanto é certo, e

j já foi dito. que as Seis em foco.
cesso n ° 17:852-58. desss Se-bém. a sentença reco-nda. qua«-i(IUÇT a Lei 3.244 de 19.7. das
cnftera de Eítedo e do Oficio'd*, negou a aplicação da nova 1 Tarifa» Aduaneira?, quer o De-
á 316 de 4 do co-rente mé* ÍLeí de Tarifas Aduaneiras à eo-;creto-Lei 8.429. de 1945. de ar-
do Departamento Nacional d»'branca de armazenagens portuá-1 nuuenagens portuárias, tia Uit,
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Dai. o provimento do agravo

Impõem-*c pela lei. pelo DI-
REÍTO e peia JUSTIÇAI

Washington de Alm.;..-
Advogado
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16 CORREIO DA MANHA, Têrça-Felra, 1 de Setembro do 1D59 1.° Caderno

COMÉRCIO, -ECONOMIA E FiN ANCAS
Desenvolvimentismo & Custo de vidaA EVOLUÇÃO DO CREDITO NO

PRIMEIRO SEMESTRE DE 1959
A Superintendência da Moeda

a do Crédito (SUMOC) acaba
da divulgar os dados relativos à
evolução dos empréstimos do
ilstema bancário nacional no
primeiro semestre do ano em
curso. Em 30 do Junho último,
o saldo dos empréstimos atingia
a 618,9 bilhões de cruzeiros. Dc-
monstrava um incremento de
49 bilhões (+10,4%) com rela-
çio ao prevaleeente cm 31 de
dezembro de 1958. Para êste
Incremento, os bancos comer-
ciais concorreram com 19,1 bi-
lhões de cruzeiros (em 30 de
Junho de 1959 — Cr$ 229 bl-
lhões e em 31 de dezembro de
1958 — CrS 209,9 bilhões) e as
autoridades monetárias com ..
29,9 bilhões de cruzeiros (em
30 de Junho de 1959 - Cr$ ..
289,9 bilhões e em 31 de de-
lembro de 1958 — Cr$ 260 bi-

lhões).
Do aumento dos empréstimos

das autoridades monetárias (29,9
bilhões de cruzeiros) cerca de
23,4 bilhões destinaram-se ao
setor governamental da econo-
mia (76,1% do aumento dos
empréstimos) e 6,5 bilhões às
atividades produtoras. Por sua
vez, os bancos comerciais eleva-
ram seus depósitos para o se-
¦tor privado da economia cm
17,4 bilhões de cruzeiros (90%
do aumento dos seus emprésti-
mos no periodo) e em 1,7 bl-
lhSo para o setor goverr.amen-
tal da economia. Em síntese,
nos seis primeiros meses de 1959,
o sistema bancário nacional ele-
vou em 25,1 bilhões de cruzei-
ros os empréstimos para o setor
governamental e em 23,9 bilhões
para as atividades produtoras.

Setorialmente, os empréstimos
para as atividades privadas apre-
sentaram a seguinte evolução no
primeiro semestre de 1959: a)
comércio — aumento de 1,1 bi-
lhão (+1,01%), tendo passado
o saldo de 108,5 bilhões em
31-12-195» para 109,6 bilhões em
30-8-1959. No particular mere-
ce destaque o fato de os bancos
comerciais terem Incrementados
seus empréstimos para esta ati-
vidade em 6,3 bilhões de cru-
zeiros (+7,4%), enquanto que
as autoridades monetárias redu-
ziram-nos, no período cm ques-
táo, em 5,2 bilhões de cruzei-
ros (—21,1%); b) indústria -
aumento de 10,9 bilhões (+....
8,8%), tendo passado o saldo do
124,8 bilhões em 31-12-58 para
135,7 bilhões em 30-6-1959. Do

aumento para Indústria, cerca
de 6,2 bilhões íoram concedidos
pelos bancos comerciais (+9%)
e 4,7 bilhões pelas autoridades
monetárias (+8,5%); ç); lavou-
ra — aumento de 9,2 bilhões de
cruzeiros (+22,7), tendo pas-
sado o saldo de 40,4 bilhões de
cruzeiros em 31-12-1958 para
49,6 bilhões em 30-6-1959. Do
aumento para a lavoura, cerca
de 7,2 bilhões de cruzeiros fo-
ram concedidos pelas autorida-
dos monetárias (+27,6%) e 2
bilhões pelos bancos comerciais
( + 14%); d) pecuária — au-
mento de 1,1 bilhão de cruzei-
ros (+8,1%), tendo passado o
saldo de 13,5 bilhões em 31-12-58
para 14,6 bilhões em 30-6-1959.
Do aumento para a pecuária,
cerca de 0,8 bilhão de cruzei-
ros foram concedidos pelas au-
toridades monetárias (+8,3%)
e 0,3 bilhão pelos bancos co-
merciais (+7,7%); e) partleu-
lares — aumento de 1,6 bilhão
de cruzeiros (+6,5%), tendo
passado o saldo de 24,4 bilhões
em 31-12-1958 para 26 bilhões
cm 30-6-1959. Dêsse aumento,
cerca de 2,6 bilhões íoram con-
cedidos pelos bancos comerciais
(+11,4%) e um corte de 1 bi-
lhão pelas autoridades monetá-
rias (— 61%).

No que diz respeito ao au-
mento dos empréstimos para o
setor governamental da econo-
mia, nota-se, que no primeiro
semestre de 1959, os bancos co-
merciais elevaram seus emprés-
timos em 1,7 bilhão de cruzei-
ros e as autoridades monetárias
em 23.4 bilhões de cruzeiros. To-
tal êsse, praticamente absorvido
In totum pelo Tesouro Nacional,
Já que os empréstimos para es-
tados, municípios, autarquias e
outras entidades públicas mos-
traram aumentos irrisórios.

Etn suma, no primeiro semes-
tre de 1959, o aumento de cré-
dito para as atividades produ-
toras foi de 23,9 bilhões de cru-
zeiros (+7,7%), enquanto que
o incremento dos empréstimos
para o setor governamental foi
da ordem de 25,1 bilhões de
cruzeiros (+15,8%). Constata-
se que o aumento dos emprésti-
mos efetuados para o setor prl-

¦ vado da economia processou-se
num ritmo bem aquém do au-
mento dos índices dos preços dos
fatores de produção no mesmo
periodo. Não é, pois, de ad-
mirar a angústia e a contração
do nível produtivo do país.

No dln 14 de Julho de 1056, o
sr. Juscelino Kuoitschek assinou
o decreto 39.G04-A. Por êste
decreto elevou, pelo prazo de 3
anos e com vigência a partir dc
l.o de agôsto de 1956, o salário
mínimo para Cr$ 3.800,o0 no
Distrito Federal. Em 24 de de
zembro de 1998, seis moses an-
tes de ser vencido o prazo enun-
ciado pelo decreto 39.604-A, as-

LI6A PRÓ-DIREITOS
DOS BRASILEIROS
NATURALIZADOS
Foi constituída, ontem, á

comissão fundadora da Liga
Pró-DIreitos dos Brasileiros Na-
turallzados, que se propõe a
pugnar pela aprovação da se-
guinte emenda constitucional
apresentada em 1957 polo ex-
deputado Castilhos Cabral: —
"O brasileiro naturalizado, de-
pois de cinco anos da aquisição
da cidadania» goza de todos os
direitos de brasileiro nato, salvo
o de ser eleito presidente ou vi-
ce-presidente da República,
governador ou vice-governador
de Estado." Essa emenda rece-
beu o apoio de mais de cem
deputados da antiga Câmara e
na sua maioria reeleitos.. Dentre
eles estão os srs. Sérgio Maga-
lhães, Neiva Moreira e outros
componentes da Frente Naciona-
lista.

I

RECRUTAMENTO INTENSIVO

slnou novo decreto elevando o
salário mínimo no Distrito Fe-
deral para Cr$ 6.000,00, com vl-
gência a partir de l.o de Janel-
ro do 1950 e com o mesmo prazo
de 3 anos.

Hoje, o salário mínimo que ain-
da prevalece no Distrito Fede-
ral 6 de CrS ü.noo.OO. Repre-
senta um aumento de 57,89%
com referência ao de agôsto de
1956. Entretanto, segundo Con-
Juntura Econômica, o custo de
vida no Distrito Federal passou
do índice 310 (1948=100) em
julho de 1956 para 557 em ju-
nho último. Um aumento de
79,99%.' Cotejando-se o aumen-
to nominal do salário mínimo no
período — 57,89% — com a ele-
vação do custo de vida no mes-
mo lapso de temRo — 79,99%
— constata-se que, apesar dos
aumentos nominais, o poder de
compra real do salário mínimo
vem caindo assustadoramente.
Em outras palavras, os cruzeiros
inf lecionados do sr. Kubitschek
compram cada vez menos ali
mentos.

Tal tendência não é exclusiva
do salário mínimo no Distrito
Federal. Todo o país vê os seus
orçamentos familiares desequili-
brados pela aceleração rápida do
custo de vida que os aumentos
nominais de salário não conse
guem contrabalançar.

Para termos uma noção exata
dos efeitos da política desenvol-
i>imenttsta, examinemos o com-
portamento do custo de vida no
período da administrarão do
presidente Juscelino Kubitschek.
Revela "Conjuntura Econômica",
em sua edição de agôsto último,
que no Distrito Federal — ga-
lardão que se estende a todo o

pais, com ligeiras discrepancias
— o custo de vida aumentou
93,737o (janeiro de 1956= 287,5
e junho de 1959= 557J.. 'Uma
elevação média mensal da ordem
de 2,23%.

CUSTO DE VIDA NO DISTRITO FEDERAL

A tabela a seguir, com dados
extraídos daquela publicação cs-
peciallzada, permite ver com tô-
da a clareza o aumento brutal
verificado nos principais com-
ponentes daquele indicador e no
próprio índice do custo dc vida.

MERCADOS

Números Índices (1948=100)

Aumento Percen-
Junho de 1959 , Janeiro de 1956 tual no período

Alimentação 614,7

Vestuário 414,8

Aluguel 537,7

Móveis e utensílios 397,0

Farmácia e higiene . 498,4

Serviços pessoais 521,6
Serviços públicos 579,8

GERAL 557,0

316,5

199,9

302,7

216,9

307,2(+)
224,3

257,2
287,5

94,53%

107,45%

74,33%

83,44%

58,98%

132,55%

125,427o
93,73%

( + ) _ índice de julho de 1957, portanto o aumento de
58,987o em farmácia e hi giene refere-se a um período de
24 meses apenas.

Fonte: Conjuntura Econômica — agôsto de 1959.

Infelizmente, nem esperança
podemos alimentar sôbre a con-
tenção do bruta1 encarecimento
do custo de vida. Pelo contrário.
As emissões maciças de papel
moeda, os desequilíbrios no pr-
çamento federal e no cambial,

a hipertrofia do crédito e os yo
lumosos investimentos públicos
improdutivos são algumas das
causas que nos fazem crer que
ainda se elevará muito, neste
ano, o custo de vida no Distrito
Federal.

Vinho brasileiro para mostruário no Canadá
PORTO ALEGRE. 29 (Do Cor-

respondente) — Embarcou para
o Canadá a primeira partida de
vinho rio-grandense, destinada a
mostra de produtos brasileiros
no "stand" permanente do nos-
so Escritório Comercial naquele
país. A Secretaria de Economia,
que tem como uma de suas íi-
nalidades a promoção de inter-
cambio com os Escritórios Co-

merciais do Brasil no exterior,
obteve das autoridades federais
autorização que as primeiras
amostras do vinho embarcado
ficassem isentas do quaisquer ta-
xas. A remessa, constante de 80
caixas das prinicipais marcas da
produção gaúcha, deixou o pôr-
to no principio desta semana.
Novas remessas deverão ser fei-
tas,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DE SAO PAULO

CONCORRÊNCIA PARA CONSTRUÇÕES EM BRASÍLIA
„ d» r»iv« RronOm ca Federal do Blo de_ janeiro,

-avlfcn^

da 1 pavimento, localizados na quadra 22 do 8HP de Bra.5,1.»'15 _„„,
Ai propostas, nos termos do edital, serfto ««»>*«;« *»" *01"

do dla 17 de setembro p. vindouro, nesta Capital, em Sao Çaulo e em
Brasília. Blo de Janeiro, 23 de aRftsto de 1959.

a) JEBONYMO DE CASTILHO
Sccretarlo-Gcral 66010

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
AVISO.

O Instituto Brasileiro do Cafí, face a sobrecarga dos serviço»
resultante» do plano cafeeiro para a safra 1959/1960, oferece «o» cx-
funcionário» do extinto Departamento Nacional do Café, Sl*ptm**an*
por força do Decrcto-Lel n. 9.212, de 22 de maio de 1946 e ainda nio
aproveitados, a oportunidade de prestarem sua colaboração a esta au-
tarntiia como dactitoRrafos, auxiliares de escritórios e fiscais, na con-
Slsir. is "*ventu'ejs" e de acôrdo com a» necessidades do» serviços
verificadas em qualquer das suas dependências localizadas nesta Ca-
pitai e no» Estados. _

Klca esclarecido nSu se tra<ar de convocação para o quadro do

Sisso.il 
— para o qu» n.1o hi base lesai, tendo em vlsta tratar-se

e serviços transitório» cujo prazo de duração dever* expirar em
JO de Junho do ano vindouro. Alias, do» ex-funclunarloj do DNC n»»
hi mais nenhum * convocar nas calcsorlas da dactilografos e fiscais.

O» Intercssadis, ate o dla 30 de setembro próximo, deverão dl-
tlKlr-se, por escrito, a rresldtnçla do IBC (Avenlda Bodrljuc» Alves.
12» — D. Federal) indicando: endereço, idade, tempo de serviço pres-
tado ao DNC, função a que se candidatam (dactllotraro, auxiliar de
escritório ou fiscal) e localidade para a qual preferem ser desU-
nados. «**"

A comissão fundadora, que na
sua primeira reunião contou com
a presença do sr. Castilhos Ca-
bral, tem os seguintes membros:
srs. Peter Frankel, Isaac Ize-
cksohn, Erwin Neschling, Ricar-
do Gutherz, Reinaldo Kuester,
Hugo Forman, Willy M«x Bur-
ghein. Eric Eichner e Antônio
Osmar Gomes.

Em São Paulo íunciona, há
cinco anos, uma idêntica e ou-
trás do mesmo tipo serão fun-
dadas na Bahia, no Paraná, no
Rio Grande do Sul e outras uni-
dades federativas.

O sr. Peter Frankel. presidên-
te da comissão, informou o se-
guinte:

Realizaremos o recrutamento
Intensivo de todos os brasilei-
ros naturalizados e no diá 12
de outubro — data da desce—
berta da América — efetuare-
mos a instalação oficial è sole-
ne da Liga no maior auditório
que a cidade tiver. Estamos
compenetrados de que todos
ao escolherem o Brasil
como Pátria predileta, acorre-
rão ao nosso chamamento, fre-
nèticamente desejosos de inte-
grar-se completamente na comu-
nidade brasileira, tal como seus
amigos e seus familiares da hon-
rosa condição de brasileiro na-
to.

CONGRESSO EM BRASÍLIA

Os brasileiros naturalizados
realizarão um congresso nacio-r
nal em Brasília, em novembro,
convidando o sr. Jusccelino
Kubitschek para presidir a sole-
nidade inaugural. Pretendem,
dessa forma, obter o apoio do
Poder Executivo à aprovação da
emenda Castilhos Cabral.

£' pensamento dos brasileiros
naturalizados conseguir a apro-
va«ão da emenda até abril de
1960, para quando está marca-
da a transferência da Capital
Federal para Brasília.

Segundo a comissão fundado-
ra da Liga. uma vez aprovada
a emenda, desaparecerão 54 res-
trições atualmente impostas aos
naturalizados por leis e regula-
mentos vigentes.

Apodrecimento da laranja exportada
Causa: retardamento na distribuição

"O apodrecimento da laranja
brasileira enviada para a Europa,
de que tanto' se queixam os^im-
portadores, não se deve ao pro-
blema de frigorificação, como
acabei de comprovar nesta via-
gem. Atribuo como causa princi-
pai do apodrecimento a demora
na diJtribuição do produto, de-
pois de desembarcado".

Estas afirmações foram feitas
pelo engenheiro agrônomo Fran-
cisco de Magalhães Lopes, do
Ministério da Agricultura, que
acaba de acompanhar, uma par-
tida de laranjas brasileiras em-
barcadas no navio "Paraguay
Star", a fim de verificar a pro-
cedência das constantes reclama-
cões recebidas dos importadores.
Cinqüenta e cinco mil caixas fo-
ram transportadas hos porões
frigoríficos daquele navio e du-
rante todo o período do trajeto o
eng. Magalhães Lopes as inspe-
cionou, dia a dia. Nenhum fruto
apodreceu, o que confirma que
as condições de transporte são
boas.

O eng. Magalhães Lopes re-
tornou ontem ao Rio, pelo"Highland Monarch", asseverah-
do que êste aspecto do problema

A PARTIR DE HOJE
INFORMAÇÕES SOBRE
A CONFERÊNCIA
DO CAFÉ
LISBOA, 31 — Sérgio Armando

Frazão. presidente da delegação
latino-americana à Conferência
Internacional do Café, declarou
heje em Lisboa que não terá
informações a dar nem comen-
tários a íazer sôbre a reunião"antes de 3» feira".

A missão latino-americana
realiza conservações em Lisboa
com produtores portugueses de
café e posteriormente partirá
para a França, com a mesma
finalidade.

Os demais membros do grupo
latino-americano são os srs. Ar-
turo Gomez Jaramillo, da Co-
lòmbia, Miguel Angel Cordera.

de exportação de laranjas está
definitivamente resolvido. Outro
detalhe, que é a fraca coloração
da casca, em relação ao produto
oriundo de outros países, julga o
agrônomo que possa ser resolvi-
do mais facilmente. Um peque-
no retardamento na colheita, de
modo a permitir gue o fruto ga-
nhe uma coloração mais viva,
talvez seja a solução. Para
quem, como nós, estamos empe-
nhados em reconquistar o_mer-
cado europeu, a apresentação do
fruto ao consumidor é importan-
te e, como tal, a pretensão dos
importadores merecerá detida
atenção. ,

O técnico do Ministério da
Agricultura informou que as la-
ranjas brasileiras competem, no
mercado europeu, com as da
África do Sul, Califórnia e Israel.
A África do Sul é o maior país
exportador, remetendo anual-
mente, só para a Inglaterra, na-
da menos de seis milhões de cai-
xas. -,As nossas laranjas selecio-
nadas para exportação procedem,em sua quase totalidade (99%)
de São Paulo. O Estado do Rio,
que já foi um dos maiores pro-
autores, diminui, de ano para
ano, a sua participação e isso se

deve ao retalhamento dos seus
grandes laranjais, pela febre dos
loteamentos. Se houver uma rea-
ção enérgica da parte das auto-
ridades fluminenses, a produção
de laranjas, para exportação po-,
dera voltar a ser uma das boas
fontes de receita do Estado do
Rio, já que as "suas terras, no-
tadamente em torno do Distrito
Federal, são ótimas para a citri-
cultura.

CAMBIO — Ksteve o merendo livre ttm alteração apreil.',.<l. manlen-
do-se complctamenla paralisado • Instável. Oa Bancos operaram duranta
todo o dla èt mesma» taxai da abertura, Cotou.se o dólar para remrssia
a Cr$ 155.50 a para compra a Cr) 151,(0. A libra regulou com vendedores
a CrS 437,00 e compradores a Crf 4:3.011. Assim o mercado fechou para-
Usado a fraco. O escudo regulou para vonda a Crf 5.14 o para compra a
Cr$ 5,30; o marco a Crt 37,20 a CrS 36,20; o m-IiIIIiik (Áustria), a Crf 6,03
e Crf 6,00; o franco belga a Crf 3,10 o Clf 3,02; a llrn a Crf 0.250 a Crt
0,240; o franco francês a Crf 0,318 a Crf 0,306; o florlm a Crf 41,11 a Crf
40,10; a franco suíço a Crf 36,00 e Crf 35,00, respectivamente.

VALORES — A Bolsa funcionou multo movimentada e o» negócios ve.
rlflcados foram desenvolvidos. As apólices da Unlao rotnram-ao em con.
dlçAca dn estabilidade o Inalteradas. A» estaduali de S. Paulo • de MU
nas Gerais, da sorteios e do renda ficaram firmei e melhoradas. As mu.
nlclpali (Lei 820) planos A e II, estiveram tambím firme», mas aem
negócios de grande vulto, Estiveram Inalteradas as ações do Banco do
Brasil e dos demais em evidencia. As ações de companhia» acuaaram ne*
gócios da algum vulto, cotando.se. 967 da Arno S. A. a 950,00; 2.840 da
C. Brahma ordinária» de 590,00 a Crf 600,00 e 1.084 Preferenciais a Crf
500,00; 1.094 Docas de Santos, portador a 1.100,00; 2.900 Editorial Labor
a Crf 500,00; 5.000 da "Fonte" — Empresa Comercial e Industrial do Ma-
tértas-Prlmas a Crf 1.000,00; 1.650 da Paulista dc Forca o Luz a Crf 230,00
e outras menos cotadas.

A Bolsa fechou animada a com perspectiva» multo favoráveis.
CAFÉ' — O mercado de café disponível funcionou sustentado •

Inalterado. O tipo 7 foi cotado a base anterior de Crf 405,00 pnr 10
quilos e náo houve vendas. Entradas 28.775 sacas pela estrada de Ro-
dagem. Embarques 15.850 sacas, sendo 14.350 para a América do Nor.
te e 1.500 para a Europa. Existência 299.908. Café despachado para cm-
barques 122.6U7 sacas. O disponível de café cm Santos regulou fir.
me e Inalterado. O» contratos "B" « "C" ficaram paralisados e taal-
terados.

CACAU — NOVA YOIIK, 31 — A Bolsa de Cacau cotou hoje, no
disponível, o Bahia Superior a 35 centavo» e 86 centésimos de dólar,
a llbra-pcso. Baixa dc 26 pontos, O fechamento do més anterior foi
cotado pela Bolsa de Nova York a 34,62. (UPI)

AÇÚCAR — Esteve o mercado de açúcar disponível Inalterado « em
condições estáveis. Entraram 16.673 sacos do Estado do Rio a saíram
8.500, fk-ndo «m depósito nos traptches 112.925 ditos. Continuou tnal-
terado e estável o mercado de Pernambuco.

ALOODAO — Êsse mercado trabalhou ainda ontem calmo o lnal.
terado. Entradas 660 fardos, sendo 453 do Rio Grande do Norte a 207
de SSo Paulo. Salda» 120, F.xlsténel» 5,273 fardo». Em Pernambuco a
situação do mercado era a mesma, estável e Inalterada. A Bolsa da
algodão a termo de Sâo Paulo trabalhou calma o sem compradores.
O disponível de Sâo Paulo funcionou firme, com alta dc 33 a 34 cen-
tavos. O mercado de algodãu em Nova York fechou estável, com bal.
xa parcial de 1 a 7 pontos.

ALMOÇO E ENTREVISTA DO GOVERNADOR
DE PERNAMBUCO

O sr. Cid Sampaio, governa-
dor de Pernambuco, será home-
nageado, amanhã» pela diretoria
da Associação Comercial do Rio
de Janeiro e da Federação das
Associações Comerciais do Bra-
sil, com um almoço a ser reali-
zado, às 12,30 horas, no Club
Comercial.

Participarão da homenagem
os membros da comissão orga-
nizadora, da III Conferência Na-
cional de Comércio Exterior, que
se instalará no Recife em 21 de
setembro, para debater questões
de moedas, câmbio, investimen-
tos, exportações, recuperações do
nordeste e outros.

O homenageado será saudado
pelo sr, José Augusto Bezerra

de Medeiros, presidente da As-
sociação e da Federação.

ENTREVISTA COLETIVA
A seguir, no gabinete da pre-

sidéncia da Associação Comer-
ciai. o governador Cid Sampaio
concederá uma entrevista coleti-
va à imprensa. Na ocasião, re-
velará os empreendimentos que
vem realizando o seu governo,
na órbita econômico-financeira,
bem como nas faixas dos invés-
timentos e da industrialização,
visando à recuperação econômi-
ca de Pernambuco.

O encontro dos jornalistas
com o governador pernambucano
será no dia 2, às 15 horas, no
referido local: Rua da Candeia-
ria, 9, 129 andar.

MAIS DE 2.100.000 SACAS DE
CAFÉ EXPORTADAS.EK AGOSTO

A exportação de café do
Brasil, no mês de agôsto findo,
ultrapassou de dois milhões e
100 mil sacas de 60 quilos para o
exterior, segundo apuramos, on-
tem à noite, no IBC. É cifra ab-
solutamente recorde em toda a
história cafeeira do pafc.

Estima-se que a exportação de
café do mês findo tenha propi-
ciado ao país receita aproxima-
da de 100 milhões tle dólares, ai-
tamente satisfatória para econo-
mia nacional.

Estatisticamente, durante os
oito meses do ano em curso fo-
ram exportadas para o exterior
cerca de 11.500.000 sacas de café
de 60 quilos, contra 8.215.846 sa-
cas em 1958, inclusive 1 milhão
de sacas embarcadas em consig-
nação pela anterior administra-

EDITAL
BRASIL KENNEL CLUB
Conselho Deliberativo

O presidente do Brasil Kennel Club,
usando de suas atribuições estatutà-
rias, convoca o Conselho Deliberativo
para se reunir cm sessão extraordl-
nârla, dia 9 do corrente mes, em la.
convocação ás 17.30 horas e náo ha-
vendo número legal, às 18,30 horas
com qualquer número, para a seguln-
te ordem do dia:

a) — Homologar os nomes Indica-
dos pelo Presidente do Club.

ção do IBC e liquidadas pela
atual administração cafeeira do
país.

O IBC ainda hoje, deverá
fornecer a cifra definitiva da
exportação de café em agôsto
findo.

BOLSA INAUGURA
SUA BIBLIOTECA
A atual diretoria da Câmara Sln-

dical da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, inaugurou, ontem, com
solenidade a sua Biblioteca. Co-
memorando êsse acontecimento tri-
butou ao seu ex-presidente dr. Ari
de Almeida e Silva a grande ho-
menagem dlslinguindo-o com a fl-
xaçfio de uma placa com o seu no-
me dado a Biblioteca. O atual
presidente da Bolsa, corretor Hen--
rique Guedes de Mello, falou ofe-
recendo a placa ao homenageado,
que agradeceu a distinção que lhe
era conferida pelos seus colegas
de classe. Em seguida íol servir-
do biscoitos, doces e champanha.
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As dobradiços são o ponto vital de um sofá-cama.
As dobradiços no-sag garantem perfeito funcionamento.

Confeccionadas com chapas da oco espada!
f itompados * rebttadai am maquinaria moderna
Acfio perfeita da trinco a gatilho

MOLAS '

NOVA COMPRA
DE TRIGO EM1
GRÂ0 NO EXTERIOR

A Comissão Consultiva do Trl
! go comunica, por nosso intermé-
i dio, quc receberá até às 11 ho-

ras, do próximo dia 9 de setem-
para • bro, em sua Secretaria situada

lomoia, miguei £»s«--i T,^uluc'í"; cargos da Diretoria; |no 2<? andar do Ministério da
, do México, Adaiucrto Bqlano. on, b) _ plxa,„ 0 numero de vagas cxis.; Agricultura, propostas para o
!Salvador, e Guillermo Jiron, da tentes no conselho üeüDeTatír;, para fornecimento de até 50.000 to-
.Guatemala. oi.flnà de que trata o j único do nciadas'métricas dc trigo em

A missão veio à Europa para Art. 94 dns Estatutos. . - , allalouer Dr0cedência
, 

"sondar» a posição, dos paises Rio de Janeiro, 1 de setembro de çao de 
^ual^esePnUd« T

europeus com interesses cafe^ obedecer às condições
ros na África sobre a assinatura 2854B'constantes do edital n. 11159.
de um "pacto de estabilização"
dos preços do café no mercado!
mundial. (UPI)

fios Produtores e Revendedores
de Tecidos!

A UNIÃO BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS, S.A,

com sede em Belo Horizonte, à Praça Ruy Barbosa, 104,

onde funciona a secção de compras de sua grande

rede de varejos, deseja manter contacto» com to-

dos os produtores e revendedores do tecidos.

Falências e Concordatas
FAl.KNTIA REQUERIDA

J. RANZEIRO — DUendo-se credor
da Importância de Cr* ISO.000,00. An-
tonlus Carnelite Maria Schalken. re-
quereu, por dependência, no Juízo da
9.' Vara Ctvcl. a deerctaçSo da fal6n-
cia de J. Rangetro. estabelecido a rua
da Alfândega, 120. 2.» andar.

CONCORDATA DEFERIDA

CASA PALERMO S.A. — Pelo
Juíi da 9.* ,Vara Civel foi deferido o
processamento da concordata preven-
tlva da firma supra, estabelecida A
rua do Riachuelo. 14S/150. conceden-
do por sentença a proposta da cor.-
cordata preventiva.

DESPACHOS EM FALiNCIAS

1.» Vara Cfve! — TERMAT — CO-
MfcRCIO DE FERRO E MATERIAIS

DE
DE CONSTRUÇÃO — Ao sindico, e eo
dr. Curador das Massas.

7.» Vara Cível — FABRICA
CALCADOS COLISEU LTDA
Atenda-se.

M. DA SILVA MARQUES — Ao dr
; Curador das Massas.
! VIAÇÃO REDENTOR LTDA. -
Julgado extinto o pedido, por ter per-
dido o objetivo.

ll.« Vara Cível — LUIZ CÉSAR
ININA DE MIRANDA — Prove o re-
querente a qualidade de comerciante
do suplicado.

12.» Vara Cível — PARIS MÓVEIS.
FABRICA DE MOVEIS* E ARTEFATOS
DE MADFJRA LTDA. — Selados e
preparados.

JORGE BRANCO — Ao dr. Cumdor
das Massas Falidas.

JOAQULM MAGALHÃES TEHCET-
RO — Recolha-se o mandado.

18* Vara Civí! — ENDCFARHA
QUÍMICA FARMACÊUTICA 5/A. —
Fls. +J0: Deílro.

...e para a garantia do seu conforto...
Indeformávels - garantam superfície uniforma
nunca cedam - nunca sa soltam
dispensam o use da cordinhoi

MOLAS T\0*&g DO BRASIL S.A.
Rua Sâo Jorge. 374-Tel. 9-0519-Caixa Postal 2 875-End. Tel.: NO-SAG-Sâo Paulo

«EVENDÉDORES NO SIO Dí JANÍIRO - D/SIR/TO KDttAt
A. VOLOCH - Rua Antônio Mandes da Campos, 228 - Tel. 45-6195 (Recado») • CASA Dl COUROS
Garcia Coullnho Ltda. - R. Buenos Alrei, JÍ3 - Tal. 43-2220 o CASA JOSÉ SANTOS (COUROS) LTDA.
Rua Buenos Alrei, 185 - Tel. 43-3335 • LUIZ TABACHI FLORES - Rua Armando Sallei da Oliveira, 18 -
Tal. 43-0706 • M. ROITMAN * FILHOS - Av. Prti. Vargai, 3.810 -Tal. 23-2322 • RUBIN SCHWARTZ
R. da Alfândega. 307-Tal. 43-2362 • S.A. REAL DE FERRAGENS - Rua Com. Saraiva, 10-Tal. 23-4215

AUTOR

EXECUTIVOS REQUERIDOS
RÉU

Banco ForturJ** *> Brasil S/A Sanltas Ind. Rewiida»
Ltda. « Joio Carloa
Barroso e Gilberto Titi-
xetra Se«a 

Mirio BadST SeSrastr™ • KírUI LMÍS;
Tno tma i^a^it»*} jíníar —...Darlo Silva
Wtor Vicente» Jtsrto Joai Caraoatfto ..
Xelrcn Laadea ...» Domenleo Astftle' Cr*-*^mM treina • Pax&oal*

Scrpt im.tHMf»i»iii

VALOR

Cr»

J.S2TS3».»'59 S25.SS5"a.OOOAO;

M.OrAOQ.i

0 BANCO MINEIRO DA PRODUÇÃO S. A.
Filial: - Av. Presidente Vargas n.° 435-A

comunica aos amigos e
clientes a mudança DOS

NÚMEROS DE SEUS
TELEFONES PARA:

23-8410

*

GERAL

DIRETORIA 43-9445
GERÊNCIA 43-2506

CONTADORIA 43-2706
5¦3
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COIM-RCIO, ECOlVOJNIai E FINANÇAS
CÂMBIO OFICIAL

O mercado de cambio oficlil .un-iCoron»
eionou ontem, ein condições estáveis

eom o Benco do Brasil comprando le»
traa tle cobertura a Cr$ 51,5308 sobre
Londres o a Cr9 18.36 sobre Nova

York.
Aquele banco para cobrança» ven-

cldss em geral, pera remeisae o quo»

taa autorizada» declarou vender 11»
brai * vlata para entrcgn pronta a <-rs

63,1141 a dólares a Crí 18,02.
Fechou inalterado

Foram afixada» as seguintes taxa»::

suecas 3,5472
3,0621
2,5500
4,8344
0,7113

, 3,6572
Coroas dinamarquesas 2,7438
Coroa» tcheca» .. .. 2,8278
Florlm  5,00-13
Schlllng  0,7334

OURO FINO
O Banco do Braall ..fixou para

compra ii» ouro fino 1.000/1.000, o

preço de Cr» 20,8176 por grama.

BANCO 1X1 BRASIL

CAMBIO LIVRE

Vend
Libra M.H«
Dólar «.02
Ura °.°305
Peso uruguaio .. .. 1.7010
Franco france» .. .. 0,03H(i
Franco belga 0,3786
Marco -W-*»»
Escudo °.«841
Franco eulço 4.3838

Comp
51,5305
18,30
0.0206
1,7000
0,0374
0,3072
4,3862
0,8426
4,2522

IlDlas
Dólar
Dólar

convênio
argentino
chileno .

Vend

138.10
133,50
153,50

mp

135,00
150,00
11,0,00

(NOTA — A» eotaço»» de cimblo
livre, ru 4.» pagina, na «eçio cimblo
e Mercado»),

A LcTM ARA S 1 N D 1 C
Médias cambial» fixada» em 17 de agosto de 1859

PAÍSES

América do Norte - Dólar
Alemanha — Marco 
Argentina — Peso
Bélgica — Franco belga ...
Canadá — Dólar 
Chile — Peso 
Dinamarca — Coroa 
Espanha — Peseta 
França — Franco 
Holanda — Florlm 
Inglaterra — Libra 
Itália — Lira
Portugal — Escudo 
Suécia — Coroa 
Suíça — Franco 
Uruguai — Dólar 
Venezuela - Bolívar 

MERCADOS

;_c!aT I Livre | Moeda»

1B.92 153." »«>
4.5210 36.84 37,30

1,00 1.8o
_. 3,08 —
.- 163'00 r.71*_. 0,14 .

22.50 —
2,70 2,01

0,0386 0,3150 0,3188
5,0043 40,76 —

524356 431,21 435.00
00305 0,2485 0,2539

5,41 5,40Sfi™ SS 23
11,12

__ 43,70

BONIFICAÇÕES
«abria -. BonitlcaçO.» afixada. P«»° «Janco do Brasil, de aeórdo com

a tostruçio d» SUMOC n.» 183 d. 29/6/1059.

MONTBVII).'.', 31.
Sóbre Londres a vista por £
Taxa de compra <!•) —30,00.
Taxa de venda (P) — 30.20.
Sóbre Nova York t. viita por 100

dòlnres: , .„ 
'

Taxa de compra (P) — 1.105,00.
Taxo de venda (P) - 1.110.00.

Stock Exchange
de Londres

LONDRES, 31,
Compradores:
Plano B:
listadualsi . .»'.

Rio de Janeiro. 1037, 7 r,'e .. aB.10.0
Titulo» diverso»;
Bank oi London & South
América 

Cablcs & Wireles» Ltd, or-
dlnórlas 

Ocian Wilson _ Co. (Hol
dlng), ordinárias

Imperial Chemical Indus
trlcs Ltd 

Lloyd's Bank Ltd, {"/
Shares 

Rio Flour Mills _ (•ron.
rlcs Ltd 

SSo i'oulo Railway, Co. LU
(ações de 10/.), ex-Capltr
Usatlon 

City of S5o Paulo lmpn
vements and Frechold .
Títulos estrangeiros:

Consola, 2 1/2 *•*> 
Emp. de (Jucrra Brltânit

2 1/2 1028/47  .3.16.3
Shell Tranpost Trading ... 7.10.6
Canadlan Eagle All  4.10.9
Royal Dutch Petroleum .... 16.3.0

Bolsa de Valore.
V E N D A S

UNIÃO
1 D. Emis. Nom. de CrS
200,00  60,00

1 Idem Cr$ 500,00 .. .. 150,00
130 D, Emis. pt  717,00

7 Idem  W0.00
75 Renjust

Obrigações:
14 Grau I-S/ Impostos ..
50 Idem

390 Reaparelhamento _:o-
nômico

171,00 200,00

200,00
80,00
200,00

200,00 -

I 000,00 -

200,00
400,00

250,00

150,00

1.10.6

0.16.1

0.5.0

2.2.0

.12.3

.13.7

1.71b

0.7.0

:.10.0

— 105,00

105,00
00,00

110,00

•!20.0r
500,00

1 Geral» 400,00
Comercial e Induitrlal

do Braill
Comercial e Agrícola

do Brasil
da Capital
Comércio de Calo .,
Caaa Bancária Santa
Crut

C.-i.:;i Bancária "A
Compemadora" ..

Cidade do Rio de Ja»
nelro

Com. Ind. de Minas
CrOdlto Mercantil ,.
Crédito Pessoal prel
Crédito Pessoal, ord
Crédito Real de Ml
nas 420,00

IrmSos GuimarScs !00,út
Lar Brasileiro ,. 270,00
Lavoura de Mina» Ge

ral», ord  290,00
Idem, pref  280,00
Lownde» S.  —
Moscoso Castro ,. ,, —
Moreira Salles ,, .. 230,00
Idem port  — .20,00
Mauá S.  200.00 -
Mercantil do Rio de
Janeiro  320.0'' 110.00

Mercantil da Metrô-
pole  150,00

Nacional de Minas .. —
Oliveira Roxo .... —
Operações Mercantil UO.tV
Prefeitura do D. Fe-
deral  330,0»

Predial do Rio de Ja-
neiro  400,00

Português do Braall,
nom  320,00
Português port  320,00
Idem diretos a ações 5,00
Regional  120,00
Ribeiro Junqueira ... 250,00
Real Unido  —
Sotto Maior 1.000.00

Cia, de Seguro»:
Argos Fluminense .. —
Confiança  —
Internacional  —
Globo  —
Loide Sul Americano —
"Mundial" —
Previdente

115,00 -

- 200,00

5.000,00 •-

. _ 1.010,00
— 1 000,00

190,00 -
100,00 95,00

Dólar
Dólar convênio 
Libra
Libra convênio 
Franco «ulço 
Coroa sueca 
Marco 
Florlm 
Franco france» 
Franco belga 
Coroa dinamarquesa
Áustria 

57,64
57,64

161,392
161,392

13,1809
11,1489
13,7280
15,1684
0,1167
1,1528
0,0922
2,2169

81.64
81,04

228,392
:28,392
19,0748
15,7911
19.4381

- 21,4842
0,1054
1,0328
0,1306
3.1400

Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, 31.
ABERTURA — Nova York sobre

Montreal livre por ? 1.0497 comp.
• 1.0500 vend. Rio de Janeiro livre
nor Crí 0.84 comp. e 0.68 vend.
Buenos Aires livre poi* P. 1.17 comp.

ESCUDOS. DÓLARES. CH&-
QUES DE VIAGEM OU
MOEDA. LIRAS. PESOS
V S SEMPRE Í-NCOI»*

TRARÁ NO

BANCO
ÍTAL0-3ELGÂ
AV. PRES. VARGAS, 417

REMESSAS FARÁ O
MUNDO INTEIRO

feles.: 23 5855 - 23-5854

WTÍRCÂP
COMPANHIA

¦'..INTERNACIONAL

DE CAPITALIZAÇÃO

740.00
750,00

530,00
193 idem  545,00

705,00
715,00

3.550,00
3.600,00

flfiôSTO PE KW |

COMBINAÇÕES
SORTEADAS

AGZ-PWl
EYW-NHL
RAM-XIW
SZS-FYZ

SUCURSAL - RIO
AV. GRAÇA ARANHA. 19

Sôbralol» - Ttl 42-7010

ATIVO REAL DA INTERCAp*

MAIS-DE Cr$346 000 000 00

e 1.18 vend. Montevidéu livro por
P. 9.25 comp. e 9.50 vend. Berna
livre por F. 23.15 comp. e 23.16
vend. Estocolmo livre por Kr. 19.32
comp. e 19.33 vend. Madrld vre por
dia por P. 1.07 vend. Lisboa livre por
Esc 3.50 comp. e 3.51 vend. Amster-
dam livre por Gr. 26.44 comp. e 26^*45
vend. Londres Oficia) por £2.8066
comp. c 2.8008 vend. Paris «vre por
F 20.39 comp. e 20.40 vend. Bél-
Bica livre por S. 2.0000 comp. e
2 0010 vend. Alemanha Ocidental por
M. 23.89 comp. e 23.90 vend.

NOVA YORK, 31.
Fechamento - Nova York sobre.

Montreal livre por S 1-0503 comp.
c 1.0500 vend. Rio de Janeiro livre
por CrS 0.64 comp. e 0.06 vend.
Buenos Aires livre por P. 1.17 comp.
e 1.18 vend. Montevidéu livre por
P. 9.12 comp. t 9.37 vend. Berna
livre por P. 23.15 comp. o 23.16
vend. Estocolmo livre por Kr. 19.32
comp. e 19.33 vend. Madri taxa mé-
dia por P. 1.67 vend. Lisboa livre por
Esc. 3.50 comp. e 3.51 vend. Amster-
dam livre por Gr. 26.44 comp. e 26.45
vend. Londres oficial por £ 2.8051
comp. e 2.8054 vend. Paris liyre por
F. 20.39 comp. e 20.40 vend. Bel-
sica livre por F. 2.0000 comp. e
2.0010 vend. Paris livre por M.
23.89 comp. e 23.90 vend.

LONDRES, 31.
ABERTURA - Londres, a vista

por £ sóbre Nova York por 2.8067
romp. c I.SOCO Vendi AlehiolaUa Gul-
dental por M. 11.7440 comp. e 11.7455
vend. Amsterdam por F. 10.6130
comp. c 10.6145 vend. Bruxelas por
P. 140.300 comp. c 140.330 vend.
Roma por F. 1.74180 comp. e 1.74200
vend. Paris por F. 13.7610 comp
c 13.7025 vend. Copcnhague por Kr.
19.3570 comp. e 19.3590 vend. Eto-
colmo por Kr. 14.5245 comp. e 15.4265
vend. Canadá por 9 2.6735 comp. e
2.0745 vend. Oslo por Kr. 20.0100
comp. c 20.0125 vend. Lisboa por Es-
cudo 80.15 comp. e 80.25 vend. Berna
por F. 12.1170 comp. e 12.1190 vend.
Montevidéu por P. 30.00 comp. e
¦30.50 vend. Buenos Aires por P.
234.00 comp. e 236.00 vend. Rio de
Janeiro por Crí 419.00 comp, e 430,00
vend. Praga por Kr. 20.00 comp. c
20.25 vend. Madrid oficial nor P
167.50 comp. e 109.00 vend. Viena
por Sch. 72.42 comp. e 72.44 vend.

LONDRES, 31.
FECHAMENTO - Londres â vlsta

por £ sóbre Nova York por 2.8059
comp. e 2.803 vend. Alemanha Oci»
dental por M. 11.7415 comp. e 11.7430
vend. Amsterdam por P. 10.6110
comp. c 10.6125 vend. Bruxelas por
Pi 140.230 comp. c 140.260 vend.
Roma por L. 1.74140 comp. e 1.74160
vend. Paris por F. 13.7590 comp.
e 13.7610 vend. Copenhague por Kr.
19.3550 comp. e 10.3570 vend. Esto-
colmo por Kr. 14.5212 comp. e 14.5235
vend. Canadá por $ 2.r'!15 comp. e
2.6725 vend. Oslo por Kr. 20.0100
comp. e 20.0125 vend. Lisboa por Es-
cudo 80.15 comp. e 80.25 vend. Berna
pof V. 12.1175 comp. e 12.1190 vend.
Montevidéu por P. 30.00 comp. S
30.50 vend. Buenos Aires por r
234.00 comp. e 236.00 vend. Rio dc
Janeiro por Cr$ 419.00 comp. e 430.00
vend. Praga por Kr. 20.00 comp. e
20.25 vend. Madrid oficial por P
167.50 comp. c 169.00 vend. Viena
cor Sch. 73.40 comp. c 72.43 .vend.

HUF.NOS AIRES, 31.
Fechamento:
Sòbre Londres á vista,por £:
Taxa dc compra (P) —234.06.
Taxa de venda (P) — 234.99.
Sóbre Nova York a, vista por 100

dólares:
Taxa de compra (Pf — 8.360.00.
Taxa dc venda (P) —8.370.00.

2 Guerra CrS 1000
210 Idem
288 Idem Cr? 5.000 .. ..
201 Idem

Estaduais — Apólices:
265 Minas 1177  505,00
150 Minas 1931 pt. 2.» série 92,00
150 S. Paulo Uniformizadas 830,00

Municipais do Distrito Federal:
100 Lcl 800  600,00
144 Lcl 820 Plano A .. .. 040,00
503 Idem  645,00
130 Idem  650,00 Nova

24 Idem Plano  620,00 Idem
63 Idem ...'  625,00

Bancos — Ações*
6 Brasil  1.700,00

687 2/8 Comercio - Nom. . 300,00
Companhias:

967 Arno Pref '.. , - 950.00
98 Auxiliar Viação 1

Obras Nom  1.000,00
10 Idem port  1.000,00

7tn nn rr**vlu*-"le11u,0U|Rio de Janeiro (Ge.
rais)

Sul América • Vlda .,
Sul América Marlti-

mo» e Acidentei .
Cia. de Tecido»:

América Fabril .. ,
Brasil Industrial .. ,
Cometa

330,00
210,00

320,00

150,00

300,00

200,00
1 000,00

2.200,011
240,00

1.450,00
200,00
450,00

1.300.00
2.000,00

Idem nom ',,
Motorista UnUo Co»

merclal o Imp
Serviço» Aéreo» Cru»

ir Iro do Sul 
Oebtntures:

Brasileira de Roupa»
¦érle 8 

Brasília
Cotonlflclo Gávea ..
Docas de Santos .,
T. e L. do Nordeste

do Brasil  400,00
Hotels Pálace  570,00
Lar Brasileiro 2* lé

rie .1  128,00
Lar Braillelro 3» série 520,00 500,00
Petróleo Brasileiro, S

(PetrnbrAs)  600,00
C. Brahma  —
Sul Mineira Eletr. .. -

Letra» hipotecária»:
Banco da Prefeitura 625,00
Colonização — Banco

do Brasil  710,00
Sociedade» Civis:

Club de Regata» do
Flamengo 15 000,011

60c. Hípica Brasileira 80 00.
Rio de Janeiro Coun-

try Club 300.000,00
Teresópolis Golf Club20.000,ou
Fluminense F. C. ..35.000,00

5C0.00

590,00
4.220,00

100.00

620,00

.0.000

000,00

Mercadorias
C A FE

Este ontr* sustentado e lnal
tendo.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS

500,00
2.000.00 1.500.00

1.500,0b

220,00 —
130,00 —
03.00 —

Corcovado  240.00 —
230,00
250,00

Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tino fl

455,00
445,00
435,00
425,00
415.00
405.00
395.00
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BAHIA PRODUZIRA
UM MILHÃO DE SACAS
DE AÇÚCAR
SALVADOR, 31 — A produ-

ção fie açúcar do P "asll esta es-
timada em mais do 50 milhões
de sacas, para o período do 1959160
cabendo a Bahia um milhão do
sacos. (Asp),

1.000 Brahma Ord  590,00
1.090 Idem  595,00

750 Idem  600,00
1.084 Idem Pref  590,00
1.090 D. Santos pl  .190,00
2.900 Editorial Labor .. .. 100,00

187 F. e L. Minas Gerais -.. ÜS0.00
5.000 Fonte Empreza Comei-

ciai e Industrial de Mr
terias-prlmas

100 Mesbla pt. .. *.. .. .
1.650 Paulista dc Fó-*;.i c V

100 Pneus Genevl I'.'-.'. -
100 Petróleo Uni;" 
200 B. Mineira pt
100 Idem Novas
451 Mannesmann Ord. ..
100 Idem

, 200 Idem pref
Debêntures:

3 Petrobrás CrS 200 1.
1 Idem CrS 400
1 Idem Cr$ 80

120 Idem Cr? 1.000
1.000 Cia D. Santos .... .

10 Bco, Prefeitura D. F.
Aditamento k Bolsa do dia 28' corrente — Negócios 1 eallzados,

- também nesse dia:
23 Apls. D. Emis. Nom ..

3 Obrgs. Reaparelhanien-
to Econômico C/ J-.. .

742 Alais. Mun, L, b'Á0 f/ A
800 Aç: Brahma Pref, ..

78 D. Santos port
100 Idem

2.031 Mesbla pt  ..
50 B. Mineira pt

400 Idem Novas
23 Aç. Valéria S^-unda ..

1.150 Valéria Teic ..1 .. ..
5 Debêntures da Petro-

brás de 1.000 7 % .. ..
OFMIAÍ

Vend

000,00
210.no
230,00
515,00

3.000.00
2.170.00
2.130,00
1.250,00
1.230,00
1.250,00

121,00
242,00
484,00
605,00
97,00

025,00

540,00

600,00
¦Mtl.üü
590,00

1.150,00
1.160,00

210,00
2.180,00
2.150,00

222,00
222,00

605,00

600,00

210,00

130,00

200,00
1.000,00
1.000,00

130,00
590,00
590,00
200.00
200,00
120,00
90,00

940,00

— 750.00

* 1.000,00
I 000,00

610,00 600,00
595,00 590,00

35,00 30,00
210,00 200,00

1.000,00

Crj
Com?

CrS

Banco Prado VasconceiiosJr.S/Â
O Banco Prado Vasconcellos Jr. S/A.,

convida aos seus clientes e amigos para a
inauguração de sua Agência, instalada à Rua
da Quitanda, 63, hoje, terça-feira, dia 1.°, às
10 horas

A DIRETORIA
55026

Ai/.Mlccs da l>'.;*o:
Uniformizado.: 5% .. 545.00 540,00
Wv, lm, nom. 5% .. 545,00 540,00
Idem Cautelas ..... — 545,00
Div. Emissões Cr$

1.000 por 5% port. 720,00 715,00
Idem, Antigas  705,00 700,00
Idem cautelas .... — 690,00
Obras do Porto, 5 «•*-. 720.00 710,00
Pecuárias c 5 sem. . 750,00 —
Reajustamento Econ

de CrS 1.000,00. 5 %
port  716,00 —

Trat, da Bolívia 3% - 300,00
Obrigações*

Reaparelhamento Eco
nômlcr. Crí 1,000 . 530.00 520.no

Idem C/ Juros .. .. 600,00 530,00
Grau 1, 7 % s lm*
posto  745,00 740,00

Grau 1, 7  710,00 705,00
Grau 1, 8 %, nom. .. 670,00
Grau 1, 6  800,00
Ferroviárias  770,00
Emp. 1939, 7 % .. .- —

De Guerra, 6 %-.
De Crí 5.000.00 .. .. 3.600,00 3 580.00
De Crè 1.000,00 ....

Estaduais:
Energia e Transporte.

1.» sírle
Energia e Transporte,
2,"si**r;e

Est. do Rio Grande
do Sul, Rod .. ..

Minas, Cr$ 1.000,00.
5 %, ant. nom - 250.00

7  410.00 390.00
Idem, decreto 1.777 .. 505.00 500.00
Idem, Popular, 5 % 210,00 200,00
Minas, dc CrS 200.00

3 % port. 1 *• série . 92.00 89.00
Idem 2.» série .. .. 92.00 89,00
Idem 3.*- serie .... — 89,00
Paraná, 7 Tà  «00.00 _
Fernambuco. 5 •**> .. — 18,00
Rccup. Econômica, 1.*
série — 050,00

Rccup. Econômica. 2.'
série  - 950.00

Rccupcr. Econômica,
de CrS 1.000.00,7 <%-.
port. 3.» série ... — 930.00

Rio, 1.000,00, 8 480,00 450.00
Rio • Rodoviárias dc

CrS 200,00 8 -"e .. 2B0.O0 220.00
Rio Elet. 2.» série .. 490,00 453.00
SSo Paulo de CrS

200.00 5 % port. .. 198.00 1S7.90
Idem. £,r*. unificadas 635,00 630,00
Idem, uniformizadas.

8 "i  835.00 830.00

730,00

720,00 715,00

400,00

460.00

820.00 -

Confiança Industrial
Dona Izabel
Industrial de Cata»

guazes 
Lanificlo Ideal .. ..
Maracanã 
M a n u f atura Flumi-

nense 
América, nom.

. port
Progresso Industrial .
Idem, nom
Petropolltana
São Pedro —

Cia», diversas:
¦.mo S/A pref ex/
div  960,00

A Exposição Moda»,
S/A pref

A Sensação Modas,
pref 1.000,00

Agro Pecuária Sta
Helena  -*• 1-500,00

Asberit S/A — 725,00
Auxiliar de Viação e

Obras 1.000,00
Bayer do Brasil .... — 1.000.00
Brasileira de Energia
Elétrica — 215,00

Brasileira de Gás .. 225,00 -
Brasileira de Meias 300.00 290.00
Brasileira dc Vidros 2 000.00 -
Brasileira de Roupas — 1.000.00
Brasileira de Ferro

(Brasferro) - 1.400,00
Brasileira de Fósforos 700,00
Botonificio F. Gomes
Campos Salles S/A
C, Brahma Ord
C. Brahma pref
Carb. Minas de Butla

1 Carioca Industrial ..
Casa da Borracha S/A
Cigarros Souza Cruz,

port. 2.120,00 2.100,00
Cimento Aratú .. ..2.100,00 2.000,00
Cimento Portland Pa»
ralso  180,00 150,00

Construtora Gover-
nador — 1.000.00

Coi.strutora Sampaio 1.100,00
Concreto Redimlx .. — 550,00
Partes beneficiárias — 35,00
Docas Santos nom. .. — 1.190,00
Docas Santos port. .. 1.200,00 1.190,00
Dunlop
Distribuidor» de Co»

mestivcl» "Disco" .
Docas da flahia, nom.
Eletromar Ind. Elé»

t rica
Editora Civiliz ação
Brasileira

Ferro Brasileira ....
nd. Brasileira de
loupas

Força e Luz de Mi
nas Gerais  295,00 290,00

F. e Luz de Niterói — 145,00
Fios e Cabos Plásticos — 1.100,00
Força e Luz do Pa-
raná.  230,00

Fab Nacional de Mo-
tores. ord  205,00 200,00

FÔrça e Luz Nordes»
tc do Brasil .. ..

Lab. Mour? Brasil .
Jne Material do Bra-
sil

Lojas Americanas . .
Gávea S/A Veículos e
Máquinas — 1.100,00

llaikson, ind. e Com.
Klbon ord  330,00 300,00

Idem pref  190,00 140,00
Hotels Pálace - 1.100.00
Hidrelétrica do SSo
Francisco 1 000,00

Industrial Sul Ml»
leira  210,00

PAUTA - Preco: Estado de Minas
Gerais:

Café comum  40,00
Café fino  49,15

Estado do Rio:
Café comum  N/c.

Café a termo - Não funde iou on»
tem.

BM SANTOS
SANTOS, 31.

Posição — Firme.
Santos, tipo 4, por 10 quilos

Estilo Santos.. Cr?  491,50
Tipo 4, por 10 quilos, Estilo

Santos Rlado, CrS  480,00
Tipo 4, por 10 quilos - aem

descrição, Cr|  460,00
Entradas  59.532
Embarques  64.161
Existência  2.258.221

Saldos 29.427 cacas, sendo 18.757
para os Estados Unidos e 10.670 para
a Europa.

TtRMO
Contrato B

MESES * Abert r'ech.
Setembro, 1959 . . . 381,90 181,90
Dezembro, 1959 . . . 381,90 381,90
Janeiro. 1960 ... . 381.00 381.90
Maio, 1960  381,90 381.90
Marco, 1960  381,90 3B1.H0
Julho, 1960 181,90 

'81,90
VENDAS - Não houve.
Posição — Paralisada.

NOVA FABRICA DE PRODUTOS QUÍMICOS —
Próximo a São Paulo, em Jacareí, foi inaugurada a fá-
brica da Henkel. O novo estabelecimento fabril produ-
zirá detergentes industriais, produtos auxiliares para a
indústria têxtil c para cortumes, como também matérias
primas para as indústrias de tintas c cosmético. A fá-
brica, projetada pelos engenheiros químicos da Henkel,
Ducsseldorf, grupo alemão participando neste emprecn-
dimento, em futuro próximo fabricará produtos para uso
doméstico. A Henkel é uma das maiores fabricantes do
ramo químico da Europa, com matriz na Alemanha e
filiais em vários países. No clichê, fachada do prédio
principal da fábrica que tem por presidente o sr. Her-
mann Back.

ORÇAMENTO
DO RIO GRANDE
DO NORTE
NATAL, 30 — A proposta or-

çamentárla para o próximo exer-
eleio no Rio Grande do Norte
prevê um déficit <le 102 milhões
de cruzeiros, para uma receita
orçada em 650 milhões.

A despesa íoi estimada cm 735
milhões de cruzeiros sendo quo
318 milhões são destinados ao
pacamenlo do funcionalismo
público estadual. (Asp).

¦mi_r i"_r.u .»¦ ,¦»¦.-_i, ámwtMmmí.u.xmm?*.!****

BANCO
PROLÂR | A.

DEPÓSITOS
DESCONTOS

Expediente ininterrupto
de 9 òs 17 horas

R. SETE, 99
43328

MOVIMENTO MARÍTIMO

— 900,00

1.000,00 -
400.00

1.150,00 1.130,00

340,00
260.00
260,00

1.000,00 -

220,00
580,00

1.600.00
2.300,00 2.200.01

MESES AhPrl
Setembro, 1959 . . 34,70
Dezembro, lia'. . 34,20
Março, 1960 .... 33,59
Maio, 1960 32,50
Junho, 1960 31,60

VENDAS — Na abertura,

Contrato C
MESES . Aberi fech.

Setembro, 1959. . 493,00 —
Dezembro, 1959 . . 480,00 480,00
Janeiro, 1960 .... 475,00 475,00
Março, 1960 .... 474,00 474,00
Maio. 1960 475,00 475,00
Julho, 1080. ..... 475,00 475,00

VENDAS — Na abertura nao nou»
ve; no fechamento, n&o houve
¦ Posição — Na abertura, paralisada;
fechamento, oarallsada.

NOVA YORK, 31.
CONTttJtATO NOVO "B'

rVeh
34,89
34,30
33,51
32,75
31,80

500; no
fechamento 15.500 sacas.

NA ABERTURA — Mercado ape-
nas estável, com baixa de 5 a 30 pon-
tos.

NO FECHAMENTO 
' — Mercado

apenas estável, com baixa de 9 a 13
pontos parcial.

A Ç Ü C A R

Em condições estiveis e Inalterado,
trabalhou ontem, êsse mercado.

OOTAÇAF.S POR ÍO QUILOS
Branco cristal  650,00 a 680,00
Mascavlnho  450,00 a 480,00

KM PERNAMBUCO
RECIFE, 31.

Posição — Estável.
COTAÇÕES POR 60 QUILOS -

Cristais, CrS 700.000 e Demerara, Cr»
690.00.

Entradas — Ontem: 658; desdo 1»
de setembro, 8.585.431.

Exportação: Nada.
Existência: 904.347.
Consumo: 4.000.

ALGODÃO

Funcionou ainda ontem, calmo e
Inalterado,

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Em Cruzeiro»

Entrega próxima:
Fibra longa:

Serldó. tijio 3/4  800,00 a 950.00
Fibra média:

Sertões, tipo 3/4  755,00 a 800,00
Ceará, tipo 3/4  740,00 a 780.00

Fibra curta:
Matas, tipo 3/4  700,00 a 710.00
Paulista, tipo  720.00 a 730,00

EM SAO PAULO
S. PAULO1, 31

NAVIOS ESPERADOS
Longo Cureo — Passageiros: 1/9 —

Annie Johnson, Bretagne; 3/9 — Rio
Atuei. Alkes. Aldabi; 4/9 — Argen-
tina, Ria Belém; 5/9 — Rio Jachal,
Argentina (sueco), Charles Tellier;
7/9 — Brasil, Rio Tunuyan; 8/0 — Rio
Belgrano, Aimara.

Longo Curso — Cargueiros: 31/7 —
Sunda; 1/8 — Robert L. D-, Morma-
chawk, Nerez N.*, 2/9 — Somerville,
Nopal Brcnco, Rio de Janeiro, Ra-
vensberg, Enrich Bank; 3/9 — Acti-
nia, Burg Sparrelnberg; Mormacdove,

Navios C/ Trigo: S/d - Pacific
Ocean. , _'•';•¦

Navios Tanques: 1/9 — Enrico Tole-
sio *

Navios Frigoríficos: 1/9 — Rio Gal»
legos. _21

CRISE NO MERCADO
DA PLACAVA
NA BAHIA
SALVADOR, 31 — Continua.a

crise no mercado da piaçava na
Bahia. Os preços baixam e as
ofertas grandes.

Amanhã, exportadores de pia-

ãava 
deverão reunii>se a fim

e concluir estudos sobre esta
grave situação no mercado ex-
portador da piaçava baiana.
(Asp). _

KOTÔWJ; P5CAS E MAQUINAS
S/Â - INDÚSTRIA E COMÉRCIO" M 0 P E M A "

ASSEMBTaÊIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores
Acionistas, para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária
na sede desta Sociedade, à Rna
São Cristóvão, 1118-B, em São
Cristóvão, nesta Cidade, no dia 8
de setembro de 1959, a fim de
deliberarem sôbrc o aumento do
Capital Social, reforma dos Es-
tatutos Sociais, mudança parcial
da Razãq Social, e eleição de Di-
retoros, como também de outros
assuntos.

Rio de Janeiro, 29 de agosto
de 1959 — JOSÉ ALBERTO PI-
NHEIRO, diretor-presidentej JO-
SÊ TIBr-RCIO DA FROTA, di-
retor-comercial. 8274

1.030.00
800,00-.20.00

MESES
Setembro', 1959 .
Outubro, 1950. .
Dezembro. 1159
Março, 1960 . .
Maio. 1960 . . ,
Julho, 1960.

Aberi
N/c.
N/c.
N/c.
N/c.
N.c.
N c.

Fech
N/c.
N/c.
N/c.
N/c.
N/C
N/e.

fe*»-
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177.00

173.00
130.00

650.00
6_vrx.

195.00
195.00
175.00
190,00
170.00
135.00
600,00
645.00
620.00

SSo Paulo, 4.« Cente-
nirio  410.00 405.00

Sio Paulo. Ferrovia-
ria*  — 625.00
Municipais:

Dec. 1.535. 8 % ..
Dec. 2.097. , %..
Dec 1.948, 7 %..
Dec. 1.550, 7 **-. ..
Dec. 193t. port. ..

iEmp. 1917 port. ..
Lei 800. 5 1 port.

|La»i ÍW. rlanc A
i Lei 830. Plano B ..
i Idem, em cautelas .. —
1 Niterói. Crí «00.1M.
I port, 3 *»  130.00 —
1 NlteriSi, Cri JOO.OO.

I *-*., port
| Pr«f. Duque dt Ca-
! xim 
INova Frlbuno .. .
iPret dc Petropoli» ..
Pref dt Belo Hon-

íoote CrS t.OOO.OO
I Pr*f Julx da» Tate
\r-- G do Sul Rod t%

ftim-cs (AcStt)i
! Amtrlcano de Orè-lto
! Aliança do Rio -st

Janeiro  .. JÒO.otl
;Andr«de Arnaud .... —'Borres, S/A  «0O.K1
Bc*viíts ... .» .. .

[S-fUÚ S,'A .. .. .. ltMO.0Cl.7Wi»
; Comíix-.o S/A a_t . 99e.t_
i Cajsr.erario port  —
i Cera, • ir.t £.t tt;u

Industrial Cataguazea — 200,00
Ipiranga - Cia Brasi-

letra de Petróleo .1.300,00 1.250,00
Lab Moura Brasil O.
Rangel — 560,00

Mecânica Pesada ..
Moinho Fluminense
Marvin S/A
Mnnutat. Brinquedos
Estreia  850.00

Mesbla S/A .. .. '.. 212.00
idem, nom  213,00
Oscar Itudjc de Papíls 201,00
Obras Industriais ord - 2.450,00*dcm pret - 2.400,00
Pneus General pref, 550,00
Pneus General Ord. 1.200,00
Paulista dc Força a
Luz

Pç'r*!eo Brasileiro 3.
A. Petrobrás pref. .

Parafusos Sta Rosa ,
Ref. Petróleo Unlao,
pref

Refinaria de Mangui-
nhos

Sid. Nacional
Sid. Belgo Mineira .
Idem Novas
Sider Mannesmann,
Ord 1.300.00

Sider. Mannesmann,
pref 1.260.00 1.280,00

Sul Mineira Eletrlci-
dade. ord —

Idem Pref  125,00
Suerdlck - Cigarro» e

CUarrilhas - 1.200,00
S A. Manvin .. .. 220.00
S A White Martins — 275,00
Silva Araújo Rcusscl — 1.200.00
S Cirllo de Ad. e

Participações .. .. —14.000.00
Superfosfatos Produ-

tos Quimicos .. .. 2.PO0.00
Tcl. de Minas Oerais.

Ord  160.00
Ultragâs. prtf  160.00
Idem, preferenciais .. —
Usina Nac, de Ind
Químicas  201.03

Unidi-ys SA - Imob.
de Ad. » Serv, Pú»
blieos 5 500.00 4.8OO.0C

650,00

210,00

199,00

230,00

120.00
180.00

3.100.00 2.500.00

1.900.00
285.00 280.00

2.180.00 2.100,00
2.170,00 2.100.00

VENDAS — Na abertura, nfio hou»
ve; no' fechamento, nfio houve

Posição — Na abertura, calma; no
fechamento, calma.

nirpOiitVEL
PosIçSo - i* irme
Tipo  W.66
Tipo  67,33
Tipo  61,66

UM PERNAMBUCO
RECIFE, 31.

Mercado - Estável
COTAÇÕES POR 80 QUILOS -

Matas, tipo o, CrS 940,00 - Sertões
tipo 5. compradores, 1.080,00.

Entradas — Ontem: 26 fardos de
60 qulos; de Io de setembro 270.276.

Exportação: Nada.
Existincia: 4.106.

1.250,1

U.CO —

wò.ôô —•
ISO.*» —
690.00 —

250.00 2O0.00
Í.V1 AJ __

swioo -
150.00

,00

*.50.00
100,00

Consumo: 700
NOVA YOI.IÍ.;

Am Futurai:
Entg. em:

MESES Abert Int Fech.
Outubro. 1959. . 32,34 32,33 32,31
Dezembro. 1959. 32.26 32.26 32.23
Março. 1960 ... 32.70 N/c 32,63
Maio. 1960 ... 32,90 32.90 32.83
.lulho, 1960 .. 32.47 N/c. 32.41
Outubro. 1960 . 30.62 N/c. 30 50
Ap. Middgs. Upld, 33.25

Entradas do dia 30/8/191: Longo
Curso — 5; Cabotagem — 5; Pequena
Cabotagem — 5.

Entradas dc dia 29/8/1959: Longo
Curso — 4; Cabotagem — 0; Pequena
Cabotagem — 6.

Entradas do dia 28/8 em Aditamen-
to: Longo Curso — 3; Cabotagem — 1;
Pequem: Cabotagem — 2.

NAVIOS ATRACADOS
Cais da Gamboa: P. Mauá — Jocuhy

nac. importação; Eslto. nac. 2 gulnd.
importação; Armazém'1 — Alphard,
hol. exportação; Armazém 2 — High-
land Monarch, Ingl. 3 gulnd. Impor*
tação; Armazém 3 — Cap Corrientes,
alem. 2 gulnd. importação; Armazém
4 — Hugo Kolataj, poi. Importação;
Armazém 5 — Mormarswan. amer,
Armezém 6 — Atalaia, finl. 5 gulnd
importação; Armazém 7 — Kotch Ma-
ru, jap, 3 guind. importação, expor-
tação; Frlgorlf. — Frigo America, pan.
Importação; Armazém 10 — Rythemc,
ingl, importação; Armazém 11 — Par-
do, ingl, 3 gulnd. Importação; Arma*
zém 12 — Estero. nac. 2 guind. im-
portação; Armazém 13 — Almte. Ale-
xandrlno, nac. 1 gulnd. importacio;
Armazém 14 — Rio Paquequer, nac,
3 guind. importação; Armazém 15 —
Araranguá, nac. 4 gulnd. Importação;
Armazém 16 — Minuano, nac, 3 guind,
importação; Armazém 17 — Navem
Monlca, nac. 4 guind. importação; Ar-
mazém 18 — Comte Martinl, r.ac, 3
guind, importação.

Cais de São Cristóvão: Armazém
22 — Duke of Sparta, ingl, impor
tação; Armazém 23 — Montevldeo,
nor. 4 guind. importação; Armazém
24 — Ceres,nac. 2 gulnd. Importação;
P. Minério — Stad Gonda, lob. 2
guind. exportação; P. Carvão — Dui
vendrecht, hol, importação; Slderur-
gica, 6.° nac. 1 gulnd., Del Mundo,
irr.cr. impor*0'''"'*; Armazém 30 —
Paula, nac. 3 

"guind, 
importação.

Cais do Caju: P. Madeira» — 21
dc Abril, nac. 1 guind. importação:
Armazém 31 — Olga, nac. 2 gulnd.
Importação; Armazém 31 — Taú, nac
2 gulnd. importação; Armazém 31 —
Cruzeiro, nac. 1 guind. importação
Armazém 32 — Triunfo, r.ac. 2 guind.
Importação; Armazém 32 — São João
nac. 2 gulnd. Importação; Armazém 32
— Tnuassu, nac. 2 gulnd. importação;
Armazém * 33 — Trltão, nac. 2 guind
Importação; Armazém 33 — Urbano,
nao. 1 guind. importação; Armazém
33 — Gloria, nac, 2 gulnd. importação.

Vapores de Longo CUrso: Aguar-
dando Atracação — Nenhum.

Vapores de Cabotagem: Aguardando
Atracação — Nenhum.

Iates de Pequena Cabotagem: —
Aguardando Atracação: 29/8 — Nor-
ma, Max, Copacabana, Edson, 30/8 —
Itu, Itamaraty, Santo Antonlo. Irmãos
Gomes.
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SORTEIO JE ^H
AGOSTO 1
1959 §

PLANO A %
004 85 S

0 13 11 •
J 8 53 9 •
15745 $
09 285 •

Èl *H
fl PLANOS B e C •>

JGC S
G c N s;; «eus
NJL i*
H H J ?

tt N H U f,
*;" AGINCIA GERAL! "

Av. 
I>rt«. V«rg»», *« 

gRIO D_ JANEIRO 2

NA ABERTURA - Mercado esta-
vel. com alta de 1 a 6 pontos.

NA INTERMEDIÁRIA - Mercado
estivei, com alta de 1 a 3 pontos.

NO FECHAMENTO
estável, com baixa de
parcial.

CACA
NOVA YORK. 31.

MESES
Setembro, 1959 . . .
Dezembro. 1959. . .
Março, 1960 ....
Maio. 1960
Junho, 1960. ....

— Mercado
l a pontos

V

Aberi Fech
34.70 34.36
32.50 3239
31.61 31.42
31.40 31.-1
31,25 31.13

— Na abertura 16 con»
fechamente-,, 244 contra-

«50.00 6C0.0C

700.(10
231.00
r:,v

Sudetro ord  800.00
Vale do Rio Doce.
nora,

Vale do Rio Doce.
port.

V»',érí* 1.»  35100
VaWria 2.»  342.00
Valéria J» tx-div .. **?.*«
Valéria 4.» ...... .. 113.00
Vemaf  ~M —
Wmjm Ovtrlawd, por-
tídor  106.00 :oi.eo
Transportes*

í. F t Minai Sio Je-¦rajninwi — J»M*
Idem. pref, —

1 lOO.OÍF, C. Jardltn B*jU-
nico. Int  *_0*»

•*£50.i»:Frt«U Carioca  109J»
— IPaaalr to BrsjSl .. ., —

IPau_*U _ FtJTO .. —

<2£0i VENDAS
140.001 tratos; no'tos.
199.00

NA ABERTURA — Mercado esti»
vel com alta de S a 11 pontos.

NO FECHAMFJfTO - Mercado
í»p«nas estárrel. com baixa de 2 a 28
ponto».

TRIGO
CHICAGO. JI.
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OBJM
S2O.00

Fecharr.fTito:*-___5
UM

_§__ S_»3 mWlM Ipi Eav*»_ X1 ''•'"¦' ™"'YM'&VMfflb^tâk.idfrY?\ f mÊ

____¦_____. ^1 Jm I ______ lll I . I JI ______fcl I _BF *l_^^___fÍ _____ _H__¦**» i _t 11 llli llll ___u / m ¦ "i *»f _W IMl___________________________________H li êÊ"ã mm m

MmMl^m__MMmMMMMMMMMMMmmmmMMMmmmm^^mmmmmmmm^mm^Mmmmmmmmm
p__-r-^___i _»',?U ___F^t____F___l

CBI
garanta tiras vonlagen»:

segurança absoluta
renda mensal compensadora
lucros excedentes era junho e dezembro
fácil resgate,

1." ve guardar
não batta
— i pre cito
aplicar bem.

Resaltaás ds «Silmõ batant-o
22,5% o.a. pogos «m t»inh»'ro

o**:*
1.90.73'i.Ti.-a

Ant
1.90.13
l.êêSê

' aaapt. aalaalaot» mmi Maaaaàaaà'*

.lyt,,-.—,., im o'...*»... • :.g. .

nmm
CBI

OClMTfANBlA BRASILETSA DC IN*. ESTIMENTOS

• a»aa,a mH§* tt «»«'!. Cavtaat *>H».».a na. I • 2 «"a* f U-OC

im'» AlTGAiiOS «iqtíiB» eletre-Bwgai»i
;Ke« para iw?*r>.cio «J* •*__*>» d» fer-*

.. Iro. Ui»«nlt_. ¦tarolftMBít*. cf>:usB*»lt»,:
_ -ir••: *» CJMtíWaTtU. et*, ele. se-*.»-

JSBfj*} rnn os «a n-amn tf*p£a*>». Tratar p»-S
ir_S;le# U_. 41-74*4 • &-4K7.

A.r**-*»dq Ias benco rt-* 109 • 1?.'
T»_. 72-tU* m 32-9614 » Ke de J5-t>3

¦-Êí • âv. iia àV8i»«s, 10*>-1:*.** »<
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Medidas governamentais não têm atingido as
causas reais da elevação do custo de vida
— Nunca sofreu o Brasil altas

tão exageradas dc preços c diíi-
culdadcs tão grandes dc abasteci-
mento, como atualmente. Tem o
governo revelado o intuito dc sa-
nar essas anormalidades, através
de providências que sc caracteri-
*.am mais pelo seu caráter psten-
tativo do (|iic pela eficiência. E!
que as medidas governamentais,
muitas vezes, não tém atingido as
causas reais da elevação despro-
porcionada do custo dc vida.

Eli um dos trechos do documento
aprovado por unanimidade pelo Con-

selho Superior das Classes Produto-
ras (CONCLAP), sob a presidência do
er. Ruy Gomes do Almeida e com a
presença dc representantes do 12 cn-
tidades filiadas — comércio, indús-
Iria, agricultura, bancos, seguradores,
rodoviários e outras categorias do cm-
pregados c empregadores. O do-
cumento exprime a oplnlfio da cntl-
dade cm ínce da atualidade econô-
mlco-flnanccira, nacional c formula
brado de advertência às autoridades,
a fim dc ser encontrada soluçüo para
a crise cln abastecimento c alta do
custo de vida.

ÍNTEGRA

E' a seguinte a Integra do do-
cumento aprovado:"O Conselho Superior das Classes

Produtoras dlrlgc-sc A Nacflo, n fim
de revelar as apreensões que, no mo-
mento, se apossam do todos os que
trabalham c produzem, face ao des-
dobramento dn conjuntura naclonnl,
o, ao mesmo tempo, manifestar a cs-
peranca de que scrSo removidos os
óbices presentes, sc sc conjugarem cs-
forcos, entre governantes e governa-
dos, dentro da orientação mais con-
veniente aos interesses gerais da co-
mun idade brasileira. I

Nunca sofreu o Brasil altas tão
exageradas de preços c dificuldades
tão grandes dc abastecimento, como
atualmente. Tem o governo revelado
o intuito de sanar essas anormaltda-
des, através de providências que so
caracterizam mais pclo seu 'caráter
ostentativo do que pela eficiência. K'
que ns medidas governamentais, mui-

Rejeitada pelos pecuaristas a proposta
do Governo sobre p*ecos de gado em pé
Enquanto a maioria dos açou-

gues permaneciam fechados, e
verificava-se a existência de fi-
las à poria dc alguns outros,
mais um capítulo da novela da
carne se desenrolou, ontem, com
a realização de duas reuniões
para tratar do assunto. Em uma,
os pecuaristas decidiram não
aceitar a proposta do Governo
no sentido de ser mantido o
preço do boi cm pé. Em outra,
lol a rejeição comunicada ao sc-
cretario-geral- do Conselho Coor-
denador do Abastecimento. No-
va reunião será realizada hoje.

A COFAP anunciou que ven-
dera, hoje. 80 toneladas do pro-
duto. recebidas do matadouro
pertencente ao ?.° Exército, se-
diado em São Paulo e um cria-
dor nos afirmou que o próprio
Exército já está comprando o
boi em pé por quantia superior
a 530 cruzeiros a arroba, pre-
ço oficial vigente.

PECUARISTAS

Para analisar a proposta do
Governo referente à manutenção
do preço do boi em pé c à
concessão de uma melhoria no
financiamento dc novilhos, por
parte do Banco do Brasil, a Con-
íederação Rural Brasileira rea-
llzou. na parte da manhã, mo-

NOVA REUNIÃO HOJE
SOBRE A CARESTIA
Nova reunião dos dirigentes

sindicais sobre a carestiascrá
realizada, hoje, pela manhã, no
Sindicato dos Gráficos. Além das
medidas que os lideres dc classe
pretendem apresentar ao gover-
no para conter a elevação do
custo de vida, há o uuiniciu pro-
gramado em principio para o dia
10 dc setembro. Na sessão de
hoje os lideres obreiros prosse-
guirão examinando as conseqüên-
cias das majorações dos preços
das utilidades c particularmente
dos gêneros alimentícios.

vimentada reunião de pecuaris-
tas, sob a presidência do cel.
Virgílio Távora. A parte da
proposta cuja aceitação mais in-
teressava ao Governo, a da ma-
nutenção do preço do boi, foi re-
jeitada. Na parte concernente à
melhoria do financiamento, a
proposta íoi aceita em princípio.

FINANCIAMENTO. SIM

A respeito do resultado da
reunião, o cel. Virgílio Távora;
presidente cm exercicio da Con-
federação Rural Brasileira-, in-
formou-nos que "os pecuaristas
aceitam a proposta do Governo
concernente ao reexame do fi-
nanciamento do novilho, que é.

aliás, antiga e reiterada- reivin-
dicação da classe e cuja adoção,
se fór realizada em bases jus-
tas e criteriosas, muito poderá
auxiliar o desenvolvimento da-
atividade dos criadores do país".

PELO MESMO PREÇO, NAO

Prosseguindo, o cel. Távora
esclareceu que "quanto à con-
dicional estabelecida pelo Go-
vêrno para a concessão do rea-
justamento oferecido — ma-nu-
tenção do preço atual do boi em
pé — os pecuaristas,- por unani-
midade, declararam-se impossi-
bililados de aceitá-la, sob pena

(conclui na 10." página)

tas vozes, nfio têm atingido ft.s cau-
sas reais da elevaçSo desproporcio-
nada do custo de vida.

DESAJUSTAMKNTOb

Em virtude das alterações que sc
estão operando na estrutura cconôml-
ca c social do pais, vários desajusta-
mentos aparecem, sobretudo no setor
dos alimentos. A expansão Industrial
determina maior velocidade iro au-
mento das populações urbanas do quenas rurais, o que dificulta o proble-ma da alimentação, já grave, consi-
derando-se, ainda, que a taxa geral
dc crescimento demográfico, entre
nós, é dc 2,5'"', por nno.

A industrialização não pode deixar
de ser intensificada, porquanto cons-
tltul o fator mais dinâmico de am-
pliaçfio do mercado interno e pro-
porciona ans brasileiros qunntldadescrescentes de*bens e de serviços, cuja
obtenção no exterior seria impossível,
ante fatores Internacionais que difi-
cultnm umn expanefio satisfatória das
vendas externas dos nossos produtos
primários, como cafó, algodão, açú-
car a fumo.

ESTÍMULOS A AGIUCULTURA

O fomento à indústria conjuga-íe
j perfeitamente com um decidido pro-
grama de vastos estímulos á agrlcul-
tura, notadamente a dc abastcciincn-
to, mesmo porque a produçSo agri-
cola ó a mais difícil c a mais com-
plexa das atividades, exigindo a cs-
treita* cooperação de bens manufatu-
rados, como máquinas agrícolas, tra-
tores, adubos e equipamentos dc si-
los, de frigoríficos c de transportes.

Os obstáculos surgidos, a cada pas-
so, no exterior para a colocação do
café levaram o poder público a
acumular estoques, com imenso dis-
pêndio financeiro. A política oficial
dc crédito tem consistido em deslo-
car recursos da ptuduçãu imiuilna'
c da produção agrícola de abasteci-
mento interno para atender não
só às necessidades do café, impôs-
tas por contingências internacionais,
mas também às despesas e investi-
mentos públicos.

Lidam nas empresas agrícolas e in-
dustrlais homens do capital e do tra-
balho, que poderão elevar a produ-

¦.áo ao nlvcl das justas exigências
do abastecimento popular, desde queo governo lhes assegure condiçóes de
ordem geral, situadas nn área de sua
competência, principalmente nn este-
rn crediticia.

SOLUÇÃO

A solução das dificuldades atuais
depende de um vasto c complexo con'
Junto de providências, multas dc cfel-
to a longo prazo. O essencial, entre
tanto, u encarar os problemas, com
amor à verdade, procurando-se as
suas causas reali, sem a preocupação
dc transferências de culpas. Foi den-

(Conclui na 11." página)

Emenda constitucional sobre a fusão
do Estado do Rio com o Distrito Federal

O ir. Afonso Arinos distribuiu on-
tem entre os seus colegas o anteproje-
to dc emenda constitucional elaborado
pclo sr. Prado Kelly, de acordo com
os políticos do Distrito Federal e
do Estado do nio, visando a sua fu-
são cm novo Estado, Disse que as
conclusões a que chegara aquele
Ilustre fluminense foram decorreu-
tes da reunido sexta-feira realizada
no Monroc, em que tomaram parte
váiios Juristas e políticos.

A emenda constitucional acima re-

NO MUNDO POLÍTICO
Oposicionistas e governistas
Bancada do PTB contra o governo
Relatório dos emissários da UDN

Líder do governo disse que custo de
vida atinge países subdesenvolvidos
O deputado Abelardo Jurema, líder

do governo na Câmarn Fedcrnl, pre-
tendendo defender a posição oficial
cm face da crise do abastecimento e
do encarécimento do custo dc vldn,
cm discurso, ontem, nnqueln Casa
Legislativa, disse que o problema do
custo de vida atinge írontalmente os
paises subdesenvolvidos.

Dito isto, pnssou a ler dados esta-
tlstlcos, afirmando que o Brasil não
está, sem dúvida, em posição inve-
jável, nem mesmo ideal para os ho-
mens públicos que vivem e sonham
com o poder público, mns tnmbém
não está em Índice de desespero, pois
/ários outros pslses do continente
americano aprèaeiiUiü prcblemas msls
sgrnvndos, isto é, n ArgenUna e, ngo-
ra, na última estatística, o próprio
Uruguai. E' o seguinte o quadro do
aumento do custo de vida; entre os
uuus de 1950 e 1D5B: Argentina, cm 50,
51 e em 58, 217; Brasil,. 64 e 238
Chile, 152; Colômbia, 58 c 152; Mé-

0 abastecimento da carne em
S. Paulo ameaçado de colapso
S. PAULO, 31 (Sucursal). Es-

tá ameaçado de colapso total o
abastecimento de carne nesta ca-
pitai. Admite-se que até o íim
Sa semana, se o problema não
íôr solucionado, os açougues fc-
charão suas portas. A razão dis-
so, segundo informou à reporta-
gem o presidente do Sindicato do
Comércio Varegista de Carnes
Frescas, foi a intensificação da
campanha contra o câmbio negro
do produto, tanto no tendal co-
mo nos açougues

disfarçado, tiravam a diferença
sóbre o consumidor.

Ora, com as denúncias da exis-
tência desse mercado negro e a
ação repressiva das autoridades,
os açougueiros começaram a
ter prejuízos e se viram na con-
tigéncia de diminuir a retirada
de carne do tendal. De outra
parte, os marchantes sentiram-se
acossados pela fiscalização e
principiaram a desinteressar-sc
pela matança. Acrescente-se a
isso que a Prefeitura deverá in

xico, 79 e 150; Peru, 78 e 136; Uru-
gual, 72 e 175; Bolívia, 30 e 2.500.

MÉDIA

Os dados referentes à média dos
três primeiros meses do corrente ano
mostram o seguinte comportamento,
em comparação com o ano passado:
Argentina, 62,2%; Brasil, 14,4%; Chile,
21%; Colômbia, 6%; México, 2,7%.

"Êste quadro observa-se em toda a
parte e não vamos nos animnr nnte
cifras que não colocam o Brasil no
último lugar.

REVOLUÇÃO SOVIÉTICA
"Todos nós conhecemos a história

da Revolução auviéUca, sdbu-ãc-: que
aqueles dez dias que abalaram o mun-
do foram um resultante de descqul-
llbrlo, de desajustamento, que não le
varam em conta os dirigentes. Mas
todos estamos a par também de que
custou sacrifícios imensos a tarefa dc
reorganização do grande pais até os
dias presentes.

Lembro-me de ter, na minha juven
tude, lido a declaração, não apenas
dc jornalistas dos mais eminentes
mas de escritores dos mais abaliza-
dos, dc que milhões de crianças mor-
reram de fome, pela reconquista dc
uma situação, pela reformulação dc
uma poliUca no sentido do bem-estar
Nós não chegamos até al, mas esta-
mos chegsndo, sem dúvida, a sacrl-
flcios impostos pelo nosso dcscnvol-
vimento."

MISSÃO

Mais adiante disse o líder do go*
vêrno;''Sr. presidente, não queremos es-
conder, nem podemos, nem devemos,
porque a missão do homem público
é abrir a sua vida, o seu trabalho à
própria opinião pública, o que quere-
mos é situar bem o problema, sltunr
o problema como vem situnndo o
grupo dc trabalho da ComlssSo de
Economia desta Casa. O problema do
custo de vida, problema sério sem
dúvida, que se assenta em causas que

(Conclui na 12.» página)

A bancada do PTB tomou ontem decisões que, se examinadas
atentamente, apesar da habilidade da redação que o deputado
San Tiago Dantas procurou dar è nota, representam criticas di-
retas ao governo federal.

O curioso é que o PTB continua montado nos Institutos e
nas caixas de previdência social. Ataca o governo, vota contra o
governo, toma medidas contra o governo, nio ie considera go-
vernista, mas não o abandona.

Por outro lado, não se vê uma palavra do sr. Juscelino Kubi-
tschek sobre Isso. E' Incapaz de desgostar o aliado, que atua como
oposicionista mais perigoso que a UDN.

Os udenlstas são oposicionistas, mas, às vezes, agem como
governistas. Os trabalhistas são do governo, mas funcionam como
oposicionistas.

Bancada do PTB
contra o governo

A bancada do PTB na Cã-
mara dos Deputados esteve
reunida sob a presidência do
líder, deputado Oswaldo Lima
Filho, para examinar diversos
assuntos relacionados com a
situação política e econômi-
ca do PaíSj'tendo decidido;"a) considerar imprescindí-
vel a adoção dc solução con-
tida no projeto Temperani
Pereira, sobre reavaliação a\e
ativos de concessionárias de
serviços públicos de energia
elétrica, e cerrar fileiras pela
sua aprovação;

b) apresentar projeto de lei
que dê disciplina realista ao
abastecimento da população,habilitando o governo a en-
írentar os abusos do poder
econômico e a estimular o au-
mento da produção;

c) apoiar o movimento pela
revisão imediata dos níveis de
salário mínimo, embora re-
conhecendo que a medida não
pode produzir efeitos dura-
veis, enquanto não forem ado-
tadas as reformas de base
preconizadas pelo PTB, e em-
préendido um esforço siste-
mático de contenção dos j>re-
ços e de combate à inflação."

Os srs. Oswaldo Lima Fi-

TORNAR EXEQÜÍVEL PROJETO
SOBRE EMPRESAS ELÉTRICAS
Numa tentativa destinada a encon-

trar uma fórmula conciliatória sobre
o projeto de correção do valor ori-
glnal dos bens do ativo Imobilizado
das empresas de energia elétrica, se-
rá realizada hoje uma nova reunião
de técnicos em eletricidade, a exem-
pio do que aconteceu ontem, por ins-
piração do lider da maioria, deputado
Abelardo Jurema. Do último encon*
tro saiu apenas a designação dos ele-
mentos que irão assessorar o: júris-

Explica-se: desde que os írigo-jtervir no Tendal único assumin
do o comando da distribuição da
carne aos açougues. Diante dis-
ro, haverá completo desinteresse
dos marchantes o que provocará
o colapso total do abastecimento
desse produto.

FEIJÃO

Já na próxima sexta-feira, sc-
gundo pode apurar a reportagem

meira e com ésse mercado wigm na COAP, n»o havèré mais íei-
huo no mercado. A partida cx-*"|propriada e que vem sendo dis-
tribuída aos consumidores, prà-
ticamente esgotou-se restando
cèrca de 8 mil sacos que, segundo!
os - cálculos poderão atender à'procura somente até quinta-fei-|
ra. A não ser que fatos novos]

jvenham alterar a situação dol
i abastecimento desse produto, noj
|período de uma semana (entro,
|5 c 11 próximos) a população fi-
cará sem aquele importante ali-!
mento, uma vez que o feijão im-i
portado dos Estados Unidos sò-j
mente deverá ser desembaraça-!-feio, cm caráter definitivo, no'
próximo dia 10.

rlficos deixaram de fornecer sua
cota dc carne nos açougues —
provocando a crise atual — os
marchantes aproveitaram-se da
situação c, desrespeitando o ta-
bclamcnto cm vigor, passaram a
vender o produto aos açouguci-
ros cm regime de mercado negro.
Estes, por sua vez, atendiam ao
consumidor vendendo a carne dc
segunda como produto de pri

<iniyl'0 SEGURADOR"RIO DE JANHRO"."RíClfE"
Av. li in iii.uun, Sl - J.» andar.

"Príncipe dos Poetas
Brasileiros"

5 primeiros colocados:
VOlOSi

Em defeso de teu futurol

FUNDO
MERCANTIL
ANHANGUERA
RUA S. SENTO. 370-SiO PAiHQ
fCN£f>, it-ítOi t VWO

f
ESTA SOCIEDADE PAGOU
AOS SEUS PARTICIPANTES
23.6% o.o. NO ÚLTIMO
SEMESTRE E. COM IUCROS
REAPLICADOS. IHES PRO-
PORCIONOU UM CRESCI-
MENTO DO CAPITAL DE
55,5% EM DOIS ANOS.

Foca-no. umo visita ou
peça o folheta., explicativa.

REPRES NO «IO DE JANEIRO
EDGARD DE OLIVEIRA

»» A-t Cwtov m • looi • *•««» ¦:•>.-«

| GUILHERME DE ALMEIDA ....... 200
^MANUEL BANDEIRA  147' CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 86
IVINICIUS DE MORAES  65
iMAURO MOTA ..'.  42

Outros detalhes sobre o desenvolvimento dat
lOpuração e o concurso: 3." página.

SèmobcÃrSudo^íòná
tentativa de quebra-quebra

tas da Comissão de Justiça a encon-
trar uma fórmula que torne o pro
jeto exeqüível.

A REUNIÃO

Por convocação do líder da maio-
ria. deputado Abelardo Jurema, um
grupo de técnicos cm questões dc
eletricidade estêvo reunido ontem, no
Salão Nobre da Câmara, com os
deputados Osvaldo Lima, Oliveira
Brito e Temperani Pereira, para exa-
minar projeto que está em pauta,
na Câmara e que divide a opinião
do pessedistas e pctcblstns.

BAS il AS 14 HORAS

A reunião, que começou is 11 ho-
ras c se prolongou até às 14, íoi das
mais movimentadas. Estiveram pre-
sentes, entre outros, os srs. Noé de
Freitas. Umberto Bastos, José Ribcl-
ro da Silva, Américo Barbosa de Oli-
veira, Clcanto Leite, Marcondes Fer-
raz, João Cotrlm, Waldemar José de
Carvalho, Mendes Gonçalves, Arno
SchiUng é Sibllis da Rocha Vianna,
sendo que isles dois últimos tão rc-
presentantes do governador Leonel
Brijola. Além dos deputados acima
mencionados, compareceram ainda os
srs. Oliveira Brito, Munhoz da Ro-
cha, Martlnsi Rodrigues e Daniel Fa-
raco.

A COMISSÃO

lho, San Tiago Dantas, Ccu-
Unho Cavalcanti o .Tosuó de
Castro ficaram encarregados
de redigir o anteprojeto re-
íerente ao segundo item da
decisão de ontem dos traba-
lhistas, isto é, sobre abusos do
poder econômico e aumento
da produção.

Relatório
da UDN

dos emissários

Atendendo a conuocnçüo expres-
sa do presidente Magalhães Pinto,

(Conclui na 10.* página)

ferida está Tcdlgida nos seguintes
termos:

Art. Io — Ot eleitores do Estndo
do Rio de Janeiro e os do atual Dis-
trito Federal deliberarão cm plchls-
cito, sobre a IncorporaçSo entre si
dos respectivos territórios.

Parágrafo único — »0 prebisritorcalIzar-se-R naa duas ctrcu-Mcriçêoj
sessenta dias após a promulgação
desta emenda e obedecerá em tudo
que for aplicável, ás leis eleitorais
vigentes, segundo as Instruções que
baixar o Tribunal Superior Eleito-
ral no uso de competência norrhntl-
va.

Art. 2o — Se o plebiscito for fa-
vorávcl A Incorporação, ficará revo-
gado o H> do art. 4a do Ato das
rtl*.pnti;Ap; C",n«t!tuc!r,ns'" Transi-
tórias, para se proceder na forma
dos artigos que se seguem.

Art. 3«~ Até 31 de Janeiro dc 1063,
os poderes do Estado do Rio dc Ja-
nelro e os do atual Distrito Federal
funcionarão na coníurmldade dos
respectivos atos institucionais.

I 1° — No mesmo periodo, a adml-
nistração local arrecadará os trlbu-
tos referidos no art. 26 i 4° da Cons-
tltulçâo Federal.

{2° — São mantidos os mandatos
dos representantes das duas unida-
des políticas cm ambas as Casas do
Congresso Nacional.

Art. 4° — Tão logo se proclame o
resultado do plebiscito, o Tribunal
Superior Eleitoral designará, para
dentro de noventa dias, a data dc
eleição do prefeito e do vlcc-prefei-
to da cidade do Rio de Janeiro.

I. 1* — Prevalecerão para os car-
gos de prefeitos e de vícc-prcfcíto
as inelcgibiIid.-idt.-5 previstas nos arte.
138, 139, II, b, c e d e III e 140,
I, b e III da Constituição Federal.

I 2o — O prefeito e o vice-prefel-
to tomarão posse em sessão da Cã-
mara dos Vereadores ou, Se esta
não estiver reunida, perante o Trl-
bunal de Justiça.

{ 3" — Substituirá o prefeito, em
caso de impedimento, e suceder-
lhe-á, no de falta, o vice-prcfelto.

I 40 _ ocorrendo Impedimento ou
vaga do prefeito e do vlee-prefelto,
serão chamados 10 exercício do go*
vêrno, em ordem sucessiva, o presi-
dente da Câmara dos Vereadores «
o do Tribunal dc Justiça.

5 5" -- O prefeito exercerá, at* ao
termo do seu mandato, em 31 de Ja-
nelro de 19-51. os alribulçóes confe-

(Conclui na 4.» página)

NÃO HOUVE REINGRESSO
DE DÓLARES

A Carteira de Câmbio do Ban-
co do Brasil, através de mu por
ta-voz, afirmou ao Correio da
Manha que desconhece completa-
mente o «ingresso de dólares no
pnis, pela forma noticiada por au
guns jornais desta Capital. So-
mente tomamos conhecimento do
assunto — disse — através do
noticiário dc alguns orgaos da
imprensa do Rio. „»„«„

Apuramos cm círculos econo-
mico-íinanceiros desta praça
que não sc trata de nenhum rc*
ingresso de dólares no país.mas,
simplesmente, da liquidação de
"swa-ps" realizados tempos atrás,
como, de resto, vem sendo feita
pela Carteira de Cambio em vá-
rios casos com firmas estrangei-
ras estabelecidas no pais.

Explirou-nos o nosso Infor-
manto que empresas estrangeiras
que haviam realizado ôsse tipo
eu- uDeração com o Ba*..co do Bra-
sil, à taxa de CrS 120,00, agora,
no momento da liquidação opta-
ram pelo recebimento do capital
correspondente em cruzeiros a
ta*a de câmbio do diai' Houve,
assim, mera liquidação de uma
operação de "swap", e nfio rein-
gresso de dólares, mesmo porque
não tendo saído do pais, não se
pode dizer quo eles reingressa-
ram. Houve, sim, sua Integração
definitiva na economia nacional,
nada mais.

Os militares fariam muito melhor
se cuidassem de firmar o regime

"Os chefes militares fariam me-
lhor, na dura contingência que atra-
vessa a Nação, se silenciassem só-
bre os fatos passados e se fortifi-
cassem o desejo de assegurar a so-
brevivência do regime democrático"— disse o sr. Daniel Krleger, em dis-
curso ontem no Senado, acresceu-
tando: "Êsse é o dever precipuo das
Forças Armadas, é o anelo do povo
brasileiro que pensa, hoje, como Rui
Barbosa, segundo o qual íora da
lei não há salvação". Para o orador,
a página de 11 de novembro está vi-
rada. O marechal Lott 10I compeli-
sado: recebeu a espada de ouro e re-
cebeu o delflnado do império do Bra-
stl. "É êle o sucessor, por todos os
títulos, do sr. Juscelino Kubitschek.
O almirante Pena Boto foi glorlfi-
cado pelos seus próprios companhei-
ros e o almirante Amorim do Vale
tem o respeito de toda a Nação. Há,

porém, o esquecido de todos, o que
não fala, aquele que não tem cs-
pada de ouro, mas teve uma de aço
para defender seus ideais na avan-
cada do Forte de Copacabana e pos-
teriormente consolidou a estabillda-
de social do pais com a sua bravura
e seu sangue no Campo dos Afon-
sos. Êsse é o brigadeiro Eduardo
Gomes, homem que tem uma parte
reservada na História do Brasil. Não
hão de ser os ataques e as assacadi-
lhas que lhe tirarão o lugar conquis-
tado por merecimento próprio, bra-
vum e virtude, porque rc ir-jt» de
uma alta expressão moral dêste
pais."

RESPOSTA A LAMEIRA

Depois desse intróito, o sr. Daniel
Krleger passou a responder o dis-
curso com que o sr. Lameira Bltlen-

Ordem de habeas-corpus no TFR
a favor do contrabandista "Zica"

Deu entrada, ontem, no Tribu-
nal Federal dc Recursos, pedidode habeas corpus, a favor de Ma-
nuel da Silya Abreu, o ""Sica", pru-
so, preventivamente, por despacho
do juiz Alclno Pinto Falcão, da
24a. Vara Criminal.

O advogado de "Zlca", sr. Cie-
mente Hungria disse, ao Justificar
o pedido de habeas corpus, que o
paciente dirige "instituições pias,
e com as sobras de seu árduo tra-
balho, ajuda os necessitados e am-
para movimentos tle caridade e de
solidariedade cristã".

FUNDAMENTOS

Os fundamentos do pedido de
habeas-corpus são os seguintes: in-
competência do Juiz, porque o pro-
cesso (da prisão preventiva) nüo
foi previamente distribuído à Vara;
o juiz Alcino Pinto teria se tor-
nado incompetente para funcionar
no feito, porque praticara atos pes-
soais do inquérito, e, finalmente,
náo teria havido pressupostos le-
gals para a decretação da prisão
preventiva.

tlva não encontra o menor amparo
na lel. Jamais se provará que o
paciente haja provocado descami-
nho de qualquer natureza, pela
simples razão de que êle, é um cl-
dadão honrado e digno, que está
sendo vitima de uma falsa e vaga
denúncia, de um perigoso margl-
nal (Fernandlnho)". Diz em se-
guida que as atividades de "Zica"
6ão absolutamente lisas: explora
o comércio de bares e restaurantes
e se dedica à compra de mercado-
rias leiloadas pela Alfândega e de
Imóveis vendidos, cm hasta pública.

court, na sessão anterior, procurou
defender o governo na questão do en-
carecímento da vida. Podia se apli*
car, no caso, a expressão do .padre
Alves Mendes: "O que se disse foi
nada, porque nada se disse, em ver-
dade. Todos esperavam quo dn dis.

(Conclui na 4.* página)

SOM
DE TAMBOR
Dir o artlffo 141, parágrafo 7* dn

Conslltiilçflo Federal: "Ê inulolduei a
if-i-rdnde rio consciência e de crença
e assegurado o liure cicrclclo dos
cultos rcllolosos, saluo os dos que
contrariem a ordem pública ou oj
bons costumes. As associações reli-
o-ioí-fls adquirirão personalidades ju-
rídica na íorma da lcl clufl". E lol
justamente csíribada em tal dlspojlll-
vo constltiiofonat que* a Tenda Espl-
rila "Fíllios do Oxalá", impetrou
mandado de «enurança contra alo do
clic/o da «nbdclcoacin de Repressão a
Entorpecentes da Delegacia de Cos-
tumes c Diversões que, no seu entífl-
der, "além dc estabelecer um honr-lo
para as "sessões" rcallradaj pelo•'Centro", sc nega a pormllir necs o
uso de tambores c outros Instrumcn»
tos dc percussão.

O jul" Jorge Salomdo, em exerci*
cio na 3a. Vira da Fazenda Públictif
denegou a segurança, dlrcndo, o pro-
pósito: "A liberdade dc culto é re-
conhecida tia Constituição Federal •
ndo lm quem legitimamente o possa
impedir. Todavia, um Estado tem pn-
der de polícia é apena» um arremedo

(Cunclul na 12." página)

CRISE NO BANCO
DA AMAZÔNIA

(Conclnl na J.* piglna) iou continência. Tal prisão preven-

Informações fornecidas pela,
COAP adiantam ainda que o gen. Dols vagões de um trem da;curva existente nas proximida-;**"*• sentir aos presentes o objeüvo e lugar que nüo sc vinculam nem
Sousa Carvalho solicitou ao prc- Central descarrilaram, na manhã ides do viaduto novo de DeotíoroJ lOferecem a mais remota conexão
sidente da COFAP o envio de "• ontem, em Deodoro. No mo-1 para atingir a linha "F", naquela

;400 mil sacos daquele feijão im-,nicnto de pânico que seguiu, dez estação. Quando o carro-motor
í portado, para a distribuição em pessoas, inclusive uma criança,.atingia a plataforma, os dois úl-
São Paulo. ficaram feridas c foram procurar timos vagões saltaram dos tri-

;socorros no Hospital Carlos Cha- lhos. Arrastados cerca de du-
iSas. O descarrilamento ocasio-, zento-.i metros, arrancando, in-
jnou atraso dos trens c a revoltajclusive. os trilhos, o último va-

Desde sábado último * AADii!ís!Pasía*5eir0S ^^:¦** pou».'8»° terminou por tombar sobre

Cada um, durante a reunião, ma-i ».¦»¦. .n., jnn.nu- (>í.«iu<mh »..,.-, ,«,-.- ,
nifestou os seus respectivos pontos soais do inquérito, e, finalmente, Tr^ ?°* W*0 diretores do Ban- tre Governador do Am• ona» Br. em*
dc vista e findo o encontro foi no- nfin tprla hnvlrln nrrJuntwtttns 1p e° da Amazônia encontram-se nesta berto Jncrfrlnho, e da própria SUMOC.

m ,, 
cnc,0"tro* Io1 no nao terla n<lvJa° pressupostos le- c R , Const|tulndo a maioria da nas «uns últimas Inspeções, tst» omeada a seguinte comissão para, no | gais para a decretação da prisfio jgSffitiÍS do BCA, esperam ver/Presidente dn Repúblic. »?o Ministromais breve prazo, fornecer à Comls- :preventiva. isolucionada a crkc que presentemen-1da Fazenda, no conhecimento dc qu»sao dc Justiça os elementos técnicos tc assola 0 importante órgío gover-!se pn-tfa nesse InsUtuto dc crédito,

que torne exeqüível a proposiçSo do, "ZICA", HONRADO E DIGNO na-ncntal. ílmpôcse a «ubstllulção imediata da
sr. Tcmparani Pereira: Marcondes1 , , n„r4rl, .unar&o financeira -m;a*uai presidência do Banco, por um
Ferraz, João Cotrím. Arno Schlling. '• Outras alegações do advogado de * 

?;"*™ntl'tU^„°,n 
' 

ril Am^rit^nit-o "ii atividades bancarias, que,
Américo Barbos,,, José Rlbeiro da! "•*¦«*". *0 Tribunal Federal de «" «eenh<Jl,dt™ 

lnTZh* ^lr.-^* *•<- «perl&r^a * capacidade S»
Sllva. Waldemar Jo*è de Carvalho. I Recursos: "Arvorando-se em Juiz' JjJJ*"^rlímenle atingiu1 no mo-i<-irl*ir- P05sa.com cfeltó. dtócipllnar
Bulhões Pedreira e Slbilis da Rocha 

' 
privativo da repressão ao contra- !mcnto a crise I* esperada Em de-ia CaRa * moralizar os «om negócio»,

Viana. Presidirá os trabalhos dessa! bando ou descaminho, O juiz coator ! Corrên'ela o estado moral do grande' tatmio-» voltar aos tempo» em qu»
Comissüo, o sr. Oliveira Brito. tem feito enxertar nos dois Inqué- ! estabelecimento, perante os seu» Cn.'merecia ,o »PJ[*W. o W*" •'*J*"1

ritos de contrabando (da Delega- i ente, e o público, baixou, degrau > [k"*<*a .oa i*ce*Í£/„?„„.,*„„,*,.«
Cia Marítima) os fatos mais dispa-! degrau, ai* atingir I desmoralização; •*¦"•?*! J**"* JmL 0Í /neAlá «»-
res, praticados por pessoas as mais! máxima. F o sr. jo*í da BUva Mat-:"™ ^^«'f1 

»'«• 
^"^Zr,

diversas, em condições de tempo t-fc^tad»-»; presUênru -• b.w.; ^ 
prípo^biiidX Sr«™ u

iJti.uto oficial de crédito. Incorn, , j J^orn^ tc^r^*^

OP1X1AF.S INSUSPEITAS

No inicio, o sr. Abelardo Jurema I

VENDA DE SOJA

. v<~." ;iniciaram um movimento de de- um poste dc sustentação da redepauhsta está distribuindo através iprcdação no local e em Casca- aérea. Por pouco? não ocorreude barracas nas feiras e no co-dura. Forças do Exército e da uma tragédia dc conseqüênciasmercio varegista a soja para,p0i*cia MiIitar( cnviadas para imprevisíveis. 
c TOI,5cqueacias

substituir o feijão. O novo pro- aqueles subúrbios, contiveram osi ~"*™^

OS CABELOS PRETOS DE DURVÂLINO
MUDARAM DE CÔR: FICARAM LOUROS

tlbillzou-se com a região, onmpromc-;
teu o Chefe, da Nacio. cuidando irai- jcamente dos interesses políticos ej
eleitorais do grupo maranhense A

duto esta sendo vendido a 15 exaltados c, horas mais tarde !
cruzeiros o quilo pan o varegis- tudo foi normalizado. ';

Pouco depois do descarrila-
pânico e vítimas

(CobcIvií rai U » pAgli-u)

CLÍNICA SÃO MCENTF,
DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO

CARDÍACOS, NfURÔT/COS f CONVÁLiSCENUS
Direção dc João Borges, Genivol Londres

e Aiuíxio Marques
RUA JOÃO BORGES, 205 — TEL, 27-0080 — GÃVEA

O fatn «raçinjícu Dânieo ceral '
,o em üeoaoro, aesabeu umaNão somente pcssoaTque na es-:

Atórirtí?"^ na LmhatmWffl passageiros que nele via-i.luxumr. ijavam, ficaram aterrorizados. Os
V_T nf.Tr.vnP ,- que estavam na plataforma, cor-i

DESC\Rpi\MEvro riam desordenadamente. Os que'utat.im-ii.-íMiuMo jsg achavam no comboio, pelas ja-i
r*«.^ j«. - 5*,_„ . a n^as. r-u forçando as portas ain->

nrífiSf lí?»' ™J ° ÍY™ dC da teciaita. procuravam escapar!
À7 motor fflrllV'í; tíe ^1r4*'« -™*c*«- *» -"««-'
de velocidade, tentou íazer ai loadm u it« puta*) j

Durt-altno Gomes, traba-','¦•¦-. d o- braçal da Prefeitura,
adoeceu. Depois começou a no-
tar manchas em seu corpo e
nos seus cabelos, que de prito,
passaram a loiros. Os midi-
cos in/ormaram-yte ser por-
tador da doença de Ku-a-
shioUror. Foi então, internado
no Hotpüal São Francisco de
Assis, onde. segundo decla-
resi o acadêmico Osvaldo
AmindoUt, está ile pastando
bem.

DA ÁFRICA

Segundo apuramos, o mal
i oriainorio da África, ondt

é conhecido pclo nome de"daçaaa", rnuitó comum nas
crianças. E' causado pela
falta dc vitaminas, sais mi-
nerais e proteínas. Foi des-
coberto pelos inatéses na se-
p-unda década désic século e,
no Rio. até agora, só se tem
conhecimento dt um caso,
obserrad.'. há muito tempo,
pclo médico Júlio de Morais.

SINTOMAS

Ainda de acordo com as
lnformaçè/es obtidas, as sin-
tomo* desta doença nas cri-

Amazòiim. em r»r.,o da qual foi cris-
do o BCA. tc-m, hi cerra de quatro
ano», privada aa as&UUncia crcditl-
cia que sempre lhe coube. aliAs. por
íítça da legislação rlgente.

InexpllcaTelmente, para InfelícM!*-

cuias cKistentc*.
Escolhido o no»o presld«ntc. dentre)

'du, condições ar-ima. co-V-tu o Oa.
i vêrno. A dUpraicSo do BCA. rrc.irwt
{ttèctauáTiai para equilibrar, cie ime*
i diato. a mluaçio financeira do K»**»
i IvlecJmínto; çon»oqu«-*e. em cariier
I urgente, uma A.«*«-mbSêi» Gera!, com
|i finalidade especifica de modificar
ln» e«t,mito» do Barirn, tomando obrl.

de da grande regiáo. foi o BCA dr»-, g^àn» a rmpon**b!lldade d*, t Xloa
locado e entregue no poderoso gru- 0, ML, <jirGtore-í no deferir-.»r.to ¦;- •
po. oom o beneplácito áo Gorírno Nr- en)prettimo». iimiUndo-vi 4 4r*3
n- Ramos, e, dal por diante, (cerca . amazArm?a; aistorize-te a toíu do
de quatro ano», ttm He rerrlndo a; monopóí,io da borracha de Import»-
organtzaeCes diversas, *m detrtraen-; ç^ t ser tttrclio, por delegacia, pt-
to do» lnterínej Amai-Antco». )IO bc^ qVlt 0 perde-a «m f»ee dM

Resllsou o stu*! presidente -S" B-m- j ^jg spüeatíís <Je» seta 1b>!T-**» fiean*
ío. prlnclpatmení-r no Maranfcto. Rio; Oo /> ^ meien par» «qu*!« «o«
e 5*o Paulo, a enjoa -fnipoa político*' carjc.
e fitia-icetn-Hi í ligado por jélicio» **- cheirem »o no»»«> conhwttneol" qua
çwu <!per*e6es ai mais ejrtravatíant**.: r-»ir/,«-r,!e o 8r. *««* d» Süra Mat.tr*
invertendo fanutaíai quantia» era ne- : tli %„ tvbtW.uláo na presl-Síncla d«
gòciat abiurdo», fera «ejurança, Irre- Ra-wo. te**, P*r» l«o. e»t«rv« lm-
e-3-pe-Av*!*, fato qu*. em qualquer * 

pondo eondicC»-*. qua) »ej* o afasts-
momento p-ide »»r consUUtfa. m«Jlar». menio da Diretoria. *jt«i '.«mn ae ea-
te exames SSafcm rt» capaeldad* <í« nhefriirttnto do Ovthita ae li-r*«uiart-•«:**-.'¦.» *ks* deit-tom. «-*-í>mr;i5->-**'i,4lMjw que ali t* vêm *wof«<wnA3. a
prejuhm de teaíeci*. fe «stlSiAei d*:, icsicaíi/.. a# *.**«•» riar» aqwlaa
enmiras. [alta* (ortete. R«t* uw. ** o O*-

j Através d» denuncia formai de uns!vêrno. a d**r**io a* te*», m -pri*-
(Cesclsi uU> t-iiCA» ido» atuai* etreiortt. J*U vou do Eis»-' uri a <av* -aapAt. • , 2Mr

-¦¦¦' i. 'Lm ¦- - " ¦-l.i-.ii--.rfl> iflrrU-Triffll i-ltmlH a-lira-h-ll-m/fcfflffl.-
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NORA DOCKER
A MULHER MAIS BEM VESTIDA DO MUNDO
QUASE FÊZ UMA REVOLUÇÃO NO MÔNACO

Quando casou com Sir Ber-
nard Docker, Nora trouxe
consigo tanto dinhoiro que
não houve necessidade de
perguntar ao marido quanto
é quc êle estava dispôs-
to a dar para satisfazer a sua
prodigalidade ilimitada. Ela
manobrava o scu capital lão
habilmente que podia cobrir
pelo menos dez por cento das
suas despesas pessoais com
os rendimentos. Quanlo ao
resto, estava a cargo de Sii
Bcrnard Docker.

Adquiria vestidos fantásli-
cos que custavam entre 56 c
85 contos. Durante algum
tempo, pensou em íorrar os
iseus automóveis com polcs
dc vison, mas desistiu da
idéia porque achou que no
verão seria muito quente.

Comprava também os cha-
péus mais artísticos e ao
mesmo tempo mais extaror-
dinários do mundo, gastan-
do fortunas nos grandes atô-
iiers de modas parisienses.
Encomendou especialmente
para si um vestido constitui-
do por fios de ouro c chin-
chila. O mundo sentiu um
arrepio ao ter conhecimento
desla notícia. Um dia, até
a Comissão dc Controle da
sociedade de pequenos arma-
mentos do marido se revelou
por Nora Docker ter compra-
do três automóveis partícula-
res e vários vestidos carissi-
mos lançando-se na conta da
íirma.— Mas esses senhores po-
deriam muito bem ter dito
quc não achavam justo o meu

Wf ¦ ^B B
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procedimento. Sc o tivessem
feito, é claro que eu teria
pago com o meu próprio di-
nheiro! — disse ela encoleri-
zada, e a partir daquela hora
jamais deixou de duvidar do
cavalheirismo dos membros
do conselho de controle duma
íirma industrial.

Quando há algum tempo,
em Southampton, Lady Doe-
kcr, regressando duma reia,
entrou no scu carro para ir

ABBE LANE EM S.AGARÓ
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Acompanhada do scu marido, Xavier Cugat, Abbc
Lane passa suas férias cm S. Agaró, o delicioso povoado
da Costa Brava mediterrânea da Espanha. (Fotofiel).

j.íuíi casa, verificou que dês-
te havia desaparecido uma
caixa com jóias no valor de
170 mil libras esterlinas. Cho-
rava ao afirmar que, se la-
mentava a perda de um colar
de pérolas, de um bracelete
com diamantes e duns brin-
cos, era unicamente por ra-
zões sentimentais. Mas de-
pois consolou-se e disse:

Deixo a pesquisa a car-
«o*, não da Scotland Yard,
mas do meu amigo Billy Hill.
Gosto imenso deste Bily Hill:
é o ex-rei do mundo subter-
rânco de Soho. Quando eu
lhe contar o que se passou,
êle ficará furioso e mobiliza-
rá os seus amigos do mun-
do do crime.

De fato, voltou tranqüila-
mente paia Ilampshire, para
a sua quinta, aguardando que
Billy se apresentasse com as
jóias.

Conhecia-o dc um encon-
tro em Soho quando certa
noile ela fêz uma visita-
relâmpago ao mundo subter-
râneo londrino; Billy Hill
tirou cavalheirescamente um
cravo da lapela e ofereceu-
lho dançando seguidamente
com ela uma movimentada
rumba.

Com êle discutiu ela tam-
bém, segundo se supõe, o seu
plano de guerra contra o Mó-
naco, aprendendo os melhe—
res processos de se desem-
baraçar de um inimigo —

por exemplo, alguém como o
Príncipe Rainier...

A causa desta guerra de
Nora Docker contra o Prin-
cipe do Mônaco é tão ridi-
cuia que uma pessoa normal
sacode a cabeça e pergunta
a si mesma como é possível
gente crescida preocupar-se
com coisas semelhantes e de-
sencadear uma autêntica
campanha punitiva:Quando o pequeno Prin-
cipe Alberto do Mônaco,
que há pouco celebrou o seu
aniversário natalício, foi ba-
tisado na catedral monegas-
ca, só convidaram Lady Doe-
kcr e não o seu filho Lance.
Ora ela queria assistir à ce-
rimônia acompanhada não
só do 'filho como também
da preceptora deste, que tem
riosa, insultou os príncipes19 anos de idade; mas não

a deixaram entrar na cate-
dral. Lady Docker ficou íu-
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FRANÇOISE NA LINHA
JOELHO

A VIDA COMEÇA AOS 60 CHUTEIRA ZAROLHA
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Impedido dc casar-se pela sc-
gunda vez o sexagenário Joa-
quim Morais armou uma arruaca
tremenda nn cidade mineira de
Januárla, ameaçando Inclusive
inalai o bispü locai, u.li« coli-
trarlara o quasc-blgamo. Joa-
quim somente se acalmou com
n chegada de tropa enviada dc''oritcs Claros.

ELEITORES

Frantotse Dortrar * um» das
ultlm.M (e boas) novidades do
cinema trances, nae aí vem no
principal papel de "l.es Loups
Hans Ij» Hergerlc", realliacio de
itttve Bromberger. Françolse,
ao rlior da moda. posa de Joe-
mo» sorridentes.

' ALHOS E BUGALHOS
Num boapltal de Bv><rv>ta de-

ram entrada dois pacientes, que
teriam õpersdoa respectívamen-
t« de hcrnl* e hetnorroid*?.
Vm*. confusão marota deterrat-
nou a troca dc paciente» e o
re*ull»do foi que a hérnia con-
tinuou em «tucvn nio devia e
saiu de quem Unha outro» ln-
!(•:,'«¦<•» » tratar. Ura tribunal
dfttdff aluahnecte o mentant»
daa tndentíactte» t> que c»<5a
prghldksáo far* Ja*.

mf+MX/y»,*********.******^

O poeta Cnssiano Ricardo re-
cebeu no dln dc ontem dois
votos expressivos no concurso
do "Príncipe dos Poetas", cn-
vlados por Dante Alighlcri Vltta
c R. Apocalipse.

PRÍNCIPE CONSORTE
Noticias dc Minas dliem que

o PR jA escolheu o scu candi-
ilAtr. .-. vice-gover"ador na chapa
pesscdísta.v Como o principe
herdeiro Artur 11 n5o pode ser
reeleito, íol escolhido o príncipe
consorte Cristiano 1 Freitas Cas-
troí, que c seu cunhadi-, A fa-
milla real continua cada vez
mais forte no selo rcp-abllcano.

O dianteiro Válter, do Bangu.
descobriu após o jogo contra o
Fluminense que atuara dc chu-
tclras trocadas: Isto é. o pé es-
querdo metido na chutelra dl-
relta e o direito na esquerda.
O distraldinho deve ter assina-
lado o goal da vitória banguense
graças a íste estratagema. Olhou
para a esquerda, chutou para a
esquerda, e a bola fulminou o
canto direito do atônito Casti-
lheta. Legitima bossa nova.

A TENTAÇÃO DA CARNE
Domingo, o conjunto residen-

dal do 1APC, em Campo Gran-
de, (oi Invadido per um pacifico
boi, daqueles que estrumara
vagar calmamente pelai ruas do
>cr :.\- carioca. O Imprudente
bovino nâo desconfiou um ml-
nuto sequer dos olhares sinls-
tros que o cercavam. Quando
deu pela coisa. Já era tarde: vi-
rara churrasco.

JANISTA CAUDINHO
O caso ocorreu durante uma dessas incursões turísticas pelo

Pallclo da Alvorada, tsa que oa visitante* Uo levados a admirar
desde a arquitetura de Xlrmever ata o maravilhoso descascador
de batatas ea coilnha palaciana, tm sujeito mais abethuda me-
tea-se psío escritório particular de JK * re»tlveu espiar o que
existiria dentro das três gavetas de sua Imponente e arramadis-
Uma meu dr trabalho. Abriu a primeira t verificou que estava
absolutamente vaali. Abriu a segunda e também nada encontrou.
Ji Invejes] da Iraaquiiiáàât áe» ;¦.-¦. i^-it.'..:,--- presidenciais, abriu
a i,!'.ir-;i gaveta e li topan com ura singular troféu. Tratava-se de
nma placa de metal, apret*nUnt<> uma rastocra superposta sibrt
o suja do iir.v.1 e uma divina significativa: "Janio rem ai!"

Conscio dt Importância da descoberta, o rldatUa resolveu lerar
a placa em naa pasta, como -v.inrr.it" Mesmo porque, embora
au "éle* acredite qne a vassoura vem at ni» aavta necessidade
alguma d* assustar algum totista toais ahclhuito e meno» prtrenlst»,
ranat é* também remexer aa gavetas presldfnriii» rm retiro de
nrjti'i!a. '

' ¦"* H»its»»»at»iF>a»*t->^t»»a<»aiVM^^^ nr.rirjnnj^jXTjiri.

do Mônaco, e acabou por sc
dirigir em pé de guerra ao
bar do Hotel de Paris, no
Mônaco, onde pisou a pés uma
bandeira com as cores do
principado. A Princesa Gra-
ce, que já tinha alguns mo-
li vos para não gostar de
Nora Docker, exigiu a sua
expulsão. Ora essa expulsão
era válida para toda a Ri-
viera em virtude dum velho
icôrdo com a República
Francesa.

Dc princípio, as coisas de-
senrolaram-se por detrás dos
bastidores. Quando se viu
que nenhum dos contendo-
res estava disposto a transi-
gir, passou-se a uma guerra
aberta, que tinha as suas raí-
zes nesta medida policial
contra Nora. Esta mobilizou
a Princesa Antonieta, irmã
do Príncipe do Mônaco, e
sua mãe Carlota, que tinham
cortado relações com o Prin-
cipe Rainier por causa . da
Princesa Grace. A endiabra-
da inglesa conseguiu que o
Conselho de Estado do Mona-
co fizesse uma verdadeira
revolução contra Rainier. É
também ela a responsável
pelo íato de Aristóteles Só-
crates Onassis e numerosos
artistas franceses não fre-
qüentarem tanto o Mônaco
como dantes.

Depois veio uma-íesta no
Estoril, em Portugal —" o
chamado refúgio dos reis des-
tronados — uma festa de
grande luxo quc se diz ter
ela em parte financiado.
Graças a essa festa, conse-
guiu roubar ao Mônaco, tra-

(Continua na 2» Página)

Quando Forava deixou
Roma para vütar a Colônia
fechou unr'parêntese impor-
tante da sua vida. Saiu qua-
sc na ponta dos pés do cc-
mirio romano, no qual dera
ingresso elamorosamente, cm
2f> de março último, acolhida
por vcvd.idcir.i multidão dc
fãs de sítios lacrimejantes c
por grande número de íolú-
grafos.

Com o decorrer dos meses,
o entusiasmo dos romanos
converteu-se em indiferença.
Nessa mesma Roma quo a re-
cebera como verdadeira im-
peratriz, a bela oriental, após
residir algum tempo no Ex-
celsior, alugou uma residên-
cia num bairro popular — a
Magliana — região suburba-
na infestada pelas cxalações
duma refinaria, entre dois
hospitais e uma estação ferro-
viária: uma construção mn

Nesses aposentos, mobília-
dos com gosto popular, So-
raya passou a sua estada ro-
mana, sob a vigilância dum
cérbero jardineiro. Nesse rc-
íúgio, foi possível chegar
furtivamente ao "dossier" de
lembranças que a bola prin-cesa de olhos verdes guardazelosamente; aqui também,
graças às confidencias duma
pesstfa muito chegada à sc-
gunda esposa do Xá, tomamos
conhecimento de episódios
inéditos.

"COM ELA EU SERIA
FELIZ"

Na primeira página do"dossier", há uma fotografia
de Soraya, na qual a ex-im-
peratriz se nos depara com
esplendor da juventude e da
beleza, de olhar fascinante c
sedutor, com um sorriso le-

vés, cumpro a promessa doescrever-to todos os dins, a
íim de te dar noticias, som-
pre mais pormenorizadas a

respeito da môçu que me in-
teressa... Sim, Mohamed:

( Continua na ll» pág.)

ACONTECEU...

Coleção 1960
dfretamente
de Paris

O Correir/ da Manhã in-
Kjcrirá cm sua edição de
amanhã, na 5.a página dês-
te caderno, num serviço
exclusivo da France Fres-
se, a coleção 1960 dos mais
afamados costurei! os de
Paris. Serão apresentados
modelos de meia-estação,
primavera e verão, numa
seleção que visa a combi-
nar as tendências da moda
parisiense com a têmpora-
da brasileira. A coleção
inclui criações de Christian
Dior, Jean Patou, Pierre
Balmain, Jacques Heim,
Jacques Grlffe, Lanvin-Cas-
tillo, Guy Laroche, Her-
mes, Rauch, Ninna Ricci, e
outros.
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desta, de 2 andares que

vem a ser a dependência da
vila de Martin Ritt, o "re-
gisseur" de Jovanka, o fil-
me das mulheres calvas, de-
pendência que tem em co-
mum com a casa uma grande
piscina de forma irregular,
protegida dos olhares indis-
cretos apenas por algumas,
esteiras rústicas de palha,
comportando ainda uma
choupana, de estilo africano,
oculta entre altas palmeiras
e onde se pode trocar de
roupa.

vemente esboçado. É a ima-
gem que a princesa Shams
entregou ao irmão Rezha na
manhã em que o velho Ka-
rim — um dos colaboradores
mais fiéis do Xá — aconse-
lhara o imperador, pela mi-
léssima vez, a se casar.

Eis o texto da primeiramensagem que, em data de 27
de abril de 1950, Shams en-
viou de Londres ao irmão im-
perial, mensagem a que So-
raya deu um lugar de honra
no seu "dossier":

Meu caro Mohamed, como

G U I M A
Afinal, choveu c n temperatura caiu — confirmaiidn-so as pre-visões do Serviço de Meteorologia, salvo éle! llouvo um do>

mingo cinzento. Com o dia de ontem de coloração mais variada,
? •

Domênico Modugno chegou, sorridente. Mas Cid Sampaio
falou sério — embora sem convencer: "Vim ao IUo tratar de
problemas administrativos do interesse do meu Estado. Nfiotenho preferências por Jânio, Juraci ou Lott c só seis meses an-
tes do pleito darei o meu pronunciamento a respeito da suces-
sào presidencial". Marlene Dletrieh seguiu caminho, chegando
a Nova York cra termos agradáveis em relação a nós outros.
E Luiz Pena sc foi, para sempre, deixando vazio o lugar de
construtor dos fardões acadêmicos.

O Exército começou a fornecer carne à COFAP. Surgiu
uma doença quc clareia os cabelos. E a .polícia adquiriu três
detectqres de mentiras — que bem poderiam ser aplicados em
alguns dos seus funcionários, por certo.

? •
Washington falou meio zangado, anunciando que o barbudo

Fidel Castro não recebe o seu embaixador, há mais do dois me-
ses. Nehru insistiu nos protestos contra a invasão peia China
e não teve cerimônia em até bater papo eom o Paquistão. Em
Londres, Eisenhower declarou o scu propósito de reunir os
maiorais do mundo em uma verdadeira conferência da Paz, se
essa tambem fôr a intenção de Kruchev. E Mac Millan entrou
no palavreado ôeo de certos telegramas internacionais: "Temos
que empregar os métodos láticos justos para conseguir nossos
fins com o razoável ajustamento que se torne necessário opor-
tunamente."

? •
O Real de Madri levantou o torneio de Cádiz, Didi tendo

feito um "goal" no primeiro jogo. O Bangu entrou dc pirolitona marcação um-a-zero, "made in Flu". dando um jeito de
isolar o Botafoguinho na cabeça da tabela, depois ria noite de
contagem igual. E o Sáo Cristóvão marcou a primeira vitória,
em outra contagem mínima, contra o Canto do Rio.• Bequinho fêz bonito na Gávea, mais uma vez, amansando
Clcclara para a atropelada vitoriosa no clássico de potrancas.O Fluminense confirmou a vantagem entre os atletas novíssi-
mos. E Hans Stcfan levantou a prova dc automobilismo, Rio-
Teresópolis.

Em» Chicago, o Brasil deu o scu vexame, ao perder para o
México no basquetebol do marmanjos. E fez pior, ao ser do-
minado pelos Estados Unidos, no futebol.

f ? •
Mais tres mil telefones cm pane. na zona Sut da cidade.

Fracasso da "operação aterro", quanto à invasão da mão de
trânsito. E o navio "Tatá" ainda desaparecido.

Na Câmara, a comissão transferiu a solução a respeito da
reavaliação dos ativos das empresas concessionárias de ener-
gia elétrica e o PTB entrou com a sua demagogia, ao sugerir o
estudo de novos níveis do salárlo-mínlmo e, a esta altura, o "pro-
jeto de lei que dê disciplina realista ao abastecimento da popu-lação, habilitando o governo a enfrentar os abusos do poder éco-
nômico e a estimular o aumenlo da produção". Enquanto o 11-
der Jurema deitava falação sôbre as dificuldades atuais, dando
margem a que Zé Maria Alkmin ressurgisse, pretendendo tirar
as suas responsabilidades na questão, ao tempo em que foi
ministro e colaborador da primeira linha.

Já no Senado, a pretexto de responder ao lider Lameira —•
que es.têve ausente, aliás — foi o gaúcho Kriegcr quem levantou
a voz: "Os chefes militares fariam melhor se silenciassem sóbre
fatos passados e se fortificassem o desejo de assegurar a sobre*
vivência do regime democrático" — no que andou muito bem.
Embora o assunto desse motivo a discussões cm torno dos as-
suntos mais variados — getulismo e nordeste, comunismo o gre-
ves, Brasília o Três Marias.

? •
Dois passos adiante, na (ela do Odcon, o cartaz foi sugeg-

tlvo: "O Congresso dança". Olé.
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ESCRITORES E LIVROS
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PELOS CAMINHOS DO MUNDO: INQUÉRITO ENTRE ADOLESCENTES
-I- ROMANCE POLICIAL: AMBIENTE -|- CAMUS: NOVO ROMANCE

QUAIS tio at oplnl6«i, oi det*|oi a oi proble-
mil doi |OVtni americanos f A resposta a (IUI qu«s*
tfitl palpitante» foi procurado por H. H. Remmerí
e D. H. Redler, autoral do livro "Tht Amtrlcan
T»»n»g«r", consubstanciando 01 resultados de um
Inquérito entra eérca de 3 mll «sluriantes menoios
de 30 anoi. Buscou se, paralelamente, traçar o rt»
trato típico do idolaieint* amerleino. 

'

O aspecto dominante do "tecntgtr" noi tu. A.
i segundo oi autores citados, o d»ie|o ardenti dl
populirldldt, tradurlndo.se, entretanto, por uma ten.
dOncla generalizada ao conformismo — social, poli»
tico e Intelectual.

CenclUllo desalentada do Inquérito: 50% doi ado»
lescentes norte-americanos sao Incapazes de pensar
de acordo com as próprias cabeças."

•
DEPOIMENTO do ticrltor francêi Joan Olono

•Abre o ambiente perfeito pira a leitura de roman-
cet policiais:

— "De quando em vez, reierva um dle para oi
romances de «venturas • de dltetlvtl. Ne Inverno,
escolho lampre um domingo sombrio. E' preciso que
o céu esteia pelado de nuvem, com vento que agi.
ta a chuva e bata nu vidraçat. Deve também fa.
zer um frio que peneire até oi ossos. Nlo me bar-
belo e permaneço ds pl|ama e robe-de»chambrt.
Acendo a lareira e, em vez de cachimbo, fumo cha»
rutos. Peço a cozinheira que me prepare e prato
predileto. E nada mali é preciso para que, enfim,
mergulhe nai páginas de um bom "policial."

•
ALBERT Camui — que acaba da passar férias

no iui da França — acha-se ocupado na compoilçlo
de um novo romance cu|o titulo, provisório, é: "Le

Premler Homme."

W

mm

GRACILIANO
TRADUZIDO

TRADUZIDO por Wllly Kcllcr
(diretor do Instituto Cultural Bra.
ill-Alcmanha o figura multo liga*
da ao nosso movimento teatral), o
romance "SSo Bernardo", dc Gra-
clllano Ramos, vai ser publicado
em língua alemã,-pela Editora Hnn*
ler, de Munique.

TROVADOR
POPULAR

FALECEU, hé poucos dias, o famo-
io trovador popular nordestino Joio
Martins de Athayde, autor e editor
dt centenai dt historiai cm versos
— narrando aventuras de cangaeci.
roi, o drama das secas, casos dc
amor, ate. — que tâo vendidos nas
ftlrai sertancias e constituem a lite*
ratura doi matutos. Athayde tra
um doi mali antlgot manipulado*
rts dt trovai populares, sendo lido
e amido desde a Bahia até o Cea*
ri. Algum de teui folhetos — "A
Vldt dt Vlrgollno Ferreira "Lam-

pele", por txtmplo — alcançaram
vérlai odlçoti e ainda ho|t são re-
citados, ao tom da tanfonas, nas
mali diitantti zonat do sertão do
Nordtilt.

PATROCÍNIO
ROMANCISTA

NILO Bruzzl publica o tstudo
"Joié do Patrocínio — Romancls.
ta ((EdltOra Aurora), no qual de»
fende a teie da que, tmbora au»
tor dt trét romances, Patrocínio
ttm lido Inluttiçado pelo hltto»
rleder literário que semente vé no
abolicionista o homem de lornal.
Trata-se (diz N. B.) de uma "obra

de crueldade Intelectual ou dt pre.
concebida malícia". Acrescentar.-
dei "Por que ocultar o talvez pri»
melre romancista iodai do Bra»
lll t"

CONTISTAS
BAIANOS

8ERA' lançado no próximo dia
11, na Livraria SSo José, com tar-
de de autógrafos, o "Panorama do
Conto Baiano", antologia organiza-
da per Vasconcelos Mala o Nelson
Araújo e editada pela Livraria Pro*
peno, de Salvador, e a Imprensa

Oficial, daquele Estado. VlrSo an
Rio, nessa ocasISo, José Porirosa,
Vusuoncclos Mala, Nelson Araújo,
Loureiro dc Souza o Milton Son»
tos, estes dois últimos representan.
do a Progresso e a Imprensa Ofl.
ciai. Alguns escritores baianos rc-
aldcntcs no Rio quc foram Inclui-
dos no "Panorama do Conto Bai-
ano": Jorge Amado, Adonlas Kllho,
Herberto Sales, Dias da Cosi" Ja-
mes Amado, Hélio Pólvora, Santos
Moraes.

ALFAIATE DOS
"IMORTAIS"

FALECEU sábado, o conhecido
alfaiate Luli Pine, reiponsével pt»
la confeeçío dot tradicionais far»
dóet vtrdet da maioria dot atualt
membros da Ocademia Braillelra
de Letras, entre ot qualt Barbosa
Lima Sobrinho, Peregrino Júnior,
Astlt Chateaubriand, R. Magalhães
Júnior, Josué Montello, Aníbal
Freire. Oswaldo Orico foi o primei,
ro acadêmico a ttr o fardlo con»
feccionado por Luli Pena que, aln»
da hé pouco, embora |á doente,
chegou a cortar e fardlo com o
qual Álvaro Morayra tomará posse
de sua cadeira na Cata de Machado
de Assis.

"LOLITA"
LANÇADO, ontem, slmultSnea-

mente no Rio e nos Estados, o
romance de Vladimir Nabokov,"I.ollta", em traduçSo deJ Brenno
Silveira para a Editora Civilização
Brasileira. A primeira edlçSo dc
"Lollta" foi de quarenta mll exem»
plarcs; uma segunda, de «/Inte mll,
já está em fase de •Hmprv-ssão.

NEGRITO & CLARO
VIAJOU ontem para Natal, onde

reside, a poetisa Zlla Mamede, quc
deixou com Carlos Ribeiro os oi-!*
glnals de um novo livro de poe.
mas: "O Arado" * * * Marcada
para amanhS no Instituto Históri»
co e Geográfico Brasileiro a ter»
celra conferência da térie come»
morativa do centenário da. nasci*
mento dt Clóvlt Btvilacque. Levy
Carneiro falará lóbre o tema: "Cló.
vil Bevilacqua, Clvillltl" * * *¦¦ Úl»
timo lançamento da Anhambl: "Seis
histórias verdadeiras", contos de
Hilda Figueiredo * * * A Livraria

Império acaba de lançar a, segunda
edlçSo do romance de P. Mac NI»
vtn, "Surpreendente Aventura" (A
Mio Tlinada) história de avtntu»
rat cu|a açSo decorre a principio
numa grandt cidade e em tegulda
tm pltna selva >:.* * A Biblioteca
Municipal, dirigida por Maciel PI-
nheiro, oferece ao notlclarlsta, en.
cadcrnndoí, os três prlmleros nú-
meros de 1959 do Boletim Blbllo-
gráfico", cujo redator é o escritor
Homero Homem # * * Próximo
lançamento da Joié Olymplo na
"Coleção Documentos Brasileiros":
"A Vida Literária ne Brasll —
1900" (tegunda edição), de Brito

INQUÉRITO
Qual e livre mali Impor,

tante dt lua vida ?
Resposta do critico e eme.

itta Olo Marli Cirpeiux:
"O livro que teve e maior

Influência em minha vida? Na
vida, nlo ttl. Strlam muitos.
Mat quanto ao meu conctlto
do que é literatura, sâo oi doli
volumei que costumo reler te»
doi ot anoi, religiosamente: "A

Divina Comédia" e oi "Com-

plete Works" de Shikeipeara."

Broca * * * Encontra-se desde on-
tem no Rio o poeta Casslano Ri-
cardo.

• ümi Y^tftY

lf »::

m

M

?.*.;.¦

— "Compreendendo, pipal 1 E'
Chattcrley."

aisim como n'"0 Amante de Lady

(«The New Yorker")

Para remessa de livros: Voluntárloi da Pátria, 381 — Apto. 402.
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Adiamento do Salão Nacional de Arte Moderna
Ai dificuldades sôbrc o Salão Nacional de Arte Moderna diite rar euai data* como rígidas, sem deixar providenciai pira a última

ano ie orientam agora nt dificuldade para coniogulr o local. A
Novacap cedeu a parte onde ie acha atualmente a Exposição Brail»
lia, no tegundo pavimento do Ministério da Educacio, mu acharam
qua teria pequeno demali para o vulto do tatio. Foi considerado o
terceiro pavimento do Muieu Nacional de Belai Artei, refrigerado,
amplo, atualmente ocupado como depósito — com parecer favorável
de Lúcio Costa, Soelro e Flávio de Aqulno. Assim, amboi o* talou
— Moderno e Acadêmico — coincidiram em data e local, com o ia»
lio moderno por cima, é claro.

Há uma terceira possibilidade — a do adiamento do Salio Mo-
derno — que ontem teria lubmettda ao mlnlitro da Educacio •
Cultura, |á agora com a presença de Rodrigo Mello Franco de An»
drade, diretor da SNPHA e da Comissão Nacional de Belai Artei,
que ie encontrava licenciado na Bahia. O quo terá tido decidido dei*
«a reunláo, o Itinerário publicará amanha.

Continuam validai, porém, ai datai publicadas atá agora: lm-
crlção doi concorrentei atá o dia 5, dos "Isentos de |úrl". atá dia 10,
eleições para o terceiro membro do |úrl dt »e!.eão a premlaçlo,
dia I, ás 15 horas, no Salão Nobre da Escola Ntclonal do Belas
Artes. E' possivel que sendo o saláo adiado, o mesmo ocorra com a
Intcrlção e votação. Entretanto, para evitar tranitornoi a meimo
para facilitar a solução do Impasse, oi Intereiiadot deverio conslde»

JÚRI DE PREMIAÇÃO

hora — a ilmplei montagem da expoilçio em condições satisfatórias
|á ocupará demais os encarregados.

OS BONS ENDEREÇOS
Museu do Arte Moderna - Aterro, das 12 ás 19 horas.
a) Exposição do Patrimônio Artístico;
b) Fotos e afflcbea de Otl Alcber ;
c) Pintura de Miguel Ocampo.
Ministério da Educação o Cultura — 2.» Pavimento.
Planos e Projetos de Brasília.
Galeria Macunalma — Rua México, esquina de Araújo Porto

Inauguração, depois de amanhã, da exposição de 8 artlitas
contemporâneos: Ernanl, Inlmá, Ubl, Magano, Zaluar, Benjamin,
Lazzarlnl e Valentlm.

Galeria Tenrelro — Rui Barata Ribeiro, -188. *,
Pintura de Lolo Pérsio e móveis de Joaquim Telrelro.
Plccola Gallcrla — Praia do Flamengo.
Pintura de Abelardo Zaluar.
Galeria OCA — Praça General Oiórlo.
Pinturas de Paolo Rlssono o móveis do Sérgio Rodriguei.

EMBAIXADOR DA ARGENTINA VISITA
E« Intenção do presidente da Bienal, sr. Franclico Mataraizo Sobrl- EXPOSIÇÃO DE MIGUEL OCAMPO NO MUSEU
, designar apenas dois brasileiros para o Júri de premlaçáo da V **nho, _-.—,..- . .

Bienal, ao contrárjo das demais e da IV Bienal, que contou com cinco
brasileiros: Lourival, Flexa Ribeiro, Maria Martins, Abramo e o próprio
presidente.

O júri deste ano seria Integrado por 11 membros (número impar
obrigatório): 9 membros credenciados das delegações estrangeiras, o pre.
sidente da Bienal (Matarazzo) e dois brasileiros: Paulo Mendes de Almel-
da (presidente do Júri de seleção) e Lourival Gomes Machado, ainda nio
Indicado, entretanto, pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, mu
prestes a selo.

REELEITO GARCIA ROZA

Discretamente, sem publicidade, foram realizadas as eleições para a
presidência do Instituto de Arquitetos do Brasll, no dia 12 de agAsto últl.
mo, âs 17 horas. O arquiteto Ary Garcia Roza, que vem desempenhando
o cargo nestes últimos anos, cm quo tanta movimentação ocorreu, foi
reeleito por mais um período, para a presidência do Instituto. Os três
vlce-presidentes eleitos: Rlno Levl (reeleito também), VUanova Artlgas o
Carlos Frederico Ferreira. Secretário geral: Paulo Antunes Ribeiro. Te-
soureiro: Ernanl. Vasconcelos.

BUENOS AIRES
A Academia Nacional de Belas-Artes Argentina nomeou o

arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer seu membro correspon»
dente no Brasil.

ÚLTIMA HORA
A propósito das dificuldades de local para o Salão de Arte

Moderna, informa o sr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, dire-
tor da SNPHA e da Comissão de Belas-Artes, que espera entrar
em entendimentos cora o sr. Osvaldo Teixeira no sentido de
que o referido salão se realize no terceiro pavimento do Museu
Nacional de Belas-Artes do qual é diretor. Desta forma, deli-
neia»se a possibilidade mencionada ,io comentário, a da reunião
de dois salões — o moderno e o acadêmico, em grande colnci»
dência.

DE LAMONICA
NA PICCOLLA

OS CRÍTICOS COM
O CHANCELER
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O embaixador da Argentina e ira. Ftllpt A. Eipll estiveram, na
temana pattada, no Museu de Arte Moderna visitando a txpotlçáo do
Pintor Mlgutl Ocampo — também argentino, portador dt várlot lau-
réis, famoso por tuai exposições na Europa e na América, tendo, In.
cluilvt, participado da Expoilçio de Artt Contemporânea tm Mova Dt»
Inl, dt XXVIII Bienal de Vtneia t da Bltnal dt São Paulo em 1954.

A pintura dt Ocampo dtnuncla um espírito Inquieto, porim, contro.
lado, caracttrliando-tt pela txttrlorixaçáo do ttntlmanto a da beleza
através da cor ao Invés de utllluçlo dos gettoi e dot movimentei cor-
perals. Para o artlita argentino, a pintura significa um minucioso |ogo
Se elementos que, se fone possível, itriim rttumldoi em signos dt
uma realidade que |< nlo eiti mais p.o espaço e sim na lux, a através
dela, no tempo. No clichê, Mlgutl Ocampo, o embaixador da Argtnt-na
e sra. Bspil admirando um doi quadros em expoilçio.

ViDA CULTURAL
Leôncio Correia e a sua poesia
Há noventa e quatro anos, a!.• de setembro dc 1065, nasceu

em Paranaguá Leóncio Correia,
que se tornaria mais tarde poetae orador, escritor I e professor,
jornalista e parlamentar, uma das
figuras festejadas da vida pública
do pais,

Essa notoriedade êle o conquis-
tou sem atropelar ninguém, antes
louvando e ajudando a quantos
podia e a obra que realizou, cheia
de beleza, mereceu ainda, além
dos Justos louvores de que sem-
pre foi cercada, a consagração de
aer publicada pelo governo de sua
terra, em comemoraçfio ao l.o cen-
tcnarlo do Estado do Paraná.

Vários volumes' de suas obras
foram Já publicados c cm todos
élea se refletem os méritos lltcrá-
rios de Leôncio Correia, o seu
grande civismo e. ainda, a admira-
Çfio lncomensurável pela terra
natal.

Porque, em verdade, embora
Leôncio Correia tivesse vindo
multo cedo para o Rio e aqui se
fixado, constituindo familia, nunca
esqueceu o Paraná distante e es-
tremecldo. Foi, sempre, um evo-
cador de motivos paranaenses,
tanto em prosa como em verso,
sem prejuízo, entretanto, da oxnl-
tação da terra carioca, cujas bolo-
zas e interesses t.lo carlnhosamcn-
te louvou c defendeu.

Deputado estadual c federal, foi
diretor da Instruçfío Pública do
Taraná c, depol,.. do Distrito Fe-
deral. No Rio exerceu, ainda, vá-
rias funções, tendo sido Inspetor
escolar, diretor do Ginásio Fluml-

nense, professor de História da
Civilização da Escolu Normal, dl-
retor dn Imprensa Nacional.

Quando aqui chegou, aderiu âs
rodas boêmias da cidade,'convi-,
vendo com algumas das persona-
lidades mais celebradas do Rio,
como Bilac, Neto, Paula Ney,
Guimarães Passos e tantos mais.
A propósito escreveu um livro
muito interessante, "A boêmia do
meu tempo", em quc retrata com-
panhelros e descreve episódios in-
tcrcssantlsslmos de fins do século
passado e Inicio deste.

Leôncio Correia era ioquai; —
um conversador que sabia evocar
cenas e fatos, contar anedotas,
recitar. Orador fluente, de voz
agradável, participou da cam-
panha abolicionista e da propa-
ganda republicana.

Foi também jornalista vibrante,
polemista ardoroso, patriota devo-
tado. A êle se deve o projeto que
instituiu o Dia da Bandeira.

Quando so realizaram as sessões
preparatórias da fundação da Aca-
dcmla Brasileira de Letras, o
nome de Leôncio Correia íot lem-
brado. N5o se tornou, porém, um
dos fundadores, nem ingressou,
depois, na Casa de Machado de
Assis.

Pertenceu, mais tarde, á Aca-
dcmla Carioca de Letras, onde
fundou a cadeira aob o patrocínio
rie Ferrei-a dc Araújo, sendo ali
substituído pelo poeta Francisco
Leite, seu conterrâneo.

Faleceu Leôncio Correia a 19
de Junho de ISSO, no Rio, terra a

. que se afclçoara e decantou em

versos admiráveis.
De uma de suas poesias, a que

Intitulou "Luar de Copacabana"
vou transcrever as seguintes es-
trofes:'
"Pela hora em que a noite desce,
Hora de paz e de prece
Que nos convida a cismar,
8urge do seio de uma onda '
A. lua, branca e redonda,
Prateando as águas do mar.

Da névoa por entre as brumas
O seu tapete de espumas
Estende o mar no areai.
E, orgulhosa soberana,
Refulge Copacabana
Num trono de ouro e cristal.

O' luar que o selo encerra,
Que prateia mar e terra,
Dando voz & solidão I
Luar cheiroso e bonito,
Poema por Deus escrito
No livro da Criação."

Ti. C.
ASSOCIAÇÕES

INSTITUTO HISTÓRICO E GEO-
GRAFICO BRASILEIRO — Sob a
presidência do embaixador José
Carlos de Macedo Soares realtzar-
se-á amanhS, quarta-feira, às 17 ho-
ras, a 3» conferência da série em
comemoração ao primeiro centena-
rio de nascimento do lnsigne brasi-
leiro Clovts Beviláqua, que o Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro, está realizando na sua
sede â Av. Augusto Severo 8. Falará
o sócio benemérito dr. Levy Carnel-
ro. que dlssertará sôbre o tema"Clovis Beviláqua Clvillsta",

INSTITUTO DOS ADVOGADOS
BRASILEIROS — Reune-se esse Ins-
tituto em sessão ordinária, âs 21

PREFIRA O TECiDO
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horas do dia 3 do corrente, em sua
aede social, à Av. Marechal Câmara,
210 — S°, para ouvir o parecer do
dr. Plínio Pinheiro Guimarães sô-
bre "A Desapropriação por Interesse
Social"; objeto do Bubsütutivo apre-
sentado à Câmara, pelo deputado
Pedro Aleixo e discutir o» pareceres
do dr. Walter Lemos de Azevedo, sô-
bre "A Conciliação Obrigatória nos
Litígios Ajuizados" e sôbre "O Pro-
Jeto de Lei 475-A/59, e o dr. JoSo
de Oliveira Filho, sôbre "Alteração
da Redação do Artigo 867, do Có-
digo de Processo Cliil".
CONFERÊNCIAS

S6BRE HIPÓLITO DA COSTA —
No próximo dia 10, âs 20,30 hs, íala-
rá o acadêmico e Jornalista Elmano
Cardim, na A.B.I., sôbre a vida e
a obra do pioneiro do Jornalismo —
Hipóltto da Costa.

SOCIEDADE DE HOMENS DB LE-
TRÁS DO BRASIL — Amanha, quar-
ta-íclra, às 16,30 horas, na Confei-
taria pnlombo, à Bua Gonçalves
Dias o poeta Sylvio fcavalcaate dc
Oliveira e a poetiza Ignez Varela
serão homenageados em virtude de
teabalhos recentemente publicados.
Haverá cm seguida, uma hora de
arte.
CURSOS

CURSOS MONOGRAFIC08 D O
ISEB — O Instituto Superior da Es-
tudos Brasileiros (ISEB) fará reali-
zar hoje, um Curso de Monogrâfi
co na sua sede à Bua das Palmei-
ras 85, Botafogo, o qual constará
de 8 palestras. As Informações e
inscrições para o referido curso po-
deráo ser feitas na própria secreta-
ria do ISEB, das 10 âs 16 horas, ou
pelo telefone: 26-5829.

As palestras dos "Cursos MonogríV
ficos são as .seguintes: — "Ideologia

Realidade", sr. Mlchel Debrun,
terças-feiras, 18 horta: "Reforma
Agrária e Desensolvlmento Econômi
co", sr. Moacir Paixão, quartas-fei-
ras. 18 horas e "Panorama da Poli
tica Internacional", sr. Paulo de Cas-
tro. quintas-feiras. 18 horas.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DA CI-
DADE — Prosseguirá amanhS, às
15,30 hs, no auditório da Biblioteca
Municipal, à Av. Presidente Vargas.
1276, sob a presidência do dr. M.
Paulo Filho, o curso promovido pelo
Instituto Histórico e Geográfico da
Cidade do Bio de Janeiro, sôbre his-
toria e geografia do Rio, devendo fa-
lar s prof Ari da Mata, do Instituto
de Educação.

PLANEJAMENTOS REGIONAIS —
A Seção Regional do Rio de Jane!-
ro, da Associação dos Geógrafos
Brasileiros promoverá um curso sô-
bre "Planejamentos Regionais", cujo
programa é o seguinte: Papel dos
geógrafos nos planejamentos regio-
nais (dia 30-9); Planejamento regio-
nal no Brasil (dia 7-10); Planeja-
mento regional da 8PVXA (dia 14-
10); Planejamento regional do Nor-
deste (dia 21-10); Planejamento re-
gional da Bacia do S Francisco
(dia 28-101. Planejamento regional
da Bacia do Paranà-Urugual (4-11).
As Inscrições poderão ser feitas com
Fanv Haua, no 1(5° andar da Av.
Beira Mar. 436. das 12 is 17.30 ho-
ras.
VÁRIAS

CM RECITAL DO CENTRO AU-
GOANO — Para assinalar o transeur-
de mali um aniversário da emanei-
pação política do Estado d« Alagoas,
o Centro Alagoano levará a efeito,
entre outrat comemorações, no dia
16 se setembro vindouro, is 20,30
horas, no auditório ds A.B.I., um
recital poético da declamadora He-
lenita Corrêa, atriz e cantora folclo-

O jovem gravador paulista Ro-
berto De Lamonlca, prêmio de via-
gem à "hlna. União Soviética,
etc., do Salão Para Todoi, atual-
mente bolsista do Museu de Arte
Moderna do Rio, no Curso de Gra-
vura de Frledlaender, «ral inaugu-
rar uma exposição de seus traba-
lhos recentes na Plccolla Gallerla
no próximo dia 8 do corrente.

MANABUMABE
NA BARCINSKI

A exposição do pintor nlpo-bra-
illeiro Manabn Mabe na Galeria'
-.arclnskl foi adiada para o dia 10
do corrente, ài 17 horas, devendo
ficar aberta nesse dia até âs Zl
noras. Oportunamente voltaremos
com maiores detalhes sôbre o dis-
cutldo pintor de São Paulo, a fl-
gnra mais em evidência da Jovem
pintura brasileira destes últmos
tempos.

O chanceler Horácio Láfer deverá
receber, hoje, às 16 horas, uma co-
missão de críticos de arte brasilei-
ros que irão acertar medidas re-
latlvas ao próximo Congresso Ex-
traordinirlo da Associação Inter-
nacional de Críticos de Arte, a ser
iniciado no próximo dia 16, com
a chegada ao Rio das delegações
estrangeiras (e recepção no Ma-
rlmbás, oferecida pelo sr. Abelard
França, presidente da
COBRATUR), prossegnindo em
Brasília (17, 18, 19), SSo Paulo
(20, 21, 22) a encerrando-se no Rio,
Museu de Arte Moderna nos dias
23, 24 e 25.

VISITANTES

Vindos de Paris, Alexander Cal-
der e Antônio Bandeira deverão

chegar ao Rio, amanhS.

Cajder, o famoso criador dos
mobiles, fará uma exposição no
Museu de Arte Moderna do Rio,
a lnaugurar-se no próximo dia 23
de setembro. O pintor Bandeira
trás nada menos do que 60 telas,
qne apresentará na Bienal de São
Paulo, e, depois, também serão co-
locadas no MAM do Rio, em am-
pia exposição Individual, a Iniciar-
se em 22 de outubro.

MANIFESTO
DO MOLDURISMO

No almoço do Museu a Andri
Malraux, na mesa ocupada por
Mário Pedrosa e sra., Tomas Mal-
donado, Sérgio Bernardes, navio
de Aqulno e sra., Tunt a Wladimir
Murtinho e o colunista, foi anun-
ciado o lançamento do movlmcn-
to Intitulado "Moldurlsmo", com
manifesto a ser redigido por Fli-
vio de Aqulno.

A essência do manifesto seria
mais ou menos esta: "A fevor da
moldura e contra o quadro" eu
simplesmente o "Espaço emoldu-
rado". o movimento alcançou
aplausos os mais entusiásticos, so-
bretudo de Maldonado e Sérgio

Bernardes. Pedrosa adorou.

NÃO FOI ADIADA A BIENAL
Não é verdade que a inauguração da V Bienal de São Paulo tenha

sido adiada. Telefonema da própria organização, ontem, desmente o boato:
a V Bienal será inaugurada conforme fora programada no dia 21 de setem-
bro, que é uma segunda-feira, às 18 horas, pelo presidente Kubitschek.
Todos os reparos já foram feitos no edifício.
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MEDICINA PARA VOCÊ

tnterpretari poemas de Olavo Bilac.
Ftnslizando o redtai. Hílenits declt»
mari o poema-htno "Onde is Ala-
gaas=, de Cláudio Ousis-ss-d Cevei-
eantl. Antes do recital, o historia-
dor Medeiros Oualter fari uma «pa-
lestra ahisiTa i data.

Prurido ano-geniíal após o uso de antibióticos
O uso prolongado de antibióticos por via oral — particularmen*

te os de largo espectro — tendo a produzir alterações acentuadas
na flora normal do intestino Essas alterações consistem, em ge-
ral, na supressão dos germes gram-positivos e de alguns germes
gram-negaüvos, podendo haver simultaneamente multiplicação ex-
cessiva de cogumelos, especialmente de Cindida alblcam (monflia).
Os antibióticos, atuando no intestino pelo mecanismo descrito e
também como irritante direto, podem provocar diarréia, prurido
ano-genital e até lesões na boca — manifestações que, is vezes,
incomodam muito.

Quando o sintoma predominante é o prurido ano-genital, a
aplicação de uma pomada contendo esteróides habitualmente alivia
o paciente. Destas pomadas, a mais recente e eficaz (The Journal
of the American Medicai Association, 167:1897, 1958) é ò que con*
tém metilprednisolona a 0,5 por cento. Goldberg, usando êste com-
posto em 36 doentes, conseguiu excelentes resultados em 31 dê-
les. Se se demonstrar que os distúrbios gastrintestinais do pacien*
te são causados por cogumelo (Cândida), convém então aplicar, por
via oral e tòpicamenle, um medicamento micostático (que paralisa
o crescimento e a multiplicação de cogumelos) do tipo nistatin.
Recomenda-se- também, o uso de preparados antidiarréleos, em
cuja composição figurem a pec tin a, o caolin e o gel de alumínio.
São de utiUdade- para refazer a flora gram-posltiva do intestino, a
coalhada, o soro de leite, e os fermentes com bacilos acldófllos.

DIFICULDADE DE ENGOLIR — Quando um doente tem dlíi»
culdade de engolir, o médico de regra procura as causas dêsse sin*
toma eu alguma condição relacionada ao esófngo. Entre referidas
causas estão as seguintes: 1) corpo estranho no esfiísgc (lípmhi «le
peixe, osso de galinha, etc); 2) câncer do esôfago; 3) pressão de
fora para dentro sobre o esôfago, produzida por tumores, bócio
retrosternal e aneurisma do arco da aorta; 4) estreitamento do esô*
fago. provocado por substâncias corjpsivas; 5) cardiospasmo ou
acalasia, que vem a ser uma perturbação no ponto em que o esôfa-
go se abre no estômago. Êsse ponto, denominado cárdia, por des-
controle do mecanismo nervoso que comanda seus movimentos de
abertura e fechamento, num determinado momento falha em rela»
xar, e os alimentos não descera para o estômago. O cardiospasmo é
mais comum em mulheres; 6) paralisia dos músculos do esôfago,
como acontece em casos de poUo-enccfalite e de miastenla grave;
7) histeria, muito comum em mocinhas. A queixa típica é a de
um bolo sufocante que sobe para a garganta. Os histéricos muitas
vezes se queixam de que sua dificuldade de engolir é a mesma
«para líquidos e sólidos. Isto jamais acontece em doentes disfigteos
(com dificuldade de engolir), não histérico*. — ÍI.C.S.)

MOTAS MÉDICAS
II CONGRESSO DA AMB — Reall-1 bntrre, «ecretirio-geril da Federação

zar-te-i ita Belo Horhonte, de 29ida« AuoclaçOei Médicas da ünlio ,.,„.„„ , ,„„,„., r.,.w, ,.„.,.de tetembro a_4 de outubro prtaO-j Européia. O prof. «".,P™i«rt^.nmJ» dirá aot trabalhot do corTelavc. «Tr !
Mirio de Ca>tr0 M»»athSe«. A íntio
tolfne de encerramento, du :, teri
prriidlda pelo tovrrnader llm For- ¦
tea, Aimriarfif t medicai d* Slrrrtat;
localidade! do pafi. entre M «.niln de !

vacfiei a sugestões. O representante
britânico deveri ainda fazer uma
conferência sôbre a aasliténcia médl-
ca em seu pais, além de tomar par-
te boí »5«b»t»! dn nlenirlo do con-
clave. Finalmente,' o dr. Debulrre
trará ao congresso um estudo com-
p.iratlv-o dos sistemas de assistência
médica em viror nos diversos pai-ses da Europa, além de acompanhar
os trabalhos das mesas-redondas « do
plenário. •*•

PRÓXIMOS CONGRESSOS DK
UROLOGIA — Promovido e organl-
zado pela Sociedade Brasileira de
Urologia, reallzar-»é-â, na primeira
quinzena de outubro deste ano, o
vm Congresso Brasileiro de Urologia,
Haverá dois temas oficiais: 1) Pie-
loncírites, dividido em tria partes, a
saber: a) Patologia e clinica; b)
Diagnóstico e c) Seqüelas, e 11) Es-
tellridade masculina, também dlvi-
dldo ern três partes: a) Ettopntoge-
nia, b) Diagnóstico e v) Tratamento.
Estão programados .ainda, uma mesn-
redonda, sôbre adenoma da próstn-ta e um colóquto, sôbre urologia. Te-
ra o Congresso uma seç3o de tema»
livres. Promovido pela Confedera-
çSo Americana de Urologia, mas or-
ganlzado pela Sociedade Peruana de

rologta, realizar-se-üo na primeira,semana de dezembro vindouro, em
Lima, Peru ,os vn Congresso Amerl-
cano e I Peruano de Urologia, decujo temário oficial constam oi doistonas acima referidos c mais umterceiro tema sôbre "Equilíbrio elec-trolltico em Urologia", dividido nasseguintes três partes: a) Flslologia
dos intra e extraetiiijirt;, b) K:;-nóstico e tratamento do cquillhríohídrico e c) Diagnóstico e tratamen-
to do desequilíbrio eletrolitlco. Quan-to aos temas livrei, poderá cada con-
j-resslrta apresentar um trabalho.
Quaisquer Informações poderão aerobtida» com o Profesaor ÁlvaroCumplido de Santana, Presidente daConfederação Americana de Urologiae da Sociedade Brasileira de Uroio-
gia, ou com os doutorei Luli Samia,Splnosa Rothier e Valdemar Bojun-ga. Mcretários da segunda das refe-ridas entidades r Bernardo Carreztesoureiro, ou Professor Guerreiro derana. delegado do Brasil.

• * •
X COSCRESSO MCDICO DO TRI-

ANGULO MINEIRO E Bit \Sl! -( V.S-
TFAL — Na cidadã dt Arui real!-
zar-se-á, de J a 7 de tetembro prfrjd-mo o X Congresso Médico do Trián-

| guio Mineiro « Bratll-Central l'rr«t-

Academia Nacional de Medicina, to-
mará posse, solenemente, em 3 de
setembro, o novo membro titular
prof. O. B. de Couto e Silva, que
será recebido, em nome da entidade,
pelo pro-i. Neve-, M-.hU.

•*•
ACADEMIA NACIONAL DE FAR-

MACIA — Em sua aede iodai, r.a"Casa da Farmácia do Brasil", rua
doa Andradas, !i6-ln*- anda?,  have-
rá a aess.1o conjunta da ANF com a
Assorliiçâo Brasileira de Farmacêutl-
cos, que se realizará amanha, 2 de se-
tembro do corrente (quarta-feira) ,áj21 horas, O dr. Jaime Pl-Sunyer, an-
tlgo pofeisor nas Universidades do
México e do Chile, pronunciará con-
fcrtacla tendo por tema "Contribui-
çáo da Indústria Farmacêutica ao
Progresso da Terapêutica."

• s|: *

CURSO DE MÍTTODOS GRÁFICOS
EM CARDIOLOGIA a «cr ministrado
no DspartBmento de Cardologla da
Pollcllnlca Geral do Rio de Janeiro,
com Inicio a 12 de outubro. As in-formaçóes serio dada» na Secretaria
no 10 andar ou pelo telefone 32-077SCENTRO DE ESTUDOS DO IIOS-PITAL DA GAMBOA — A lfia Reu-nlio Ordinária se realizará às g ho-rai do dia A, com a seguinte ordemdo dia: 1») "Insuficiência RenalAsudi" — dr Rubens C. Mayali -*.
Dndo. Carlos Rogério Telxeir». Dnf-fiei. 2») "Tratamento do Câncer doColo Uterifto" — dr. Bylvle I.emiru-ber; 3'j, Filme: Parada Cardíaca"

moi, o II Congresso da Associaçáo ¦ conferência sôbre os listemaa de aa-
Médica Brasileira. Particlpario dés-1 «lstíncla médica coletiva (teguro-

riati. d1r«'ò-i ««Tal dor Centro quí* «• «melave, como representante» es-, doença) em vltor no. Estados Uni-..*..*, Qlit.y.a ÍOviai UO VCavrO. IJU**:, *r  _-- 1 J-- _tx_ Am -,„l,rl*,lr <-,-.. «r-.h-.lhnetrangelroí, é prof Loütt M. orr, pre-1 dos. «iém de participar nos trabalhei
¦rlrtrni» da ilmr-frfiw Medicai Ano- do plenário do congreiio. O dr.
claüon e que repreientará também; Godber deverá vir UiJKuaX- tteUjstagjjH», U%uSSSmlli'c!mt*ma World Medicai Association: e os (emanas antes do conelave. a fim
drs Geerge Edward Codber, chefe' de observar íi nonoi trrvt;-3s ds
do Serviço Médico do Ministério da 1 assistência médica d» modo a poder
gadde da Inglaterra; e P. A D*-' apresentar ao coagreteo mu o-bur-

ACADEMIA
*•;

NACIONAL DE ME-
i DJCJNA — Beito membro titular da I da Monhã)

Nora Docker...
(Continuação da 1*. pág.)

zendo-as a Portugal, emlncn-
tes personalidades do Princl-
pado que assim faltaram nt»-tortamente na vida gocial doauge da esUçfio de inverno.
Jurou a sl própria que, mes-
mo que isso lhe custe tôdaa sua fortuna e a do mari-do, Sir Bmiard, levará esta
guerra até ao fim com o ob-
jeíivo de precipitar o Mônaco
na falência, t éste o último
capricho da "dourada Nora",
que nunca soube gastar ajul-zadamentr: o seu dinheiro,
que tropeça de escândalo emescândalo e quc nunca sesabe se, dum dia para o ou-tro, não oferecera ao mun-
do uma surpresa que o det-
Xará boquiaberto.

(Copyriifht Apla — Correto

I
o Zenith da perfeição

• ¦' m fl iBPfci uni

Alta precisão... grande apuro... rara
beleza. Zenith «vera tendo fabricado
e aperfeiçoado desde 1865 pelos mais
fãfnosüs fêlojoeirOs SUÍÇOS, pãfa saí;:»»-
fazer aos «exigentes de todo o mundo.
V. o usará com orgulho.

ZENITH
4 veada bm boas relejeartaa e íe*Inertes

mnti%X3* miMioi
dt precisão no»

oimtrvttAriot eul»*íOf.
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MUSICA
RECITAL DE PP]TER FRAJNKL

0 mundo ouvirá fnlar tio Peter
Frankl como rtn um rins mnlores
Intérprete» dn nosso tempo da II-
toratura do plano. Essa a estatu-
ra do pianista quc ressaltou do
exaustivo processo de seleção dc
grande* valores qtiu fol o II Con-
curso Internacional, Houve ensejo
do ie aludir nesta coluna, dias an-
tes da decisão, ao conceito dc vir-
tuosldade, desnaturario cm hlpcrtro.
fia gratuita da técnica, o quo cum-
pre reverter ao scu significado
próprio de ação musicalmente
virtuosa, ou seja, a quo se
distingue, no campo da execução
musical, pela alta valia interpreta-
Uva: a do exccutanlc que tem a"virtude" dc nos comunicar o con-

a uma Idéia. No caso de Frnnkl
a virtuosidade sorve, transparente-
mente, a obra do música -- a umo
do suas Infinitas aparências, quala quo assumo no espirito dósso
«rande pianista, mas sem nenhum
reconhecível arbítrio cm quo a"personalidade" atento contra a
múltipla realidade da obra,

A versão do uma obra prima da
música, "verticalmente" realizada,
confina com a sua rovclação —
o o espirito do ouvinte se mostro,
a Csso respeito, do uma exigência
Infinita, pois nfio se sallsfa_ em
ouvir a música em suas dimensões
móis comuns, o quer scntl-la re-
veloda cm todas as suas virtuollda-
dos genuínas e profundas. Essa a
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lill U IIJ_i-l_c
Flagrante do xcital-concêrto t>c

domingo à tarde
Peter Frankl,

teúdo legítimo das obras, de fa-tarefa que, com seu instrumento, ozê-las reviver em nosso , espírito.
No sentido comum e pejorativo do
termo, virtuose è o que se sobrepõe
k música, e impressiona, ou busca
Impressionar, pe^s recursos ' des-
medidos da técnica. Não se podedeixar de reconhecer cm Peter
Frankl também o virtuose, mesmo
porque sem virtuosidade não há
concertista, nem intepretação mu-
slcal.Mas êle reintegra o vocábulo
no scu verdadeiro plano, que é a
um tempo estético e ético, pois não
existem virtudes em causa própria,e todas elas servem a alguém ou
t alguma coisa, a um princípio, ou

SEUS FILHOS
SOYERMI-M

0 CfiSR?
Uma coisa é cena: quando o
pequenino percebo o "alto nc-
gocio" que é ser criança, surgo
um tirano capaz dns mais ha-
bilidosos truques. É bom que
você—papai—conheça melhor
o "inimigo" lendo este divertido
artigo de Seleções dc setembro,
junto com 24 outros do grande
interesso o o resumo do livro:"O DIA MAIS LONGO DA
HISTÓRIA". Adquira seu
exemplar dc Seleções de setem-
bro. A venda cm todas us
bancas.

piano, está realizando Frankl. Por
Isso a sua técnica ressalta, não raro,
tão fulgurantemente, quer em fili-
granas, quer em traços do bravura,
porque conduz, de fato, a um apro-
fundamenta emotivo, ou se exerce
para preencher, palpitante de vida,
um requisito estilístico.

Seu recital, domingo à tarde —"recital do vencedor" — peranteo Municipal transbordando de pú-blico, permite essas verificações, a
partir das duas deliciosas Sonatas
de Scarlf.lti que abriram o progra-
ma, onde os ornamentos Unham re-
solução de luminosa eficácia,. e,
ainda na primeira parte, no trans-
curso de hialina fluência da So-
nata em sol maior de Haydn.

Preencheu-se a segunda partecom o Carnaval, op. 9, de Schu-
mann. São páginas, como tantas
outras culminantes do piano, quese destinam aos desvelos da vida
inteira de um intérprete. A ver-
são de Peter Frankl é cabal, e uma
das mais impressionantes que aqui
já sc ouviram. Não se dirá, entre-
tanto, que seja definitiva. E não
que o jovem Peter Frankl tenha
ainda que amadurecer. A obra, es-
sa sim, é que tem o seu tempo de
maturação própria, para que se ex-
teriorize nas dimensões interpreta-
tivas integrais em que o pianistabusca inscrevê-la. O novo piano"Steinway" do Municipal ainda não
obedece totalmente às intenções do
concertista, pois necessita ser mais
tocado, antes que sua sonoridade
desabroche de todo. A obra, porsua vez, ganhou em Interesse au-
sorvente, e em grandeza interpreta-
tiva, do meio para o fim. Dlr-se-á
que os achados progressivos de
Frankl a alentarão, galvânlcamente,
de ponta a ponta, em futuro próximo.
Mas em uma "performance" cuja

perfeição técnica se assinalou do
primeiro an último compasso, re-
tenho, ainda assim, das primeirascenas, o misterioso tom Intlmlsta
do "Euseblus'V a graça do "Lettrcs
Donsantcs", o lirismo do "Chlarl-
na", a elegíaca poesia do "Chopln".
Depois, a singular mcstrla das no-
tas rebatidas do "ltcconalssance",
o o brilho da destreza plonlstlcado "Pontolnn ct Colomblnc" o "Pa-
ganinl". Mais além, o vigor desu-
sado com que soou "Promenade".
E flnolmcnte a "Marcha", nutrida
de iiiiilm heróico, que coroa a obra
prima.

O Concerto cm ml menor de
Chopln íol, a seguir, com a OSB
flexível e equillbradamcnto regido
pelo m.astro Edoardo do Guarnlerl,
valorizado ao extremo pelo planls-ta Frankl, que também possui odom da simplicidade do fraseado,
alcançando uma proporção admira-
vel de sonoridade entre a linha do
canto e o acompanhamento. A
mesma perfeição impecável de oca-
bamento técnico, nas mais difi-
cels passagens, e a mesma adequa-
ção interpretativa quc se observou
nas obras do recital, marcaram odesempenho do solista. O sucesso
foi imenso, decidindo que os nú-meros extra-programa se multlpll-
cassem.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

FRANKL, VARELA CID
E DIETER WEBER

EM RECITAL POPULAR,
NO FLUMINENSE

Um graride concerto popular,apreientando o vencedor e os ou-tros principal» finalista» do Con-curso Internacional de Plano, se-ri realizado sexta-feira próxima,à noite, no estádio do FluminenseFutebol Clube, para êsse concêr-to, que promete atrair uma verda-deira mullIdSo de ouvintes, o»
preços scrilo populares, e os ln-
gressns serão colocados i venda, a
partir de amanha.

TEATRO
AMANHA, NO MUNICIPAL, ESTRÉIA DE "GIMBA"
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"A SAPATEIRA PRO-
DIGIOSA", EM ALÉM

PARAÍBA
Na noite de sábado, no município

mineiro do Além Paraíba, o Grupo de
Teatro do CAP qu» «e íi_ repiesen-
tar brilhantemente no último Fes
tlval de Teatro de Estudantes, reali-
zado em Santos, tornou a apresentar a
farsa de Garcia Lorca "A Sapateira
rrodigiosa". no palco do Colégio ante
numeroso público. O desempenho
dos atores, sob a dlreçSo de Salvio
de Oliveira, correspondeu Inteiramente
à expectativa ratificando a atuaçSo
em Santos. Muito bom o trabalho da"Sapatelrlnha" (Altlna Dulce) segu.
ra e desembaraçada. Também dignos
de realce estiveram o "Alcaide" (Mar
co Antônio Damasceno) e o "Sapatel-
ro" (Germano Armond de Araújo),
além do Menino (Eunlce Gomld)
laureada no Festival de Santos como
a melhor revelação artística.

O cenário, também premiado, es-leve perfeito não obstante as dlficul-dades com que luta o diretor, prof.Salvio de Oliveira.
O sucesso do Grupo de Teatro doColégio Além Paraiba impressionou

vivamente ns cidades vizinhas. Convites de diversos pontos do Estadoforam enviados para exibição do Gru-
po. Em janeiro próximo está pro-gramada uma grande excursão qucdeverá se prolongar por diversas ca-
pitais e cidades do tnterlor do Bra-
Sil.

GARANTO...
que nenhum piano estrangeiro
. melhor que o piano BRASIL

Sebastião Campos tem em "Cilm-
ba", no qual Interpreta o papel-titulo, uma soberba atuação.
Cnm esse espetáculo, que verc-
mos no Municipal a partir de
amanhã, colocn-ge dentre os gran-des Intérpretes brasileiro» da tua
geração. Damos acima um aspec-
to íotofriflco de uma das mal»Importantes cenas da peça deGlanfranceico Guarnlerl: "('.Iniba,
presidente dos valente»" aai de¦eu esconderijo para render-se à
polfcla. Um do» esblrro» mata-o,desmoralizando mal» a palavra da
polfcla, que prometera salvar avida do valente. A peça tem ce-nário» de Túlio Costa. Direção deFláv-lo Rangel, um diretor que

tem vlnto c quatro ano», que 6
também a Idade do autor. Ma-
ria Delia Costa, à frente de nu-
meroso elenco, encontra nessa pe-ça que permaneceu durante cinco
meses esgotando lotações cm S.
Paulo, taivez lua melhor criação
artística. Do elenco participam,entre tantos valores musical», piás-ticos, lntcpretatlvos, atores da es-tatura de Osvaldo Louzada, Eugê-
nlo Kusnet, Benjamim Cattan, Sa-dl Cabral, Com essa peca, quepermanecerá no Municipal temente
seis dla», a Companhia Maria Del-la Costa apresentar-se-á, em maiode 1060, (no Teatro da» Nações, dePari», especialmente convidada pe-la sua direção.

CiWEMA
AS LINHAS DA "AVAINT-GAROE" SURREALISTA

II FESTIVAL DE TEATROS DE ESTUDANTES
DE SÃO PAULO

Reallrar-se-d em SSo José do»
Campos, (O primeiro, efetuado em
dezembro de USt, teve lugar em
Campinas).

Quem lidera o movimento é o pro-

400 REPRESENTAÇÕES
DE "A COMPADECIDA"

Aurlmar Rocha festejou sexta-
feira última as 400 representações
de "A Compadecida", no Ariano
Suassuna

fessor Leónidas Hegenberg, do Ins-
tituto Tecnológico da Aeronáutica.
Colaborando com sua reconhecida
eficiência encontra-se Terezinha
Atruiar, do Teatro do Estudante de
Campinas e responsável pela realiza
çflo do primeiro certame.

O problema das re/ciç5e_ acha-se
praticamente resolvido para o trans-
porte pretendem cs organizadores doFestfuai dirigir-se d Comissão Esta-dual de Teatro. E para o alojamcn-to espera-se uma contribuição da

Noi programai da chamada Se-
gunda Avant-Garde da Relrospec*
Uva do Cinema France», a» dl-
veria» experiências do movimento,
filiadas ou relaclonadaa com os
grupos literários e «rtlillcoi que
ie cristalizavam na década dos
vinte, eatfln ilustradas em 11 fil-
me» de curta ou médla-m.tragein:
3 de Man Itay, _ de Germalne
Dulac, 2 de Cavalcanti, 1 de Fer-
n.ind Léger, do Jovem Autant-
Lara, Reno Clalr e Jean Itenolr.
A étscs diretores — 16 á>m doi
quais (Leger) estava de passa-
gem pelo cinema — en.ontravam-
se estreitamente aisoclados alguns
do» lidere» do dadalsmo e do sur-
realismo, então em grande evldên-
cia. Entre eles: Francis Plcabla,
Mareei Duchamp, Antonln Artaud
e Roberto Desno». Na coleção en-
viada ao Rio pela Cinémathéque
Française, pomos titulos impor-
tantes ficaram faltando, como La
Marche des Machines, de Eugene
Detlaw, e os curtos ensaios de
Henrl Chomette, Irmão de René
(Chomette) Clalr: Jcux des Rc-
flets et de la Vitrs.sc e Clnq Mi-
nute» de Cinema Pur. Velo, po-
rém, o essencial.

A Avant-Garde íram-esa em seu
primeiro estágio, explorou o cl-
nema subjetivo e evoluiu numa
linha Impressionista, com Delluc,
Gance, Dulac, L'Hcrbier, Epsteln
e Feydcr na frente. Numa se-
gunda espiral, a Avant-Garde mos-
trou-se pront- para os maiores
audáclas, avançando tanto no ru-
mo da um "cinema puro" como
no de um cinema de provocação.
Vários de seus filmes estavam â
margem da produção normal e co-
mercial, ao passo que os elemen-
tos da primeira hora (com exce-

n -tv,, 5°mnAÍ_gild»° RlbclrJ0' °r? Prefeitura da São José dos Campos,no Teatro de Bolso. As segundas "A'que foi a primeira a criar uma Co-Compadecida' at.ave.sa a baia com. missdo Municipal de Teatroseus palhaços, bispo, padre, paus-de-arara, cangaceiros para lotar o Tea-
tro João Caetano, dc Niterói.

HISTÓRIA DE
"BRASÍLIA, CAÇULINHA

DO BRASIL"
Pi.ulo Magalhães velo despedlr-se.

Embarcou para Brasília onde ensaia-
rá e montará no teatro-audltório da"Rádio Nacional" (700 poltronas)sua peça Infatntll "Brasília caçu-
Unha do Brasil", com cenários dcDorloff e guarda-roupa de Marimar,— A peça tem 10 quadro? e alguns
numeres de música, também da mi-
nha autoria. Aproveitarei para os
coros colegiais de Brasília.

Quem serão os Intérpretes?Elementos locais, muitos dos
quais com talento verdadeiro.

CONVERSA COM
ALEXANDRINO

DE SOUTO

O escritor Alexandrino de Souto
nos Informa que seguirá brevemente
para São Paulo.

Vou organizar um grupo tea-trai contando com a colaboração deSabato Magaldi. Pretendemos ence-nar de preferência obras brasileiras.Já conta com algumas?Sim. Uma de Maria WanderleyMene_es, outra de Adonlas Filho. Al-
gumas de Rosário Fusco. É cadavez maior o interesse da platéia pe-los nossos autores.

HOJE, "NOSSA
CIDADE", NO

TEATRO DA PRAÇA
Marcada para hoje a esTréla dt"Nossa Cidade", da Thorton Wil-

der, traduzida por Eltla Lesta, pe-lo "Teatro da Praça". A direção
é de Ceraldo Ouelrói. Os costu-
mes de Kalma Murtinho.

EM BENEFÍCIO DA
PATRULHA AÉREA

CIVIL

Em beneficio da Patrulha Aérea Cl-
"11. será levada á cena a peça teatral"O Tio Boêmio", de autoria de Wal-
ter Sequeira, no próximo dla 7 dc se-
tembro, ás 21 horas, no Teatro Car-
los Gomes.

A Patrulha Aérea Civil, organização
auxillar-voluntária, tem por objetivo
p.im-íro cooperar com os poderes pú-
blicos e Iniciativas privadas na rea-
lização de empreendimentos que be-
neflclam o povo, lormando, assim,
entre os seus membros, uma conscl-
ência de ajuda mútua, socorro e pro-
teção em casos de calamidade pública
e situações de emergência.
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CONSAGRADOS PELOS

VIRTUOSES DE
FAMA MUNDIAL!

Eis a íntegra da declaração assinada por Villa
Lobos: "Garanto 

que nenhum piano estran-
gciro é melhor do que o piano BRASIL,
sobretudo porque é um produto nacional.
Disto" tenho tido provas constantes".
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R«vende..ore» no Rio:

CASA GARSON - Rua Uruguaiana. 107 • 109
"El DA VOZ • Rua Uruguaiana, 38 • 40 - • filiais

ROLLYWOOB BOULEVARD
i

70 ANOS DE MAURICE CHEVALIER
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«Uurice Chevalier, que seduziu multas gerações com a »ua"bossa" de cancioneiro cem por cento parisiense, conUnua prati-cando o seu "metlcr". Nesse seu terceiro retorno a Hollywoodcompletou seus selenta anos durante a filmagem de "Cour.t YourBlesslnis" (Mesmo assim eu te amo) rodado no» estúdios da Metro.No flagrante vemos o eterno Chevalier recebendo »eu melhor pre-sente um beijo de Dcborah Kerr, lua "partenalre" no filme.

"CAN CAN"
DE COLE PORTER

EM. TO DD-AO

ttepuís úo seu suc.s.u im
Broadway, o último musical de
Cole porter está tendo rodado
nos estúdios da ZOth Century
Fox pelo processo Todd-AO sob
o comando de Walter Lane, es-
perlallsl.. no gênero, se bem que'andava retraído ultimamente. Nn
elenco desta comédia musical
brilham Frank Slnatra, Shlrley
MacLalnc, Maurice Chevalier, e
l.o.ils Jourdan.

CLIFFORD ODETS
ESCREVE E DIRIGE

O teatrólogo Cllfford Odets
que tem grande parte de sua
obra filmada, além dc ser autor
de Inúmeros "scripts" vai agora
dirigir uma história de sua pró-
pria autoria "The 'Story on Page
One", que conlará com Rita
Hayworth e Anthony Franciosa.

VAIVÉM

* Cesarc Danova vai debutar no cinema ame-rlcano em "Quando a esposa peca". * O gregoNlco Minardos vem ao lado de James Cralg e Au-drey Totier em "Mergulhador Fanusma". * "Sink
the Blsmark" reúne nane Wynter e Kenneth
Moore". * Stanley Kubrlck vai levar meimo"Loltla" ao cinema, * Sophla I.oren e Clark Gable
estio Juntos em "Bay of Nápoles". * Audrey
Hepburn está fazendo fcranrt» sucesso em "The
Nun'» Story. * "The Gene Krupa Story" será ln-
terpretada por Sal Mlneo.

"BLUE JEANS" SENSACIONAL
"Blue Jeans" que primitivamente íôra batizado

como "Blue Denim" é o mal» novo e vigoroso
drama sóbre o» "teen-agers". Novamente os ado-
lescentes em foco com seus problemas de sexo e
amor. Lança definitivamente no estrelato Brandon
de Wilde (aquele garotinho de "Shane"! e mau
Carol Lynley, ííacDonald Carey, Mar?ha Hunt, O
filme foi extraído de uma peça Teatral e trar um
excelenle crédito defendido por Philip Dunne na
direção. Leo Tover na foTografia e Bernard Hen--«jm na -•-•'."¦;--• musicai.

LANA TURNER EM EVIDÊNCIA
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"Un Chicn Andnlon"

TEATRO NO MUNDO
RECONSTRUÇÃO DO TEATRO

FARNESE — PARMA (It.) — Um dos
mais belos monumentos de Farma
— o Teatro Farnese — ressurge das
ruínas a que fora reduzido pelosbombardeios da última guerra pre-
clsamcnte cm maio de 1944. Trata-
se de um dos rarisslmos exemplos
ainda existente de teatros da R»nas
cença italiana, assim como o Teatro
Olímpico de Vlccnza, obra de An
drea Palladlo (1580) o Teatro de
Vabbloneta (Mantova) construído
por V. Bcamozzl, em 1589, e alguns
outros.

O teatro ergue-sc no interior do
_rande palácio de Pilotta (do Jogo
cd pelota que se disputavam num dos
seus pátios) colossal construç&o erl-
gida sob os Farnese, entre 1583 e
1622, e inacabada, o gigantesco edi-
ficio abriga atualmente, além do
Teatro Farnese, numerosas coleções
de arte. além do Museu Nacional de
Antigüidades, a ' Galeria Nacional
(que conserva algumas obras-primas
do Corregglo e de Parmlglanino) e
a rica Biblioteca Palatlna.

O Teatro fol erigido na grande sa-
Ia de armas no primeiro andar do
Palácio, por Glovannl Battista A-
leottl, por ordem do príncipe Ra-
nucclo Primo Farnese. Os trabalhos
prolongaram-se por dez anos, sendo
concluídos em 1628. O autor Inspi-
rou-se no Já citado Teatro Olímpico
de Palladlo, em Vlcenza, ideallzan-
do, porém uma oena vasta e móvel
(em lugar de fixa) e aproveitando
melhor o grande espaço com a pia-
tela, uma escadaria e duas ordens
superpostas de frisas, idênticas aos
camarotes modernos. No teatro, fa-
moso por sua nmplITude e esplendor,
rcallzaram-se espctdculos no decor-
rer de cPrca dum século (especial-
mente ¦ por ocasiSo de núpeias prin-
cipescas) precisamente até 17.12, ca-
indo depois em decadência. Rcstau-
rado sob Maria Luiza da Áustria
(11116-1847) sofreu, durante o bom-
bardclo de 13 de maio de 1B44, ta-
manha devastação quc JA nSo havia
esperança dc vê-lo ressurgir. Essa res-
surrelçilo, porém terâ lugar agora,
graças aos esforços conjuntos de va-
rias entidades estatais e locais-, as
obras, iniciadas vagarosamente em
1957, encontvam-se cm pleno anda-
mento. O Teatro voltará a ser o
que desejavam os seus autores de
h„ três séculos, isto é, nma exnres-
síio perfeita de arquitetura cênica
renascentista, completada por mA-
quinas e acessórios que. desde entAo,
pareciam inspirar-sc nos princípios
e nas concepções do teatro dos nos-
ses dias. Espera-ie também recon-
dlclnnar a decoraçío Ja destruída e
os frescos- das naredes entre a es-
caiaria e o palco.

A reconstruçfio do Teatro Farnese
liga-se também aos projetos de
crlaçAo dum Centro para Estudos
Teatrais,, o qUa! teria, entre oUlfO-,
o objetivo de restaurar os teatros
remanescentas da Rcnnsoença Ita-
liana.

çSo de Delluc, quc morreu, c de
Dulac, que passou para o segun-
do grupo) tinham dn continuar
carreira na ó.blta dos grandes
produtores e muitos nSo resistiam
â pressão quc, com o advento do
som, sc tornou ainda maior.

O primeiro ^llme nSo comer-
ciai da Avant-Garde francesa fol,
no que se diz, Lc Actour d Ia
Ralson (1923), feito por Man Ray
para exiblçSo na fimosa nolt: da-
da do "Cocur a Barbe". Tambcm
Entr'_lcto (1924) fol realizado a
fim de ser Intercalado (dal scu
titulo) no ballet "Rclâche", dc Pi-
cabia, encenado no Théâtre des
Champs-Elysées pelos Bnllct- Sué-
dois de Ro!f de Maré. Os surrei-
listas tiveram o scu Mecenas no
Visconde de Noallles, a quem Man
Ray deve a produçüo de seu Le
Mystère du Chateou de» Dés (1929),
depois de ter realizado, com um
poema e a colaboraçüo de Robert
Desnos, a obra-prima que se lntl-
tulou L'É:oi[e de Mer.

Fol também graças ao estimulo
do Visconde rie Noallles que o
catalSo Luis Bufiuel pôde fizer
L'Age d'Or e que Jean Cocteau
estreou no cinema com Le Sang
d'Un Poete, Este, para os críticos
mais rigorosos c o próprio Coc-
teau, n5o é um filme surrealista.
Mas já anuncia o fim do surrea-
lismo no cinema, ou a dissoluç5o
da própria avant-garde • - quc,
segundo Langlois, encontraria a
sua síntese . o scu epílogo com
VAtalante (1934) e a morte de
Jean Vigo.

Para Ado Kyrou, "histôrioamcn-
tc, La Coqullle et le CIcrpy),inn
permanece como o primeiro fil-
me surrealista, não devendo nada
às pesquisas de cinema puro". O'
poeta e ator Antonin Artaud. que
escreveu o cenário (e protestou
contra as modificações Impostas

por Germalne Dulac ao seu "ré-
vc"), define Ln Coqullic ct ta
CUr-pi/mim lOmo um filme quo"nâo conta uma história, mas de-
senvcli-e uma suce_sSo de estado»
de espirito". As linhas princlpaia
do surrealismo cinematográfico,
pastando pelo clímax de L'_toil«
de ílcr (uma espécie de ponte
quc começa na zona do dada), al-
cançam a área do "act. de scan-
dale", da provo nçSo, com Un
Clifcn Andalou c L'Ágr -i'Or, Com
êsses dois filme;, Bufiuel e Dali
sc tornaram os "homens de cho-
que" na história do cinema, enáo
só o francês.

Un Chicn Andnlou (1928-29), ao
surgir como uma bomba no Vi-
eux-Colombier, cra obra do dota
estrangeiros, dois desconhecidos.
Nada se ouvira dizer ainda do
Luis Bufiuel e, quanto a Salvador
Dali, a sua primeira exposlçüo em
Paris só se realizou cm dezembro
dc 1929, e as primeiras reprodu-
ções de seus quadros só apare-
ceram na mesma época no n." 12
ds "La Révolutlon Surréallste", A
fama pira a dupla sc fêz a partir
do prólogo de Un Chicn Andnloti,
quando "a lâmina da navalha
atravessa o olho da jovem, se.-
clonando-o". E, segundo Jacquei
Biunlus. o filme velo bem a tem-
po de abalar a confiança cega nas

.lentes, no carne.ammt. nns truques
de laboratório, quc tinha estlmu-
lado o hábito de esquecer a com»
posiç.lo de cenas com algum «lg-
nifleado. A simplicidade visual
de Un Clilen /Indnlou vinha, as-
«lm, contra o ponto de vista do"cinema puro". Talvez por Isso
tenha escandalizado muito mais •
até hoje seja difícil ao especta-
dor médio ver o quc mostra a
câmara do Bufiuel e Dali.

MONIZ VIANNA-

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

HISTÓRIA DO CINEMA FRANCÊS

16.° Programa

Os Surrealistas: Luis Bunuel e Salvador Dali
1926 Un Chicn Andalnu, de Lult Bunuel a Salvador Dali, eom Píer-

re Batcheff, Slmone Mareuil, Bufiuel.
1930 I.'ãrc d'Or, da Bunuel • Dali, com Caston Modot, Lya Ly».
• Ho|e, no Teatro da Maison de France, 4j 18,30 (série A.1) a lt

2,30 horas (série A-2). Amanhl para as outra» séries.
NOTA — Por motivos da ordem técnica, estes filmei nlo foram exi

bido» no sábado e domingo passados, tendo sido substituídos por La
Chicnne, numa inversão de programação.

PRÓXIMOS PROGRAMAS

S • 4 de setembro -j- 17° programa.

1931 Vampyr, de Ctrl Th. Drtytr.

5 e t de tttembro + 18° programa.

1932 A Nou» la Liberte, dt René Clalr.

8 t 9 dt ttttmbro + 19* programt.

1934 I/Atalante, dt Jean Vigo. ,

10. t 11 dt ttttmbro -(- 20° pnogrtma.

1935 La Kermeise Heroique, dt Jtcquti Ftydtr

12 t 13 dt stttmbro -|- 21" programa.

1934 Le Dernlcr Mllllordnlre, da Rent clalr.

Exija Filmes Pancromáticos...

..porque filmes PAN oferecem os
seguintes vantagens:

•k mais detalhes nas sombras
* maior número de tonalidade*

em branco e prelo
* melhores resultados com flash

E COm KODAK VESICHROME PAN

V. lem a vantagem de garantia,
de segurança e precisão que
vem com todos os filmes Kodak I

Nunca um escândalo pés em Unu evidénrl.i
uma artlsu eomo o que envolveu Lan» Torner.
I.epols de "Imltaçio da Vida" Ji fol cenvi-ad»
p»ra esTreUr -fortral! ln Blark" e Também "Stre.lj
of Montmarfre".
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Idas: Ara Luda. Maria Regina, Lueia
Maria, Doralice i. — r, . Xclêa Al-

Acsts de a_U!_ir «« ruacíe» <]«! »e». A» apuraçfte* aio realiradn _-.
*ecreUrio dt A.C.C. o noí»o com- qulnlas-felra». por ocasião do Jan-

. parUseirc Washiaston de castro, em tar-dançante, quc tem início aa IMO
; Ttrtude do respectivo tiTular, tr. Ar-;e término ii a,33 hora». A coroa-
j lindo Monteiro, ter .UJad. para c;í*° ** f**** **"* *«*!i"d« no dia
'nterier Integrando us» delegaçAo | M ao correnTt.
etporttra. SABATINAS — Continuam tendo

BAINi-A DA PRIMAVKRA — Con- realizada» ai tradicional» «batina»!
I tintiam absrtel n» »».-íe a» ta-íTlç*ej; dançantes rrere,--.-í>« ao quadro »o-
para o caacur»* RaicAa d» P^a*-!^, al^6o aiiJSía xtrt ,„__, , k0.

íTer». Até o prWente, .e;--,r.í- asl 3j*n»iren_ *o» aaiTerianar.tes do tatzI »r_r.ciei J4 >v».._» a «!«5c ata a»
*er---"_#.e» aa ca_K_ldat*« r-.au teu. . ia atbat».
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Tenha sempre
em sua câmara

VERICHROME
PAN

KOOAK BRASILEIRA S.A.
Mo toam — lio tt lemalra — f6»*o * »;-»
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GATOS PARDOS
AP6S quaia dol» anos do auttncla voltamos ao Country Club

pela leound,. vaz (a prlmalra: há dias, a convite do praildantt d*
honra do cluba a presidenta da S.TA, Vleanta Galllax, para um
banquata am homenagem ao Museu da Arta Moderna), no do-
mingo. Encontramos no bar uma Inovaçío multo simpática, a
preiença de um con|unlo musical, bom a que toca am surdina,
com Mino Birroio cantando, *.

t A presença mais agradável foi de Joaquim Rocha, |á com-
pletamenta restabelecido do "susto" que dera aos amigos recen-
temente. Foi o mais cumprimentado da noite.

t Numa mesa grande o casal Aloysio Salles cornar .va aa
ações, conversaçio agradável durante horas a fio. Outros presen-
tos: os casais Eduardo Duvivier, Murilo Moreira a Ângelo Sar-
tório.

t Fazendo uma noite em familia, o brigadeiro Darlo Azam-
bu|a acompanhava seus filhos Bruno (que velo ao Rio passar
15 dias) e Msrcos, a sua nora Maria Lúcia, cada vaz mais atraen-
te e sendo elogiada pelos que ainda náo haviam tido oportunidade
de conhece-la.

Naquela mesa grande que toma toda a extensão da pa-
rede em frente a porta, onde estavam, entre outros, Vicente Cal-
Hez, Paulo Sampaio (que está engordando subitamente), Victor
Coelho, Virgílio Carneiro, etc, via-se ainda Ermellno Matarazzo,
sozinho, |á que Helene velo ao Rio submeter-se aos cuidados do
Hospital dos Estrangeiros.

Os dois Clark Ribeiro, Álvaro e Alulzio, compareceram,
acompanhados respectivamente por Ilka e Sopnla Loren... "E
esta velo na garupa de uma lambreta", disse Cláudio Silveira, re-
ferindo-se ao blu.no (Cannes, legitimo) de, Alulzio.

EM Londres o veterano ator cômico Buster Kcaton, conheci-
tio por seu rosto impassível, íoi seguido por jornalistas na sua
já tradicional visita a uma grande loja de Piccadilly. Multo bem
vestido, o cômico percorreu a casa toda sendo cumprimentado so-
lcnementc por uma ligeira inclinação, pelos balconistas, todos tra-
jando fraques. A explicação desta estranha romaria que Buster
Kcaton cumpre todas as vezes que vai a Londres, data de vários
anos. Certa ocasião o cômico pretendera entrar para comer me-
íão, sendo barrado na porta porque, como a maior parte dos tu-
ristas, nâo estava usando paletó e gravata. Não houve argumen-
to que fizesse mudar dc idéia a direção da casa, fornecedora não
apenas do palácio real, como ainda da famosa residência oficial
do Primciro-Ministro.

• "Considerei isto uma lição", diz Buster Keaton. "Nunca
mais andei em parte alguma do mundo vestido como os outros
americanos em férias". E assim está explicada esta estranha ma-
nia dele. "Estou simplesmente agradecendo a lição. Não creio
que hoje em dia haja alguém capaz de chamar-me a atenção, seja
no que fôr, em matéria de boas maneiras."

HA' dias noticiamos que o Teatro de Arena de São Paulo
Iria apresentar-se no Rio, no local em que o produtor Carlos Ma-
chado pretendera construir uma nova casa noturna. Somos'ago-
ra Informados de que realmente o produtor estivara Interessado,
desistindo posteriormente, mas que deverá ser construída uma ca-
sa noturna naquele local (o futuro edifício Cidade de Copaca-
bana, na Siqueira Campos) e que o proprietário seria o colu-
nista Ibrahim Sued. Segundo a fonte, o negócio fá estaria fe-
chado. Pelo jeito, é verdade que "there Is no business llke shew-
business..-"

t ? t
A ATRAÇÃO teatral da cidade esta semana é a apresenta-

ção de Sandro da peça de Guarnieri, "Gimba", com a excelente
Maria Delia Costa, no Teatro Municipal. Ficarão apenas alguns
dias, durante os quais, sem dúvida, terão a lotação do nosso
principal teatro esgotada.

DE Nova York, as agências telegráficas informem que Mar-
iene Dletrich declarou-se encantada com a América do Sul. Dis-
'oeoe*3osc cvssoqsos* . .oooooocoocooc

viagens econômicas e confortáveis
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do RIO e MANAUS pare .

COLÔMBíA
Conexões imediatas para a

América Central, Estados Unidos
e Canadá.
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EDIÇÃO ESfECIAL DA PRIMAVERA
cheia d* juventude • alegiia
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Bordados e crochè e maneira de os í-izer.

CESTA TROPICAL
Grande bolo de aniversário a c*res.

Cadernos culinários em páginas destaca veis.
CONCURSOS DE CONTOS E DE POESIAS

Edlçio de setembro, i venda rto» Jornaicirot.

sa haver gostado do fato dos colunistas escreverem mais sôbre
seus números do que sobro suas roupas (que 4 o que os ameri-
canos faiom) e das flores que lhe eram atiradas ao final do es-

Íieticulo. 
Quanto as pessoas, os homens sio "efusivos" e as mu-

heres "lindas". Tudo Isto asta multo bem. Mas nos estamos rln-
do desde a chegada dos telegramas. Não conseguimos esquecer
de que todas as noites, aqui no Rio, após o espetáculo, ela dliia-not
Irritada, referindo-se as flores atiradas: "Darei graças a Deus so
conseguir sair daqui sam quebrar uma perna, escorregando na-
quelas (censurado)..."

• ? •
NO Rio deverá desembarcar, amanha, Marline Carol, que pro-

meter* vir ao Festival de Cinema Francês do Museu de Arte Mo-
derna. A loura simpática, que já usava a banheira com grande
eficiência, muito antes de Sophia Loren, Brigltte Bardot, ou mes-
mo Quarentinha (do Botafogo), atualmente não tem se apresentado
de busto despido, mas continua sendo uma das mulheres mais
atraentes do cinema.

UM episódio patético emocionou a todos os habitantes de
.'uclm, na Itália, quando foi preso um ancião, Antônio G.-relll,
fugido do manicômio de Collegno. Desde a morte de sua es-
posa, há quatro anos, Garelll apresentou klntomas de distúrbios
mentais. Recolhido ao manicômio^ portou-se discretamente e pe-
dlu o encargo de jaralnciro, o que lhe foi concedido. Recente-
mente, contudo, escapou, a as buscas foram Inúteis. Na semana
passada, foi preso roubando flores no mercado de Porte Palazzo.
E explicou: "Queria levar algumas ao túmulo de minha mulher.
Ho|e e o nosso aniversário de casamento. Foi por Isto que fugi
e que roubei no mercado-.." Sensibilizados, os policiais reuni-
ram-se e compraram várias cestas bonitas, ajudando Garelll a
lavá-las ao cemitério. Em seguida, levaram-no, satisfeito, novamen-
te para a Instituição de onde havia fugido, com a promessa de
que poderia continuar a cultivar o jardim e que no ano próximo
seria reconduzido ao cemitério para colocar as flores que êle
mesmo colhera. Toques de poesia nos comunicados telegráflcos,
geralmente versando sôbre assuntos tão frlcs.

< •au:. li uo (21 de março a 20 de
abril).
J'io/lJJr!o: Aproveite a ovatlAo

nos negocies, mas nAn torce, ao-
ln r-tmin. as coisas; qualquer ato
agressivo p -u.-r.i voltar-se con-
tia sl- M>-i«.."•: A aventura queo tenta deve ser repelida. Saúde:
Seja sóbrio,
Touno

ti-.iii.i.
(21 de abril a 20 de

P"'ls:âo: proeure ev"_r tudo
quanto possa comprometê-lo ou
atingir sun poslçau. . ,- .<.<.: C •
fecho leiUo, m.._ progressivo e
inelntável do problema que o
preocupa. Sailda: Evite tntoxi-
car-ie,
CêMKOS (21 de maio a 21 de

junho).
Pro/l_sdo: Apllque-se e nlo se

deixe influenciar pela aua ima-
glnaçüo: é de seu interesse har-
monizar-se aos princípios essen-
ciais caparei! de manter a confi-
anca adquirida. A/e-içfio: Confll-
toi dc caráter prejudicai! & Mia
fellcld.id". Sniidc: Instável.

CARANGUEIJO (22 de Junho a
22 de Julho).
Proj.stio: Surpresas o aguar-

dam, podendo alterar seu equlll-
brio orçamentário; nSo _e apal-
xone em demasia pelo Jogo. A/ei-

OPORTVmDÂDES DE IW3E
— Horóscopo de terça-feira, I de setembro de 1959 —

Cuidado com os conflitos de autoridade; cartas experiências, ten.
tadas lmpiudi-iii_mei.tr, podtrlo tar .-ri.» raptrcunêei. Nlo sa deixa
Influenciar pelo mele, analisando bam o assunto antts da compromt-
tar-se. Sorte com os nOmaros 1 a 11.

ANIVIRSARIOS: — Atente para as surpresas que podarão modificar
seus habltoi e submetê-los a prova am novas criações. Sare preciso
adaptar-se da melhor maneira a evitar os conflitos da autoridade, se
quiser triunfar.

NASCIMENTOS; — (SUS filhos -0I..O Independentes « por vezes ano.
lados; cuida da seus divertimentos e da suas amizades, pois poder, o
dalxar-sa Influenciar pelos etos mais ou manos conformistas da seus
companheiros.

ciiu: Despesa ou sacrifício que
nào lhe trará a f-Mlcldade dese-
Jada. Sntlde: Evite os excessos.

LEÃO (23 de julho a 23 de
agosto).

Pro/i.vâo: Dia atormentado por
problemas urgentes: leve em con-
ta «ua experiência. Afelçio:
Mantenha auas promessas. Sn ti de;
Cuide de seus pontos fracos.
VIRGEM (24 de agosto a 22 dc

.eíembro).
Pro/i«4o: L,!vrc-se daquilo que

poderá atrasíi-lo ou dispersá-lo;
atente pára um fato importante;
as coisas progrldem rumo a alvo
decisivo. AleiçSo: Seja sincero e
nin faça nada contra seu Ideal.
Saúde: A cuidar.

UAI.ANCA (2.1 de setembro a 23
de outubro).

I
ProUnáo: Anime o bom ambl-

ente e dissipe as cuusas de ener-
vamento que poderio prejudicaros contados com o maio. A/ei-
oi": Seu ideal poderá realizar-se
subitamente. .Çarírie: Estimulante.

ESCORPIÃO (24 de outubro a 22
de novembro),
Prolltstio; Grandes esforços a se-

rem sustentados; tome conscién-
cia de suas responsabilidades.
AfHçllo: Tendíncla ao exagero
etn seus coníncti.s Stnldc: Vul-
nerável.
SAGITÁRIO .J de novembro a 21

de dezembro).
Pro/lssío: Preocupe-se com

obrigações urgentes; qualquer ne-
gligi-ntl» de sua 1..11U «Su aeiá
perdoada. /t/eieflo: O Ideal io-
nl'ad.1 nAn poderá r»allzar-»e rá-
pldamente. .Vntlde: Sinal da ma-
les hereditárias; nada de lmpru-
dínclo. •

CAPRICÓRNIO (22 de deaembre
a 20 de Janeiro).
Pio/Indo: Seus negócios pode-

rio llmltar-se, nfio obstante aeua
esforços perseverantes. Aftlç&o:
Alente para o valor moral dai
pessoas. Sntlde: Menos resistente.
AQUÁRIO (21 de Janeiro a ia da

fevereiro).
Pro/tssêo: Persevere em todos

r. sentidos; poderio atacá-lo; é
de seu interesse fazer face áa
ourlgagfies. A/eiçdo: Nfio altere
etn nada os seus hábitos. Saúde:
Ameaçada.
PEIXES (20 de fevereiro a 20 de

março).
Pro/ijsdo: Movlmente-se um

pouco mais, a fim de nio se dei-
xar distanciar pelos «conteri-
tnentos. AlelçSo: Hesltaçio por
causa de uma escolha difícil.
Saúde: ótima.

RUMEI.Il/S
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Há grande reboliço na Jordânia, com o rumor de que
o joven. rei Hussein estaria disposto a casar-se com
Zsa-Zsa Gabor, que pelos trajes acima, já estaria
treinando para a vida oriental. O boato refere-se à
recente visita do rei aos Estados Unidos, onde cum-
priu programas fora — e possivelmente mais agrada-
veis — do protocolo. O clero c os xeiques da Jordá-
nia estão em polvorosa com a notícia, mas a Rainha-
Mãe, Zein, que já desfez um casamento prévio do rei
(com a princesa Dina, que tinha simpatias pela causa
egípcia) afirma que enquanto fôr viva "aquele tonto
do meu filho poderá perder a cabeça mas não conse-
guirá fazer bobagem alguma..." (Agência ANS A).
Pelo jeito, Zsa-Zsa Gabor não vai mesmo ser rainha.
Sua inimiga, a mãe do rei, é muito jovem (e bonita
também) e pretende viver ainda várias décadas. Se
ela já vetara princesas como Feriai (filha de Fa-
rouk) e Fazilet (que era noiva do assassinado rei
Feisal do Iraque) não poderia haver dúvidas dc que
Zsa-Zsa no máximo ganharia msi_ «m CriH.llnr- para

a sua coleção.
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Restaurante do M.A.M.
O Museu de Arte Moderna do Rio dc Janeiro tcm

o prazer de comunicar a todos os seus associados que
já se encontra em funcionamento o seu restaurante,
instalado no pavimento térreo da nova sede,

Tonto o serviço de Bar quanto o de Restaurante
foi entregue à competente direção dc Max Stukart c
José Fernandes, permanecendo abertos diariamente dc
11 às 19 horas, exceto aos domingos.
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PALAVRAS CRUZADAS

Problema n.° 1.024

ANSIL — (Rio)
DICIONÁRIOS *- Nesta se-

ção são adotados os seguintes
léxicos: Pequeno Dicionário
Brasileiro da Língua Portu-
guèsa (G. Barroso — H. Li-
ma). Monossilábicos de Ca-
sanovas e Japyassú e Voca-
bulário Antroponlmico de
Lidsci.

CORRESPONDÊNCIA —
Toda correspondência para
esta seção deve ser enviada
a: DIN ALDO ALECRIM —
Redação do Çon-Ho da .Ma-
nhã — Av. Gomes Freire, 471
— 3.o andar — Rio.

• » •
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fíorúontow: 1 Des\ro. 6
Homem muito gordo. 7 Ev
carnece. 8 Aviador exímio.
9 Feixe que se atou. 11 Sa-
bedoria.

V<tííc<J-í: 1 Estância de
criação de cavalos seleciona-
des. 2 Peça de madeira, des-
tinada a fixar a amarra da
âncora do navio. 3 Ama-sè-
ca. 4 tpoca geológica. 5 Mo-
lesUr- 10 Quinta mès dos
hebreus.

SOLUÇÕES DO NUMERO
ANTERIOR

, HonronUm; Espàdua. Co-
lor. Limitou. Labor. Par-
ruas. Vcrticaií: .Oscilar. Ca-
libre. Auxoral. Pwnar. Do-
tou.

. . . - . -
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REGiSTRO SOCiAt.
NATALICIOS
¦¦v .MBS. ¦nM Í!0J«I Allc" Condonibclro Dliu, Llnéíl Zanlnl dn Sllvn,
Dnlvn tio j.sii», Marli tln Lourdei i„do Vasconcellos, c o» tr». brigadeiro
Henrique Fleiuss, padre Manuel
ARostlnhn Pinheiro. Luflllo Macha*
do Jferr.lrn, Clemente Hungria, Cc*
«ar Augusto Fernandes, Ossian cie
Drltto José Lima GuimarAes San*
Io», Pedro Freire Ribeiro, Jnmll
Sampaio, Enrico llrandflo Gome», Rc*
llnl Faria, Nelson KRldlo de Pinho,
Oscar Garcia dc Sousa, Paulo PI-
nheiro ChnRas. Naves Gomes, .lorfie
Monteiro du rtoeha, Lull Bruno Pe*
reira, Jo/io Anionlo Corrín, .-oincn-
dador Albino Souza Cruz, Alfredo
Cario» Schmidt, Erasmo Borba, Lulí
Pântano, Manoel Garcia, Zenshl Yn-
mauth, José dc nibiiiiinr, Pedro do
Medeiros, Amarllio dn Sllva Mattos,
Jorge Chaves Camacho, Mcrchcd
Igniitlos, Pedro Soares dc Melrcllcs,
Itiiheii Sarmento Frias, Theóphllo
Araújo Cavalcanti, Sctembrino Guc*
des Palm, Valter José de Souza, Ma*
nuel Linhares, Tácito Barreiros Mar-
tins, Dorcmlr Vieira, Oscar Celso de
Paula Janzon, Scbnstlíio Simões Sol-
le», Celso Luiz da Silva Gomes, John
Egan, Henrique Gomes ue Campos.

Attlco Leite — o aniversiliio do
ir. Attlco Leite eslii sendo comemu-
rado hoje pelos .eus inúmeros cole-
gas e admiradores. O aniversariante
t um dos funclon..rlos de projeçãona Caixa Econômica, tendo ocupado
oi cargos dc maior rolevnncia na
InstltuleSo, icndo atualmente chefe
de gabinete do diretor Carteira de
Hipoteca.

Foi o 1" presidente do Instituto dos
Economiários, e um dos seus idcall-
zadorei.

Faz hnos hoje a senhorita Eni
Ferreira, filha do casal San Clcr Fer-
reira e Maria Rodrigues Ferreira, rc-
sidente em Edcn, Estado do Rio.

Faz anos hoje, o sr. Luiz Colm-
bri Bittencourt Cotrlm, dlretor-téc-
nico da Luminosa S. A., Ar.iiu-l.-i de
Publicidade.

Transcorre na presente data, o
aniversário natallclo do sr. Miguel
Fustagno, chefe do Dcpt. de Média
da Inter-Amerlcana de Publicidade.

—®-
DATAS INTIMAS

Completa hoje, o seu 8" aniversá-
rio, a graciosa menina Maria Clara,
filha' da sra. e do sr. Oscarino Ara-
gSo de Vasconcelos, diretor de publi-
cidade diste jornnl,— Festeja hoje o aniversário de
.'•im filha Rosângela Emma, o en.nl
sr. Osvaldo Munaro c sra, Nidia
Mangarlno Munaro.

Antonio Roberto, filho do senhor
Antonio Fernando Mclncl e sra. Nil-
za Duarte Mcincl. nniversaria hoje.

Trancorre hoje a dnta natallela
da menina Iza, filha do casal José
Vieira da Sllva — Lulza Faria da
Sllva. —®—
NOIVADOS

Com as srtas. Bertha Lobbé e Léa
Mattri, ficarão noivos, hoje os ir-
mSos Canagé c Pery de Araújo Cota,
filhoi do sr. Geraldo Paulo Cotta e
sra. Maria de Lourdes dc Araújo
Cotta. A data será comemorada, jun-
tamente com a festa de bodas de
prata da casal, is 20 horas, em sua
residincla à rua Martins Ribeiro, 29,
Laranjeiras. —©-_
CASAMENTOS

Annita Ribeiro Dias — Orlando Ml-
randa — Na Igreja de Santa There-
zinha (Túnel Novo), realiza-se no dia
B de setembro, às 17 horas, o casa-
mento da senhorita Annita Ribeiro
Dias, professora do Colégio Anglo
Copacabana e filha do sr. Alfredo
Dlas«c da sra. Maria Ribeiro Dias
(falecida), com o sr. Orlando Mi-
randa, do alto comércio' desta praça
e filho do sr. João Cordeiro Miranda
(falecido) e da sra. Messias (.albina
Miranda. Serão padrinhos, da noiva,
no civil, seu pai e a srta. Áurea Ri-
beiro pias e do noivo, o sr. Alfredo
Miranda e senhora; no religioso da
noiva, os mesmos do civil e do noi-
vo, o sr. Amadeu Pereira do Albu-
querque e senhora.

-0-
EM BENEFICIO

Sessão Cinematográfica — Reali-
za-se amanhã, às 21 horas no Metro-
Copacabana, uma sessão especial, em
pré-estréla, do filme da Metro "Oi
Túnel do Amor", com Dorls Day e
Richard Widmark,. Essa sessão, cm
beneficio dos Serviços Clínicos da
20» Enfermaria e Instituto de Endo-
crlnologia da' Santa Casa, está sendo
patrocinada por um grupo de senho-

r.1.1 du HH.V..I Sociedade e trrA uliuta,
n aumentar-lho o Interesse, i apre*
lentacto de Dorival Cnymml.

—®—
BODAS DE PRATA

Br. Geraldo Paulo CotU — sonho*
ra M.iru de Lourdes di Atinjo CotU
— Festeja, hoje 25 anoi de caaamen-
to, o casnl Geraldo Paulo Cotta —
Mnrln de Lourdca dc Araújo Cotta.
Seu» filhos, Cnnngí e Pery de Arau-
jo Cotia mandam rezar missa em
nção de graças, ás lfl horas, na Igre-
in de N. Sra. de Lourdei, em Vila
Isabel, oferecendo um recepção o pa-
rentes e amigos, As 20 horns, na run
Mnrtins Ribeiro, 2», Laranjeiras.

HOMENAGENS
Knnlo I.. i.rii.lo — A diretoria da

Sociedade Nacional de Agricultura
reunida, prestou slgnificaUva home-
nagem ao seu diretor químico Indus-
trlal sr. Ennlo L. Leitão, por mo-
tivo dn sua nomeação para gerente
técnico geral para todo a América
do Sul, da Orangc-Crush Company,
de Evanston, U. S, A., determinação
da alta direção da emprisa.

O homenageado quc é professor da
Escoln Nacional de Quimica da Uni*
versldade do Brasil, vem sendo alvo
du outras homenagens, em razão do
pôsto para o qual foi nomeado e J_
assumiu.

.lurandl Cícero Miranda — Sócios,
dirigentes, conselheiros e funciona-
rios do Olymplco Clube vão home-
nagear no próximo sábado, dia S, ás
13 horas, na sedede Copacabana, com
um almoço dc cordialidade, ao ve-
rcodor Jurandl Cícero Miranda. Tra-
ta-se de manifestação de caráter co-
letivo por motivo da eleição do ve*
lho companheiro ;i vereança cario-
ca. Informações com o gerente do
Clube, sr. Alcides, pelos telefones:
12-1635 e 57-1838.

Os médicos Nelson Alvarenga,
Valter Marinho Dias e Tarclso de
Oliveira, chefes dos Hospitais Volan-
tes dns Pioneiras Sociais, foram ho-
menageados com um jantar, por seus
colegas da instituição, como uma dc-
monstração de agradecimento pela
maneira com que orientam os traba-
lhos e agem para com seus subordl-
nados. -O-
FESTAS

A Associação A. Vila Izabcl pro-
gramou para amanhã, às 20 e 22 ho-
ras, sessões cinematográficas para
adultos.

No próximo dia 3. com Inicio às
20,30 horas, na A. A. do Grajaú, ses-
são do cinema para adultos.

O Clube Ginástico Português
realizará nos dias 5, 6 e 7 excursão a
Nova Frlburgo. Inscrições na Secre-
taria do Clube.

No Olymplco Clube, na próxi-
ma quinta-feira, com inicio ás 10 ho-
ras, jantar-dançante, na bu.tte. Tra-
je: passeio completo,

O Clube Militar programou para
a quarta-feira 9, das 18 às 22 horas,
no salão do 5o andar, tarde dançan-
te. Traje: passeio.O Automóvel Clube do Brasil,
que comemora êste mês o 52* ani-
versário de fundação, realizará no
próximo sábado, com Inicio às 21
horas, um grande "show". Traje:
passeio completo.

O Grajaú T. C. realizará no dia
4 do corrente, com inicio às 21 ho-
ras, conto programa comemorativo do
seu 34» aniversário do fundação, um
festival de músicas brasileiras e co-
quetel aos convidados. Traje: pas-
selo completo.

A Associação Esplrito-Santcnse
realizará no próximo sábado, com
inicio às 22 horas, uma festa de con-
graçamento, com baile, na sede do
Botafogo F. C, a Av. Venceslau
Braz n. 72, Traje: passeio completo.
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RÁBiO & TV
"Aquele Teatrinhò" sem graça

GENTE NOVA

De rgresso a Havana onde re-
assumirá «eu cario de represen-
tante diplomático do Brasil Jun-
to ao governo de Cuba, seguiu
domingo à noite pela "Pan Ame-
ricam" o embaixador Vasco Lel-
tão da Cunha (foto).

VIAJANTES
RegTesso do prof. William Schurz

—O prof. William L. Schurz, do
"American Institute for Foreign Tra-
de", deixa hoje o Rio de Janeiro,
pela Braniff, de regresso à cidade de
Phoenix, no Estado dc Arizona, onde
está localizado aquela famoso cole-
gio dedicado exclusivamente ao pre-
paro de jovens norte-americanos pa-
ra o Comércio Exterior dos Estados
Unidos. O prof. Schurz visita o Bra-
sil periodicamente, há mais de 30
anos, para pôr em dia os seus conhe-
cimentos sobre o nosso pais. Ainda
na última sexta-feira, foi homena-
geado com um almoço no "American
Club do Rio de Janeiro" por um gru-
po de membros da colônia norte-
americana, alguns dos guals gradua-
dos por aquela instituição de cnsh.o.

FALECIMENTOS
Faleceu dia 28 do mês próximo

passado, em Miradouro, Minas Ge-
rals, a professora d. Carolina Mar-
tinha Torres de Lacerda, formada
pela mais antiga escola normal de
Minas: Sabará, tendo exercido o ma-
glstério público, no referido Estado,
durante 45 anos. A falecida era tia
do nosso companheiro Sebastião Lin-
coln.

Televisão è nsslm: lnnça um
bom programa e quando co-
meça a daspertnr interesse
ncrtbnm com èle; em caso con-
itrário, deixam prosseguir. E
possível que queiram testar o
o estado nervoso do tclespec-
tador. Ou, então, esperam um
titulo do "Campeão do mau
Rosto."

Se íôsse instituído um Con-
curso em que os programas
do televisão concorressem a
tal titulo, desde já o nosso vo-
to seria para "Aquele Teatri-
nho" que o Canal 13 oferece
nos domingos. Imaginem, logo
aos domingos, dia reservado
para o descanso; para recupe-
ração da tranqüilidade dc es-
pírito, insistem em forçar ès-
se programa que, embora di-
gam ser humorístico e reunin-
do bons comediantes, nada de
graça apresenta.

Durante o tempo em que"Aquele Teatrinhò" está no ar,
muito poucas vezes nos íêz
rir. Muita coisa deve estar•faltando e, também, sobran-
do. A presença do "Toninho"
(Wilton Franco) até hoje não

íol justificada. Zé Trindade
(o Romeu Capclotl) é um
humorista para se ouvir e nào
para se ver. Nnncy Wander-
ley c Hamilton Ferreira, dc
quem se podia esperar algu-
ma coisa, so voem presos ao
"script" sem um preparo
prévio, o que lmpeae que sur-
ja a única Importância do pro-
grama, que é a boa piada. Em
comédias há necessidade de
elementos para funcionar co-
mo ponte. Num programa on-
de V- se encontram "cobras"
é claro que não necitariam tal
incumbência. Dai, a íalta de
boa inflexão nos momentos
precisos.Há um grupo de figuras po-
pulares do Rádio que tem a
veleidade de apresentar-se
no video sem saber quc lá
existem outros mistérios mais
importantes. Isto é o principal
fator do insucesso dò progra-
ma "Aquele Teatrinhò" que
até agora não conseguiu pas-
sar de um teatrinhò sem gra-
ça. Mas pode melhorar...

BARNABÉ
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A FÓRMULA
Duas coisas preocupavam o

Ricardo Alfredo, nn.ii.le mõ-
ço que subsUtul Eul Vlotf,
nas transmlssíes esportivas
do canal 6: as vistas e a me-
roórla. Comprou óculos para
resolver o primeiro caso; ago-
ra está necessitando cuidar
da memória, nlcardo demora
paia falar e quando o faz, náo
define bem os artigos. Quan-
do se espera que êle pronun-
cie, depois do artigo O, uma
palavra masculina sal o con-
trárlo. E vice-versa. Barnabé
pensa em preparar uma fór-
mula para esses casos. O Ri-
cardo Alfredo pode anotar o
nome para .esolvjer sua falta
de fosfato: Artlgofosfato. Vai
fazer-lhe um bem!

O "DIA DA IMPRENSA"
E A PRD-5

Associando-se às comemorações
do próximo dia 10 — dedicado à
Imprensa — a Rádio Roquette

Em ÁGUAS DE LINDOIB
num clima delicioso, entre montanhas

e paisagens pitorescas, prefiro o

mo.
.00

CONFORTO" ffpCCi
-P-rt.menlM f[BrT_I|||
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Ambiente
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INFORMA,.ES E RESERVAS

Em Aguos de lindoia - Fone 11
Em S.Paulo: Fones 32 6421 35 5014

t. do Tesouro n.° 47 - 10° and.
• No Rio de Janeiro e Soutos:
nas prihcipais Agências de Turismo'

Vai mal?
com VSLDD

VMBEM.

REVISTA DA ACADEMIA
DE LETRAS

" Ê o número 73, que agora cir-
cuia. órgão da Federação das
Academias de Letras do Brasil,
como sempre traz colaboração
variada e de relevo intelectual,
seja na parte artística, seja na
parte mais propriamente educa-
tiva.

A Revista tem a direção de
Othon Costa, vice-presidente da
Academia Carioca de Letras, e
são seus redatores Mário Linha-
res, Francisco Leite c Edgard
Rezende. Comemora ela atual-
mente o seu 22.° aniversário de
fundação com uma excelente
apresentação.

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguintes:
Reino dos Sagrados Corações,

n.° de setembro; The Morgan
Guaranty Survey, cie N. Yu_k,
n.° de agosto; O Auxiliar da
Imprensa, :i.° 24, em circulação.
Iusy Survey, n.° 3 de 1959;
Aonde Vamos? n.° de 27 <de
agosto.

>_w«___i-_-_________-__-_________________-£_-_'.-__!-^S___l_i _n^__i B< '__!__ i
iiil(n_--F-Íy^^___| lff_^'-"^____j ^¦W>»i-_-Í_t_r.Jã___! ___-___!

|Bt&;._..MfiM By^ffi____ l__*.-^1fl_M _B*ffiP*ll^Ei--.^----í

8f> .^£ffi:&.ffi§B i*_B_w. _fr" -MB- BWBE-_Í_J_-Í____ -_B_ __*-f^l_-B ____*____

_n__K*,^_lp' _h! ShH_____¦ ________^^^___l___F"-:__$¦' J_3______l " _____ ____F^^'__*__

yv:_':C>. -\ _f'^Ê ___ _^_^^_o __o ________________¦ iL_____i___i - ¦____•_

___^*jj-g!wfôfei____ll_j___g___j«_s _BSf__íS-________I_____________ •^ _pB __V___^___n_______

Pinto, cm ondas médias (1.400
kc) - curtas (9.615 kc, fai-
xa de 31 metros) transmitirá, às
20,30 horas, diretamente do audl-
tório da ABI, as festividades
que ali se realizarão.

Durante a semana comemora-
tiva. diariamente, às 21,43 hs.. a
emissora da Prefeitura do Distrito
Federal apresentará "flashes" de
15 minutos, com entrevistas con-
cedidas por um representante de
cada jornal carioca, mostrando o
significado da data.

O Setor de Bádio-Reportagens
da PRD-5 está sob a direçío do
radialista Renato Fracalanza.

OS PROGRAMAS
DE HOJE NA TV

CANAL 6: 12,00 — Meio-dia; 13,00 —
A discoteca do Chacrlnha; 13,30 —
Tele-vespertino; 14,00 — Teatro do
lar feliz; 14,30 — Sesslo de cinema;
16,00 — Clube do lar; 17,00 — Sessão
das cinco; 18,00 — Musical; 18,25 —
Cinemlnha; 19,00 — O Falcão Negro;
19,20 — Uma janela para o mundo;
19,40 — Ídolos de todos os tempos;
20,00 — Repórter: 20,20 _ As grandes
reportagens; 20,50 — Teatro; 21,10 —
Quem sou eu?; 21,35 — Esta é a sua
vida; 22,05 — Reportagem; 22,30 —
O abastecimento em foco; 23,00 — Tri
buna médica

CANAL 9: 18,00 — Teverama; 19.00
TV de- Brinquedo; 19,45 — Teles-

porte; 20,05 — Estamos em casa; 20,30
Ritmos em festa; 21,00 — Com mé.

dia para sorrir; 21,30 — "JoSo Nin
guém"; 22,00 — Tel.noticia; 22,25 —
TV entrevista; 23.30 — Panorama
Continental.

CANAL 13: 16,55 — Rio, 5 para as 5;
18,00 — Coelhlnho; 18,40 — O Gor-
do e Magro na TV; 19,15 — Desenhos
e comédias; 19,40 — Esportes; 19,45

Atualidades 20,05 — Praça r!_
Alegria; 20,40 — Rio te adoro; 21,15

Não durma no ponto; 22,10 — Con-
versa vai... conversa vem..,; 22,40

Esta é a questão; 23,30 — Nosso in
íormativo.

REABRIU A ACADEMIA —

Com um coquetel oferecido à im-
prensa e a entidades artísticas,
ex-alunos e familiares, reabriu a
Academia Nacional de Ballet, sob

a orientação de David Dupré,
primeiro bailarino do Teatro Mu-
nlclpal. Na foto, aspecto do co-
quetel que reuniu entre outras
pessoas, o sr. José Portela, Da-
vid Dupré, Arlindo Pinho.

VIDA CATÓLICA
SÃO TERENCIANO

Prelado de altas virtudes, São
Terenciano vivia inteiramente
dedicado ao serviço divino, du-
rante o governo do imperador
Adriano.

Ao iniciar êsse cruel impera-
dor sua perseguição contra os
cristãos, era São Terenciano bis-
po, sendo por isso visado pelos
perseguidores, pois sua atuação,
na diocese, era em verdade no-
távei.

Preso por ordem daquele ti-
rano, São Terenciano foi subme-
tido aos maiores tormentos, man-
tendo-se, porém, firme na fé.

Suportou, com resignação, as

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO JORNALÍSTICA

PASTILHAS

VALD
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Comemorando o inicio de
sua nova fase, a direção da
revista "Touring" ofereceu
sábado último, no salão de
banquetes da ABI, um almô-
ço dc confraternização jor-
nallstica a que compareceram
cerca de 120 profissionais da
Imprensa e da Propaganda
no Brasil. Oferecendo o aga-
pc, falou o diretor da revista
e presidente do Touring Club
do Brasil, cel. Berilo Neves,
que acentuou a importância
da publicidade na vida mo-
derna e prestou especial ho-
menagem aos dirigentes das
principais entidades da cias-
sc. ou sejam os srs. Herber',
Moses, presidente da ABi;
Luiz Guimarães, presidentedo Sindicato dos Jornalistas
Profissionais c Silvio Bhering.
presidente da Associação Bra-

silcira dc Propaganda. Foi,__

prestada, ainda, especial ho-
menagem ao Almirante Lu-
cio Meira, pelos serviços
prestados à causa do Turis-
mo e Rodoviarismo no Bra-
sil, tendo s. cxc. sklo- re-
presentado, por impedimento
de última hora, pelo dr. He-
dvl Rodriguçs Vai., do seu
g«\binete. Responderam, agra-
decendo a homenagem, os srs.
Herbert Moses, Luiz Guima-
rões e Rodrigues Vale. Em
nome da publicidade da re-
vista "Touring" falou o sr.
Diamantino Coelho Fernan-
des.

'ir^íTOfe*í_^__W^i

A Rádio Vera Cruz vem apre-
sentando, cm seus programas do-
mlnguelros, o cantor PAULO CA-
LHEIROS, quc apesar dc novo no
rádio, está galgando rapidamente
os degraus da fama, com sua bo-
nita voz. Sua descoberta deve-se
ao cronista Paulo Quadros, da"Revista Vida dos Clubes". O Jo-
vem cantor após uma série de
atropelos, encontra-se atuando
com sucesso, e deverá gravar
ainda êste ano. Na foto, Calhei-
ros ao microfone.

NOMES & NOTÍCIAS

if A Escola de Teatro da Funda-
ção Brasileira de Teatro está com
inscrições abertas para o Curto
de Televisão dlrlaldo pelo produ-
tor do Grande Teatro Canal í,
Fernando Torres. Independente
das nulas cspec./ica_ de Tclcvlsâa,
os alunos terão outras de Inter-
prctaçSo, Ritmo e Dicção, a car.
go dos1 professores da FBT: Dul-
cina Moraes, Henriette Moríneau,
Raquel Binot c Lilia Nunes. Os
interessados poderdo dirigir-se d
Rua Aldndoi Guanabara 17, 5."
andar, diariamente, das 13 às 20
horas.
*;• As reportagens que Benjamim
Wright está enviando, de Chicago,
para a Globo; sobre os III Jogos
Pan-Americanos, são transmiti-
das, diariamente, em vários ho-
rários.
:;* Diariamente, na Eldorado, pro-
prama "Conuersando em alta fl-
delidade" com narração de Orlan-
do de Souza e seleção mu.-i._l de
Nilson Mendes.
if. Belinha Silva, Galvez Morales,
Ademllde Fonseca e o Trio Nago
são os cantores que participarão
do "Momentos Musicais", programa
que a Nacional transmitirá ama-
nh5. Produção de Ari Picaluga e
direção musical do maestro Alber-
to Lazzolli.
í[t Laércio Alves niimenfou o ní-
vel de audiência do seu programa
na Guanabara, diariamente, "Au-
dições Laercio Alves".
^s Ivon Curl, licenciado, realiza
uma temporada no Texas Bar" às
quartas-feiras e Sylvinha Tellcs,
aos domingos.
:!* Nelson Gonçalves fará serena-
ia, amanhã, em Bangu. Ao ter-
minar oferecerá seu violão auto-
grafado por êle e por Adelino Mo-
reira, a uma pessoa residente
naquele bairro.

'

) *»WSrfWSAAJS«*W*>^i^*-«*VN_*S^^i^*^VS^¦ r

"Helena, venha ver no que deu o nosso Paganini..."

CONSELHO MÉDICO
As pessoas nervosas correm sério perigo ao ouvir o§ jornais

falados da PRF-4. E' que o locutor oficial empresta um senss»
cionallsmo de bomba atômica ou terremoto a qualquer atrop>v< •
mento de c5o vadio. E' preciso dentro das noticias mais Importantes
haver uma gradaçSo, pois levar susto três a quatro vízes por dt-
nSo é brincadeira.

RESENHA
BOIS-DE-ROSE

E por falar em Jornais: a me-
nha que a Rádio Ministério da
Educação apresenta diariamente
is 10 horas da manhi é um prl-
mor de melancia. As noticias
alo escolhidas a dedo para sa-
tisfazer aos rádio-escutas dc
Moscou e ao fi clube do ISKH

IMPLACÁVEL
A "Hora do Brasil" continua

monologando e chateando os
ouvintes brasileiros. Na semana
passada quando maior era o in-
terêsse pela transmissão das pro*
vas do II Concurso Internacional
de Piano, Carlos Gomes entrou
no ar e deixou tdda gente na
mio.

QUASE-QUASE
A noticia já foi divulgada •

recebemos mais dc um telefo-
nema sobre o caso. A cantora
Mona George declarou pclo Ca-
nnl 6 — "Je suls três heureu-
se" — e um prestativo locutor
corrigiu: "Você nio tem nada
de horrorosa. Até que é multo
bonita." f: nisto que dá o suj-it-,
querer bancar o gentil.

MARCAÇÃO CERRADA
Ontem nio houve folga para

a marmanjada cliente do futebol
pela tclcvlsio. No Jogo daa vi-
detas a marcaçio por tona foi
abandonada e as cara-metadel
postaram-se ao lado dot seus
respectivos, fiscalizando sorrisos*
mais bocas e olhos demasia-
damente arregalados. E ainda
dizem que futcbol é JAgo para
homem.

CONCORRÊNCIA DESLEAL
Os nossos três canais deveriam faze-jima revIsSo urgente em

suas (Jisponibilldades cinematográficas. Há certos filmes — pau para
toda obra — qu» parecem alé concorrência ao Festival do Cinema
Mudo.
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GRANDE EXCURSÃO A OURO PRETO
E BELO HORIZONTE

3 DIAS — 5, 6 e 7 DE SETEMBRO
Saída de Rio d* Janeiro —- S da Se timbre li II horas.

O mttl.or ser«k- de turismo arçsnitjdo polo Departamento do
Turismo do Automóvel Club* do .ratll om comblnaçio com a USE
S,'A — T:-:!«.¦**_ #m modernos inlbut d* turismo.

tnurlçio ... Dtpartamcnte do Turitmo de Automóvel Clubt. t
Rua do P-«if... «0 — HH.: 5.^055 — 5_C*-4 o «343» ou a Av.
,S é» Maio. 33 — Ml* IWiim- Tol..: 33-H13 * »-0U3.

t..--í

DIRETOR DA R. R.
NÃO CUMPRIU
AS DETERMINAÇÕES
DO GOVERNADOR
DO ESTADO
BEL-tM. JI — A atitude do sr.

«.::•...! de Souza Leio, diretor da
Rec-bedoria de Rendas do Extadc.
furado entrega d* um automóvel
contrabandeado, da marca "Crie-
vrelet Bel Air*, ao contrabandista
que apetva» pagou os í-aposto. es-
Ui.-:-.:*;.. cr..-?.._ surpresa geral •
deu motivo • vir.ca corr.er.Uri.-n.

_eiabrou-«e que 9 fo\«maii_f
Mcura Carvalha teni ítíto recomen-
_•<.'--. r.:'¦:<-}iís ii feto respeito.

torturas que lhe íoram Infligi-
das, da mesma forma que rapu
diara tôdas as promessas.

Atirado aos escorpiões, não
renegou Cristo, mandando então
o pró-cônsul Luciano, que lhe
cortassem a língua.

Condenado à morte, foi sacri
ficado a 1.° de setembro, na ci-
dade de Todi, sede de seu bis-
pado, na Umbria.

Deixou São Terenciano um
belo exemplo de .convicção re-
ligiosa, de ardente fé na doutri-
na cristã. * * *

"Eierado à ' honra de ser
morada do espirito, o corpo
humano está preparado para
receber a mesma dignidade
de templo dc Deus, com aque-
las prerrogativas e até supe-
riores, que competem a um
edificio que Lhe c , consa-
grado." Pio XII

* * *

SANTOS DE HOJE

Gil, Josué, Gedeão, Terencia-
no, Leto, Vitorio, Coristâncio,
Ana, Verena.

— O mès de setembro é con-
sagrado a Nossa Senhora das
Dores.

AJUDA AS MISSÕES — No sentido
de auxiliar a Mlss&o do Rio Guapo-
rc, do qual é missionário 

"frei 
José

Manuel Barrlo. Ioi fundada a Liga
Missionária Franciscana.

A LIM1F, como se tornou conhecida,
tem por íim assegurar auxilio e so-
corro aos missionários franclscanos,
encarregados rie levar a verdade do
Evangelho de Cristo a todos os cora-
çoes.

Atendendo às referidas finalidades,
a Diretoria da L1MIF está promoven-
do um "Chá Blriba". que tem corrio
patronesse a presidente sra. Hydia
Pring; vice-presidente a sra. Elvira
Sutton, secretária a sra. Bernardita
Lopes e tesoureira a sra. Use Gon—
t.i'.ves de Andrade.

O "Chá Blriba" será realizado a 17
do cotrente, das 15 às 18 horas, na
«_<le do Clube Caiçaras.

As pessoas Interessadas em colaborar
com a LIMIF deverão procurar os
convites pelos seguintes telefones: —
Z.-1523. 27-1593 e 27-3268.

"REINO IK>S SAGRADOS CORA-
ÇOES" — Est* csrculantío o n°. de
«tembro pfcsse mensArlo. do Centro
Nacional de Entronizaçio, de Beto
Hori-onte, de útil leitura para oa

.fiéis. Dentre cs assustes tratados
destacamos: A Crua e a Mãe do Cru-
clflcado: Discurso do cardeal Tuise-
rant: Pagina da Juventude; Oa San-
toa Anjos; Cura de Ars e a <-or_atrra-
çlo ao Imaculado Coraçb. de Maria.

A PROPÓSITO DO PRÓXIMO COM-
CtUO ECTMtNICO — CASTEL OAK-
DOLFO. lUlla. 30 — Num de seus
freqüentes discursos de ImproTiso, o
Pxp* JoSo X-OCt-I declarou fi-aje a um
grupo de peregrinos que os católico*
receberiam com aatisfaçlo os nio ca-
:.•'.'•-« numa ccnfer.neia ¦".--* as-
funtos da IgT-Ja. se qulsmem compa-

!rec*r a ela.
Suas pala-rras foram uma i."-T-nc!a

, ao» prepara ti «a para o Concilio
; Erum.n--o Mundial, m» » I«*Ja rea-
í lixará so préxlmo ano ou maia tar-

_«• aat*.
Su» Santidade nio especificou tt at

-<-:*• » ao* dirigentes da Xcrej* Or-
luxkaa oci * Protestante.

Si-t _f_i*-Ç-es pi-Tia» *ê-J"* o pró-
rimo Coaciao Ecumênico, o Santa
padr» e outras auteridadí» 6a, Igr»5a

iC»!4_fi r. ¦..'.»--« deatacaxaa a v—l-
•saao «teâ. CCTli
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DAS LÂMPADAS V
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BRl*SI-,0„Valor de Cr$ 100.000,00 4-
você ainda "está no páreo": esta chance pode ser sua!

Está chegando a hora do último sorteio do Grande Concurso G-E Super-Super.
Prêmio no valor de Cem Mil Cruzeiros para o felizardo e mais uma viagem
a Brasilia com acompanhante.

Não perca esta chance única. Compre sempre duas lâmpadas G-E ou Edison.
Peça ao balconista um envelope do concurso, coloque dentro duas figurinhas
de Edison recortadas das embalagens (ou uma só figurinha do cartucho duplo)
e preencha-o com o seu nome e endereço. Mande muitos, muitos envelopes,
para ajudar a sorte — que a sorte desta vez pode eer sua.

Não perca a irradiação do último sorteio pela P-ádio Tupi, do Rio de Janeiro,
no dia 12 de setembro, às 21 b 25 m. Fique torcendo para que um dos seus
envelopes seja o premiado.

GENERAL ELECTRIC S. A.
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GUERRA
VISITA MINISTERIAL DE INSPEÇÃO Á GUARNIÇÃO MILITAR

DE CAMPINAS
O mlnlitro Henrlqu» Lott prontnuindo nas »uai lnip»ço»i militar»»

di fim d» «no, vl*|»rá amanhl, dia 2, vli léria, p»ra campina», Bi*
tado d* S. Paulo em vlilta io 3.° Grupo Canhoe» Antiaéreos, i.° Bata.
Ihlo d» Carros d* Combate Lev» «Eicoli repuatórPli d» Cadetes,
ond» t»rl r»c»pclon»do nto »6 p»l« oficUlldad* local, como pelo co*
mandinta do II Exérelto, qut «slarl tcomp»nh«do d» nu Eitnrio.M.ilur,
chefiado p»lo g»n»ral Alt«lr Franco Ptrrelr»,

O ministro d» Guerra, que nstirá acompanhado d» oflclali d» teu
gabinete • de lornallstas credenciados, ilrpoçirá com o» Cadetes dt
Campina», esperando regressar t eiti Capital Is 15,10 horai do r«ft-
rido dia 2. O martchal Lott reservou elrca dt duas horas, par* vltltat
•ventuali aos amigos t autoridades civis t militares local». A tu*
viagem st fari por avláo ds Porca Aórea Iraslltlra, qut decolarl I»
8 horas do Aeroporto Mllllar Santos.Dumon*.

4» — DIA DO MtlVSTRO - O mi-
nistro ria r»urrr,i receutU, ontem, o
tr. Louls Colnt, embaixador ria BclRt-
ca ,o» srs. Cassiano Ricardo e An-
dré Carrazzonl, n rieputadn José Guio-
mar. o monsenhor José Gonçalves tle•Resende, os marechais Oellllo Üeius e
Newton Cavalcanti, n brigadeiro Ll»
neu Gomes, presidente ria Real Ae-
rovlas; os generais Luiz Fcllpa*, acom-

fianhario 
de uma comirefio rie Indus-

riais; Floriano tle Lima Brayner, Se-
gadas Viana, Machado Lopes, Ulhna
Cintra; os enronrls Pedro Rorlrlgurs
da Silva e Januário Joio Del Ité, res-
ponsáveis pelas Subslsténctas Mllita-
res desta Capital e de S. Paulo; e
Fábio Elias Kalil e capitão Niaze Al-
meida Gerude.
BANDEIRA NACIONAL APRESEN-
TADA AOS RECRUTAS DO 3.» R.l.

No Estádio "Gen. Daltro Filho" dc
_. Gonçalo, Eatado do Rio, foi feita
a apresentaçáo d.i Bandeira Nacional
aos soldados rcrpm-tncnrporndos no
3» Regimento dc Infantaria. A so-
lenldade foi precedida da passagem
de comando pelo coronel José Clara?,
de Souza Del Giudice. ao titular efe-
tivo, coronel Paulo Francisco Torres,
que regressava de uma viagem de cs-
tudos aos Estados Unidos da Amé-
rica.

Em sua ordem do dia. o cmt Paulo
Torres em traços fortes, falou da
necessidade para a juventude de amar
acima de tudo o símbolo sagrado da
Pátria, e realçou tambím, as grandes
nações possuem material bélico em
grande escala, mas nenhum nos su-
pera em dedicaçáo, espirito de re-
núncla, e amor para com a terra que
rios viu nascer, que nos agasalhB, que
nos protege. Encerrando disse: feliz
da Pátria que tem como força motriz,
o calor dos corações de seus filhos, e
eomo o farol, as experiências e a de-
dicaçSo de seus dirigentes. A cerl-
rmonla, foi encerraria com um dcsfl-
le em continência ao PavilhAo Na-
cional.

ESTABELECIMENTO CENTRAL DE•fINANÇAS — O chere do Estabeleci-
mento Central de Finanças solicita,
por nosso intermédio, que as Unida-
des Administrativas ao requisitarem
numerário á conta da Verba 2a. —
Material, o façam, a partir desta data,
acrescido de uma cópia do verso da
la. folha do rffcio-requisiçâo, tò-
mente no que diz respeito à discri-
mlnaçSo das rubricas e respectivas
quantias requisitadas, devidamente
¦ornadas.

A referida cópia será feita em papel
22 x .13 e obtida mediante carbono,
por ocasiSo de ser dactilografada a
citada discriminação, na qual consta-
rá o prefixo da Unidade, nome e data
do oflclo-requisiçfio, rubricada pelo
Tesoureiro è conferida pelo Fiscal
Administrativo. *

DENIS E O DESFILE DA INDE-
PENDÊNCIA

O marechal Odlllo Uenis. cmt .do I
Ex, esteve ontem pela manhã obser
vando os treinamentos para o grande
desfile de 7 de setembro, realizados
pelo Batalhão dc Guardas, 1.° Cata
friSo de Policia do Ex e de outras
unidades, na área do Maracanã.

A Secretaria do Ministério da
Guerra distribuiu, ontem, as instru-
çfles para o referido desfile, segundo
as quais foram tomadas tôdns as pro-
videncias para o maior brilho das co-
memoraçóes da data de nossa Inde-
pendência política.¦+ — 8ollcltn-sc o comparccimcnto
da sra. Diva Rodrigues, A 2a. Dlvi-
tão da Secretaria da Guerra, no ho-
rárlo do expediente, a fim do tratar
tle assunto dp seu interesse.

2.' BTL ENG. COMBATE — O 2."
Batalhão de Engenharia dc Combate,
aquartclatlo cm Pindanionhangaba^e.
gundo noticia chegada nesta Capital,
comemorou festivamente o "Dia do
Soldado", com um grande programa
organizado pelo scu comandante, ten,
cel. Francisco Fernandes Carvalho
Filho.

POSSE CMT 2." R.l. — Nomeado
pelo ministro da Guerra, assumirá
hoje. As 9 horas, as funções de co-
mandante do 2.° Regimento de Infan-
taria, o coronel Walter Menezes Paes,

.•**
fartai
V-
Ml

que lhe terão transmitidas pelosubemt ten.-cel. José Ribamar Rapo.
so. O ato revestlr-se-á de solenidade,
devendo comparecer as altas autorl»dades militares, amigos e camaradas
dades novo comandante."O NOSSO JORNALZINIIO" — Es-IA circulando o n.» t de "O Nosso
Jiirnalzlnho", órgío da Fundaçüo
Osório, que tem como diretora e re-tlalora-chclc, respectivamente, as alu-
nas Regina dc Andrade Martuscelll
e Terezinha Maria Nazareth do Nas-
cimento Dias, orientadas pela profa.Terezinha de Castro e maj. Arlval-
do Fontes. Neste número, colaboram
a sra. Frandsci Osório Mascarenhas,
henfrltnra da Fundação, e as alunasTerezinha N. Azulay, Elizabeth
Franco, Maria Lúcia 8. Façanha, eLuclana dos Anjos Ferreira.— Para amanha 2, a Secretaria
do Ministério da Guerra marcou o5.° uniforme.

NAO HAVERÁ* -AUpiÊNCIA
Em face da viagem do marechal

Teixeira Lott á Campinas, nSo have-
rá audiência amanhã, quarta-feira,

COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DE
PENSÕES VITALÍCIAS

A Comissão de Habilitação de ePn-
soes Vitalícias, decidia deferir ns pro-
cessos dc: Ana Maria Rodrigues de
Andrade (filha) 2.» RC — 3a. RM;
Isaurina Rodrigues Marques (filha)
EF 3a. RM: Marclnla Rodrigues de
Amorim (filhai EF 3a. RM: Ana
Fnnclsca de Oliveira (filha) 4a. Cia.
Int. 4a. RM: Elisa Pereira de Mattos
(filha) P.C.I.P.; Auta Lucas de An-
tunes (filha) EF 3a. RM; Benedita
Assis Monteiro (filhai Grupo Cav. 75
Mot. !)a. RM; Maria do Nascimento
Franclsca de Paula (filha) EF 7a.
RM: Adelaide Maria de Paula (fl-
lha) EF 7a. RM; Maria dos Prazeres
de Paula (filha) EF 7a. RM: com a
pensão mensal de CrS 3.601,10, para
cada uma, Em conseqüência foi or-
denada a expedição dos respectivos
titulos.

EXPOSIÇÃO DE CANUDOS
A Exposição alusiva à Campanha

de Canudos, promovida pela Blblio-
teca do Exército como parttcipaçio
nas comemorações ao cinqüentenário
da morte de Euclides da Cunha, dei-
xou de funcionar no Salão de Con-
ferência do Liceu Literário Portu-
guês, onde vinha registrando elevado
número de visitantes. A mesma Ex-
posição foi transferiria para a 6ede
da próprio Biblioteca do Exército (3.°
andar, ala Marcllio Dias do Palácio
ria Guerra), onde continua aberta an
público civil e militar.
PAGADORIA CENTRAL DE INATI-

VOS E PENSIONISTAS
O chefe da Pagadoria Central de

Inativos e Pensionistas, avisa aos in-
teressados, que efetuará o pagamen-
to do aluguéis de casa. descontos in-
ternos, restituições e atrasados, nos
dias Io e 2 de setembro vindouro,
3a. e 4a. feiras, entre 12,30 e 15,30
horas •

OS' que não puderem receber na-
quolês dias, só poderão fazê-lo nos
dias 1.» e 2 de outubro próximo, uma
vez que ficou estabelecido que êsses
pagamentos serão sempre feitos nos
dois primeiros dias úteis de cada
mês.

AVISO AS PENSIONISTAS — Face
aos esclarecimentos da Diretoria Re-
gionaj do Imposto de Renda de que
as pPTislonlstas nâo descontam impôs-
lo de-Tenda na fonte, e sim declaram
as rendas para êsse fim, embora per-
cebam proventos entre CrS 8.501,00
e Ci$ 15.000,00, Inclusive, o chefe da
Pagadoria Central de Ilnatlvos e Pen-
sionistas pede o comparerimento nos
tlins 1.o c 2 de setembro próximo vln-
domo, das interessadas, a fim de se-
rem reembolsadas dos descontos que
sofreram.

CHAMADAS — Estão sendo chama-
rios a comparecer à Secretaria da-
quela Pagadoria, com a máxima ur-
gência, os lenentes José Raimundo
Vieira da Rocha e 2.° sargento El-
pldio Simões dos Santos,
CLUBE DE SUBTENENTES E BAR-

GENTOS DO EXÉRCITO
DEPARTAMENTO DE ENSINO —

Estio aberta» at matricula» para o
Curto de Preparaçlo part o CAS,
sendo as mia» ministrada*, na naa*. ,
tede do Departamento, alto á Rua
Carolina Machado n.» RS — 2,0 andar— Eslaelo de Catctdura. Durante o
corrente mi» de tetembrn até a data
dai provas, o curto funcionará em
regime intensivo abrangendo todo o
programa e com reallzaçlo de provasem forma d» teites.

Funcionará denlre em breve o curto
por correspondência para ot attocla-
dos do Interior que nio podem fre»
qüentar as aulas.

DEPARTAMENTO MÉDICO — Será
Instalado na próxima lemani um
Consultório Clinico *> de Pediatria,
visando proporcionar ao» associados
maiores beneficio» na Rua "Caro-
Una Machado n." BO — 2." andar —
Cascadura. As Informações relativas
a Inscrições para os diversos cursos
e pnra os demais departamentos po-derão ser obtidas A Rua Henrique
Dias n.' 25 — Rocha, tel.: 2B-2525 —
Sede Social do CSSE.

Pelos Clubes e Entidades
A pedido do Rntifogn tnmente tminhl terá lugar na >éd« dt F.M.F.

o ato ds entrega da Taça Líder do Flumlnente ao clube alvinegro.O Superior Tribunal de Justiça Detpnrtlv» da C.B.D. est* com
reunllo marcado para o próxima quinta.felr», devendo apreciar, entra
outros assuntos, recuno» do Bangu contra punlçlo de 6 jogos apllcidu»
pelo órglo Judlcanle da entidade guinobaiini ao zagueiro Darci Sinto».O técnico Zezé Morelia bem como o Jogador Roberto, aspirante do
Fluminense, foram citados na tilmula do J6gn com o Bangu por atitude ln-
conveniente. Vttco e Botafogo e»tlo icutadot de atrito de jogo.0 Madureira Informou à F.M.F, que tt Interessa pela renovaçlo
do contrato de atacante Arumtr.

A C.B.D. concedeu autorlzaçio an Vasco para Jogar nai cldidei
de Itiltube, Uberllndli t Ubtnbi, no» dlu 16, 18, 20 t 22,do corrente,
desde que tejtm retneltidoi ot compromliios da entidade eclética nos
Jogo» pela Taça 0'Hlgglnt com os chilenos, not dltt 17 e 20 do mês
em curto.

FLAMENGO x BONSUCESSO, SEXTA-FEIRA
A Ba. rodada d,** Campeonato Cario- Botafogo x Canto do Rio JogirSoca de Futebol JA tem um Jogo ante»;no próximo sábado, I noite, no Ma-

cipado. Trata-se da peleji entr* Fli- ncinA. e Bingo x Vasco, no mesmo
mengo x Bonsucesso. a qual serA le-! local, domingo A tarde,
vadi a efeito na QAvei, na próxima i Madureira x Fluminense e Portu-
sexta-feira, á tarde. (guisa x Olaria estio rmrcados paraAmérica e S. CrlttóvAo estio em i domingo A tarde, -o primeiro ainda
entendimentos visando jogar depois com campo a ter Indicado e o se-
rie amanh, em General Severlano, .* gundo em Kosmcs,
nclte. I

ENStNO
ENFERMEIRAS GANHAM DIPLOMA

JOGOS PAN-AMERICANOS ...
(Concluilo da última plglni) rado por uma «rbltragem muito 11-

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA
DO EXÉRCITO

GABINETE
<*¦*. G. DO EXÉRCITO — CAPITAL

FEDERAL, 31 DE AGOSTO DE 1931
BOLETIM INTERNO N.° 19B

Para conhecimento desta Diretoria
a demais órgãos do Exército, publico
o seguinte:

APRESENTARÃO DE OFICIAIS
INFANTARIA — l.o tell. Fernando

Hello Guimarães Bayma, da 3a. Cm.
Gds,, por ter sido transferido da 3a,
Cia, de Guardas para o 111-2." R. l,i
ceis.: Paulo Francisco Torres, do 5.°
K. I.. por haver regressado dos
EE. UU, e reassumido, ontem, o
comando do 5.° R. !,, e guarnição
Niterói, S. Gonçalo; Olavo Duarte
Mendes, do 10." R. 1., por tcr re-
gressado dos EE, UU. onde tol cm
visita a Unidades e Centros dc Ins-
trução do Exército Norle-Amcrlcano
e, por ter quc regressar A sede rio
sua Unidade 10" II. 1.; tens.-ceis.
Osvaldo Loyolo Pires, da Secretaria
da Guerrs, por término de transito a*
tcr dc sc recolher a sua Repartição*.
Fernando Batalha, do Btl. Gds., por
ter sido promovido so póslo de to-
nentc-coronel e aguardar classifica-
ção; Raymundo Gomes Alves, da Co-
missAo Militar Rede 10, por ler vindo

ARTILHAR!.*. — Cap. Nelin Evaldo
Nolding, do 3." R, A. Cav. 75, porter sido transferido para o 3° R. A
Cav. 75. ter chegado a esta Capital
procedente dc Natal, e ficar aguar
dando requisição do passagem e ba
gagem.

ENGENHARIA - Cel. Antonlo An
drade de Araújo, do 2," B. Rdv., por
motivo dc- regresso à sua Unidade;
Napolefto Nobre, do B. Rdv., por ter
de recolher à sua Unidade; Sady Ma-
galhãcs Monteiro, da D. G. E. C,
por desistir do restante do trânsito
e estar pronto para o serviço; tens.-
ceis Clovcs Rosas Pinto Pessoa, do
5.° B. O., por ter de seguir dia 30
para P. União, ondo vai comandar
o 3," B. E. terminando o trânsito na
mesma dala; Virgílio Fernandes TA-
vora, nor continuar adido a D. P. A.
de orrjcm do sr. ministro como mem-
bro do Conselho de Administração d3
NOVACAP.

INTF.NDÈNClA — Ten.-cel, Carlos
Furtado da Fonseca, ria D. P. O ,
por tcr sido promovido e ficar adido
an D. P, O. aguardando classifica-
ção; 2." ten. Edtson Nazareth Alves,
do R. Rec. Mec. por ter sido pro-movido aguardando classificação.

SAÚDE — Médicos — l.<>s tens. João

eu
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a esta Capital a serviço e tcr de rc-,,. , , . ,. , ,. ., ..
gresssr n Fortaleza no dia 30 do cor- Monteiro Lobato Fraga, da Es. Sa E
rente: Arnobio I-intn de Mendonça, E?r ',er. sl3° nomeado: Hargreaves
por ter sido transferido para a Rc- figueiredo Rocha, rin Es. S. Ex., por
serva de la. Classe no posto dc gen.l 1"sltl" no*?c*fd£„íj0 *_-•¦ „med** I*0'cap. Jorge de Souza Bastos ¦"'""¦*¦ -"•"¦^P*0*'1 Pilho, dn Es. S. Ex.,

por ter sido nomeado 1," ten. méd
cm 38-8-89; Orlando l.ovcnstcim Can-
rieu. da Es. S. Ex., por tcr sido no-
metido t.o ten, méd.: Israel Segalha,
da Es S. V.x., por, tc- sido nomeado;•\marilio Ribeiro, tia Fs, S. Ex.. por '«d0*1 Unidos derrotaram o

o centro-avinte argentino tentava
penetrar na área contrária, o za-
guelro haitiano Morim conseguiu
tirar-lhe a pelota, porém amboi
caíram ao chio. O árbitro assina-
lou pênalti contra o Haiti.

Da tribuna de imprensa, a de-
cisão do árbitro da partida pare-,
ceu rigorosa, porém cabe assinalar
que Rodrlguez estava em posição
para marcar.

Os haitianos protestaram encr-
gicamente contra a marcação da
penalidade e em seguida resolve-
ram sentar-se no gramado, não
permitindo que a falta fosse co-
brada. Os argentinos seguiram o
exemplo de seus adversários e
também se .sentaram em campo.

Decorridos cinco minutos de pa»
ralisação da peleja e como os hai-
tlanos nos demonstrassem sinais de
querer ocntlnuar a peleja, o árbi-
tro Leo Goldsteln deu por terml-
nado o encontro, com a vitória da
Argentina por 1 a 0. (UPI)

CHICAGO. 31 — O brasileiro An-
tento Morai*; se distanciou const-
derAvelmenàe na classe "Snipes"
da prova de iates dos Jogos Pnn»
Americanos, conseguindo acumu-
lar, com sua atuaçlo de hoje, um
total de 4.220 pontos.

Na prova de hoje. Morais fêz o
tempo de 1 hora, 39 minutos e 28
segundos.

O argentino Jorge salas, por sua
vez, lidera a prova da classe "Rra-
gon", com 3.00B pontos. Salas
venceu a prova de hoje com o
tempo de 2 horas, 40 minuaos e 20
segundos.

O norte-americano George 0'Day
venceu a prova de iates da cate-
goria de 5,5 metros, com o tempo
de 3 horas e 24 segundos, acumu-
lando um total de 2.011 pontos,
liderando assim a prova.

O segundo colocado no Grupo de
0'Day é o canadense Melville
Gould com um total de 1.409 pon»
tos. O equatoriano Emílio Estra-
da vem em terceiro lugar, com
303 pontos. Apenas estes três ia-
tistas disputam a prova.

Em "Lightnlng". tliunfou hoje
o norte-americano Herman Nlcke-
ls. com o tempo de 1 hora. 50 mi-
nutos e 9 segundos, com um total
de 2.035 pontos. Entretanto, 11-
d;ra a prova o brasileiro E. Sch-
mldt, com um total de 2.039 pon-
tos, quatro de vantagem sobre o
norte-americano. Schmidt fêz o
percurso de hoje em 1 hora, 52
minutos e 25 segundos.

O uruguaio Júlio Goldie entrou
em segundo lugar hoje e está em
terceiro na posição geral com
1.562 pontos. Seu.tempo hoje foi
de 1 hora, 50 minutos e 47 se-
gundos.

Na classe "Dragon", o argen-
tino Salas foi seguido do norte-
americano Walter swindeman, com
2 horas, 41 minutos e 14 segundos,
com um total de 2.705 pontos.

Na classe "Snipes", quc lidera
o brasileiro Morais, o segundo co-
lo-ado é o cubano Gonzalo Diaz,
com 2.854 pontos. F.m seguida vem
o argentino Jorge San Jurjo, com
2,-*"l t-TtOS.

Na clase "Star", o norte-amerl-
can*. ó?vy Comer está em primei-
ro lugar, com um total de 3.113
pontos, comer entrou em segundo
lugar na prova de hoje, com o
tempo de 1 hora, 42 minutos e 2B
segundos. O segundo colocado na
contagem geral e que hoje entrou
em primeiro lugar é Durwood
Knowles. das Bermudas, com •••
3.062 pontos.

O latino-americano melhor co-
locado nessa classe é o cubano
Álvaro Cardcnas, com 2.761 pon-tra.; (UPD
PUGIUSMO. — CHICAGO, 31 ¦

Resultados dos encontros efetuados
hoje pelo torneio de box dos Jogos
Pan-Arnerlcanos:

Melo-médio ligeiro — O norte-
americano Vincent Shomo derrotou
por nocaute, aos 2 minutos e 10 se-
gundos do primeiro round, o chileno
Joaquin Ccrnejo. O pnnamenho Fe-
derlc Marshall foi desclassificado por
segurar em demasia o brasileiro Ma
noel Alves. O árbitro suspendeu a
luta nos 2 minutos e 9 segundos do
3.o round.

Peso galo — Hector Diaz, da Repú-
blica Dominicana, derrotou por de-
clsfio o nlcaragunno Antônio Perez

Peso pluma — Rafael Navarro, dc
Porto Rico, venceu por decisão o
mexicano Rafael Rodrlguez.

Peso leve — Luis Sllvn, do Chile,
derrotou por decisão Rubens Muniz,
do México. Gunlberto Gutierrez, do
Uruguai, derroteu por decisão o ca
háriènsé Rnoul Sarrazin.

Melo-médlo — Jorge Salomão, bra-
sileiro. derrotou por decisão o pana.
menho Bcnito LssSo.

Médio ligeiro — José Antônio Bur-
gos, venezuelano, derrotou por de-
cisão o porto-riquenho German Her-
nandez.

f.stes encontros eliminatórios fo-
ram efetuados esta tarde. Ainda
esla noite serão efetuados outras pe-
lejas- eliminatórias e outrns amanha
à noite, inlcinndo-se as semi-finais
qunrtn-teira. (U.P.l.)

POLO AQUÁTICO — EE.UU. B x
BRASIL 2, — CHICAGO. 31 — Os Ei-

Brasil

bda
do Btl, Gds., por ter sido promo
vido c aguardar classificação; l,°s
tens. Ilcri de Assis pinto Abarca, do
l.o B. P, Ex., por ter sido promo»
vido 10 posto dc 1." ten. ç ficar adulo
ao l.o H |*. E., «guardando classi-
flcação; Nore Tavares Bastos, do Htl.
Gds.. por ler sido promovido no pós-to dc l.o im. aguardando classifica-
Btl' Poi. Ex., por haver _do°pro'- P1"^ J«<Jlno'Pinheiro Groszevvicz, desenrolou hoje de manhã ern Por-
movido no posto de 1.» ten. e Hcar* 1*,S* s* Ex ¦ lmr ter sido nomeado; tage Fark. Brasil: Paulino Cochrane,
adido aguardando classificação: Wan» \ç:,'*&* '-•¦¦•nemann df'Moraes, ria Silvio Kell. Everardo Alvares. Ade-
derley Gomes de Moraes, rio Btl. Gds., ír':,, ** J^rJTJ '""do nomeado; msr GrlJ6i Hodne( stuil-, H,,,on dc
por ler sido promovido o aguardar Vv'r" "„.',• í",*;s'. S' M™*^* ' João Gonçalves. Estadosclassificado; ftnlo Marques da R*. £_f..VEt&m fô-SfflSSL.*-_.^ F"*dc,s: *"""•< Connori. Andre-v Ila»

tor sido nomeado 1° trn méd: Fer- Por Bx2 no torneio de pólo aquático
nnndo Lopes Quintas, da Es. S. Ex., dos Jogos Pan-Amcricanos.
pov^i-r sido nomeado; Ronald Luz. As duas equipes formaram assimda V. S. K.\., por ter sido nomeado; constituídas pnra a partida que se

beral. Outra queixa: as pequenas di
mensôes da piscina de pólo aquático,
que prejudicam os jogadores habitua-
dos em piscina maiores. A piscina
de watcr-polo de Portage Park é,
certamente, regulamentar porém as
suas dimensões sáo as menores ad-
mltldas pela Federação Internado-
,ial. (F.P.)

ARGENTINA 15 X MÉXICO 4. —
CHICAGO, 31 — A Argentina deu
hoje o primeiro passo para a con-
qulsla dc seu terceiro titulo con-
secutlvo, ao derretar o México por
15x4, em sua partida de pólo-aquá-
tico dos Jogos Pan-Americanos. No
primeiro tempo, os argentinos já ven-
ciam por 7x2. (U.P.l.i

NATAÇÃO — Dois nas finais dos
100 livres — CHICAGO, 31 Nntnçdo*.
para as finais de natação, foram se-
lecionados, nas quatro series disputa-
das hoje. na prova dos 100 metros,
nado livre, os dois primeiros coloca,
dos dc cada serie, a saber:

la. série: 1) Wllllam Wolsen
USAI — 57.4; 2) Francisco Gunnar
(Brasil) — 59,8; 2a. série: 1) Jeffrey
Farrel (USAI ¦*» 56,5;* 2) Thomas
Verth (Canadá) — 58,7; 3a. série: 1)
Elton Follett (USA) — 58,6, 4a. sé-
rie: 1) Manuel dos Santos (Brasil) —
58.1: 21 Cameron* Grout (Canadá) e
Jorge-Escalante (Mex.), 58,1 e 59,2.
(F.P.)

200 PEITO (HOMENS) — CHICA-
GO. 31 — 0 cubano Manuel Sangul-
ly estabeleceu um novo recorde pan-
americano na série de eliminatória
para os 200 metros, nado de peito,
com o tempo de 2,44,9. A marca an-
terior pertencia ao argentino Hector
Nino, com 2.46,9, estabelecida no Mé.
iclco há quatro anos. Também pas-
saram A final, na especialidade, o
brasileiro Farld Zabllth, com 2 minu-
tos, 52,2, e os mexeanos Robert
Marmoiejo e Ruben Vargas.com 2
minutos, 5'6 e 2 minutos e 52,2. Os
outros finalistas foram Kenneth Na-
kasone, Wllllam Mulliken e Fred
Munsch, todos norte-americanos, e o
canadense Stephan Rabinovitch. ..

Não conseguiu classificar-se nessa
prova o brasileiro Newton Dethuin,
que marcou o tempo de 2 minutos, 8
segundos e 5 décimos. (UPI).

200 LIVRES (MOÇAS) — CHICA»
GO, 31 — Na prova de 200 metros,
estilo livre, para damas, Christine von
Saltza, norte-americana, bateu um
novo recorde pan-americano, cóm 2
minutos, 20 segundos e 3 décimos. O
recorde anterior pertencia à argenti-
na Ana Maria Schultz, dsde 1951, com
2 minutos, 32 segundos e 4 décimos.
Nessa prova classificaram-se finalista
ainda Blanca Barron. Maria Lulsa
Souza, ambas mexicanas, Joan Spil-
lane. e Shlrley Srobs, norte-america-
nas, e as canadenses Margaret Iwasa.
kln, Susan Sangster e Sara Barber.
Foram eliminadas as brasileiras Ma-
ria da Mota, Gloria Funaro e Lillian
Nuromberg que fizeram o-, tempos,
respectivamente, de 2m, 38,4, 2m44 9
e 2m 39.8. (UPI).

TENI5' — BARNES PERDEU -
CHICAGO. 31—0 brasileiro Ronald
BErries foi derrotado pelo norte-
americano atohn Douglas, na terceira
partida le tênis dos Jogos Pan-Ame-
rlcanos disputada esta manhã.

Douglas venceu por 4-6, 3-6, 6-3,
6 . 4 e 6 - 3. (UPI)

DUPLA, MASCULINA — CHICA-
GO, 31 — Em partida de terceira ro-
dada do Torneio de Tênis Masculino
dot. Jogos Pan-Americanos, os cuba-
nos Orlando e Reynaldo Garrido der-
rotaram os equatorianos Eduardo Zu.
leta e Miguel Olver por 6-1, 8-6, 5-7
e 7-5.

VÁRIOS RESULTADOS — CHICA-
GO, ili — Resultados dos Jogos Pan.
Americanos: Collbol — feminino: Es-
tados 1'":dos, 3 x Porto Rico, 0; Te-
nls: s'*•" les para homens: O chileno
Luis Ayala classiflcoii-se semiflnalis-
ta ao vencer o venezuelano Ivo Pi-
mentcl por 6-1, 6-1 e 6-1, Francisco
Contrcras, do México, venceu o nor-
te-americano Myron Franks por 7-5,
6-2 e 7-5; o canadense Robert Be-
dard derrotou o melcano Mario Lia-
mas por 6-2. 8-10, 3-6, 6-4 "e 8-4.'

Duplas mistas: la. rodada:
Virgínia Caceres e Aduardo Buse,

Peru, venceram os chilenos Alicta
Haegewaldt e Daniel Achondo por 6-2
e 0-7; Duplas de moças — quartas
de final: As norte-americanas Doro-
thy Knodo e Mini Arnold venceram
as argentinas Mabel Bove e Marga-
rlta Zavalia por 7-5 e 6-4. (F.P.)

VOLIBOL - CHICAGO, 31 — No
torneio de rollbou feminino, Estados
Unidos derrotaram Pôrío Rico por
lr5'9, 15,8 e 1518. (UPI).

MASCULINO — CHICAGO. 31 —
No torneio de volibol masculino a
República Dominicana venceu fácil-
mente o Haiti por 15i7, 155 e 15 6.
(UPI).

ESGRIMA — CHICAGO, 31 — As
venezuelanas Belkls Leal e Ingrld
Sandrr e a panamenha Stella Espinc
de Saurer se classlficarnm juntamente
eo ma norte-americana Maxime Mit-
chel para a rodada final do campeo-
nato individual de florcte dos 111 Jo-
gos Pan-Americanos. As IB partici-
pautes do torneio começaram na ma»
nhã de hoje ss semi-finais, divididas
em dois grupos de oito, e as quatro
primeiras de cada grupo se classlfi-
!*nr.im para as finais.

Os resultados dns stcmi-flnais no pri-
melro pnipo foi o segulnla::

1. Senhora Maxime Milrrrll (go-
nhou 7. perdeu 0) — derrotou Enri-
queta Baldwin. do Peru. por 4 2; Annl
Secrevc. das Antilhas Holandesas, por
«VO; Ingrtd Scndcr. da Venezuela, por
VI: Amélia Pacheco Bernardo, Oo

go. 31 — Foram os seguintes os re-
tultados da primeira prova de cias-
sificaçâo de salto de trampolim dos
Jogos Pan-Americanos:

1 — Sam Gall — Estados Unidos,
315,80 ponto; i2 — Cary Toblan —
Estados Unidos, 304,25; 3 — Álvaro
Gaxlola — México, 294.95; 4 — Ro-
bert Webater — Estados . Unidos,
292,80; 5 — Ernst Melssner — Ca-
nada, 260,25; 6 -— Fernando Teles
— Brasil, 273,75; 7 — Ricardo Ca-
pilla — México, 272.95; 8 — Juan
Botella — México, 271,80; 9 — .ler-
ry Anderson — Porto Rico, 246,55;
10 — Roberto Rodrigues — Cuba
245.45. (UPI)

PROGRAMA DE HOJE — Chica-
go, 31 — t o seguinte o programa
de amanhl, têrça-fejra, dos Jogos
Pan-Amcricanos, sendo as horas in-
dicadas de acôrdo com o horário
GMT:

ATLETISMO — Homens:
00,30 — Lançamento de peso —

final; 01,00 — 400 metros — final,
3.000 metros "steeple-chase" — fl-
nal, revezamento 4x400 — semlfi-
nals.

ATLETISMO — Moças:' 00,30 — salto em distância — fi-
nal; 01,00 — salto em altura — fl-
nal.

BEISEBOL:
18.30 — Estados Unidos x Brasil;

20,30 — Nicarágua x Rep, Domini-
cana.

BASQUETEBOL — Masculino:
00,30 — Brasil x Canadá; 02,30 —

México x Cuba.
BASQUETEBOL — Feminino:
24.00 — México x Chile; 01,30

Canadá x Estados Unidos.
BOXE:
00,30 — eliminatórias.
CICLISMO:
24.u0 — todo o dia.
ESGRIMA — Homens:* 14,00 — espada por equipes: 18,00

espada por equipe»; 24,00 — espa-
da por equipes.

FUTEBOL:
20,00 — Costa Rica x Argentina;

22,00 — México x Cuba.
PENTATLO MODERNO:

I 19,00 — pistola.
NATAÇÃO — Homens:
20,03 — 400 metros livres (elimi-

notórias), 100 metros costas (elimi-
natórias). 4x200, revezamento, livre
(semifinais).

NATAÇÃO — Moças:
20,00 — 200 metros, a la brasse

'eliminatórias), mergulhos, 3 metros
(eliminatórias), 100 metros, livre
(eliminatórias).

TtNIS — Homens:
14,00 — continuação.
TÊNIS — Moças:
14.00 — continuação.
VOLIBOL - Homens:
14,00 — México x Canadá; 13,30 —

Venezuela x Rep. Dominicana; 19,30
Cuba x Porto Rico; 01,30 — Bra-

sil x Estados Unidos.
VOLIBOL — Moças:
IH.oo — Peru x Estados Unidos;

21,0o —"Brasil x Fôrlo Rico.
POLO AQUÁTICO:
17 30 — Brasil x Argentina: 1S.30

_ Estados Unidos x Fed. Índias
Ocidentais.

PEROS E 11 ALTERES:
18.30 — pesados-leves . (eliminato-

rlase final); 00,30 — pesados (fi-
nal). (FP)
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Realizou-se sábado, em Pe-
trópolis, a cerimônia *..e en-
trega de diplomas da primei-
ra turma de auxiliares de
enfermeiras da Escola Bran-
ca Alves da Casa da Provi-
dència. Diplomaram-se 14
auxiliares de enfermeiras. A
aluna Georglna Alves de
Souza recebeu o prêmio Plí-

nio Olinto destinado à pri-
meira da turma. A cerimò-
nia foi presidida por Dom
Manuel Pedro da Cunha Cin-
tra, bispo de Petrópolis. Na
foto, vemos a sra. Branca Al-
ves entregando o diploma à
irmã Marta, uma das alunas
que concluiu o curso.

NÓ RIO PROF. FRANCESA
A SERVIÇO DA UNESCO

Chegou ontem a esta capital a,França. Sua missào nâo ficará ads

professora francesa Helène Brulé, kita a.° R1°* p±al"drian d^'fçrá 
„.'élsitar diversos pontos do pais. Ate

Inspetora de ensino elementar na.agorai estève realizando trabalhos
cidade de Paris e perita contratada!nas cidades de São Paulo, Parto

RESULTADOS
DE SÁBADO'futebol

pela UNESCO em missão especial
no Brasil para a realização de um
programa de trabalho era coope-
ração com o Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais, do INEP.

A aludida mestra encontra-se em
nosso pais desde setembro do ano
passado e aqui tem permanecido
em virtude de seus vários estudos
que vem realizando sobre temas
educacionais. Falando corrente-
mente o português a professora He-
iene Brulé disse que, entre as
boas cousas que viu no Brasil, es-
tá a "Escola Parque", situada em
um dos bairros mais pobres da ci-
dade de Salvador. Neste estabele-
cimento, a profa. Helène Brulé
declarou haver visto um programa
de trabalho educacional dos mais
recomendáveis.

A profa. Helène Brulé informou
que ficará no Brasil até fins de
dezembro, regressando logo após, à

Medicina e Cirurgia
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO -"Aspectos fundamentais da Ginecolo-

gia e da Abstetrlcla".
1." sfjrle "Colpecltologla". — ProfsJorge de Rezende e Frcnclsco Fialho.
Programa: 1 — História da citologiaesfollativa. A celpecitolopla na pes-r,ulsa e na clinica. Técnicas de cn-lheita de material (Doe. Jean claudeNahoum).
Histologla e citologia vaginal (dr.José Maria Barcelos).
Métodos e técnicas de coloração (dr.Leon Cardeman).
Diagnóstico cito-hormonâl em glne-cologia (dr. José Maria Barcelos).Diagnlstlco citio-encelógico (dir.Leon Cademan).
O muco cervlcal (dr. Paulo Bel-fort de Aguiar).
Infecções e infestações vaglnais (dr.Leon Cardeman).

Alegre, Recife, Salvador, Belo Ho
rizonte, Fortaleza e nesta capital,
na sede do Centro Brasileiro dc
Pesquisas Educacionais, do INEP.

Finalizando sua palestra a profa.Helène Brulé explicou fluc já está
recebendo convites de entidades
educacionais de seu.pais para pro
nunciar conferências sobre o que
viu no Brasil, darli que hoje os
franceses se interessam muito por
tudo o quc estamos fazendo no se-
tor educacional.

Semanas experimentais '

do mate em todos
educandárins do Rio
Um plano vuando à Inlerutllca-

çfin dn uso do mite entre o» eico-
lairs acaha rie ter estudado e apro-
vado pelo »r. Firman Neto. preil-
der.te do Instituto Nacional do Mite,
para ser póslo em execução em to»
dr» nt colégloi, públlcoi e partlcu»
lares, do Distrito Federal. De icôr-
do cnm o esqueini, vAo »er levada»
a efeito .«emanas experlmenlaii noi
educanriArios, a primeiri da» quan
teve inicio onlem, dia 31, no Glníi-
sk* Municipal Professor José Acloll,
em Marechal Hermes, prolongando.
se alé s^xta-feira vindoura. O estu-
do p-tvé a realização dessas lema-
nas em estabelecimentos primários •
secundários.

Durante o período, haverá concur-
snr, nas escolas primárias, dc dese-
nhos e ligeiras composições; e ns»
secundárias, de cartazes, redaçáo e
trmns folclóricos relftcionados om a
erva-mate, No Ginásio Professor
Acloll, consta da prngramaçáo con-
fcréncla fôbre mate a cargo do alu-
nn, nn último dia da semana, quando
taanbém ocorrer1* a entrega d<* pré»
mios aos vencedores das três moda-
lidadrs de concurso, constante de
medalhas pira n*< 1.» e 2." colocado*
e certificados para os demiis con-
correntes. Está prevlsti timbém
na reunião de encerramento, "show"
pelos alunos, com motivos populares
gaúchos, havendo. Igualmente. Inter-
praUaçfies corais pelo orfeSo do Co-
lcg'go.

Outras Semanas Experimentais se-
rio imediatamente encetadas, pro-
grcsslvaniente, nos diversos estabele-
cimento» de ensino do Distrito Fe»
dctal, inclusive os particuhres.

Rntary Clube homenageia
estudantes da Tijuca
Oi alunos da 5 " série primária do

8." Distrito Educacional (Ti)ucal se-
rão homenageados pelo Rotary Club
daquele bairro, amanhS, ás 12 horas.
Motiva a homenagem, que consta-
rá dc um almoço no Tijuca Ténl»
Clube, o transcurso do IO* iniver-
sáru. de fundação do Rotary Club
da Tijuca. Na ocaslfio. será instituído
entre os alunos, concurso de reda-
çâo. que. aliás, já foi realizado entro
alunos do "" Distrito Educacional
Aos melhores classificados serão dis-
trlbuidos prrmins. dados pela ent!-
dade homenageadora.

Exposição do Serviço
de Correspondência
Escolar Internacional
da Casa do Estudante
do Brasil

O S.C.E.I. fera inaugurar no nláo
da Associação Brasileira de Imprensa,
no dia 1.» de setembro, ès 17 horas,
uma Exposição de Trabalhos, Curió-
sldades, Cartazes e Fotos, recebida»
de Entidades e de estudantes do ex-
terior, como parle das festividade»
comemorativas do 30.° aniversário da
C.E.B. e dos 24 anos do S.C.E.I.

Esta Exposição estará aberta ao pú»
blica do 1." a 10 de setembro, de 11

ès 17 horas.

Brasil na IX Conferência
de Imprensa Universitária

Segue hoje, para Londres, a fim
de representar o Brasil na IX Con-
ferência Internacional de Impren-
sa Universitária, a reunir-se em
Oxford, o acadêmico Ricardo Êrico
Howllng, aluno da Faculdade de
Direito da Universidade Católica.
Ricardo Howling será portador da
seguinte mensagem do presidente
de ABI sr. Herbert Moses, aos
participantes da IX Conferência dc
Imprensa Universitária:

VAI CONTRIBUIR A IMPRENSA
LONDRINA

ling acentuou-nos: "Tenho espe-
ranças na efetiva ajuda dos jornais
londrinos para êxito de minha mis-
sáo, principalmente do "Daily Ske-
tch" e do Daily Mali", sendo que
esle líltimo já me foi sugerido
através de scu correspondente no
Brasil, o conhecido jornalista e ho-'A ABI cm nome dos jornalistas mem de letras, William Reid,

profissionais do Brasil, por intermé-1 "Vou aprovreilar a oportunidade
dio do estudante de Direito da|pnrá' tomar contato com as fnmo-
PUC, Ricardo Érico Howling,*. fun-
dador da Associação de Imprensa
Estudantil, saúda os universitários
jornalistas reunidos na IX Confe-
ròncia Internacional de Imprensa
Universitária, formulando votos pa-
ra que esta Assembléia atinja os
objetivos almejados. Ao saudá-los,
a ABI deseja também reafirmar
sua confiança no trabalho dos jo-
vens estudantes, principalmente no

BRASIL* 4 X CUBA *•
CHICAGO. 31—0 Brasil venceu

ontem a' representação cubana com
toda facilidPde. em partida de fu-
tebol dos III Jogos Pan-Amerlcanns
que teve lunar no Estádio Jackson
Fark, por 4 x 0.

Os brasileiros marcaram dois goals
no período inicial e outros dois n»
fase complementar.

Ai equipes estavam assim constl-
tuldas:

BRASIL — Ec":r,ar: Nelson e Edil-
son: Celestino, Rubens e Dary; Ro-
berto, Jo*é Ricardo, Elson, Gerson
e Germano.

CUBA — Blanco: Herrera •» Sara-
via; Reyes. Pen»elver e Flores: Du-
ce. Gonzalez, Bnbadilla, A. Piedra
e Bacallao.

Juiz: Nels Dahlqulst, norte-amerl-
cano.

Os dois tentoc do primeiro tempo
foram marcados por Gerson aos
dois minutos, de pênalti, e aos 4
atirando livremente de uma distân-
ci,-. de 18 metros,

Os brasileiros não se esforçaram
por notar mais goals e te limita-
ram a Jogar sem atacar ao adversa»
rie. A defesa brasileira demonstrou,
todavia, pouca segurança ante os
esporádicos momentos em que oi
cubanos chegaram até sua irei.

Durante torta a segunda etapa, ri
brasileiros Jogaram no campo do
adversário *¦ os cubanos não pude-
ram contê-los. Os tentos do sepundo
tempo foram obtidos por Roberto
aos 10 minutos « por Gerson ios 13.
(UPIl

COSTA RICA I X MitXICO 1

CHICACÍO. 31 — Costa Rica er--
patou com o México, pr*r 1 a 1. na
partida de futebol, pelos Jogcs Pan-
Americanos. IFPi

ATLETISMO
100 MTS. RASOS (HOMEM)

CHICAGO. 31 — Resultado»;* da
prova de 100 metroí raro» ¦— final
— pari hnmens ontem disputido_pe-
lo» Jogos Pan-Amerieinoi: v

1» _ Ray Norton — KSUU. — 10
3 10. (igualou o recorde . imerlea-
no).

2« — Mike Agottlno -- Índia» Oci-
dentiis Britânicas — in Vir*.

sas*. Universidades de Cambrldge e
Oxford, confiante outrossim, de que
o conclave internacional nesta últi-
ma, vai solidificar o alto papel do
perlodismo universitário que será
definido cm seus exatos termos e,
mais uma vez, se repudiará o ma-
terialismo agnóstico e se afirma-
rá a exigência do estudante man-
ter sua atuação constante em de-
fesa acentuada dos principio» de-
mocráticos, o respeito a überdado
de opinião, o selo dos Jovens pelo
Jornalismo universitário, a «ima pn-
Ütica governamental de estimulo a

jornalismo estudantil que praticam
com o mais alevantado propósito

Diagnóstico cttn-hormonal em ons-'e no qua! certamente hão de setetricia (dra. i..».lla Rltter Nahoum). forjar profissionais que futuramon-
n.u Ie*l?* f.*. Sntr'-idosa„ePs h0™°- In danificarão a imprensa diária,nals, a biópsla de endermétrio e a cito- a. Uprhprt Mninc Prf.<-iHpnfó' "
logla cévico-vaginal (prof. Jorge de ASl HcrDcrt Moscs- Presidente.

PRESERVAR O ESPIRITO LIBERAL1 Pendência"
DO OCIDENTE

Noticiário do Sindicato
Além de. levar a saudação de um

sem número de publicações unlver-
sitárlas, o jovem representante,
brasileiro viaja credenciado pela '.JÇ.**.rte ,ri" r- Pedimos a todo» os eo-

_, . ** lfrítín /alln aa-lriiitriurt _ c fnn,,__ „_* 4..a .. _ _Associação de Imprensa Estudan
til.

Inicio: 28 de setembro — Local:'Ca-delra de Anatomia e Fisiologia Pa-tológicas. Escola de Medicina e Cirur-
gia do Rio de Janeiro. Rua Frei Ca-neca 134.

HorArio: Diariamente das 20 as 22
horas.

Inscrições na secretaria da Escolaou por ocasiSo da aula inaugural.
Curso dè extensío universitária —"Toxemias Tardias da Prenhez",
Prof. Jorge de Rezende — Concel-

to e classificação — A pré-eclampslae eclBmpsIa — clinica e patologia (2lições).
Etiopatogenla — Tratamento — Pre-vençSo e prognóstico.Inicio: 9 de. setembro — Local* Au-dltórlo do centro de Estudos "Paulo

César de Andrade", na Santa Casa de
Misericórdia, h rua Santa Luzia, 20B.

Horário: Quartas e quintas-feiras,das 20 às 21 horas.
Monitores de todas as cadeiras — :;, " .*, 

Têrça-felra próxima, dii a-9 ás K ho- entrevistas e reportagens como di-
ras far-se-á um» reuniào com o pre- vulgando e elevando ainda mais o
sidente do D.A., na qual serio debi-inome do Brasil no exterior. Sabetidos os seus interèsies. Idor de sua viagem, o Pintor Wla.

DIVULGAR O NOME DO BRASIL
E REALIZAR ENTREVISTAS

A par de suas finalidades unlver-
sitárlas naquele conclave interna-
cional, facilitadas pela sua expe-
riêncla de organizador da II Con-
ferência da UNE em Qultandinha,
Ricardo pretende promover em
Londres um trabalho jornalístico-
cultural não somente cncelnndo

8." «no — Horário ds prova prátl-ca- oral de Clinica Cirúrgica Infantil
e Ortopedlca: Dis 2. quarta-feira, n."
61 a 90; dia 4, lexta-felra, n.° 91 a
120; dia 9 quarti-feirs. n." 121 a ISO;
dia 11. sexta-feira, n." !51 ao fim.

dlmlr Komanko, que na última
grande guerra foi correspondente
do 2*" Grupo Inglês na Europa, en-
tregou-lhe um de seus trabalhos,
uma caricatura de Slr Wlnsinn
Churchill, comn motivo de confra-

g,.V,C-^rPM,guel°de FCrY«sVtrn.:ierniZaÇâ° «"Slo-brasilelra*
rárlo 8 horas. An(<w d(, emharMr Ricflrdo „ow.

Arquitetura

PROVAS PARCIAIS - 3" Ano

essa atividade sem que para isso
tenha o jornalista universitário quecnmprometer sua tradicional Inde-

dos Professores

legas que.idqulram as novl» carteiras
de Identidade de nosso órgàó de cias-se. E* necessário apenas uma foto-
Jjrafla de 3x4 e.Cr$ 25,00. A «ecreta-ria funciona, diariamente, dat 12 ás19 horas, exceto aos sábados, pira o
gozo das regalias rie nosso Sindicato
é necessário a apresentação d» car-teira sindical.

Excursões ~ Realizoii-sc, S.»-felra,dia rie rie acosto, proveitosa excursão
ô Fabrica Nacional de Motores patrn-clnada pelo nosio Departamento .So-dal, domingo, dl» fi do corrente o rr-
ferido Departamento realizará nova
excursSn atrori. á RibeirSo da» Laje».
As Inscriçfiíi- estSo «Inda abertas parana. sócios aniles.

Biblioteca — a comissio encarrega»
da de reorganizar nois» biblioteca t*»m
recebido doaçOes das lecuintei edito-ras: Brasil, Agir, Edições Melhora-
mentos. Delta. Ao Livro Técnico. Frei»tas Bastais a» Glolio. A estai concel-ttiarias firmas o agradecimento públi-co do Sindicato dos Profrisôre**. So-
licitamos «os nossos assoclido» e rie-
mais praaoas que nn». «nvlím llvroí
pnra enriquecer a hlbliotcc».

Conferência» ~ Após a rrmodelaçSo
dc nn**so Slndlcn'0 faremos realizar
sob o patrocínio ria ComlfíSo dc Edu-
cacto í Cultura uma sírle de confe-
rfnrlas saibre tema» da atualidade.
Iniciará essa» conferência! o profe».

6." ano — o D. A. comunica «os co-
loiras que a prova escrita de Oftslmo-'ogia será realizada no dia 21 de se-
lembro, ás 10 horas na Escola. jComposição decorativa — a i'' 

'cha-Isor 
Fernando de Arevedo" qúe''fniàráNota de falecimento — o D.A. m*?*-<l* ¦¦* prova parcial está sa»ndO;sftbre Diretrizes e Bases de EdUc«çSo.

cumpre o doloroio dever de comunicar (realizada no período de 31 de agosto'
«os colegas o falecimento do Irmào * * &* setembro.

movido" . wmwi^.' ao BPC°* S' 
'*-**¦• 

P"' ¦«' »«*»"¦ nomSd_ 1 tend S?: ^£_5_T&ffi*W Sam Brasil, por 42; Stella E»plno de Sau
Mauro 'SíUM^KSSS d. Btl Òát"méd.: C.clter Noguelr,, Pi.-elil. da El §*££f* _^0.n«"id,.C 

rA,vofrd,,* Ronn'd •"«. do Panam*, por 4 2; Belkls Leal.
por ter íd* promovido «o *,A«io deiS' Ex* >™r ter *"t*'* nomeado «Ku.r- *£'";. 0,ue!cor' 

J**0 rftIcíe » í!" -la Venezuela, por 4 ti e Ltlla Lom-
lT^ta^¦M^^_¦•_;^¦_ttíl_S,1*> *'l«"'fl***»C^: -Surtco Nogueira S^* d» p",*d» Fois * mu(t0 bana. do Panamá, por 4 0.
dâtvrí" rlã«l íiraèVo^ Carloi /iberín ;'t•,,<•,,',• tlf* E" s* Ex* PW •"¦ «Mo ISi*1^ *¦"«_* a-.uapoh-.tas braíllej- 2. Belkls Uai. da Venezuela (ga-
&'fK,íl r rim. ^.nomeado njuardando classificação. «*_ ^«o, «e salda, os jogadorei nhou 8. perdeu 2) - derrotou Bald-
sido iá?™*,viril, .?' \o ir",;' T t,,-Jy Farmacêutico - Ma). .loSo t^ne»: norte -americanos, em particular 05 -vin. do Peru. por 4,1: Secreve. das
«dido ». l\ c. a_,1»rd_,,io 

rr,fAi !Vlcira* do H* c* Eí< • '•"r r°nclus.-o 00!„s --alífnrnlano» Ronald Crawford Ant ilhas Holandesas, por 4*2; Sander, , . ,,
Reação¦*,*."¦ Alves de Abreu do mi~!tie Iil"r"çn ,w*' «rat.mento de saúde %Rf,nald Sever». dominaram o, seus da Venezuela, por 5 2: Amélia Bernar- . 3« 7 Mik' Agostlno - índias Oci-
adi íor Ut^^eSSJS^,'-Sr?''S^.\* rcassu-nlr su«j funçífí. ;advertárlos cm velocidade. Frente do. rio Brasil, por 4;1; e Llll» Lom» dental» Britânicas - in 4,10.
^*Rt*_f'í_^S52^^'^lj*D¥ni,S**AC*0 ~ ¦*•*-1«n*. H nrrte-nmericano, qUe faziam !b*-na. por 4 1. 3» -Enrique Figuero* - Cub» -
i_u«'ri,nd*. ch«nrscío'^ v!*****r « »••><**. c-J1 * Estelli F.»p.r*o de Saurer. dr* Ta. j >•*?* !n ¦ _ ,--:'. __ __
a",'" ! irauao dô?níl rd\ y„2r ,ínrino d" ,rAns,,° e «P*-«<*nt»r-se.hr<isilelros fizeram mal em náo Ver-lnam* 1 ganhou 5. perdeu 2. derrotou! «° -P"b*!r'0 Po»'n*'5r ~ E1E ür
ter lido V, .m-ivido « 1 • Yen flcV- K?1^ Vu* ü?Wl_tV.'«S1 E****»' _** «"«•i"'«,*nente a su, defesa.'Baldwin. 4.2; Sarrfcr. VI". Bernardo.!-J0 SMi
adido a t^^^t^^cSÍrtí "nod^Fsnas do 3« B. C. C. por;No 1.» tempo, os norte-americanos: 4 I: Uai. 4 1; Lombar,. 4 1. ; 5» - 

pennis ^hnson 
- Ind.as

ficado Ah-bmio 1' « Ahí-í? dô l'«S,., .cí."'1*' marcaram « lento, _ terminaram a 4. Ingrid Sander. da Venezuela ie»-1 Ocidentais - 10 6 10.
Btl l dS pôr té? s'dò LnS; ao , --SP __tAUS*TA - í **s tens. Edsonif.se inicial com 6x0. Tendo recebi-i"hou 3. perdeu 4) derrotou Baldwin.! «* - Rsfael Romro - Venezuel»
S&òííOTnl%1^WTv_Í \'***:± 23_ £& M*V fr¦*.«H,1rií0 !!_*«**« «" "«• tre.nador oS;4*2: Sccrrve. 4 3; Bernardo. 4;i. - » ./ãO. (UM)
««de; ;*N •,.:,¦< auips Fuhle *. . lV í,do, Pr»*"ovtd« » rÍ»«o «tu»!; brasileira*** «dotaram no 2» t_nDb •-¦ Ennq-oeta Baldwin. do Peru
tocT •£BuTG«tl¦!& SrMa _!_: ja." *>•-'••;<"¦• *» Pi* D*P Ma< .uma m.TT.çío malT estreit» ,3 Iwlw 3^.perdeu 41 demalou Secre- ¦*"¦ MTS, RASOS (HOMENS*
movidoV 10 1™ J-^ •" tíó* Promovido 10 libraram .'partida. assinalUo^ 

',><*••• 3: Bernardo. 4 3; e Lomba*™. 4 0. cmrAOO. 31 -o norte-.mer r,-
dando el^a^o^DtótterNt^S PCOf»»nr_r*ft r. _.-..,-, . ***** " '"'tr*ndo outro, doi, |__! 6- Annlr Secr^-e, Antühs, Holan- no Thom., Murphy g.nhou » tto*\
do »• R. 1., -^r ter wtdo ,0 Rio rt££. ^m S-i?^^. p1~'*~ **,*• r»™m «. tento» do Brasil: Ademir i"*' «íanhou 2. perdeu St derrotou «* W> »«tn» r.zei des m Joga
«m gAzo de têrlM e í«^í.r 

™ 
t\m^í£^$^m*tmi **? l« ^* ¦£__ ' ' ""«*>" ««« AlmeMM ?"»,«** **3 • «Wo de Saurer. 4 1. Pm-Americnos. com o tempe. de 1

32° Ã. I. *„ t,r,,Í7ri; 
eT lf V v5 ^.^'iAwtniUr.m p«r» ds &tad«i Urtdos- ¦ __ ^i1* L«m^r». d" P^vak ie*- m'n««o 49 wmdoi • 4 décimo..

CAVA1-ARIA _ Cel. Nelson d* Hm Si" *Vw» „.. n! J-»íf: d'ni* Rp"«w G»w5rd, 3: Bill KootMra j inh.ou *\ P«1rtI*u S derrotou Secreve. que conif.tui um noro recorde para
Oiivíír» Roch», do 7» R. C. Vr U»\ SrtJw if?4 __f lufTV., VnPí" Kín H*hn- S»« Koolstfa e Ronald'4* e »S»*:?*r* « * prnT*' .SuP*;"'u «« 3 riécimos »

•W V M« -S íí? tãl^^^S-f' Z^^1 **â^',^SSL * ^ í__ **22**2£' ««¦ RoW-« ve-Jcu ho)* «_^_^__S_i«.o S**trtt o *ri*Tifnnei_ f^« s"

do professor Jiyme da Graça, os sen»timentos do Diretório AcidAmlco. Ou-trossim comunic» que 1 mis»» de l.o
dl» iefá celebrsda ái ft.*W horu,
qulnta-feir». dia 3. n« Ljrela do Car-mo.

Medicina

Aviso. As aula, de Composiçáo de
Arquitetura, « cargo do profesior Sér-
glo Bernardes. serão reiniciada» n»
prAxtm» quarta-feira, dia 2 de setem-
bro.

S° Ano — Urbanismo Arquitetura
PalMglit» — A 2« rhamad» da I "

Pequenas notlrl»» — ReunlAei: Co»ir.!>* .*> salarial, sábado dl. 5 ál 15.10.
ComissAo de educaçáo e cultura, iá»
bado dia 12. á» 17 horai. Comlssán
de colônias de fArln * Cai* do Pro-
feisor, qiiarU-feira. dit 2, »<• 17 ho-
r»»'. A diretoria do Sindicato virtUrá
e>i« «em«n». 01 diretores do emlno »e-
rundário e coinercl»! (irreful»ridaf!'«

prov» t^,,rrl»l foi transferida paralnos colégios» e «o dlraytordn Dep.r-
quirta-felra, dia 2, As 8 hora» prc.v»'tament-r; Nacional do Trabalho tolo
escrita e gráfica. ípagamento do impAsto itndlr.í *» «m-

Conferência _, Hoje térça-f»ira. diapliaçSo de Jurisdiçio -le nosic «rnrtl-',• de setembro As II horas, realizar-!coto para os professores de ensino su-
jle-jtra do proiirtsor por-jrerior). Quinta-feira, dia 3 ás IS ho»

•lR»*_C»dft ttjul a« -«^tes^u bu#. j SALTOS OK*A__2**TAIS - Ctüca- (CoEtíaai _•> IS». pàf )

ATIVIDADES ESCOLARES - 2." —
Fisiologia Dl» 1. li 1RJ0 hor*i. exa- ..me prátlco-oral. 1.0 Serviço d. Cariei-:-e-jj umara para n, aluno, d» ns.: 1 » 40. ex», tua-uM Árlhur de GusmSo," do Museuir.s 

"haveri 
important» r«unlJo éõ TÜ.ceio os de ns.: 2. 3. B. H t 2S Dia das Janela» Verde» de I.i.bo», vers»n-!p»rUmi»ntt> jurídico a fim d» elaho--. ás 8 hora», para os de ns, : .11 » 71.|do sAbre determli-,«do» «spectras d»Sr*r novo» mt-lod*,-. d* trabalho. Mlexceto os_de ns.: SA .59 e B8: ás 13,*rt-evo!uçío ria Arquitetura portugu*»».; nrAxtma «emana d.rrulará o |arimeir*>w., ns. ,1 a eu Dia 3, às a hom.!do românlico ao uirroco. Dado oi numero d* fôlh» do Professor r.«tápara os de ni: M « 130, «s 13.30 ho-;prestigm de qu» desrruta o conferen-;» diinoilçüo do» professAre» rm nos-

'rSJVi° reI\*n,e- iruta, quc defendeu brilhante tese po'»» tae-d* I reUçín*. da, ca»«« comer»Mlcroblolojrta: Dia 1. Ir 9 horas.'Coloquio de Estudo» luso-braslletro. ct»l» que j.» enricederam lb»ttm»nln»íauu prática d* demonstr»çío par» osldi Bahia. » F»culd«d» encarece o*pira nono» «««octidoaj. Mlll Um »s-alunos de r.i. • M a lõtl; de 11 á» 12'romn«rectmento de lodo» nt Interw.i-oeladfi p»r» o Sinfiieita A notia pi-noras, aui» teórica. jttdni. lUvra»
3." «no — Farrruicolofi»: Dl» 1. á>i19 horu. exame oi*f pari o* «luno»::da» ta.: 170 - 201 na cadeira. Dia 2.1

li» 19 horas, pira ns de Bi.: 30} toíim.* CUnlci medica — prof reild —
Dí». provas no «aeri.-. Ciáetra.

4.*» mo — Clinica FropidAurJc» O-
nirgic» —Prof. Crej* _i- 2. n «1,

'%% 1 _^wí*í^jrhwM°*p1rtB«_; RwH"-«« hoj*. li 10 hm-«». 1 çio Ktllofg ptloi valiowH doiaatl-
d* r.» : Í33 1 3«3 ínauprAçio d*» nova} in«Uisça*ís»» ro*» recebido». O ato qu« »«rA pre-

Doarente Savino Gíspirtril Filho — da ViAelr* de TA-cnír» Odantológl- * •!¦'!*•. fielo Magniftfi'» B>ítor d»
Di» 3. ás 11 hí-ta». exeme oral p»r» (rtíci d» Faculdade Nacional d* Oflon- L'nÍT«r»ldade tio Brasil, ter* 1 pre-
í„ »?,?.' M i' ' r'' .*?** 3,..â* V nT tol-cu» da Universidade do Bmtl mm* de lenádore». defwtidot * do
Ste d» mia» _?*«___«_?' * Avenida Paxtevjr, -US0, bem ermso %r. embiUador do» Éáf»>*Joi Vai-

i." ano ¦— f*_i_u*'*>."i is 20 * **PO«'CaaO do leu eficiente nsa- dos da América, dr«»ni*Jo ie ttter
jhortí. -re-.*» attertu. r.» saia í» pro» 

'.ttffwl «3* eruino, tendo *rftx*da * ouvir o*» profi Abeíârdo d« Brt»
[r»_. prora er«L Cies t torraa a *«-x»'*iiia_ placa de br*onr*» go-aw jritidio to. Chruo Fonte* • o Mignifico
Kaitf- r**< Con**^tMo NirtOTUl 1 a Fundi-'Rttlter.

NOVAS INSTALAÇÕES NA
FAC. N. ODONTOLOGIA

_,_« ^m.m..m—m —-



2.° .Caderno CORREIO DA MANHA, Tcrçn-Fclrn, 1 do Setembro do 1950

IHIATES
AliPtRGK — B7-1W-J — "Waldlr Cal-

mon i-'. Seu Conjunto".
AU BON GOURMET — "Murlllnho

K Qtln'l0t0 Hi- '¦'..- M.illii".
9ACARAT — "Plano Dc Chuca-Chu*

ca H Glgt No Arcodcon".
BOITE PLAZA — (Avenida Prado

Júnior, n". 2.1H) — fi7-lB70 — "Dnr-
riqulnhn, Vadlco e Cila Sete". —
(Dla útil sem Couvcrt o aem Con*

I um atilo),
CANGACEIRO — "Mnrlsn, com Riba*

mor e Téo Moreno no Plnrlo".
CLUBE 38 — 37-1700 — "Paris No

Hio".
ClRO'S — 37-1101 - "Música e Dan-

ça".
DRtNK — "Djalma Ferreira e Seu

Conjunto". — (Apresentado de
Passistas e Itltmislns).

FREDS — 67*0780 —
Ul-Fl — (Avenida Princesa Isabel n".

03) — n partir das 17 horas: —
Música e Dança". — (Dln útil sem
Couvert e «cm Consumaçiio).

LA BOHtMB — (Avenida Nossa Sc-
nhora de Copacabana, r.**. U) —
Leme. — "Roslnha Lorcnc no vio-
hin de Arlindo Borges". — (Bcs.
37-5018).

MA GRIFFE — 87-5011 - "Dora Lo-
pes".

KEY-BOITE — "Fafá Lemos".
MAXWS — 37-9644 — "Dançns e

Música" — (com Ari Mesquita ao
plano).

P. BLANCA — (Praln Vermelha) —"Alvmho e seu Conjunto).
PIGALLE — "Variedades o Strlp-

Tcase".
hlGHT AND DAY — 42-7119 — "The

Mllllon-Dóllar Baby". — (Cia. dc
Carlos Machado).

VOVÓ MUNDO — "Jantares Musica-
dos".

8ACHA'S — 37-6208 — "Sacha e Seu
Conjunto" — (com Murllinho de
Almeida, Mlrzo Barro e George
Grccn).

TUDO AZUL — "Américo ao Plano".
TEATROS
TEATRO GINÁSTICO — 42-4521 -"Anjo Do Pedra" — (com Natálla

Tlmberg e Leonardo Vilnrl.
TEATRO DB BOLSO — 27-3122 — "A

Compadecida".

TEATRO DULCINA — 32*8817 —"Tln Mame" — (com Dulcini a
Marlene).

TEATRO COPACABANA - 47*1818 -"Alô... 33-8400".
TEATRO CARLOS COMES — 22-7581"Mulher.., Só Daquele Jeltol".

(Cln. Joana D'Arc),
TEATRO TIJUCA — 28-1039 —
TEATRO MESBLA — 22*7622 — (Cl«.TAnlo-Celll-Autran) — "Seis Per-

aonogens A Procura De Um Autor".
TEATRO RIVAL — 23-2731 — "Cldt*

rela Km Caxias".
TEATRO RECREIO - 22-6164 —"Tem Bububú No Bobobó". — (Cln.Walter Pinto),
TEATRO MUNICIPAL - 22-0530 —
TEATRO SERRADOR - 42-6442 -"Playboy' — (com Eva. Adriano

Rey, André Vilon e Beatrir Veiga).
TEATRO UNIÃO- — (Estúdio 5'J) —"Antolnette. A Gaivota *E A Ilu-

são". — (Res. 36-2379). — Sòmeri*
to ás sextas, sábados e domingos.TEATRO SAO JORGE — 43-9051 —"A Ratoeira" _ (Teatro do Rio).

TEATRO SANTA ROSA DE LIMA —
28-2831 — "O Pássaro E A Feltlcel-ra" — (com "Os Duendes"). — Aos
sábados e domingos As 16 horas. —
(Rua Voluntários da Pátria, n°.110),

TEATRO DA PRAÇA — "Nossa Cl-
dade". — (Reservas: dia — 32-3803á noite: — 87*3709. — As quar-tas, quintas, sextas, sábados e do*
mingos).

TEATRO JOÃO CAETANO — 43-4276"Dc Cabral A JK".
REPUBLICA — 22-0271 — (Fechado).MAISON DE FRANCE — (Fechado).ZAQUIA JORG?. - (Madureira) -"Só Naquela Base" — (de BoiteuxSobrinho).
PARQUES DE DIVERSÕES
QUINTA DA BOA VISTA — "Parque

Shangai".
CINEMAS
LANCAMENTOa
"WATUSI" — (Gigante Africano) —

com George Montgomery — Taina
Elg — David Farrar. — Colorido.(Produção americana)."A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS"com Cantinflas — David NivenRobert Newton. — Colorido. —
(Produção americana).

CARTAZ DE HOJE
"OnFEU DO CARNAVAL" - comBreno Mello — Marpcssn Dnwn —

Lourdes do Oliveira. — Colorido. —
(ProduçSo franco-brasilclrul.

"CASA DAS TRÍS MENINAS" -
com Johsiihu Mntz — Karlhelnr.
Boohm. — Colorido. — (ProduçSoalemft).

"ACONTECEU EM 20 DE JULHO" -
com Berhard Wlckl — Carl Wcry.(ProduçSo francesa).

"MÔN1CA E O DESEJO" - com Har*rie Andersson — Lara Ekberg. —
Reupreuentaçuo. — (ProduçSo sue-
ca).

"ETERNOS DESCONHECIDOS" -
com Vittorio Gnssman — Totó —
Mnrccllo Mnstroiannl. — (ProduçSoitaliana).

"MINERVINA VEM Al!" - com D'er*cy Gonçalves — Magalhflca GraçnZezO Macedo. — (Produção na-cional),
"AS POSSUÍDAS" — com Mndelelne

Robinson — Raf Vallonc — Magall
Noel. — (ProduçSo francesa).

"CONTRABANDISTA A MUQUE" -
com Fernandel — Totó. — (Produ-
ÇSo francesa).

"O HOMEM DESFIGURADO" — com
Zigmunt Kestowicz — Adolf Chro-
wicW — Tadcusz Jurasz. — (Pro-
dução polonesa)."O CONGRESSO DANÇA" — com
Johanna Matz — Rudolf Prack. —
Colorido. — (Produção americana)."O MONSTRO DE NOVA YORK" -
com John Baragrcy — Mala Powcrs

Otto Kruger. — (Produção ame-
ricana).

"OS COVARDES TAMBÉM AMAM"
com Michcle Morgan — Daniel

Gelin — Peter Van Eyck. — (Pro.
dução Inglesa).

"SABOTADORES IMPLACÁVEIS" -
com Kecfe Brasscllc — Kay Cal-
lard. — (Produção americana).

"FORÇADO A MATAR" - com Vera
Ralston — Anthony George — Ge-
orge Macrcady. — (Produção ame-
ricana).

CINIXANDIA
CAPITÓLIO - 22-6768 - "Jornais"

"Desenhos" — "Curiosidades"
IMPÉRIO — 22-0348 — "Os Covardes

Também Amnm",
MHTRO-PASSElO — 22-3IOO - "Wn-

tusl" — (Glganto Africano).
MESBLA — 22-7023 - "Mónlca E O

Desejo". — (Eòmenle ás segundns,
téiç.is e qunrtnx-fclras).

ODEON — 22-1508 - "O Congresso
Dança",

PALÁCIO — 22-0030 — "Cnsn Dns
Três Meninas".

PATHfi — 22-8795 — "Contrabnndls-
Ia A Miiquo".

PLAZA — 22-1097 — "As Possuídas".
VITÓRIA - 42-902U - "A Volta Ao

Mundo Em 80 Dias" — (As 14,30.
17,4.1 c 21 horas).

R1VOLI — "Klrongodl, O Mestre Co-
çndor", /

REX — 22-3327 — VMIncivinn Vem
Al!".

OKNTRO
CINEAC TRIANON - 42-6021 - Até

ás 17,10 horas: — "Jornais" — "De-
senhos" — "Variedades". — As 18,30

20,10 — 21,30 horns: — "O Mons-
tro De Nova York".

COLONIAL — 42-8518 — "As Possui-
dns".

FLORIANO — 43-8518 — "Meu Cora-
ção Tem Dois Amores".

IDEAL — 42-1218 — "Sabotndorcs Im-
placávcls".

ÍRIS — 42-0763 — "Pesadelo".
MARROCOS — 22-7070 — "A Grnnde

Corrida".
PRESIDENTE — 42-7128 — "Mlncr-

vlna Vem Ai!".
POPULAR — 43-1854 - "O Filho Do

Proscrlto".
RIO BRANCO — 43-1639 — "E O Bl-

cho Não Deu".
SAO JOSÉ — 42-0592 — "Os Covar-

des Também Amam",
ZONA SUL
ART-PALACIO — 57-2705 — "O Ho-

mem Desfigurado".
ASTóRIA — 47-0466 — "As Possui-

das".
ALASKA — (Copacabana) — "O

Congresso Dança". ,

AZTECA ~ 43-6813 - "O Monstro Do
Nnvn York",

ALVORADA — 27-2038 — "Aconteceu
Km 20 Uo Julho". — (As 15, 18 e
::i horns),

BOTAFOGO - 26-2250 — "Aqui Sô
Cabem Os Brnvos",

CARUSO-COPACABANA — 27*5150-"O Homem Desfigurado".
COPACABANA — 67-5134 — "Os Co*

vardes Tnmbéni Amnm".
FLORIDA - 37-7141 _ "Etnrnos Des*

conhecidos",
FLORESTA - 37-7141 — "Cortiço Da

Vida".
GUANABARA — 26-0339 — "O Con*

gressi Dsnça".
IPANEMA — 47-3806 — "Sabotado-

res Implacáveis".
LEBLON — 27-7803 — "Mlnm-lna

Vem Ali".
LFME — 27*7805 — "O Homem Mira-

culoso".
METRO-COPACARANA — 37-0898 —"Watusi" — (Gigante Atricano).
MIRAMAR — (Leblon) — "O Con*

gresso Dança".
NACIONAL — 26-0072 — "Preço Dc

Um Desejo".
ÓPERA — (Praln de Botafogo) —"Orfeu Do Carnaval".
PAX — 27-6621 — "Watusi" — (Gl-

gnnte Africano).
POLITEAMA — 25-1143 — "Moby Dl-

ck".
PIRAJÁ — 47-2638 — "A Ilha Das

Mulheres".
RIAN - 47-1144 - "Mincrvlna Vem

Aí!*.
RICAMAR — 37-9932 — "As Possui-

das".
RIVIERA — (Copacabana) — "O

Monstro De Nova York".
ROYAL — (Copacabana) — "O Mons-

tro Dc Nova York".
ROXY - 27-8245 - "Casa Das Trís

Meninas".
SAO LUIZ — 25-7459 — "Mincrvlna

Vem Ali".
ZONA NORTE
AMÉRICA — 48-4510 — "O Congres-

so Dança".
AVENIDA — 48-1667 — "Fabricantes

De Medo".

CARIOCA — 28-8178 - "Mincrvlna
Vem Ali".

ESKYK-TIJVCA — 23-5513 — "Casa
Dns Trís Menlnss".

ESTÁCIO Ut. SA — 32-2023 — "Esta*
ção Do Amor",

FLUMINENSE — 28-1404 — "Mlncr-
vinn Vam AH".

HADDOCK LOBO - 48-0610 - "Za*
ratl".

BfADRID — (Tijuca) — "Os Covar-
des Também Amam",

MARACANÃ — 48-1010 - "Forçndo
A Matar".

MARIANA — 28-1357 — "Os Venci*
dos".

METRO-TIJUCA _ 48-9070 _ "WatU-
si" — (Gigante Africano).

OLINDA — 48-1032 — "As Possui-
dns".

SANTA ALICE — 38-0993 — "Mlner-
vlna Vem Al!".

TIJUCA — 48-4318 — "Fo-çado A
Matar".

StiBUKBIOS
ART-PALÁCIO-MEYER — (Ex-Es-

kyc) — 29-6704 — "O Humcm Des-
figurado".

ABOLIÇÃO — (Lg. da AbolIçSo) —
"Aqui Só Cabem Os Bravos",

ACARI — "Exploradores Dc Bran-
cn".

ALPHA — 29-8215 - "O Caçador Da
Fronteira".

BARONESA — J. P. A. 628 — "Dois
Vigaristas Roubados".

BANDEIRANTES — 29-3262 — "Ma-
tar Ou Morrer".

BONSUCESSO — "Sobotadores Im-
placávels". '

BELMAR — (Engenho de Dentro) —"A Coluna Da Morte".
BRASÍLIA — (Largo da Abolição) —"Watusi" _ (Gigante Africano).
BRAZ DE PINA — 30-3489 — "Sabo-

tadores Implacáveis".
CACHAMBY — 49-3401 — "Cela 2.455,

Corredor Da Morte",
CAMPO GRANDE — C. G. R. 828 -
CARMOLY — (Vila da Penha) —"Punido Pclo Próprio Sangue".
COIMBRA — (R. de Albuquerque) —"Código Do Armas".
CENTRAL — 30-3652 — "Kronos".

COLISEU — 29-B7J3 — "Mlnervlna
Vem AII".

ENGENHO DE DENTRO - 20-4138 -••nini.iiiii.i i. '.
ESPERANÇA — (Praça Vslquelro) —

"Escravo Do Ouro",
GIMRAC! — (Rocha Miranda) -
IMPERATOR — (Méltr) - "Casa

Das Tríi Meninns".
IRAJÁ — 20-8330 — "Alguém Há De

Morrer".
LEOPOLDINA — (Penha) — "Mlner-

vinn Vem Ali",
MADUREIRA — 29-8733 — "Sabota-

dores Implacáveis".
MARAJÁ — 28-7404 — "Quando O

ôdlo Volta".
MAUÁ - 30-3556 — "A Familia

Trapp". **
MASCOTE — 23-0411 - "As Possui-

das".
MELLO — 30-3077 — "O Monstro Do

Nova York".
MEYER - • 23-1222 — "E O Ble*no NSo

Deu".
MONTE CASTELO — 20-8250 - "Ml-

nervlna Vem Ali".
MôCA BONITA - (Padre Miguel) -"Forçado A Mntar".
MURlAt — (Higlcnópolls) — "Ar-

mndo Para Matar".
ORIENTE — 30-1131 — "As Noites Dc

Cabirla".
PARA TODOS — 29-3191 — "O Re-

bclde Orgulhoso".
PALÁCIO HIGIENÔPOLIS - "Wfllu-

sl" — (Gigante Africano).
PALÁCIO SANTA CRUZ —
PALÁCIO VITORIA — 48-1971 -

"Alta Sociedade".
PARAtSO — 30-1060 — "As Noites Do

Cabirla".
PENHA — 30-1121 — "As Noites Dc

Cabiria".
RAMOS — 30-1094 — "Sábado Vio-

lento".
REGÊNCIA — (Cascadura) — "O

Monstro De Nova York".
REAL — 29-3467 — "A Torre Do Pra-

zer".
ROULIEN — 49-5601 — "As Noites Dc

Cabirla".
ROSÁRIO — 30-18S9 — "È O Bicho

Não Deu",
SANTA CECÍLIA — 30-1823 - "As

Noites De Cabirla".
SANTA HELENA — 30-2666 — "Quem

Foi Jessc James".

SAO PEDRO — 30*4181 — "O Mons*
Iro De Nova York".

SAO JORGE — I M-irl.i OU Gr.-içam m,"Onda Do Pslxfles".
TRINDADE — 40-3838 — "Mocldada

Violenta".
VAZ LòBO - >91íS — "Mlner-flna

Vem Ali".
GOVERNADOR
ITAMAR — 159 — "A Mais Llndâ Ve*

dela".
NITERÓI

CASSINO —
CENTRAL — 3807 — "O Ladrão D»

Bagdad",
ÉDEN — 6285 — "Pecado Da Nina".
GRILL — 4555 —
ICARAÍ — 3349 — "O Congresso

Dança".
IMPERIAL — 3120 — "Vidas Sepira*

dns",
ODEON-NITERÓI — 2-2707 — "Ml*

nervlna Vem Ali".
SAO BENTO — "As Possuídas".
SAO JORGE — 2-2934 — "O Monstro

Dc Nova York".

EST. DO RIO
GLORIA - (São JoSo de Mcrlty) —
IGUAÇU —
NILOPOLIS - 2927 ~ "A Onça Da

üklahoma".
VERDE - "Vida Dc Artista".

CAXIAS
CAXIAS -
PAZ-CAX1AS

Ali".
POPULAR — "Triângulo

nal".

PETRÓPOLIS

"Mincrvlna Vem

Passlo*

ART-PALACIO — 5329 -
CAPITÓLIO — "Mincrvlna Vem Ail\
D. PEDRO — 3100 — "Sabotadores

Implacáveis".
PETRÓPOLIS — "Na Rota Dos Prós*

critos".

r. rios
REX" — "Contrabando De Armas".
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LIVROS USADOS

para seu

POITI

KASTRUP
- garantidas'por 

toda' a vida

CIA. P. KASTRUP com. i ino

TAPETES
OFICINA

LAVA-SE E TINGE^E
Consertos em tapete» Persas,

Chineses, Gobellns, Santa Htle-
na. Nacionais, «tc. Limpeia d«
forraçôes no local com maquinas
americanas. Orçamento tem com-
promisso.

RUA SANTO AMARO, Ul
Telefone: 25-7754

JM»

GAS Gaste pouco

CrS 20,00
Compro qualquer quantidade

TAOO BEM. Atenda a domicilio

Tllíi 42-5141

,'OASISTA CARLOS OU CASTRO -
_jrel. SJ-ZiM - v. S ter* seu tosSolimpo, aem cs.-a;-.-.mento o re-rulatlo

o que diminuíra de 30 a M por een-
to dt economia, relotma (ogAea, aque-
cedores. Atendem-a* todea oi batrm*
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ÇOLONIAI
MASCOTE
S.BEIVT0

ESPERANTO

fiO«JE
CINEMA DE ARTI

QLV0RADA
VmmammSteuaat rum<**m

mmmm.mXumr ttnat

m3-6 c -9 /ii.
UtVüttttAMKAOO-wuuAurutcXMCia

laarnSmean

mmmKKnmmKmmmWmmmmmm-mmmmm
mmmmmmmmS^Sàáâ^M 117 *fj âjt" / *^ãm\mmmmmmmmm^9UWÊm*^Wm^m^m^m^mmmm\

tmUm-t-§ tW M-iSI \-immf$£sL-mmmmmWl^^^W Ammm 
^^ m^

ti'*,tt\t*Ai.a~i'- ^__}__Wêm W—km •"«-«»"«—•«••

OS TRÁGICOS
MINUTOS QUE
DEIXARAM 0
MUNDO EM a

WfmW^XlIRW^ ÊÊÊ 
^^^^^mmWmWWÊ

IIQjC Ê '':-:*ú I kfc^C^^^wfcj ^

í;l;jlflV;lJf:I«([j] mmmatm^^Bjff.- ?I6MUNTIClSíWlC^AMLF^vfflEL 3 ffàííM
_____}_________] «a* -.^K/ ClirQNlCKI • TAKUSZ JURAS1 X*17 ^KJfc«Jl

IV&8Í 

Xm^SSmSta-^'9' M^PI^

mm/ciMíSnmM/aWMSE!¦ ^^aw__|ÉI^______\

^^—————————^^^^——. *^^— —^—j^—.-i-¦—--—--¦¦ rn i, i-... \ "-^^^^SÍSlB^^^^-I

5^ 
Á Pflinn J**\\Jm\ COLUMBIA PICTURES «MISWTA eo<A fnooe/çAo

T6IDR 
^ YMar.tMa.Gsws X"5

eéèi tfil VEÉDABI Mi?S5BS'I m\ sm* ' *** jf BiPMr-fWljp , ml

TAPETES
Compro tapetes penas, chine-

ses, estragados, esburacados. -
Fone 455030. .

iaai

CASAMENTO
; NO EXTERIOR - 30 .lias - Oa*
rar.tia de scr.edade — Comullas cra-

jtis — * is II - 15 is 11 — A». 13
ide Maio 33. sala 71S-16 - K-9Z&- -
!Dr. LEITE. SíêO

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS

RACIONAIS E ESTRANGEIRAS
LAVA — TINGE — CONSERTA

Rua Pedro Américo, "205

7 OFICINA F&MILIAR "•*.**

FONE: 25^478 — ADÃO PLNHEIBO

WM1
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Glenn FORD
Ernest BORGNINE
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TORPEDO RUN Com

i-.. -* aa-t DIANE BREWSTER • DEAN JONES
tm ma • edmund isn¦^••r^k-.'*! /*>. • Meirocolor •
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NAO PENSAVa4MOS NO AMOR
FOTONOVELA COMPLETA

SABER CONHECER A QUEM AMAMOS • O URSO DOMESTICADO
O PAO DA VIDA • AMOR. ORGULHO E PRECONCEITO

AS COISAS NUNCA VISTAS DO CINEMA • MODAS • DO MUNDO INTEIRO • ESPELHO DE VtNTJS
ASTROLOGIA E FELICIDADE • POESIA ¦ COZINHA ¦ CANÇÕES • BELEZA • PASSATEMPOS, ele., ate

a revista indispensável
Cr$ 15,00 - Nas bancas.GRANDE HOTEL

LUZ DEL FUEGO PROMOVIDA A CARTAZ MUNDIAL!
Contrato à vista
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para Las Vegas -
Realmente sensacional a pro-

posta feita a Luz dei Fuego, a
pioneira do "strip teasc" -to Bra-
sil c que todas as noites demons-
tru a arle de bem despir-se no
teatro Carlos Gomes, dentro da
revista já cm quarto mês de rc-
lumbaníe êxito no carta.-! —
"Mulher... só daquele jeifo.'"
Dentro de mais alguns dias con-
cretizadas as negociações, Luz
dei Fuego embarcará para Las
Vegas tios Estados Unidos, onde
irá ganhar mil dólares diários,
ou seja, feito o câmbio, mais dc
150 mil cruzeiros por dia!

Mil dólares diários !
Promovida a uerdadeiro cartaz

mundial Luz dei Fuego está te
despedindo do público carioca
nos últimos dias de apresentação
daquela rcuista e, assim, o cario-
ea que tem à sua disposição no
Carlos Gomes, poltronas confor-
laveis desde apenas 40 ruzeiros,
verá a artista fabulosa que, cm
Las Vegas, vara ser vista, exiaird
dr cada freqüentador da buatt?
para onde. está sendo contrata-
da, pclo menos 6 dólares (qua-
sr. mil cruzeiros!) que é o preçodc um luoar ali.

65362

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

TEATRO MUNICIPAL
Direção da Comissão Artística e Cultural

TEMPORADA DO CINQÜENTENÁRIO.

SANDRO apresenta:
GIMBA

(0 Presidente dos Valentes)
de G. GUARNIERI,

com
MARIA DELLA COSTA

Direção: FLÁVIO RANGEL - Cenário: TÚLIO COSTA
"AVANT-PREMIÈRE" — AMANHA, DIA 2. — AS 21 HORAS

Patrocinado pelos 
"Lions Club", do Rio de Janeiro c Sociedade Teatro dc Arte,

e em beneficio do Serviço Social dos Parques Proletários.

APENAS 5 RECITAS NOTURNAS, ÁS 21 HORAS
Vcsperais na quinta-feira, às 16 horas; sexta-feira, às 17 horas; sábado •

domingo, às 16 horas. Preços reduzidos.Bilhetes à venda na Bilheteria do Teatro.
IMPRÓPRIO PARA MENORES, ATE 18 ANOS 65374

LIMPEZA DE FORAÇÕES NO LOCAL
COM MÁQUINAS AMERICANAS

Lavc-sc, tinge-sc c conserta-sc topetes, cortinas Orçamentos a domicilio sem
compromisso. Litec Lavanderia Hilda, Tapetes Estofos Cortinos. 52-2498 — 58-8270.

1161

DECALCOMANIAS
AMERICANAS

Para porrrlana. I oura», vidro», rcrâmira, fie.
«loque varinnla. Representante -para o Brasil:
COSULICH DO BRASIL, Rua Álvaro Alvim, 48,
d. 901, tel, 22*5110, ramal 901. 426

•1 SEMANA 0ÍSUCÍ8S0 00 NlfflR FILME 00 ANO' ?£*£%¦

|1 M\fm__tjà_TGU DP GSBMVflL
¦ ¦;._•• ,:^ 77^yíi\ MARCK,,-CAMUS^ t»tg«1',»V'w-t,-pfffv Çl*a3g*a^^*R"^!«--viUj jg-y^^Mw- '

PR0I6JDO
•ATE KAMOS.

$*Hn>n*M 60,00
TiCjtTtastò hi3G,ÕÕ

OPERA' pm*fmí gr BQ-»fif.'o> l/ytô e?rW f

Lavam-se Tapetes
CORTINAS

FICAM NOVOS
LAVAGEM F. CO.VgtKTOt

CASA "JÚLIO"
TELEFONE: 27-7195

COPACABANA
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COimEIO PA MANHA, Térça-Feira, t de Setembro tíe 1050 2.° Caderno

COMPRA E: VENDA UE PRÉDIOS E TERRENOS (Continua)
Centro
CASTELO — Salas parn entrega ime-
diata — Vendem-se esplendidos con-

Íuntos 
de frente, andar médio, com

lanheirn privativo e kitchnett em
suntuoso edlfli.m acabndo de cons-
trulr — Prego deide Cr» 700.000,00,
(eondtçSes de venda a combinar) —
Visitas dias utels das 0 em diante á
Rua rranWln Jiooievelt S3, í.« andar,
e maiores detalhes com a ENIR
LTDA. Rua Ouvidor 88, S.«, tels.:...
23.0882 • 23-0883. 7209 100

LOJA — Sio Cristóvão — Perto Botafogo
da Praça da Bandeira, passa-be o
contrato com telefone, e um gran-
de galpão. Rua de São Cristóvão
344. 18529 200

Apto. de frente APTO. MAGFCO, Oporttii.ldnde nEl-COLIl/A PEHU - Vendo tpto;|AV, ATLÂNTICA - Frente, 0.» snd.'AV. nUl BARBOSA -- Baratlsslmo IPANEMA — Av. Vieira Souto, fren»
Vende-se, com 2 quartos ótimos, ]i,r- irará — Posto 4 1 2, (te., novo. 0." and. r|io luxo l por a dar próximo a Prata 2 qtos. j talai. dtp. e qto. de empr, .Vendo apt, luxo, 3 quarto» com ir» • tf P o mar, apto», de luxo a» partir

vala: ampla ll„ ]. tnv.,2 giç-,2 sali.t. 3 quartos co .t armários em. ele, Inf.. Si»lil)81 —. FERREIRA. ,\ mários embutido», laláo, 2 Jardim'de CrS 3.7CO.0O0 — Duplex CrS(íim de inverno, »al», cozinha, área : prox. pt
de serviço e dependência de empre- qt».. banh. soe, coz,, qt. banh. ein-biitirlos, 2 brnhclros rociai» 2 quarto.

LOJA — Firma Industrial pro-|
cura lo.lu em bom ponto comer-,
rlal, preferi velmente no centro,
da cidade. Não se atende a cor-
retores ou intermediários. Cartas:
para a portaria deste jornal n.°
21828. 21828 2091

AV. N. S. DE COPACABANA 73 —
Vendo vazio apto. S06 »| amplo dor-
mltôrio, banheiro e Kit. parte faclll-
tada. Ver no local. Ini: J. Malafala
— Tel: 43-9105." 1561 100

CENTRO — Vendemos á Ladeira
Frei Orlando, 12, o apto. 401, de
frente, para ocupação imediata, com
saleta, 1 »ala, 1 quarto (separado»),
varanda, cozinha e área com tan-
que. Sinal de Cr? 400.000,00 e em 3
anos Cr*- 500.Of-0.00. Chaves no local,
com o porteiro. Imobiliária Lemos
Ltda.. à Av. Nilo Peçanha, 26. 7,<* a|
702 — cl sr. Freire. Tel: 22-2483 -
42-9306.Y  65582 100
APARTAMENTOS RUA SENADO —
Construçío de Pederneiras, financia-
mento da 8ul Amerlca, entrega ime-
diata, a partir de 750 mil cruzeiros,
no último andar. Infor-maçocs: Tcl.:
26-6435. 26563 100
CENTRO — Vende-se apto. duplex, cl
130 m2 na Av. Rio Branco, 185, p!
residência de luxo ou escritório. An-
dsr alto. Vista espetacular. Tratai
pesso.rlmentc c| os prop.. CIA. DE
SERVIÇOS E ENGENHARIA SERF.-
NA, i R. Araújo Porto Alegre, 70.
8.» gr. 807. 19977 100
BAIRRO DE FATLMA — Vende-se
ótimo apto. pintado a óleo, c| sancas,
• ílorôes para entrega imediata, na
Rua Cardeal Leme, 171, apto. 203,
composto de 2 bons quartos, 1 sala,
cozinha e banheiro, árca com tanque,
dependências para empregada. Preço
baie: CrS 1.050.000.00, sinal de Cr$
600.000,00 e o restante a combinar,
bem facilitado. Ver no local e tratar
na PREDIAL CANADENSE LTDA.,
Ru» Álvaro Alvlm 21, grs. Í206|08 —¦
Tel.: 32-7921, de 2a. a 6a. feira, das^
0 ás 17 horas. imo 100
CENTRO — Vendo andar inteiro c|
80 m2. c| um sanitário privativo, pre-
dlo •-recem-termlnado. Entrega ime»
diata. Preço Cr? 2.100.000,00, entrada
600 mll, parte em 1 ano, restante ti
nanciado em 8 anos prestações de
Cr$ 9.751,00; Tratar R. Carmo 38
4.» andar — SÉRGIO CASTRO —
32-8540 e 52-0852.
CENTRO — Çxcclcntc oportunidade
— Vendo aptos. c| amplo qto. e sa-
la separados, banheiro, cozinha, area
c| tanque e deps. empreg. comple.
tas. For apenas Cr$ 790.000,00 c| 10%
entrada a combinar, e restante a Cr«i
7.900,00 somente, sem parcelas Inter-
mediarlas. Obra lá iniciada. Ver c|
corretor R, André Cavalcanti n. 148.
Tratar R. Carmo 38, 4.n andar
SÉRGIO CASTRO — 32-8540 e .
52-0852.

CENTRO Vendo pelo preço antl*
go Já com as paredes prontas, c
amplos quartos, sala, banheiro, am-

Íila 
cozinha, area c| tanqu-, garage

unto ao Bairro de Fátima. Preço
fixo CrS 895.000,00, pequeno sinal,
grande financiamento — Tratar Rua
Carmo 38, 4.» andar — SÉRGIO CAS-
TRO — 32-8540 c 52-0852.

CENTRO — Vendo 2 salas de frente,
Juntas ou separadamente c| G5 e 40
m2, c| 2 banheiros, entrega em 30
dias. Situadas no ultimo andar. Fre-
CO Cr$ 3.160.000,00 c| 1.200.000.00 de
entrada, parte muito facilitada, res-
tante a Cr? 20 mll mensais. Ver Av.
Graça Aranha. Ed. Augusto Severo
salas 1417 e 1418. Tratar R. Carmo
38, 4,o andar — SÉRGIO CASTRO
32-8540 e 82-0832. 60590 100
CENTRO — Vendo à rua do Ro-
sirio 10G — 108, para entrega em
poucos dias, os dois últimos an-
dares com acabamento luxuoso,
tendo 320 m2. de área, mais be-
Iísslmo terraço. Ver com o por-
teiro e tratar à rua Sete dc Se-
tempo n.° 88-9.° andar. Tel. ...
S2-6213. 57718 100

Lojas e Escritórios
LOJA — Vendo na Rua 7 de Se
tembro 88 (galeria) com 21,50m2, fa
olllto.l-, so por perito. Inf. com J.
Malafala, Av. Presidente Vargas, ..
417 tel: 43-9193. 1564 200

SALA — Vendo conjunto de 4 salas, I
A Av. Tie/e ile Maio, edificio Dar-|
ke. Tratar cóm Hilton Uchôa Cavai» j
cantl, Av. Erasmo Braga 201) grupo
302. Tels: 22-1509 c 42-4172.

7220 200
LOJAS - Vende-se lojas acabadas
de construir na rua das Laranjeiras
n° 338. Tratar n i BOLSA DE IMO-
VEI8 - Av. Rio Bianeo IIo 128 - Io
andar. 28301 200 :
CENTRO — Pavimento -- Vende-
mos no Edificio "Avenida 25", oi
II.' pavimento, com 13 salas, 2 sa-
lões e sanitários, paia entrega ime-!
diata. Plantas, detalhes e informa-
ç6cs com IMOBILIÁRIA LEMOSl
LTDA., á Av. Nilo Peçanha. 26,
sala 702. Tel. 23-2483 e 42-M06.

LOJA — Vendemos à Rua Barata Ri-
beiro, 818 iconstrução a iniciar», ci
215 m2 óc arca ulil, a razáo de CrS
50.000,00 por in2. Pagamentos a com-
binar. IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.
Sr. Freire. Av. Nilo Peçanha 26, .*•'
702. Telefones 22-2-18.1 ou 42-9306.

65309 200

gada, Final de construção entrega
cm dezembro. Tratar Rua Domingos
Ferreira, 83 - Apto, 306. Tel. 87-8S00,

28333 400
PRAIA DE BOTAFOGO. 118 - Fren-
ti» i Av Osvaldo Cruz e á It. Se-
naaor Vergueiro, vendemos »pts. de
I e 3 quartos, e demais dependen-
cia». Preços a partir de Cr) 860.000,00
— Condições de pagamento a combi-
nar. Psra visitas, marcar hora pelo
tel. 32-7921. Tratar na PREDIAL CA-
NADENSE LTDA. Rua Álvaro Al»
vim, 21, grs, 120608, de 2a. a 6a.feira
das 0 ás 11 horas. 26371 400
BOTAFOGO — 175.000,00 de sinal.
Aptos, prontos, dc sala, 2 e 3 quar-
tos, banheiro, coz. dep, de empre-
Rada e árca c| tanque. CrS 173.000,00
seis meses após o sinal e o restante
financiado em 10 anos, Ocupados sem
contrato. Ver à Rua Álvaro Ramos
233. Vendas exclusivas: WALDEMAR
DOXATO. Rua Rodrigo SUva 18, si
301. Tel.: 32-2438. 21834 400

ATENÇÃO! Oportunidade, vendo
todos de frente, no melhor ponto
da rua Voluntários da Pátria, la-
do da sombra, apto. de hall,
jardim de inverno envidraçado, 2
salas, 3 ótimos quartos c/armá-
rios embutidos, copa e cozinha

preg. gr, área tanque: p 1.800 c íi-.de empreenda, gara?e entrega imedia-
nane. Tr. chaves c, FONTELES. á R.'ta. SILVIO FLEURY — 38-4320.
Rdo. Correia, 28 apt. 202. Tel: S7-387U.Í 2238 700

2270 700 GiOPACABANA - Vendo 2 aptos, um,  . .,.1 térreo c1 quintal" de 2 quartos, sala .-**. ci0»c, banh. em'côr, box sep. JsrBARATA RIBEIRO - Edf. novo
por andar — Cr* 3.300.000.00. VendoU demali dependência», tem 100 m2.
4 quartos, com armários embutidos. 2!preço 1.400. BAS1LIO — Tel».:

RUA CONSTtANTE RAMOS 121-102 -|
Vendo
uma
las, corredor, 2 qls. sendo um duplo,

¦1223 700 de inverno, andar alto, bel» vista. 4 OuO.COO — Todoa de frente, com 4
todo pintado a óleo. Preço 2.400.000X0 qtos. 2 salões, 2 banheiros-, » dc al-

« ,..vn . rnnfórto fnt tórrcrT - M-i ««¦«"•«•o fm 5 anos e de»'. moço. toilette, dep. dc empregad...
veleira mui com famiT*a- '"*" * pendência». Tratar SILVIO g*.iag». «tc. Edifício de apenas 9
\. ^ "í 5?'.?,,'}„ ..!,Psí.-íft^ FLEURY - 36-4320. 4221 OCO apto», ió temos 4 á venda, Inicio

banheiros sociais, 2 salas, copa, co
zinha demais dependência» rom fa-
cilldade de pagamento vá vcr pari
crer — SILVIO rLEURV — 30-4320.

2244 700

36-3822 e 37-2209. 4183 700
COPACABANA — Vendo ótimo apto.
sala e quarto seoarndo e dependeu-
cias completa». Sinal 300 mll e 500

ÃTT • '»¦»-. amt u*„,,~ „•*.,¦*¦• ~^Tr,*.íelTI s anos. BASILIO — Tel».: 36-3822AV. ATLANT. — Vendo apto. alto •n.o-inn 11.1 mn
luxo 5 qunrtos, 3 salões, 3 banheiros!1? vm9' ' u '""

dim de Inverno df 27m2. emp. copa-
roz,* com 8 armários emb, grande
át-ca ajard. rom dep, comp. de emp.
Notas: todo atapetado <• cortinas, com
.«.-nicas decorativas totalmente pintado
a óleo. próprio para familia dc fino
gosto. Valor CiS 2.800.000,00 a com-
binar. Area 152m2. Vcr com o pró-
prio no local das 10,30 á» 17 hans.

2251 7C0sociais, 3 quarto» de empregadas:COPACABANA — Vende-se um gran-
pronta entrega riquis-lmnmcntc de-ide apartamento A Rua Domingos Fer- Lnc»,n «•./-, n»**»» o a «a 1.»
ceado. SILVIO FLEURY - 36-4320.,relra 21, 11.» andar com garage um !™B°Jiri.. P ví-ÍÃm «»".'. „n?2242 700 por andar. Chaves com porteiro. - j 

"'«""d,'.*Ti<"' ~J' "."T;*?; 
V„,,P lPALACETE - Vendo Ipanema pró-'Tratar diretamente - 36-0341. £?¦»£* Si'^*„l}J^iiP}S£ximo a praia com grande terreno pá-, 2198 700 I"?0."! a*1-Pc*"do>' portfio de ferro

ra moradia ou embaixada tratar SIL- --,„„„,, 7--^—-^ **-J„¦ !arllstl.co» c°Pa' c°1- depend de.cm-
VIO FLEURY — 36-4320 2243 700'COPACABANA — A CIA. DE SERVI- ,pregados, garage. Preço CrS 'COS F. ENGENHARIA SERENA, ven- ;3.600.00n.00 sendo 30% financiados c a

combinar. Vazio, b) apart. Junto á
Av. Atlântica ttndo 3 quartos, sale-
ta, grande aala. copa,- cozinha, de-
pendências de empregado», garage.
Vazio, Preço CrS 2.400.0000,00 sendo
40T-* financiados 'a combinar. Vcr e
tratar com a IMOBILIÁRIA TORRES
LTDA., na Avenida Almirante Barro-
so, 90 — 11.° sala 1113, das 15 ás 17
horas diariamente. 19971 700

RUA GUSTAVO SAMPAIO - Vendo:dc s „. Toneleros. 261. o» aptos, deapto. rlqulsslmamente decorado vistn|n(*. i02, 201. 302 e 602. nvos ed. de
para o mar andar alto pronta entre-
ga 2 salas, 2 quartos com grandes ar-
márlo-: embutidos e demais depen-
dòncias - SILVIO FLEURY — 36-4320.

2249 7C0
COPACABANA - Vendo apto. á R.
Djalma Ulrich n. 57, com quarto, .«a-
Ia conjugados, banheiro c kit. — Hil-| 22-2231.
lííLÍCh0aoo?apv!fnn V" Av*JÍT.Um0! APTO. NO TERRAÇO - Vendo à R.
â,.1?Í,n.2S'«ii?P° 3°2 " 

£.,„ ™;B. Ribeiro. sslSo, 2 grandes quarto,.

acenas 2 p and. e s' pilotis, de sa-
ISo ou sl.. 3 qtos. c arm. emb., 1 e
2 bAnhs. sociais em côr, copa e cor.
c| azulejo até o teto, área <* 2 tan-
quc, qt. emp.. garage. Ver no local
c tralar c! os prop.. á R. Araújo
Próto Alegre. 70, 8.0, gr. 807 — Tel.

19074 700

J 22-1360 e 42-4472 25610 700
COPACABANA — Vendo Bairro Pei-
xoto, apto. de frente, com sala. ba-

copa, cozinha, banheiro c: box. área]nheiro c Kit. Preço 370 mll crz. —

ptes,
,vii,„, vir a, nu v««.i« -.*-..-» 1 Imediato. Pagamento facilitado du-OTIMO NEGOCIO! Vendo «Pto.irmnle „ conslruçAo. Preço de cuslo.
pronto entrega Imediata a rua Se- oportunidade excepcional. Temosnador Vergeulro c/hall, gala e
quarto, banheiro e coilnha ame-
rlcana. Sinal CrS 100.000.00 na

também um de terraço no Jardim de
Allah, descortinando maravilhosa vis-
ta para a Lagoa e Corcovado c! ter-

messa 150.000.00 o saldo finan-i^0H„d'?" ml'-,„derf'xV;nÍÍ2 Slrc,un--.u-i« T,.i.. ... . •>« n9m 1 dando todo o apto. de living, 2 qto».
ANITA rrÍBFRT 

* 
vVr nn ln~'» d<í "''S05"' b""h- «^Me? def. deAMI A Iifcl.ol-.Kr — Ver no IO- empregada, garage etc. CrS 2.500.(K0.

cal com 0 porteiro. 4199 900 Obras Já Iniciada. Planta» e informa-
--,¦;,.-..,„„  Coes c| LUIZ SEABRA - Av. DelfimFLAMENGO - Apartamento pron» Moreira 902. apt. 202 - Leblon. Tel.:to - pari-, entreba em 30 dias - Ven- 47.7370. «232 1300de-se magnífico. andar elevado,'  .
composto de 2 salas. 3 dormltónrj e^AV. VIEIRA SOUTO — Vendo apto.
demais dependência». Preço CrS ..jalto luxo, 1* por andar, 3 salócs, 3
2.1O0.CO0.0O com 50«Tr facilitados e quartos com armários embutidos, 2307» financiados em 3 anos. Deta- quarto» de empregada, garage paralhe» e visita» com a ENIR LTDA., I 2 carros, cop«-cozlnha, demal» dc-rua Ouvidor 86, 5», tels: 33-0662 — I pendências. Tratar SILVIO FLEURY23-0688. 27172 900 _ 38-4320. 2238 1300

_ . >A»V<tsVV<irVV>>A<<V»^rWV<W<W«VsrV-^^
FLAMENGO — LARANJEIRAS - R.
Coelho Neto — Sala e 2 quartos.;
dependências completas e garagem
(privativa). Frente. Em construção.
para entrega em 12 meses. Preço
CrS 1.100.000,00, pagamento a combi-
nar. Demais pormenores com sr,
Ellseu, tel: 52-1734 (das 9 ás 16 ho-
ra»), 64700 000

¦ nniPiras

área, dep. dc empregada e gara ...,  .
gem. Sinal 100.000,00 na pro-!rua joaouim nabuco « - Ven" c tanque, den. completas e terraço. Alugado sem contrato. Tratar tcl. «UA PAISSANDU, 46 — Vendo par»
messa CrS 100.000.00. presta- 5oü.pJt2%Wo.^,ü«°*o48de 70m2. ao*ft^n.n^tto*«n-10 anos entr|ga 26-3470. 20661_700 g/rtç 

em outubro aptos.. 501. 503,
ções de CrS 10.000,00. O saldo^ala de refeições com 21m2, copa, ^*^cs' 

BASILIO - Tel. 38-38Í2 cOPACABANT^cSSTwenTs 30» 
"em, 

por Cr» 2.000 ÒOOMiP"a

VENDO TERRENO — Com 500 m2 e
2 frentes por Cr» 1.200.000.00. Pa-
gamento facilitado. Tratar dlretamen-
te com o proprietário a Av. NiloPeçanha 155 s. 611. Tels. 22-3312 r
32-5524. 25306 1400

VENDO 1 loja futuro Mercado Muni-
clpal — Setor oitl-gi-anjeiro. Renda
prevista OS 30.000.CO por mês. cm
construção na av. Brasil, Kosmos,
Eng. Mad. Fernanda, urgente, moti-
vo viagem Lisboa. 27-0453.

1204_200

ATENÇÃO! — Opqrtunldade! —
Vendo loja cm construção no me-
lhor ponto comercial de Laranjei-
ras por 20.000,00 m2. Tratar tcl:.
26-0281 — ANITA GELBERT —
Haro e único negócio!

4193 200

SALAO DE CABELERE1RO DE LUXO
— Vendo urgente, em Copacabana, ç|
grande movimento, motivo viagem.
Preço de ocasião. Inf. 57-6961 — FLR-
REIRA. 4230 200

em pequenas parcelas. Financia-;cozinha 5 quartos com banheiro.1. _

LARANJEIRAS — Rua Soares Ca-
bral 62, 6.** pav. ultimo de frente —

gara* i C-*°ora iniciada. Vendemos com vestt-
jmhl-' b*-*°* saláo, 3 ótimos quartos, 3 ba-combi

mento em 5 anos Preço fixo,!privativo.-, os 2 últimos andares c. B. RIBEIRO, 96 — Vendo anto. qt
Tratar tel '6-0281  ANITAívl?,a'para ° mar' 3 l"*"1"5 *-e em" e s. sr-parados etc. Sinal 15". Mll.
r.Vl RVRT 

' «Wrn-ln dlàrlamoiito P"c8*-*»a — Hilton Uchoa Cavalcanti Saldo 0.300 mensais - BASILIO —

_ ___ _ de sinal ou automóvel 1957 58 como nar. Inf. J. MALAFAIA — Tel. .. I nheiros sociais dependências comple.

GELBERT. Atendo diariamente
das 3 horas ás 20 horas.

2127 400
BOTAFOGO — Grande oportunidade
—- Vendemos em otimo local os ultl-
mos e magníficos apartamentos, com
aproximadamente 145 m2, compostos
de 2 salas, 4 .quartos (sendo 2 con-
jogados), 2 banheiros sociais, copa-
cozinha, ampja arca de serviço e dc-
pendências de empregada. Preço: Cr$
2.550.00Q.0O com Cr» 1.400.000,00 fi-JA R. BARATA RIB

Av. Erasmo Braga, 290, grupo 302 Tels.: 36-3822 e 37-2209.
Tels: 22-1369 e 42-4472.

25604 700
13338 700

COPACABANA — Vendo apartamen-
lo inicio Barata Ribeiro, lado d.t som-
bra, primeira locaçSo. 91m2 de cons-
trução esmerada, sala, 2 auartos, etc.

APARTS. VAZIOS _ Magnif. local
Otimo p| renda ou moradia, cj qto.
s?p. sala, var. banh. cl box, coz. , - .„ ,,,.. ,.,,„,„
compl. area serv. d qto. WC emp.! Informações: 38-4412 - KURT
Vendo a partir de I milh.lo CrS — *•¦
nnrH1."57-71 

" 57'63" * CARVALH0 APARTAMENTO COP~=~Frcnte,kuuha. vende amplo e confortável, rua trans-
versai perto da praia, 3 quartos, 1vendo apart.|--n|a, e den.. grande financiamento

21824 700

r«!an™"ee^bln.r.UV.»i,"e ^"-l r^% ^^1^^^^^ ^C' ^onómlca. 20 anos vcr e tratar
mai« detalhes' Av Ali-'i*antp Bar.' ,q gr. saia jantar, magnif. ll-]Com o pronrlctárh. diariamente até
roso 2-Í50'and Tels;V-7734 e IT1"8; r0Uparla' gl'-Jard- lnV- 2,banh- as 14 ll0ras' rua Duvlvler. 24 aoto.iu;o /.-u<. .mu. ioi.-. u í.ji c ...|'C6i), copa-coz. árca «crv. c1 oto.'rn2 — preço ocasiflo, vlager- >.»•••«-

parte de pagamento, a CIA. DE SEU- 43-9193.
VIÇOS F. ENGENHARIA - SERENA,
vende, lindo apto. de hall c\ elevador
privativo, sl., 3 qts., banh. completo,
coz., azulejada ate o teto. área com
2 tanques, dep. p| empregada, ed.
sóbre pilotis. Vcr h Rua Toneleros,
261, apto. 102 e tratar 1 Rua Araújo
Porto Alegre, 70 — 8.» Gr. 807. Tels.:
22-2231 e 42-0460. 19973 700

Sotatogo
BOTAFOGO — Vende-se na Rua
da Pasagem. 48, as casas III ou
VII. ocupadas sem contrato c! va-
randa. 2 salas, c 4 quartos espaçosos
etc. 80 por cento financiados cm 10
anos. Ótimas para residência ou sub-
locação. Tratar A Rua da Quitanda,
97. sobrado. Sr. VITORIO.

26516 400

S^"TÜNCÍONARIOS -" Vendo —
motivo viagem lindo apto. duplex.
hall, 3. varn. espaçosa, 3 quartos etc.
c| garage, armários embutidos tó-
das dependências magnífica vlsta.
Vcr Rua Farani 61, apto. 307. Visi-
tas exclusivamente das 14 às 17 ho-
ras. Base 2.300.000.00 sendo 560 -.
IPASE 25 anos - ÜOO.OOO entra.la
restante 2 a 3 anos T. Prlce. Tratar
27-1862 Jorge Lisboa. 10773 40U
HUMAITA--- 

"vendo,' 
nn Rua HtimnT, I

tá, 44, esquina dc Cesário Alvim, o;
apto. 201, dc frente, constando cie 1
vestibulo, ampla sala 2 quartos, ba-'
nheiro coz. c demais dependências
compls. Cr? 1.400.000,00, com CrS ..
900.000,00 cm 68 prest. (T.P.) Chaves
cl porteiro. Tratar com F. PIMEN-
TA, à Rua Bolívar, 115-6.' and., tel.:
27-2122. 66165 400
VENDE-SE à Rua Voluntários da
Pátria, 340 u apto. 401, dc sala, c qt.
separuclos, kit. c banheiro, todo pin-
tado de novo. Tratar na -Atlântida
Imóveis LUI.-?., à Una Senador Dan-
tas, 80 — 18." andar. Tcl: 32-9253.

7336 _400
BOTAFOCJO — Vendo apartamento
frente, vazio, sala, 2 quartos, depen-
dnclas completas empregada. Preço
CrS 1.400.000,00 com 50c/e financiado.
Vcr a Rua Huinaltâ 109 apt. 907. ln-
formações 46-3750. Tratar Dr, AMIL-
CARD NUNES Av. Copacabana, 1229,
apt. 302. 8110 400

52-8493 — SIB — SOCIEDADE IN- vac cmn - ffarare EntreiVlm-lH """-"'V-
QORPORADORA BRASILEIRA S.A, | $£« CT! sOO^W c"* 

'C7$ "'
6«Z5J T00. 1.500.000.C0 de entr. c rest 3 ano.,. COPACABANA

BOTAFOGO — Apartamentos c\ 60ri:Inf.: 57-3771 —37*6573 cj
financiados em 20, 15 ou 10 anos — ROCHA.
Vendemos os últimos apartamentos - .'
compostos de jardim de Inverno, sa-iP0ST0 6 — Vendo apto. a Rua Joa-1 LUIZ HACK
la. 2 quartos e demais dependências.!qulmi Nabucu 46. um por andar, to-íl2.o. sala 1207

COPACABANA — Vendo na Av. Hen-
rlque Dodsworth apartamento de
frente com 6480 m2 de área útil,
composto dc hall ,sala, quarto, cozi-
nba ampla, banheiro completo, quario
e banheiro dc empregada e árca dc
serviço *ój tanque. Preço CrS 
1.228.000,00 com CrS 228.OOO.OO cm
10 anos. Maiores informes pelo tel

1562 90(/'»**s e garancrrr CrS 2.650.OOO.OO faci-
..Iltados e financiados. Diretamente HVendo o apait. 705; o proprietário a Av. Nilo Peçanha 155

s, 611. Tels. 52-5524 e 22-3512.
25567 1400

FLAMENGO
da Pr. Flamengo 8Í com linda vista
saicta, 2 ialas. 3 quartos, copn-co-
zinha, deps. emp. 2 jardins Inverno,
entrega desocupado. — Preço CrJ...
2.500.000,00 sendo metade a vlsta —
Pode ser visto das 9 às 11 c 17 ho-
ras em diante. Tratar Sr. PEDRO-
SA, Av. 13 de Maio, 13, s[ 1.911.

25563 900

lávea Jardim Botânico

Vende-s*? CrS

J. BOTÂNICO — Apartamento
constando de: 1 sala, 3 quartos,banheiro completo, cozinha, quar-

,,.,., , , .,.,„„- ,.,.,. to e dep. de empregadas, garage.20634°70o;23-7'7» - «a'"a> ™'«i «-„Ç.E.LSr^ ÍOcupado com contrato vencido.
Preço: CrS 1.500.000,00 com Cr$27375 700

CARVALHo'J80r000:0n0°"TnarTame.Z::de («nte.^O^ financiados. CIVIA -
2251 700 vario, saicta 6 ni2. cozinha, tanque. 1, «mie 1 2ala í nuarto bân èlro ,TraV- Ouvidor. 17 — Xü\\. dc

. .... , NÍS^SvJSÍf' fiuir!° £™-,^„T,*-£.¦« * 52-8166.

Local calmo e de grande futuro.
Edificio moderno cm final e> cons

do pintado a óleo, com salão, 3 qts. 138-4366sendo um com 24m2, copa-cozlnha
trução com entrega marcada para íe-!com azulejo até o teto, 2 quartos de
verelro de 1060. Preços a partir de. empregado, garagem — Hilton Uchoa
Cr$ 1.380.000,00 com CrÇ 720.000,00
financiados em 20, 15 ou 10 anos c
todo o restante grandemente facili-
tado. Plantas, visitas e detalhes: Av.
Almirante Barroso 2-15.0 and. Tels.
42-7734 e 52-8493 — SIB — SOCIE-
DADE INCORPORADORA BRASI-
LEIRA S.A. 67258 400

Cavalcanti — Av. Erasmo Braga 299,
grupo 302. Telefones: 22-1569 e ....
42-4472. 25606 700

Rm São Jwé, 90
32-7092 c á noite:

19996 700

POSTO 5 - Rua Sá Ferreira 214 -
Vendo ótimo apto. 402 (fundos, va-
zio) tendo 2 salas, 8 qtos. ou 1 sala
e 4 qtos., demais dep. por CrÇ

APARTS. DE LUXO — Vendem-se.
Av. Vieira Souto, Av. Atlântica, Ca-
nlng, Cons. Lafaiete, Joaquim Nabu-
co, Viveiros de Castro, Sá Ferreira,
Leopoldo Miguez, Miguel Lemos, etc.
Telefone 52-9231 a q. hora. 20677 700
ANITA GARIBALDI — Vendo, apt.
alto luxo, 1 por andar, pronta entre-
ga, Edlf. novo -í quartos, 2 salões, 3
banheiros sociais, copa, cozinha. 2

vassávei, e um dc 2 quartos. 1 sala,'de 8,30 às 18,00 horas
banheiro, cozinha, de frente, va-
zlo, sombra, pintado a óleo, finan»
ciados — AVERBUCK — 32-9449 -
37-1166. - 2Ü645 700

BOTAFOGO — Vendo a rua Ge-|anos, a combinar. Chaves no local
neral Severlano 70 apartamentos;Tratar cj J. MALAFAIA - Tel.:
de frente, com 2 salas, 2 quartos,! 43-9195. 1566 700
banheiro, cozinha, quarto e dc- _. rnf.iínipíirT»; «„„.
pendências de empregada, árca £lPof5VARD*i?,n0 

"~ C0P*A,-
dc serviço Cr$ 1.590.000,00 sendo ^ABAN-V - Vende-se magnifI-
50% à vlsta e 50% em 5 anos pe- ^%*-?"ta„mentos ,dc sa,»« -iard,im
la tabela price. Ver no local ci£« Lnlern0, com 3 ?«" 3 ai"P'»s
tratai à rua São José (90 S/2003. S""1^ .c.°.m ¦™">os embuti-
Tel. 52-3190. 22560 400!d2s« banheiro social, çopa-cozl-
^tv<WWyWW»-«vwvw»^<»»y-»>-" nna, e demais dependências com-

pletas de empregadas, em prédio
moderno. Construção já iniciada.
Sinal de 5% com prestações à
partir de Cr$ 13.000,00. Preço fi-
xo sem reajustamento previsto em
contrato. Informações e reservas
no local à Praça Demetrlo Ribei-
ro, 99 logo a saída do Túnel No-
vo e no inicio da rua Barata Ri-
beiro, ou pelos tels. 43-9990 ou

APARTAMENTOS - Dt luxo, to-
dos de frente, claros t amplos opor-

 _,_, r,, vi,  tunidade em Copacabana, na Rua
2.000"ÒÕO,ÕO faclUtãndo'"aorr'em"3 quarto» dc empregadas, garage, 330 Siqueira Campos, Edifício Joy, eom-

m2. diversee ,-rmários embutidos -'posto dt: vestibulo ampla sala, com

COP. — V. apartamento novo, fren-
te, sala. 3 quartos, etc. Rua Constan-
te Ramos, 145, apto. 502. Infs. 52-1725

28531 700

67249 1001
JARDIM BOTÂNICO — Vende-se
confortável apt. saleta, 2 s. 3 q. etc.
125 m2 — 4.» andar de frente c| ele-
vador. 2.500.000 ent. parte facilitada,
aceitando-se auto em pagamento. —
Rua Italpava, 144. Tratar Telefones:
46-0298 e 47-5852. 19982 1001

•>VV%^^»>^^»,>>-.^,^^-,,^-^.tí«-'<>^^^^»^^^^^^^^^^^^»^i'V^

Grajaú
PARA ENTREGA VAGA — Re»
sldência à rua Visconde de Sta.

LARANJEIRAS — Em construção —
Sala e 2 quartos e dependências com-
Íiletas 

e garagem (privativa). Fren-
c. Rua Coelho Neto. Preço Cr$ ..

1.100.000,00, pagamento a combinar.
Demais pormenores cl Sr. ELISEU,
Tel: 52-1734. 62404 1400

silvio fleury. 2250 700|jardIm ,nvern8 envidraçado. 2 Isabel, em terreno de 12,25x60,00,
Copacabana — Vendo apl. 1 por;queitos. banheiro cozinhe irea. constando de: Varandi. sala, com; —

PARQUE EDUARDO GUINLE —
No Ed. Sfio Joaquim construção
já iniciada por Pires e Santos
0/ A., magnif iro apto. de frente
c/belissima vista para Baía dc
.Guanabara e p/os 23.000,00m2 de
Bosques do Pq. E. Guinle c com
amplo salão de brinquedos paracrianças completamente isolado
da circulação de automóveis cons-
tando de: Conjunto de 3 salas, r/
70m2., 3 amplos quartos., c/ar-
mários embutidos, 2 banheihos
completos em côr e c/box, toa-
lette social, ampla copa, cozinha,
2 quartoa e banheiro de emprega-
das, garagem. Area construída de
373,00 m2. Preço: Cr$
4.500.000,00 fixo e sem reajusta-
mento (preço de m2. CrS
12.060,00). CIVIA — Travessa
Ouvidor, 17 — (Div. de Vendas,
2.° andar). Tel.: * 52-8166. de
8,30 às 18,00 horas.

67248 1400

Copacabana
COMPRO apto, na Av. Atlântica —
um por andar — Tel: 52-9231 — Ur-
gente. 9036 700

TERRENO — BOTAFOGO — Zo-i
na Comercial. Vendo urgente, c/j
23,88 x 47 — Tem casa vazia!
adaptável p/Colíglo. ulube, Cli-
nica, Laboratório etc. SOTIC ..
22-7249. 65366 400

SALA, QUARTO SEPAR. j. InVj ban
coz. qto. e empreg. CrS 1.330.000,00
— R. Gustavo Sampaio 650 — Tel.:
37-4685. 23661 700
POSTO 6 — Vendo apto. alto luxo
pronta entrega 300 m2. 36-4320 —

íSILVIO FLEURY. 2240 700
RUA PAULA FREITAS - 1 por an-
dar vendo edlf. novo entrega 90 dia>
2 salões, 3 quartos, sala de jantar, 2
banheiros completos grande copa, co.
zinha, demais dependências 2 quar-
tos de empregada. Preço Baratlsslmo
SILVIO FLEURY — 36-4320 2237 700

andrr, alto luxo, 3 quartos con ar- dep. emp.egaoa e garagem. Preço a,40.00 m2.. 4 quartos, 2 banhei- VENDO apto. de frente de luxo à
K-.nhe.rnTwi.ií1 «.'n- ?Jm?„^-f. Pa',lr' d« Cr$ «0 000,00 Sinal CrJ í ros, copa-cozinha. quarto e dep. rua Laranjeiras 529 em término
S; dSÕeíSfnniis tnrií^nilnri,,» •¦O 030,00, ns promessa CrS .. |de empregadas, garagem. Preço
61eoS P^S^^óé^i&%^\n:ntM. pressões de Cr*  CrS 4.000.000,00 com parte finan-
tar SILVIO FLEURY — 36-4320 5.000,00. O saldo em pequenas par-lclada cm 5 anos. CIVIA — Trav.

2248 70o!celas. Tratar tel: 26-0281. ANITAjOuvidor, 17 —(Divisão de Ven-
das, 2.° and.). Tel.: * 52-8166,

dos bons tempos — SILVIO FLEURY
— 36-4320. 247 700
RUA DOMINGOS FERREIRA — Ven-
do apt. alto luxo, entrega 60 dias, 4
quartos, 2 salas, 2 banheiros sociais,

43-4059. Construção e incorpora-' copa-cozinha. 2 quartos de emprega-
ção. M. HAZAN & NÜDELMAN!Í%tprw» ^w^» 

<~°m *&**£-
LTDA. Rua Mayrink Veiga, 4-iTratar SILVI° FLEUF1V - i^-4.32,0^
ll.o andar*. Corretores no local',,,.,,, •
diariamente até às 23 horas. ^^ u.r4.e"Le n.»*,Av- áM,*ntica*

11889 700 ra-2de .de frente, ci 3 ou 4 qtos.; I

AV. ATLÂNTICA - Vendo apt. alto |GELBERT. - Atende diariamente,
luxo, 1 por andar, Edif. novo, s6hre,das 9 is 20 heras. Otlmo negocio!
pilotis, pronta entrega, 3 salões, 4.. 319 700
quartos com armários embutidos, 2; .-.--, ..IlrM-,.^g . ,. .
banheiros e mármore sociais, copa-1 APARTAMENTOS de alto luxo,
cozinha. 3 quartos de empregada de-!para fino tratamento à rua Dias
mais dependências, garage. — Preço Ida Rocha, já iniciada obra, SO

AV. COPACABANA - OcasISo rara
— Vendo apto. -1* por andar alto luxo
salões de mármore barrara, 3qüartos.

..„,.......,-. com armários embutidos completo, 2PRÓXIMO a praia 1 por andar proi,-| ba„hp1ro, -,nc.|ai-. ,.np„ n^inha
tú t.-i.íf-sèi 3 quuriub, 2 suias, 2 oa-¦ . .

ou 2 salas. etc. ou ruas transversais
Infs.: 37-6981 — FERREIRA.

4228 700
COP. — Vendo gde. apto, and. alto,

;.. frente 4 qtc:. 2 ialaó, 2 bann. etc.

mente dois por andar, compostos
de hall social, 2 amplas salas,
jirdlm inverno, 3 ótimos quartos
c/armários embutidos, 2 banhei-
ros completos sociais, copa e co-
zinha, árca, dependências de em-
pregada e garagem.. Sinal 
100.000,00 na promessa CrS 
100.000,00, prestações de CrS ...
10.000,00. O saldo em parcelas.
Preço: 1.800.000,00. Tratar tel.:
26-0281 - ANITA GELBERT.

11373 700

nheiros sociais dependências oom-
pletas. garage. Preço nunca visto.
SILVIO FLEURY. 2237 700

LEBLON
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

Rua Aristides Espíndola, 22

JUNTO À PRAIA
mais uma incorporação da

CONSTRUTORA CANADÁ
Dando prosseguimento à série dor magníficos edifícios
"DOM", 

a CONSTRUTORA CANADÁ está aceitando ins-
crições dos senhores interessados paro a sut NOVA INCOR-
PORAÇÃO: edifício DOM ENRIQUE de 4 pavimentos (sô-
bre pilotis) — Com participação na administração e cons-
trução por preço rigorosamente do custo. Apartamentos de
fino acabamento, compostos de Suntuoso living — Sala —
Sala de recepção — Sala de almôco — 4 quartos com ar-
mários embutidos — 2 banheiros nobres, sendo 1 com piso
de mármore — Ampla copa-cozinha — 2 quartos de em*
pregada — 2 elevadores. Reservas com 5°o de sinal. Tratar
urgente, devido à grande procura de apartamentos nesse
local excepcional — Procurem-nos, ainda hoje, em nossos
escritórios.

|oiottstrutwa Çanaáa^A.
Av. Rio Branco, 173 — 12.° andar

Tds. * 32-9191 - 22-5458 e 22-0169 65355 91

«nd.. v.t."'para o 
'^i 

pronta ™-\\™n^lY «-300^00 00 financ em--'--- '12 anos, j-cst, a comb. Inf.: 37-6961 —*
4231 700trega com apenas Cr$ 200.000,00 en* ™„7,^.!

trada grande parte em 16 anos e ou-1 *******"
tra facilitada nio perca éste negócio ™"; r—-„-r—, ¦— --—¦ „-,-
para adquirir seu aplo. pronto. SIL- £°!f' T ••)• Ribeiro 2.» and. pilotis,
VIO FLEURY —- 36-4320. 2245 700 i L" i —q- (-'i-S-rni' *?ran*-e !ivlnBidep. e qto, empreg, garage etc. la- _

COPACABANA ~» Vcndc-se à R. Do-
mingos Ferreira, 121, apartamento
ocupado sem contrato cj varanda, 2
salas c 3 quartos, todos de frente e
espaçosos e dependências. Procurar
zelador Antônio no local. 26545 700

COPACABANA — Pronta entre-Ido sombra, 2.500.000,00 — 50% à yis-ÍATENÇAO!  Rara oportunida
ga. Sala e dois quartos a partir de; ••- - Inf.: 57-6961 - ferreira. ijc para f\no gôsto, à rua rcsl
CrS 1.390.000,00 andares altos, j __ ^4232 70° dencial de Miguel Lemos, com
Parte a combinar e parte finan-'AV. ATLÂNTICA — Para en-
ciada em 72 prestações. Vendem-!trega vago ótimo apartamento de
se os últimos apartamentos dc: — frente constando de: 2 salas, 4
Vestibulo, grande sala, dois bons quartos (sendo 1 duplo) 2 bi-
quartos, banheiro em còr com nhelros em côr, copa-cozinha,

todos os apts. de frente, Edifício
Ucplifrtic composto de hall so-
ciai, saleta, 2 amplas salas (25

de 8,30 às 18,00 horas.
67246 1200

COMPRA-SE terreno.no Grajaú, mi-
nimo de 12 m testada — Sr. AMA-
RAL — Tel. 48-6467 20674 1200
GRAJAÚ' — Sensacional oportunida-
de — Sem entrada, sem juros com
apenas CrS 1S0.000,00 a combinar e
restante totalmente a CrJ 20.000,00
mensais, sem parcelas intermediárias.
Vendo aptos. c| 3 grandes qtos. 2 sa-
las, 2 banhs. sociais. copa-cozinha,
deps. empregada e garage. Preço fi-
xo a partir de CrS 1.850.000.00. Vcr
a R. Sá Viana, 41. c| corretor, dia-
riamente. Tratar R. Carmo 38. 4.*>
andar — SÉRGIO CASTRO ¦- Tels.
32-8540 e 52-0852. 60592 1200
,^VVVV-M-VV-^^-'<.^-.--i'^.''V**>»»^»>»^»^»>t'^»^^^«^.*^«^.>,^^»,^^^<»^*

Ipanema
IPANEMA — Vende-se ótimo apto.
dc frente, c| vestibulo. grande salão,
3 amplos qts. 2 banheiros, copa-cozi-
nha e dependências p| empregadas.
Diversos armários embutidos. Para
entrega em 90 dias. Prédio sôbre pi-
lotis cj 3 elevadores. Visitar o apt.
101 da Rua Prudente de Moraes 478.
Tratar cl MELLO DE ARAÚJO Se FI-
LHOS LTDA. — Av. Almtc. Barroso
6, gr. 2.10A. Fone: 42-8885.

313 1300

dc construção, todo olaro com-
posto dc hall, sala, quarto, ba-
nheiro c cozinha. Sinal dc ....
150.000,00 na promessa 
150.000,00, O saldo financiado.
Tratar tel.: 26-0281 — ANITA
GELBERT — Raro negócio. A
vista grande desconto.

4194 1400

RUA DAS LARANJEIRAS —
Frente duplex, andar alto, dois
terraços, 2 sls., 3 qs., banh. e
dep. comp. de emp. com 1.480
mil financiados em 15 anos. Tra-
tar na 5 dc Julho. 305 apto. 202.
Copacabana, ou tcl.: 52-9285 fa-
lar com D. Nycia. 27370 1400
VENDE-SE — Superior apartamento,
preço Cr$ 1.700.000.00 primeira lo-,
cação, sala, 2 quartos, dcp. de em-
pregada. Ver Rua Soares Cabral 5t j— Laranjeiras. Chaves com EDMUN-
DO — Tel.: 25-5016. 27374 1400

TERRENO — Vendo 10x50 rua Pru»
dente de Morais, com projeto apro-

m9\ v.rinrla nnvirlrarada. S áüri»'|vado para apartamentos de luxo
pios' quar?odsa com So,' em- T™<" «¦*»>« 22"156»- !56M ™°

box, ampla cozinha e dependen- quarto e dep. de empregadas, ga-|butidos, 2 banheiros sociais, co-jipanema -
elas completas de empregada. 90,rage. Preço: CrS 6.200.000,00 na e cozinha árca com lupar pj poraçüo Rua
m2. de_ construção, à rua Santa|com parte facilitada cm 2 anos. !miou;„a de lavar rouba/denJ^^fEMi0.Clara, 365. Ver no local com o
sr. Araújo. Vendas diretamente
com a INCORPORADORA IMO-
BILIÁRIA PRIMO LTDA., rua
México. 148-7.° andar. Telefone:
52-2593. 65379 700 PARA ENTREGA

CIVIA — Trav. Ouvidor, 17
(Div. de Vendas, 2.o and.).
Tel.: » 52-8166, de 8,30 às 18,00
horas.

VAGO

Vendo inicio de incor-
Prudente de Moraes 462,- , . .„„ . ;ii>.ui iimim, de 2 salas. 3 quartos,maqu.na dc lavar roupa, dcp. d« L-opa-cozinha c demais dependências

empregada e garagem. Sinal de prcços a partir de Crt 3.000.00/com
CrS 100 000,00: na promessa CrS parte financiada - HILTON UCHOA
100.000.00; prestações de Crj CAVALCANTI -Ay. Erasmo Braga
10.000,00. O saldo em parcelas.|»». *¦» ™- ¦>•• 22'1589 • «l4"2;,».

25605 1300í Tratar: Tcl. 26-0281. ANITA
CELBERT. Atendo diariamente jav-snida vieira souto - Esqui--r  — -  -  Amrtammiin ri. inní. ã ...-. UE-iiiíiSKi; metido aiariamcnie i'»» 2""í" ••••¦"¦" "«•'"••' j**"".'''

r\.fxa0vie?t0d, ^/"l^.*''™^'*' P^oV* Y«i__ n9 ftànn n20 J-as 
Preço: CrS j £ ^'fitcX^-S

Sn? ^^«f^ri^SÍS; Pavimentos) situado no últimoi:'0»;??.0-00!,^: todos os aps.j ^.Acabamento d. luxo - HILTON202 sôbre pilotis c/garagem. com olvimenirconVramln rü-" Tnírã" d< frente, ótimo negócio. :uchoa Cavalcanti - Av. Eras
^'•hnrZ^to,3 fehaqAraerà ^ dStSb^Sf «ío mTIT-1 2^2 700imo Braga n, 299, grupo 302 _ Tc

^ S^^IVnTann^rfrfSn !» *?"! 82.00n.2ou.rto c/24.00m2,

LARANJEIRAS — A CIA. DE SER-
VIÇOS E ENOENHARIA SERENA c|
escritório á R, Araújo Porto Ale-
gre, 70, S.c, gr. 807, tel.: 22-2231 ven-
de á R. Gago Coutinhó, 85. apts.
novos. edif. s| pilotis, acabamento dr
primeira, compostos de saleta, sl., 3
qts. cj arm. emb., 2 banhs. sociais,
garage, dep. etc, Preços a partir dc
2.000., fac. Ver no local e tratar ii
os prop. end. acima.

19075 1400

ATENÇÃO! Oportunidade! Vendo
à rua das Laranjeiras edifício
Magrif aptos, de alto luxo, todos
de frente em construção comp. de:
vestibulo, ampla sala (22m2) 2
ótimos quartos, c/armários embu-
tidos, banheiro, copa, cozinha,
área, dep. empregada e garagem.
Sinal 50.000,00 na promessa ...
100.000,00 prestações de 8.000,00.
O saldo em peouenaa parcelas
Treço 950.000,00. Tratar: Tel.:
26-0281 - ANITA GELBERT -
Raro negócio! 17369 _14°n
^VWXru-..! yy^-i-y**^*,**.'•'*'**>****'* *******+*******

Leblon
ilefones "22-1569 

e 42-4472. i LEBLON — Grande oportunidade —
25603 13C0J Vende-se para entrega Imediata mag-

ntflco apartamento térreo de frenlr.

financiado. Tratar tel. 26-0281 com g„% faci,ltado em flnancia. AV. RTJI BARBOSA — Para en- Próximo a Pç. N. S, da Paz - U- |qusrtos_e.demais JtftpúJtuAu. JPre
*"C»l I ,3_ -»<»•¦•> O m HM> í "IVI Tan.. rfAora /1/icnniinorln inirhtnAnln -ri.

'IPANEMA — RUg Redentor n.° 20 — composto de grande sala, 3 graode»

ANITA GELBERT. Ver no
das 2 às 5 horas. Raro negócio! £» i8 

»noS- XP^rxJn^
Preço 1.700.000.00. Oportunidadeú Jjjgj 

"^ «g:gl% 
;^fjjj4208 1°P às 18.00 horas.

trega desocupado apartamento de
fundos constando dc: 1 sala, va

do da sombra — Prédio de 4 pavi- ço Cr* 1.ÍOO.000,00 com Cr* 250 000,00
mentos aóbre pilotis, c' somente um financiados em 5 anos. Ver com o

, , grande apto. por andar Cl 210 m2. _ porteiro sr. Alrlon o apto. 101 oa
randa, 3 quartos, banheiro com- Do|, elevadores — Apts. compostos Visconde Albuquerque, 425 e tratar
pleto. cozinha, quarto è W.C. dc de: vestibulo. salão c 3«m2, 4 ótimos £2mJ, 5.N,m "iVÍ*;."" n-,li"n«n'v dor'

ATENÇÃO — Oportunidade! empregadas. Preço: CrS jqts.. sendo dois com 19.20 m2 c üsí88- sv t«'-» 23-ob6j . "-o™j*
Vendo apto. pronto de luxo à rua PARA ENTREGA VAGO —'1.850.000.00 com parte financiada outros com ia-n-,2 e I3.50m2, dois ba-:  ztffl» 1000
Domingos Ferreira 190 pato. 503 Apartamento de frente constando em 5 anos (reduçáo de Cr$  nheiros. copa-èozlnha c mais de l«|LEBLON — Vendemos apartamento
e sob pilotis com. de hall. sala, de: entrada com 4,00m2 sala c 250.000,00 para pagamento em l mi. Doisj>ts. p| empregadas eárea de|de 2 salas. 3 quarto» banheiro rom
saleta. 2 ótimos quartos, banhei- Quarto conjugados com 21,00m2 ano por Institutos ou Caixas com ffigg» rAJn,m?n.- 

de ?uV %°rX S?2f{ && MPe2Sm »i ÍS
ro em côr. cozinha árca dep. em- banheiro completo e cozinha com:,,„,, de CrS 200.00000). CIVIAMLUtMTA^^ &*M..M% IIOóTA
prerrada. Entrega Imediata. Pre- tanque. Uri Av. Copacabana _ Trav. Ouvidor, 17 — (D1v.'Ltda. a Av. Alm. Barrow. 6. 21» rom 50 por cento de final e o rt»-
ço dc ótimo negócio 1.500.000.00 115 apto. 403. Chaves com o por- de Vendas. 2.° and.). Tcl.: * andar. gr. 2.103 -- Tel.: 42-8883, ou;t«nte em 5 ano» pei-. tu-;-.» príre-endn 50rc nas chaves o saldo fl- teiro. Preço: CrS 800.000,00 com 52-8166. dc 8.30 às 18.00 hora:*, no local aos sábados e domln-jo». ]Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS

67250 900ranciarto em 5 anos. Tratar: Tel.: sinal de CrS 250.000.00 parte fi-

ASS g"ían'Íe!IeAscoíÍoBERT 
" 

SlUdí 
"cIvÍá"-8 

TraT^o'^ APARTAMENTO d.-f7.n,^.Vdo!tPANEMA _ Prédio de 4 pimentos, j 0",r.A^-ista grande desconto, 
«.«««» ^VJA ^ndas. 2.o da sombr. . rua S.nador V.r- ^1^M« 

^"l»1 
^mém^'c^:

«7ÊW-SÈ--VolrT-de^la-ec^ra-'ano»»- T*,-= •* «-8166- -1' "• \f"W I' W *W™ 'f 
gS UoftSvel «l.PU. composta d ? v^C LEBLON -- Vcnd.n"M"' ' A "' ' " ,,">n ¦•-— 67245 700 to de: v«Iibulo, J salas, v»rsnda|l0 e nrtn<£ ía,So f" „ „,-._ coa „n.ncr8l urquir». .11. o

344 1300; LTDA. a Av. Nilo Prçanh» 2(5. -.ali
— |702 — Tels: - 22 24CT ou 43 0506 c

FREIRE.
«MfW ÍWO

to conjugados à Rua Barata Ribeiro às 18.00 horas. 'envidraçada, 3 amplos quartos c
Vendemos apto. írmr». embutidos, J banheiros.

mo» à R"a Ge-
aptn. 117, dn-

cas, três amplos qts. cj armários em- plex, em edifício sAbre pilotis. rom
butidos revestidos de madeira, dois
banheiros sociais cj box, óUma copa-
corlnha cj armários, área de serviço

- Telefone 36-2104. SLil?_ COPACABANA ¦- Vendemos apto.|armri< embutidos, J banheiros, butidos revestidos de madeira, dois sala.' 2 quarto», dependência» empre
COPACABANA — Renda ou moradia de frente, para entrega imediata, Çjeo-i( COI|nna( ares dtp. tmprt- banheiros sociais c] box, ÓUma copa- gados e demal» dependência». Smal

I— Vendo, na Rua Si Ferreira 138. o 1 sala, 1 quarto conjugado, banhei-, ^ e Biraqtm Tratar tel.: ... cozinha cj armários, área de serviço ó> Cd 750.00000 e em 4 sn<.<= Cri
japto. 202 de frente em prédio sòbre'ro. kit. sóbre pilotis. a Rua Domin- » 

0-81 _ ANITA GELBERT — **l l tanques revestida de azulejos e 750.000,00. Entrega Imediata. CJl»v*-i
pilotis. constando de vestib., sala egos Ferreira. 123 apto. 1.017. Sinal *° 

J"" - . , MOfMOoO rom «j«4,'dependências p- empregadas. Bm inf- com o porteiro. IMOBILIÁRIA Lt
quarto conjugsdos. banheiro compl. !Cr$ 320.000.00 e em 5 ano» CrO ii». -\»j» .« e i««. « 1 ..t-4« . 

'•¦ do de construção à Rua Alberto dr: MOS LTDA. Av. Nilo Peçsnha. 26,
e pcouena cor. 600.000.00 com fa- 320.CO0.00O. Ver das nove horas, ás- tlnanciaco em S sno» e o MIOTt CémpOS n» 155. entre as ruas Mon--7». t 702. ê lr. FRF.IRF -- tel
cilidades e financiamento —CrS .... ;11 horas, ás terças e quintas c do- combinir. Otlmo t raro negocio! !-enc«-ro e Joana Angélica, p^ra entre- 22-24S.1 — 42-9506. Í35«M 1*/"
3.930.CO mensais. T. P. Chave* com mingos das 10 horas ás 12 horas 4177 "700 

[ga em 20 meses. Visitar apartamen-; r-..--^-
oortelro. Tratar com F. PIMENTA, i Tratar na Imobiliária Lemo»; Ltda -— ¦_-¦ -¦ --i „ - tos idênticos á Rua Baião de Jafua
Rua Bolívar 113 — 6*> andar. Tel.: av. Nilo Peçanha, 2E, í 702 tel R. SENADOR VERGUEIRO Ven-

ATENCAOI - Vend» tm Ed* àt

27-2112. 6534S 70': 2;.2483 42-P506
rlbc n." 323. Acabamento dc luxo. jalto luxo todos aploi. dl frente.

c, sr Freire do »!. riquissimarnente decorado. 1 TraUr V mellq DE ARAÚJO ie FI-!S«mtnta 4 psvlmenfoi com «leva-
ARAO Df15'ÃVFMA — Ven- "v> ,•""*«'• 1 *-»'»-»•-«.•-»•"-» '->'•<' -" LHOS. LTDA. á Av, Alm. Barroso, dor. Edifício rrovtnee na rua m«
apto vaüo 

"todo: 
Pintado de COPACABANA - Vendemos P»J»;«*2g ™°Zu?Z!' "?"?*' 

^"^ *. 21 «• and. Gr. 2106 - Tri.: 42-SR83 (hor rtlidtntísl Centrei Urqui.a
frente, sombra, vista para o «?•» imed^''' J» »P»«: »« ú°^ FLEUp\- - M-naT 4220 9W S'u n;i-Ruf HídtR,or "' I0 '*•¦«*& compeito dt: vestibulo, amplt ta^

ótimas «alas em parquet. 3jf*ci0 Queen ElUabeth. a Av,: AH4«- fLt'ut<^ YZ1 — -J íúot * domingos. Ul íaoi tê _triim |nytrno tnvldrtçtdo. 3
, arm. emb. grande banheirojtica siper luxuoso, com 3 salões. 4 AV nm qAíRBQSK _ Vendo pronta ipanema - ApL« de «sia e quar* quarto! tom armtrlo embutidos
copa. cosinha. «.« andar, ga-?"*"?*- }YY.-..a....YÍ. '.*!.'. entrega ap'.. alto luxo. 1 por andar,: to seDarado». coilnha. área eom ta-,- batihe.ro. eopt. coilnha, *rt*, dtp

RUA BARÃO
demos
novo,
mar. 1
quartos.
social, cor-' •¦¦¦-?¦.:¦<¦..-,. -- i-.-isr. r,i- ¦•¦-¦ ... , .-. -¦•«.-. to separado .

metros d» tmprtgtdt. Sinal 100 000,00, nt pro-
I Cr$ . mMM Crí 100 000^)0 prttftç-Hs dt

preataçtV» CrJ e 000^)0. O stldt tm ptquent»
TeL 

¦ 
n-Sfi: ÜMdo Tleníemoi-.t* jHsdos em 2 ou 3 anos <m ^ ^'Sot 

'bn^HaTia 
Tã^ZmSfí^OKU^T IsvSri,ss II horas. Imoblliilt t.e'r>o« t.td». telefones: Bt, \ttxlco iíi 1 no"» T-il H-34->7 ANITA OELBERT. Atendo diária-

j. JÍ2-Í4M e 42-Í506 - c sr. Freire — RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ- -, M "T1 .gvU 
]Xo menlt des ? às M horts. Prtço Cr$

DOMINGOS FERREIRA — Vendemos!Av. Nl!o Pe-;an!:a ÍS. sala 70Í. Vtndo apt. sito luxo. 3 por andar.' 1 450 O0Í-OO. Otlmo ntftkltl
bonito apto. no >• t I* d»v. frentt. Edif. novo. pronta entrtfpi. 3 qnsrtoa;IPANEMA - Apartamento -Sup?r- jjr-w -509

irarem. ótima áre. serviço o depend. i"™"* ,od^."\?,1f°„.d,!,»m,!Im * *s*6e!* â ouartos. 3 quarto» de em--que. em, ronitruçio. a 100
itmp. ocupaçio Imediata. Visitas dl- i»?rrari* * demais dependências — 

p,^,,*», copa-coilnh». demal* deptn- -praç^ Gen. Osório Sina
jretsacomC. MATTOS-IMOBIUARIA Çhjvtajcom o poríeirv. - Preço CrS j,,,, fi ^ parl 2 carT0Si TraU1- y» ^ 0, , 0 rMt. em «4

• »v Pr-irl-. Jüninr ins ul. su _. 7.000.000.00 com 50 por tento fman- ctt...» t,-,%»» _ -w-j-aiv •- .—" ~-".. 2~ ."-™

¦1 salts, 3 quarto», ann. em l e S(COPACABANA — Vendo ótim-os.-pandes. 2 salsi. lardim de inverno. luxo- — ir.ronwaçjo a av. vieira
íbsnh, uociats. copa coslnha. garagem'apts- rm inicio de mcorporaçSo. corn copa-roiinh». diversos annártos tm- Souto n. 310. O melhorr» aparta .-EBLO.v — A pw c*_•~TT**°- "° J*T'

e ÓUmss dep. emp. próximo à Rua »»la e 3 quartos, ctaíiwa. banh*:ro. butidos. dependências «jn-.p!et»4'. U-Jmeate* da cidade »rr. 3 tipo»; SM W ^1 A. ^_w, ../-"^ll*'"Consume «Aarnos. tsitas diretas com dtpedr.{-:c'ss dc «rapTtcada. i Rua vandtria « quarto d* empregada tò- rrã. 540 m2 e 340 mJ. «rm aesbn- wota^visf* »»»r» a l^goa t i.or*-*>T*-
C. MATTOS-IMOBIL1ARH. An. Pra- Bsrai» Ribeiro, 81». Apenas 2 apto* ds« n peçss plnUd» a óleo. Ed:í raer.to exr*epct«mal. Prí-ço» Cr» .... do Terraço tu mu J"jS, *"
da Jtlnlor 15S. t 214 - Tel 37-6849. por andsr. Pequeno final. restar.*,e n<n.*i> sob pik>ti». gangí -

ifacíUtído e finan-Sado. Tratar na SILVIO FLEURY
DOMINGOS FERREIRA _ Apto s tin-. tmobtPirta Ijrr.c» LW*., à Av Ni-- —

4212 Wi 8.SOO 00000 - Informações iptHf>- :!víng envidraçadi» 2 qtoi. saU <3t
•Imenlet' r.a IMOBILIÁRIA LEMOS, •"»"¦'-*<•. banh

se *.tst» o.ra rr,*r (rente, sombra, ta-110 Ptç«-h» 26. » 7«t te:*: 22-2483 FLAMENGO - %endo c pwse ime- LTDA . â Ar. Nilo Pecar*, n. «. ttnpnsrtt. P«4»fc«, d* «*r»^f»
quirj. «ndar «•Mio. I ótima» salas.'ou 43-5SCS com tr, Freire. *»•«•». »P** «» tósu» n peças df -o uU --s «^ „, FHEiRE. fir**'' ,íjf„ r2^.^ÍL*,^I!Ti3 «tuarte-j, «aanhetro social em cc». SJSíS 750 ^nit, .-orr.posto dt «trei*. dia» amp.; ejjaj j-co ri^YZlrl^ ^^. jí. i!,"c1**1**- Cí»
copa. etvrtní!* den emp ««ragem -_-r=-- - -\-~ eraixi, 3 varanda*. 3 hbj. •quartos..——— 3 306 9*41 Psjganr.ento íumate a con«-
f-v..— i- «!ATrft-:-r\ÍQanJAKlA :-A.'- •,- a- COPACABANA — Em banh, ,1-jp!-?, j»3t jarpA-ítSo. ótima cot' VENDE-SE p-a*T.:fic* »-»»* « ura oit» tro&t, t P*-q»J*n*j fln-mriswenfjri em
Ar. Prado Jd-uor 13S wl* 214 -' Sr-&ÍS */í0«v.?-A^.-,*».CIA*r-,lEi «"* *rM « **• *• t»P. ,Wo»a -;roo »p. de hxa - Tei. *»**»«!. * «móf. Tame* si«d*. i ***¦*>J£
Te! * 3:-*»4J^^^ 22532 Tr* SfMVICOS t tSGZ^MAH1.K BEHE- ;entrada de aervíço pep. d», parte Id- »-*«7 IM. «*t)vto. r- 3 e/lum. ptrt Cirt í ,J« «W.
—'— , :NA. rende un». de baQ, 2 sls.. *m.n--rci«^ «Jfuns htstre*. pede mr 1 »»»lâo '• -id* frente Oirt-na rm Prt:a d* Ipa-PERMUTA-SE — Ou vende-»* is». :d« vj.-tr.--Ja. 4 etc*. I banh. teet«M:> * o-ia.-tct Ve.» e iritir mro •!TPA«í«rvrA — Ve»»A> srst. 1 aoí ar*.-'r!Mtia frrr.tr », s r»»*r. am •*a««!*i:-
Coparabaa». de sa!*. 3 Q.s*.rto*. «te. 'fttrt»]*Wt. *-?ri-**i n-»s» « deu. !o«!4ítç6e« c-irn o »xsçnsí*rtn a PoaSdar, crt-x;*-** « pr»ta í s*i»«. 3 q«ar- çto Cr» 3.7W «0 P!*nt«4 , j«ís»rm*»»

.SKsr essa era B«:a Horiionte. 3. Ca-Preça: Cr$ 4.W. far. lafcr. k H ! Paisf*j>du UM. «pt. «K d*s li às Utoe» f '«raí.eírof «e-cUJ*. 6f&*t* dt- t<5»n e í'JXZ ««.EAJUU — Ar V*ttí~n
[vtJetBt» Rsí* Ssnt» dar*. 11C —lÂstÜú» Porto Alefre, Te — »• Gr.'e »*t»s t» is. IT fte-r»* M*ái deuiheii r-endlr,**»*, nroat* tatrear* - «Htvto Maretri «JR. apt. «JOE. Td ; 85-fí?»
iAfto. 543. U» 79Ce?7. Ti!-; SS-flBl. ISSTf ?W, ttl; Í7-Í4SS - Sr. LVtZ. «33 tOT.nJSlíRY. «8 ««, 22» !i*í>

nar>-> fk-r— -*->-*-***-**ii-iatia ¦*,•». L* * * --*^ ln iti l- -^ - *¦*"*- «"- *^-— lll Ili I ti
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2.° Caderno CORREIO HA MANHA, Têrça-Felra, 1 de Setembro de 1959

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS TERRENOS
.'.KHI.ON — Barra da Tijuca —
Maravilhosa residência — Venr".o
recém-construida para família dc
alto tratamento, com :'.'M m2. de
construção em centro de terreno.
Ajardinada e arborizada. Luxuo-
lo e esmerado acabamento Inter-
no e externo cm mármore, pare-
de» revestidas em Jacaranda, aa-
soalho dos quartos rm Sucupira,
amplas portas de cristal, excelen-
tes armários embutidos, etc. Mo-
demísslma cozinha americana
completa em alumínio, inclusive
geladeira. Magnífica piscina, 2
nascentes, c>lstallno riacho atra-
vessaudo a propriedade, lago com
refletores etc. Verdadeiro am-
biente cinematográfico. Preço ex-
cepcional CrS 10.000.000,00 eom
pagamento em 10 anos. Maiores
detalhes com F. Pimenta à rua
Bolívar, 115-6.0 and. Tcl.: ....
27-2122. Dispenso Intermediários.

65340 1500

Lins Vasconcelos
CASA — LINS — Vendo — Bairro
Jardim Myríam. ruas arborizadas, c|
1.* pav.: 2 varandas, saleta, sala, co-
pa. cozinha, dep, de empreg. 2.° pav.:

3 bons quartos, banheiro social cm
cor, Jardim « quintal. Tratar Sr.
BARROSO — Tcl. 43-7281 até as

TERRENOS — Vendo com 10%
de entrada e o restante em 77RUA. S. FRANCISCO XAVIER 201 RUA AQUIDABAN 74 MEIER — ICORDOVl- — Pequeno galpão com| /IL-Ç— Vendo de frente, alto luxo, com :»in, _ Vende-se anto nronta en- !luz e t0TC* na von*. e terreno para itiiua

garage, aplo. ioi, sala. 2 quarlos, iV,""1 ./ ,n|a % L 2 nuarlos. den c"'\s'rulr 18..x ",x M x 8,° x lJ< n "'Nhia rm r.nvuRNAfinR Z Prestações mensais, no "Jardim
sala de almoço, ele. Parle (mancU, • ____ 

C. 
íJ'ii0tt«L,i'Pí.l'.?er; Waldemar Manglne .esquln.1 da. ruaJLIlA DU' 

, 
OOVEBNADOIT ,— 

^^^^ com _-,„, ,ux e
da em 10 anor,, Ini.

TIJUCA — PrAxlino a Pça. Afonso
Pena e Instituto de Educnvao, Bua
Gonçalves Crespo, entre os ns. 274
e 206 — Par» inmlllíi* üc bom gosto— Vendemos em Incorporação amplo»
apartamentos c| 2 salas. 3 dormitórios,
ci arm». embs. banheiro completo, co-
zlnha, área ile serviço, quarto e WC
da empregada e garage, 2 apnrtamen-
tos por andnr, 2 elevadores, edifício

no local empr. e garage. Ver no local õ/ íVsètembróHado"inTp"à7r"tendo 
'nõjPraía 

cia Bica — Vendem-se os, . . . , ., , .
1583 2500 sr. Slmon uo apto. 103 das 9 as galpflo uma p»qucna oficina com di-jo melhores lotes de frente parai0",""H•," ** i'0""» **.r f- UM-U

12. Tem financ. também aceito: versai1 maquinas, aer* vencii)d°_r=J" praia «planos e de localização ex-
pela Caixa ou Instituto. lBlpíinA,Vl,_ ,'?. d°ia i!uB cepcional. Ver e tratar com Her-

7285 3100 ffJSwl^hS;,Ítennffrlr"i.JA lilW* me* de segunda a sexta-feira, das
MEIER - Otlmo apartamento n.» 302 demar Manglne começa nn Estradai.1) as 12 hs.. Av. Erasmo Braga,
novo da Rua Bueno de Paiva, 283, tô-1 do Qultungo 781. Inf. 42-2204. | 227-11.° and. S/1109. Tel
das as peças de frente, 3 quarlos. sala, <"w •«"*> 22-2393 e de 14 is 18 hs. no Jar
copa-cozinha a quarto e banheiro pa-
r» criados, elevador garage e pilotis. |TERRENO AV.
Vende-ae CrS 1.200.000,00 facilitando- 112 x 35

»*vwwww^^^^^'^*»^»'^'*^?^^**^',^*^^^,¦

. DEMOCRÁTICOS —
Troco por 2 aptos 110 local

«"^^«"'prVrnVrS^^M^rwoÒ^shmli5' 80'<' em ,2 nieses. Tratar com sr. (de 2 quartos ele. BASILIO — Tels.:
dePCrtMM.ErToO rUni^Ta^ifâdo.V^^IRA 42-1010 de 0 *. 12 liorasj36-3822 e 37-2200. 4183 3200

Trj|r,DaáÕRS.O,UDBEA^E?RE0t'I^0Nr:I 122^? -ATENÇÃO vluTlTA PENHA - Ve7
Rua Buenos Aires 08-2." andar, Sc- Ç,, ruir hin I pnnnlrlinn dem-se terreno», nem entrada e com
çlio de Administração de Ucns. No! JUUUrUIO UCUfJUIUUIU entrada de 10'i. Agun, luz. Pode ,,„„,,„,,„
ocal dn nbrn, diariamente das 0 àsirr>Dnrn/ir. _ ts.,„„mn„ ,nin«7~0õm construir. Ver á -Sir»I0vA,centeT.?e.: í'c''> da Ilha. vendom-se apartamen- propriedade, c' toft conforto mo

dim Guanabara. Traça Jerusalém
n.» 180. Tels.: 67 ou 239; siba-
dos, domingos e feriados, na Av.
Francisco Alves, 55 — Jardim —
Guanabara — Praia da Bica

com Hermes de segunda a sexta
feira, das 9 is 12 hs., Av. Erasmo
Braga, 227. 11.° and., ¦! 1109. Tel.
22-2393 e lie 14 is 18 hs. no Jar-
dim Guanabara. Praça Jerusa-
lem n.° 180. Tels.: 67 ou 239;
gabados, domingos e feriados, na
Av. Francisco Alves, 55, Jardim
Guanabara, Praia da Bica.

1M72 3400' Petrópolis
APARTAMENTOS NA ILHA DO CO-1

12 e das 15 ás 1B horas.
02403 250.1

VERNADOR — No mais luxuoso edi- j CORREIAS — V*nde-se ótima
fniinrivn i>, ,„„¦„., ,.•,!,,-„. ,.,„„ •""••>""• l •'>' •• «•" '"'"""..'rv 1 fltvVj da Ilha, vendom-se apartamen- propriedade, c' tor'
fr.?"??y.^ 

- ™}?.tn? ;fíi?Í5 f?m Carvalho. 970 c| FERREIRA - Trij. |os'dc esmerada construção. Entre-! forno cir!1 centroluz c fftrça na porta e terreno para
construir 1BV> 1x25,50x17, a Run Wnl-
domar Mnnglne, esquina da Rua 18
dc Setembro, lado impar, tendo 110
gnlpiio uma pequena oficina com dl-
versas maquinas, será vendido cm

23-2763. 20084 3200 jardim de

ATENÇÃO! — Rara oporiiinida-
de! Na rua Conde de Bonfim —
De alto luso — Vendo apto. cm
término dc construção, todo pln-|unl só |0le- cm |Cii,10 do Martins praia icarai1

Niterói

oa Imediata. Compostos dc sala e rnuiTm9 "a 
õãVãnr, fõaf têm 3

íuurto separados; 2 e 3 quartos e sa-™«u m,. A casa pi. .paiterr,10
Ia. Iodos com quarto de empregada «tos. c' banhs. ind vlduais. No
c demols dependências. Banheiros ei jardim, mais 3 pavilhões C' res

còr, copa, cozinha c/azulejos até
o teto, área, dep. empregada e
garagem. Sinal de 200.000,00 na
promessa 200.000,00 prestações
mensais. O saldo financiado. —

, ,, , .....  .... ............. ....... .......... De frente, varan
tado a Oleo, com hall, 2 salas, va-pKREinA, na 3a. feira, dla 8 de set. das s| o mar, gr. sola, 2 qts. Pinta
randa, 3 amplos quartos c/armá-jas 18 horas, no local, a Rua Walde-ido, sancas, florões. N.•¦ 01 ap. 201 -
rios embutidos, 2 banheiros em mar Manglne, começa na Estrada do Vazio — 47-4404 — Ocasiüo' 

Quitungo. 781. Informações 42-2204.
26.375Ji00| — |sa, 568 - Perto da Posto Telefônico.

VENDE-SE t casa da rua Pirlcumnn jATENÇAOI 
— Ja na ultima ¦•I*. p0_e ser vlsl0 diariamente eom cor-

n° 80 em Braz de Pina. Tratar na vando ha nwlhor rua de Cabo rrlol retores no iocai. Tratar na SOCIE-
mesma. 20638 3200,de frtnte da praia, transversal aofoADE IMOBILIÁRIA "ICCA" — Av.

Clube do Tamolo aptot. da ve»tl-| Rio Branco 131, 13.° andar, grupo 1303

cozinhas azulejadas até o teto. em
cores. Esquadrlas de alumínio. Escn-
daria de mármore. Armários embu-
tidos. Play-ground ajardinado, oni-
bus e bonde á ptirtn'. No melhor pon-

''0678 330o! to da Ilha. a 20 metros da Praia dos! Bandeirantes — Rua Capitão Barbo

pectivos banheiros. Residência
de empregados separada. Cozinha
a gás e telefone. Tratar direta-
mente c/ o proprietário, tel.: ..
22-0610. 58960 3500

CORREAS — 4.060.000 a vlsta —
Vendemos o Castelo S. Manoel — ou
6.000.000,00 em 96 prest. mensais. —
Plantas RAMOS DA LAGOA 26-7578.

4118 3500

COMI-AS - 2O3.0C0 -~
338,000 — 406.0CO — 541,000
no» c, 27,500,00 a vlsta. Plantai RA-
MOS LAGOA, 26-7578.

18573 3500

2i'Térrea S/í/05 e Fundas

CORRíAS — 4.000.000 a visla —
Vendemos o tradicional "Castelo 8.
Manoel" — ou 8.000,000 em 90 presta-
çõe» mensais. Plantas s| RAMOS DA
LAGOA, Rua do Rosário 111 — 4».
proprielarloi. 16574 3500

AHEAS a partir de Crt 1.2O0 manialn
própria» para sitio» — granja». Chi-
caras a uma hora da Praça Mauá.
condução ao» domingo» aalda a» LIO
visite sem compromisso — Informa-
çoes Av Rio Branco 81 11. sala 1105
tei! 43-7445 — Gavaul -- admlte-ae

icerretores (aa). 28403 3800

PETRÓPOLIS — Valparaiso. Vendo
magnífica rcsldcncta-bungalow, —
Ajardinada, mobiliada, geladeira, tel.,
rádio p' íamlli» tratamento, tcl. —
36-0186 e 37-9662. 10953 3500

Zona Veraneio
iTAGUAP — Vende-se magnífica
área de teireno com 57.000 mJ na
Estrada Federal Litorânea, próximaPETRÓPOLIS - Vendem-se dpi» no Glnâ5lo Municipal, pavimentação

terrenos, quarteirão Italiano - ln- qunsc concluída, servindo para Ins-
dependência, tendo cada 5.000 m2, tnIacSo ,ie indústria ou loteamento
preço m2 CrS 80,00. S. Boselll. Pro- \ úc no nl|mmo 130 |0iel. por preço
ça Pio X, 78, aala 807, 8» andar. . ,.xcepC|0nnli facilitado em 3 parcelas

26551 3500; em ^ aIlc rrduzldo se for á vlsta.
TROCA-SE - Um apartamento no j Telefone: M-8134.
Rio. á Rua Machado de As»l». a 50 1*78 8»"0
metro» da praia, dc quarto e sala sc-|jARDjM BOTÂNICO — Estrada In-
parados, banheiro completo c Kit.,| tendente Magalhães 2971. Vendo uma
por casa nos bairros dc Bmgcn ou ! grandc residência cl 3 quartos, sala,
Mosela em Petrópolis. Fone 37-7873|coz., de laje, água e luz e farta con-
— Apartamento ainda náo habitado.

21833 3500

Teresópolis
TERESÓPOLIS — Vendo l apto. com
2 q., ti, WC. rm cór, dep. empr., to-
do a óleo. 2 p{ andar, grande facili-
dade, melhor local da cldode, entre-
ga em 6 meses, detalhes 27-9090 —
Sr. SEABRA ou sáb. e dom. Av.

_i Alberto Torres 481 — Casa verde.
2206 3600

^^^ ^SU3ü? «*», 2 •200À^A,òÈLBERT 
- ATENÇÃO. - iraja - Vendem-se ter- 

^ ^ 
™^ 

$%. Shhí «,1 - TdSfône.' S2-ai8" e «- fi«
—. . I26-0Z81 — AM1A (il-.IJtl.Kl —reno» c| agua, ruas todas calçadar.;"" ,'h 

'U, . «í maaa - somente 22558 3400í CORREAS — 338 000 — 406 000
RlO Comprido Catumbi.^. J)16).1^ J™1*>J» Tr,¥" Ç°!JS? 5rSCrsm2d8aoooo" ffi^wlrS1 iSítl d. 5 000,00 sem nenhti- ilha DO GOVERNADOR. - . Vende- gjl-000 -Terreno, plano» c| 27. soo »,_______

f_   iBonflin. defronte ao lljuca te- dc trs 2.8<>u,00. lialai av. ires. r« * , Inturmedlárlal Tra- mns nara eiilreca imediata auto de1 vista — 8 anos financ o. P antas i >~><vvvs~^w>~*^.wv~vvww^v~~
PALACETE - Rio Comprido para (nis Clube. Raro ncíócio! VtaWg», «^"^.«MOOÍ, c. RO- m. parcela 

J^^lárM 
Tr. , M^ffif^?™^ 

^ RAMOS DA LAGOA - 26-7578 Fr}hurtm
família alio trato luxo extra pode! 24222 2o00 DRIGUES - Tel.. 2J-2,6a. rei. """' «piiim «b ¦frente, 

bom acabamento, banheiro. 4120 3300! rriDUrÇO
_„, _"__ I cczlnha,dividir 8 apts. ver no locr I, fica en-

^nntado. Tudo m.lrmorc Cerrara cm
cór. Tratar 36-1613 -- 36-2717.

1591 2001
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São Cristóvão
SAO CRISTÓVÃO - Junto a Quinta
da Boa Vlsta, apartementos acabados
dc construir com 30 por cento de en-
trada e 70 por cento financiados cm
10 anos, vcndcm-sc os últimos em
suntuoso edifício de 4 pavimentos,
sobre pilotis, construção esmerada c
acabamento de luxo. Os apartaman-
tos sSo compostos dc grande sala,
Jardim de Inverno, varanda, 2 oti-
mos dormitórios, demnis dependências
inclusive dc empregada e abrigo pn-
ra auto. Preços CrS 1.100.000,00 vlsl-
las diariamente com o Sr. MIGUEL
A Rua Chaves Faria n. 410 lesta rua
começa no Largo da Cancela) c tra-
tar exclusivamente c| a ENIR LTDA.
Rua Ouvidor, 86, 3.» - Tels: 23-0662
i' 23-0688. 720R_2200
TERRENO C/00% FINANCIADO
— A Rua Ana Ncri 476 esquina
da rua Senador Bernardo Montei;
ro (zona de 6 pav.) com 54,00m
de testada e para entrega deso-
cupado. Preço: Cr$ 1.200.000.00
com CrS 250.000,00 de sinal 60%
financiado e parte facilitada.,—-
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 r-
(Div. de Vendas, 2.« and.).
Tel.: ? 82-8166, de 8,30 às 18,00
horas. 67247 2200

TIJUCA - Raro negócio. Vendo na
mais bela rua da Tijuca, Andrade
Neves, edifício dc acabamento luxuo-1
so, sòincnlc de 4 pavimentos, apt0. dc I
ampla sala, 2 bons quartos, área dc!
serviço c dependências de emprega-
da, para entrega cm 8 meses. Infor-
inações na "ABRASA", Rua México,
158, 4.» andar. Tcl. 22-3223.

61163 2500

RESIDÊNCIA CONFORTÁVEL
TIJUCA
fico apt

Oportunidade! V. magnl-

TIJUCA
Vende-se em ótimo local residencial, confortável residência

, errí terreno de 22 metros de frente, com 4 quartos, duas salas,
«. a<v- si.uiqW resto toanc.m- varanda, jardim de inverno, lavanderia, dependência de empre-
57-3879.' 2271 25QQ gafj0f pjscina, jardim e etc. Preço CrÇ 5.500.000,00 pequena

oportunidade, vendo parte facilitada. Tratar Rua Acre, 47 - 11.° andar, Grupo E,
ivn t/i/lnt rln frpni/». I *. _ . - - . *}KKíLÀ OI

•\aracanã
MARACANÃ — CASA - Vende-se
uma de 2 pav. c| 3 sis . 3 qls., copa-
, oz, dep. e pequeno aulnta], Ver à
Hua 8 de Dezembro, 300 c] 8 e trn-
tar c1 a CIA. DE SERVIÇOS E EN-
GENHARIA SERENA, á R. Arnújo
Porto Alegre, 70, 8.". gr. 807 — Tcl.:
22-2231. ID980 ii2300

atenção: .„ 
apts. de alto luxo, todos de frente, r .. . ,, ,
no melhor ponto da Tijuca, perto! das 14 OS lOjIOrOS
da Praça Sa^nz Pena, na Rua Gene-
ral Roca, comp. dc vestibulo, 2 salas
com 35m2. sa!cta, varanda, 3 quartos
c| armários embutidos, banheiro, cj-
pa, cozinha, área. d:p. de emprega-
da Sinal: CrS ÍOO.OÜU.GO; promessa
CrS ÍCO.OOC.OU; prestações d; Cv?
10.000 OU — Tratar te!.: 26-0281. —
ANITA GELBERT — Preço CrS ....
1.5C0.00C.U0. Olinio negócio.

4201 2500

ATENÇÃO! Vendo aptos, todos de
frente, entrega imediata na Rua Ba-
rio dc Bom Retiro, apto. com sala,
qto. banh. coz. árca com tanque --
Sinal de CrS 100.000,00, nas chaves
CrS 100.000,00 Saldo financiado, pre-
ço dc CrS 500.000.00 — Tratar tel.:
26-0281 — ANITA GELBERT. A vista
grande desconto! Oportunidade.

4202 2500

ATENÇÃO!

JARDIM BOTÂNICO - CASA
Vende-se uma residência multo luxuosa no centro de terreno de

800 m2 composta de 3 granrlrs salões. 5 dormitórios, 3 banheiros sociais,

copa-cozinha, 2 quartos de empregada e garagem para 2 carros. Preço:

CrS 16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros). Tralar na Soe. Imo-
blllarla "ICCA" Ltda., Av. Rio Branco a. 131 - 13." andar — grupo 1303

área com tanque, slnol de |
CrS 450.000,00 c cm 5 anos CrS GRANDE SITIO Vendo, Cabuçú, MURI — Vende-se: terreno 2.800 m2.
430.OCO.OO. Aceitamos financiaincn-; S. Gonçalo c, 30.000m2. plantado c c°m »8ua « 1J1Z- Ju»a,r scf0 S "_ „!
to dc Caixa ou Institutos. Estradai produzindo. 2.500 pés laranjas, MO \" sol, ao lado da Granja no Pinio
do Dendê 415, chaves no local -Ipês abacates. 200 pis llmSo, 200 ba-: Vende-se tambem terreno multo bonl
Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS'nanas, 100 dc caju, etc. boa casa,
LTDA., á Av. Nilo Feçanha 26, — luz e água. Ônibus na porta, Est.
sale 702 - Tela: 22-2483 - 42-0306,! Itaborai — Inf.: 57-6961 FERREIRA,
com sr. Freire. 4227 3500

— Tels. 52-2212 e 42-8597. 22557 91

IBICUÍ
Com apenas CrS 40.000,00 de sinal e o restante em

prestações mensais de CrS 1.600,00, V.S. poderá adquirir
um apto. pronto de 1 quarto, 1 banheiro, ou 1 quarto, sa-
la, banheiro e varanda, neste aprazível local de veraneio,
bem próximo da praia. Entregamos no ato do sinal. Pre-
ços a partir de CrS 140.000,00 com financiamento de 10
anos. Detalhes na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., à Av.
Nilo Peçanha, 26, sala 702. Tels.: 22-2483 — 42-9506, com
sr. FREIRE. 65558 91

to 6.000 r.i2, perto Hotel Garlipp, cj
agua corrente. Pagamento á vista —
Tel.: 43-4246. 8107 3700

duçAo. Preço 300.COO.00 cruzeiros.
Lote 6. Rua C, quadra 10, com LUIZ
DE OLIVEIRA. 21810 3900
VENDO — Em Conrado E. Rio, 1
casa a 200 m da estação c 2 qts. sala,
2 varandas, coz. e banheiro, água e
luz. Preço 320 mil c| 80 mil da en-
Irada. Tratar tel.: 42-6738.

27381 3900
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TENHO ÁREA de 8.340 hectare» ou
sejam oitenta e quatro mllhfiea a
trezentos c quarenta mil metro» qua-
drados. cm Mato Grosso com escri-
tura devidamente registrada e todo»
03 Impostos pagos, situada na fron-
teira com Goiás, portanto no ralo
dc influencia de Brasília. Vendo a
aceito como pagamento casa ou apar-
tamento na zona sul sendo que rece-
beret ou pagarei a diferença em dl-
nheiro. .Maiores detalhes pelo tele-
fone 27-0821. 21840 «1

LOTE INDUSTRIAI
Vendemos 3.000 m2 em Inhaúma, nas imediações da Aye-

nida Itaóca por CrS 4.000.000,00 com 35% de entrada e o
restante em 60 prestações. Informações com o sr. Vieira, pelo
telefone 22-7683. 19981_9J

TERESÓPOLIS — VENDE-SE TERRENOS
E CASAS DE CAMPO MODERNÍSSIMAS

Proprietário que urbanizou belíssimo loral com água e Int a 20 mi-
mitos do centro, oferece terrenos a CrS 2.500, por mês sem entrada e casas
projetadas por arquiteto laureado por apenas CrS 440.000,90, «endo SOíi
facilitados a CrS 10.000,00, por mês. Informes e visitas com o enr»rret»do
sr. Henrique pelos tels. 23-2580 de 2 às 6 ou 38-4756. 2853» 91

EMPREGOS DIVERSOS

Compro terreno nfjs,0AL'tica g
seus. serviços. Carta para n

ANITA GELBERT
418!) 2500 JOVEM, diplomada em Pedagogia fa- Nâo ,ava

,10" h.indo Português Francês e Ital.ano. .* ,62 .,
ATENÇÃO! Vendo todos de fren ! ¦¦- •-¦ •• -•- ,. ««m»«\.o. -«•-• <" •

Zona Industrial
AV. BRASIL — Vendo magní-
ca irea plana pronta pra cons-
truir de 5.200 m2 com 55m de
frente. Documentação 100%.
Entrada 2 milhões e o rççían-
te facilitado e financiado por 5
anos. 28-7812.

9385 2400
Ã\T Í3RASIL — Vcndc-sc esquina
3.500 m2, CrÇ 1.500,00 o m2. Tratar
pelo iej,j_22-itt«.l. 28537 2400

i fuca
TIJUCA — \Com apenas CrJ 800 mil
divididos como queira no prazo, de
12 meses, V. Sa. poderá comprar
aptos. c| 3 amplos quartos, boa sn
la, banh, completo, ampla cozinha,
deps, completas empregada. Todos fc|
garage. Preço apenas CrS 1.550.000,00
Visite c| corretor — R. Uruguai. 308

Tratar R. Carmo. 38 — 4.° andar
SERGIO CASTRO — 32-8540 c

32-0852. 60501 2500

te a rua Paulo Frontin edifício
de luxo cm construção comp. de
vestibulo, sala ótima, varanda, 3
amplos quartos, copa e cozinha,
árca, dep. empregada com gara-
gcm. Sinal 80.000,00 na profes-
sa 80.000,00 prestações de
10.000,00. O saldo em pequenas
parcelas. Preço 1.300.000,00. —
Tratar tel.: 26-0281 ANITA GEL-
BERT — ótimo negócio!

4192 2500

procura "situation eu pere" junto dc;«mPrc£°
uma familia de tratamento, Para isso Ap. 7. Tel. .n-b-JU

prestará serviço concernente a scu
preparo intelectual. — Fone 37-5425.2183 50

FARMACÊUTICO FORMADO
(Oferece)

Solteiro, de multa responsabilidade,
^^""inZ.;t^Ar's\^lmmmni'n"4\p'Í\!i3-S9 paraa rasa de 4 pessoas, fazen-j ~ 

A"""" /^-,.,-,>-„M*^P Ide 5 anos. Exigem-sc Ótimas rç- honesto, deseja trabalhar em quel-para família de tratamento .de «|ri« £™mni.«n Exí«.sg ótimas refe-! Amas e isOVemantOS ferências. Idade ao redor de 35qucr ocupaç.io da profissão _ Carta»
ianos. Tratar à rua Prudente dc.com propostas para 983 na Portaria

DEPAUTAMENTO JURÍDICO OU PES-,COZINHEIRA- Paga-se CrS ...COZINHEIRAS - Precisa-se p/__pe-|0FERECE:SE. copeiro com pratica] GOVERNANTA - Familia de ai-
SOAL— Ad

Gr"aja'ú7TÍjuca.~ViU Isabel.""corn|"" «"«"£¦ e^u^«»v«^»|rtódo competente comXTctlSdld^oV?^^^ 3ffi_£,«2j 
ttZã ™.! doç* L6bo, 191. apto. 504. 20656 52; Çasa^e, alta tratamento - 45-1578 - 

j 
rnuUo^O^petente^q^falemui-*».**!„ __**»t»-.~.'*»».»- v.--.. boas rt>- :—: '• 1 ANDRÉ', ;_'¦ j- ,„ .„ _,., ,,,. Anoi seus. serviços. v,aiia pom ji.- 19.955,1 - - _. rpf>»»nt«»« m «ahondn ler! COZINHEIRA, do trivial fino, preci-  -mínimo de 10x40. Tcl. 26-02811_„,. jon^, 18955t50|«^ncUs_sr.eç«me^ - 

^__ 
|de g anos Exigem-sc ótimas rc- honesto, deseja trabalhar em quel-

Dorme no
Copacabana.

21836 52

ENGENHEIRO MECÂNICO, alemão,
falando também português e Inglês,
noções de vários Idiomas. 9 anos Bra-
sil, 12 anos experlên. ia em construção
e manutenção de máquinas c equipa-
mentos de construção hidráulica, pon-
tea rolantes, elevação e transportes,
administração e organização Indus-
trlal. Rua Desembargador Renato Ta-
vares, 5 Ipanema.  19064 50

Urca
URCA — Vendem-se apartamentos
com sala, um ou dois quartos, banhei-
ro "ozin^n c dependências de cria-
da', do pródio da Av. S. Sebastião 111.
com linda vista para o mar. Preço à
partir dc CrS 800.000.00 conv 40~é à
vlsta. Tratar á rua Debret 79. sala
905. Tel. 22-8772. . 3106 2600

Vila Isabel

RAPAZ, com prática cm posto de ga-
sollna, tendo carteira de motorista, e
sendo reservista, aceita trabalho no-
turno. Cartas para és'.! jornal, n.» ....
26.544. 28544 50

do arrumação. Exige-se ótimas refe
réncias ou carteira profissional atua-
lizada. Ordenado CrS 3.500,00. Tratar
à Rua João dc Barros, 143, apto. 202.
Leblon. 19984 52
OFERECE-SE domésticas para qual-
quer serviço, com documento e refe-
réncias. Procurar de segunda-feira a
sábado. Telefone 42-6967. 21847 52

COZINHEIRA -- Não se faz
questão de ordenado para uma
cozinheira de forno e fogão que
assuma, com responsabilidade e . .... c_.j^ „„-i-»,.t-, -„—
Independência, a cozinha de casa PRECISA-SE de oçrinheira. com
de família dc alto tratamento E* Patente e que de referencias. Pa-
indispensável ser maior de 35 ç»"?«_in_Ko bem. Tratar peto tel
anos. Exigem-se referências. —
Tratar das 10 às 14 horas, na rua
Prudente de Morais, 765 — Ipa-
nema. 21849 52

ATENÇAOl Seja um lider! Curso de
relaçõej humanas e liderança por
correspondência. Confere-se diploma!
Método americano! Informações, tel.
58-3209. à noite, 19962 50

PRECISA-SE unia massagista ou aju-
dante para clinica. Av. Copacabana
ri". 363 2.» and. 2192 50

OFERECE-SE chofer p. casa trata-
mento 7 anos prof. solt. com refe-
réncias. Recadso para dona -Júlla
Tcl: 37-0595. """ 

'4175_ 50

CORRESPONDÊNCIA INGLESA, tra-

FAMÍLIA estrangeira de 3 pessoas
precisa empregada que saiba cozi-
nhar. Av, N.S. Copacabana 1.004
apto. SOI. 22'1 52

COZINHEIRA — Precisa-se de forno
e fogão para trivial fino e que dè rc-
ferências, durma no emprego e seja
de responsabilidade. Para casal sem
filhos. Paga-se bem — Copacabana.
Telefonar para 36-0204. 2194 52

IlUA HADOCK LOBO, 242 — Vende
sa lojas para entrega em poucos me-
sc» c| 20'n de sinal. A partir de CrS
1.600. Ver no local c tratar direta-
mente c1 os prop., CIA, DE SERVI-
ÇOS E ENGENHARIA SERENA, à R.
Araújo Porto Alegre, 70, 8v. gr. 80T
— Tel.: 22-2231. 19379 2500

ATENÇÃO! — Vendo todos de fren-
te, aptos, na Av. 28 de Setembro,
composto dc vestibulo. sala dois óti-
mos quartos, banheiro, cozinha, co*
pa área banheiro, quarto dc eirrpre-
gada - Sinal CrS 50.001,00 na pro- ~—¦ nJi-Z^,'^, nar» firmasínessa CiS 50.000.00, prestações de duções - -Ofereço-me para Iirm?s

CrS 5.000.00. O saldo em pequenas cujo movimento nao cpmpor a cor :

parcelas. Prcco dc CrS 680.000,00 - respondente efet-vo. BespM^^ri°
Tratar tel: 26-0281 - Anita Gelbert «." 28.575. Agèn ia Avenida. 26576 au i

27001 MOTORISTA — iPrccisa-se. para casa
i dc familia. com bastante prática. Exi-
í g:-ae referências. Tratar na Rua Sao
I Be.ito, 26, l.« andar, das 14 às 16 ho-

20673 50

Oferece-se — Tcl.
dei 36-4523 — ANDRÉ'. 4146 50

PRECISA-SE cozinheira, trivial va-
rlado, para cozinhar e arrumar. Paga-
se bem. Exige-se referências. Tratar
Rua Eugênio Hussak, 22., apto. 402.

21852 52

26-9957. 27387 52

Arrumadeiras
e copeiras

PRECISA-SE — De perfeita copeira
para casa de casal de alto tratamen-
to à Praia do Flamengo, 378 — Apto.
701 — Tcdcm-se informações.

8230 53

GOVERNANTA — Precisa-se, para;Morais, 765 — Ipanema
todo serviço apartamento. íalba pas-
sar bom camisas, roupa. Tratar Praça
Pio X, 78, sala 807, das 8,30 às 11 ho-
ras Não se dâo informações telefone.

28555 54

BABA — Precisa-se, para duas cri-
ancas. Exige-se prática, carteira pro-
fissional atualizada, ou ótimas refe-
réncias. Ê favor apresentar-se à Rua
João de Barros. 143. apto. 202. Le-
blon. Ordenado Cr$ 3.500.00. 19983 54

21850 54

ARRUMADEIRA
Com boa prática em casa de alto

tratamento, precisa-se. Exigem-se re-
ferências. Paga-se bem. Tel. 57-1138
— Avenida Atlântica, 2.212, 12°. and.

9234 55

dêate jornal. 983 53"TRAVEI SOUTH
AMERICA"

Two young Ladlea 18 t'0 25 Free to
travei South America, transportatlon.
fumished, must be neat in appearan-
ce. CrS 15.000,00 per month. Appljr
Prcs. Vargas 417-A, sala 1.310.

20848 '8$

COPEIRA — Precisa-se. Paga-se
multo bem. Tratar na rua Aires
Saldanha 91-8.° andar. — Copa-
cabana. 26556 53
COPEIRA-ARRUMADEIRA. com prá
tlca. carteira e referências, precisa-
se. Rua Redentor, 55, Ipanema, Tel
47-2431 19998 53

VENDEDORES
Oferecemos excelente oportunidade paro vendedores e elementos que queiram se

iniciar em vendas, para trabalhar direramei.it com os consumidores. Dá-se toda orien-
tação, treinamento e assistência. Paga-se ótima comissão, ajuda de custo e prêmios.
Exige-se idoneidade absoluta. Apresentar-se com documentos à Rua Santa Luzia, 799,
18.° andar. Depois das 14 horas. 65332 55

OFERECE-SE copeiro, espanhol, paraCOZINHEIRA, trivial fino, com «Jf 
|í_--_e-f_inI1„; ótimas" referências'Recado c/ SR. FAUSTINO. Telefone

66169 53
referências, precisa-se.teira e

Redentor, 53. Ipanema. Tel. 47-2431. ,„,.--
19997 52 I30-1165.

— Raro negócio. 18341

rubúrbios da Central
DEODORO - Pcrtc da Avenida das|
Bandeiras, vende-se arca 10.000 m2 à ENFERMEIRO
Estrada do Camboatá; tem 137 in _ _ 
frente, local Industrial — CrS —.-•' PRECISA-SE casal de responsabili

TIJUCA — Vendo apart. novo. côlr.
3 quartos, sala, quario de emprega-
da, todo pintado á óleo, Edifício .«6-
bro pilotis, rnm elevador. Ver â run .. 
BarSo dc Pirassliiunga n. 48 apto. 3.500.000,00 — LUIZ HACK, Rua São, dade, com referência para sitio (la^

financiado em 5 anos. j José 90 - 12." — sn'a t.207__—¦ _ij.í Voura e serviços domésticos). Tratar202, com 50r.
Tratar rom HILTON UCIIOA CAV AL- 32-7092 c * noite 38-4366. 19995 2800 22-0129. 20647 50

Empregos DomésticosnoAnoV ^h^iHh_Í:-ÇBA"_M '™-!rIÃCH_"LO - Vendem-se lindas ca-
po 302 - Tels: 22-156» e 42-4472. sa5 novns, com entr. imediata, à Rua

_ "S60__25_°í Magalhães Caitro. 163 - rua parti-
TUUCA — Vendo aplo. 106, R. Mo-!cular com cT-ns um só lado, oom var.
rals c Silva. 7!), sala, I. Inv,, 3 quar- com cerâmica, sala com sancas c EMPREGADA — Precisa-se de uma
tos, garago etc. pinladu á oleo, vailo.! florões c liana grafite*, 2 grandes para lavar e cozinhar. Tratar pelo
Inf. J. MALAFAIA, tclr 43-9195. : quartos-ir.., JaiUJS Copacabana, ba- telefone 37-2498. Pede-se referências

1565-2500 nheiro compl. eni cor. cozinha com 8337 31

SAE.iüí-PEf,'í ".^dlflclo ARTIS,' t|UronToi*mo'milnt'a.1.' no'qüàl pode* 'COZINHEIRA --- Arrumadeira. Pe-
-, 40n-n. apto. 402, rua Conde de,constr n,aN , ;iuart0. Tacos e laje. üe-se referências. Tratar: 57-9637.
h.mflm junto a Casa <l» Banha.\_„trnda de 300.OJO.00: mais 120.000,00,' 16827vendc:sc: 1 quartos, sala. cor.lnha, {sclllt c 0 saltil, cm prestações dc
banheiro de cór, depend. de empr.,jn 142 50 _ Vrr ct)!11 0 proprietário na
armários embut., saneai, cir. Parte; casn 

' 
14 _ Ds, H As 12 e 14 ás 18

financiada. Telefone 52-'j:!fi0. drs.,,,^, _ Ônibus 25 A porta.\\ aldemnr ou Clara, das 9 As 12 ou 59084 
2800

ASSISTENTE DE AUDITOR GERAL
Grande firma comercial, com várias filiais, procura pessoa de cate-

goria entre 30 e 40 anos, com experiência em Inspeções administrativas
e especialmente COMERCIAIS, que seja trabalhadora e tenha senso de

organização e simplificação. Ordenado Inicial at* Cr$ 25.000,00, com

grandes possibilidades. Cartas para a portaria deste Jornal sob n. 8219.

Sigilo assegurado. 8219 35

das M As 18 horas.

RUA VALPARAISO 33. TIJUCA
—- Vendem~m> apto. ~ pronta en-
trega com 2 salns,

236682300; pRFDIO — Com 2 apa! tamentos. lo-
ja e tene-o para nova construção,
rua Marquês de Aracati llõ Irajá. —
Vendo. Tratar pelo fone: 5;-84H7.

7US3 2800dep.
loca'! MADUREIRA"

i auartos
empr. c garagem. Ver !»««'•" maiui:, ira oportuniôndecom sr. Slmttn das M as 18 horas. ¦ vende-fc ea últimos I apartamentos,
Tem financiamento também acei-! vários reci .'-cónitrutdos com habl-
to pela Caixa o Instituto jte-se cotifl udo dc: Sala. 2 quartoi

7'!84 1500 .coilnha. brivulio. dependênclaa- ¦ .... ¦—-r- _ 'cmpvccací , A prteo tle cu.lo CvS ..
SAENS PENA — Conjuntos dc-jgn.ooo.OO. Ver c t.atrr c sr. BORis
salas para entrega em 180 dias. a Av. MUila ío Efi.ard Romero 797.\
Vcndcm-fe os últimos de 1 e 2| 9:73 2300
salas e mais dependências, no

cie

suntuoso edificio Comercial TiJu-JENGENHO OTO - M ttagU* v«ç-n
ea (o único no bairro exclusiva-¦ ?«¦ 

" 
0'n,íS0fo.V0t^d. mi-*^:Ót^

51

COZINHAR — Lavar roupa miú-
da. Cons. Lafayette 95 apto. 602
— Copacabana. ;; 2180 51
EMPREGADA - Prccisa-SJ. para to-

idos os serviços, em apartamento de
casal aem filhos, A Praia do Flamcn-
go t. necessário referências. Tratar
das 8 horas ao meio-dia, na Rua 7
de SMcmbro 40, sobrado. 20639 51

PRECISA-SK dí empregada, par» to-
do o serviço, em casa de casal es-
tiangiro. sem filhos, que durma no
emprego e" dí boas referências. Paga-
se ótimo ordenado. Rua TonMcro*
162. apto. 18. _í0641 5l

fJTprÍGADA. perfeita, para coilnha
t todos serviços, para rasai estran-
eciro. sçm filhes. Paga-se hem. mia
Visccnd' da Graça. 96. «pto. 402.Jar-
dim Botânt o. 1299_L_Í

Esteno-Dactilógrafo(a)
com prática de correspondência e serviços gerais de escri-

tório, procura-se. — S. A. Indústrias Reunidas Tinguá de Ma-
lhoria — Av. Brasil 2.150 — São Cristóvão, c/ sr. Henrique, das
9 às 11 e 13 às 15 horas. 7169 55

IJNICA CHANCE
Tradicional érgâo de publicidade com circulado em todo o pais

admite 5 (cinco) homens para contato Junto ao Comércio e Industria do
D. Federal.

mente comercial). Preços fixos,
sem reajustamentos futuros e sem completo, í«ri.*a
Juros a partir de CrS "30.000,00;deira. qv<«no t '>
para pagamento em 40 nieses. —:«rea de

de

Visitas diariamente à rua CondeTodos de fre te Vve«vai
Bonfim 369 esquina da rua tetóff?, lCY 

8 ;_-..i »„,- - „...i„... ,1-1,11,.». «v.-Çoes n.c 5 5 ic ^.í, »,•

empregade.
i.nique e garape —

elevadores. Ape-
i«i c prestai

neral Roca e maiores detalhes «•'™'rca''c*t.i excepcional oportunidade,
clusivamente com à K.STR LTDA., |n[0rivacò;s no BANXO de DES
rua Ouvidor 86-5." tels. 23-0662 contos co tao de janeiro s v
e 23-0688 27IÍ0 2500:Rua Buenos A!r?s «. í.» andar, be-*L___1_Z \3o de Adminlítrptío de Be;-». Nc
T1JCCA — him 18 dc Oulubro 1 junto; J,^ ,;, 0>ori: tílarlomcnte Cas 9 is
a Conde de Bo"!-ss c r?\« Of4tfU_)( jq hora» 643?8 TX:
inicio de cwiatruçSO. Ollmo* ai>arta-i*Vi>JWpfV,J.1<1J.J.^ir,_-, >~_.»~---.
mentos compcvslõs cie ¦ atóp)a sala. es-

OFERECE-SE rapar, bo». aparência.
Idlm de Inverno. 2 quartos. banlieucirom prauca de caff e bar. entenden-

box para sela-, jo um pouco dc datilografia. Carteira
e referência. Carta para portaria dês-
te Iornal n • 26 3»0^  28540 oi

EXIGI.MOS:
Idade entre 26' a 40 anot;
Apresentação
Desembaraço
Raciocínio rápido
Trmpo Integral

OFERECEMOS:
(omissão de 20%
Assistência técnica e financeira
Prêmios mensais
Trabalho limpo e honesto.

. INSCRIÇÕES;
D.Vilma.

Av. Pres. Vargas, 502 - lí.« and , ias 8

pjçoso quarto, banheiro completo. co>
iíí\.i». quarta"e WC ii' empregada.; Meiet

. NOVO -
«? e «JS

irea de sen. c turque e gsrasemj-
Todos apartamentos dc frente. 4 pa-jMtiER -_ r.M,
vtmentos c elevador, Preçc* a pai-id* Dom ,.c.i.-o,
tir de Crt 4W.O0O.OO. com «penai Crs^nm* amplos a-,
SS 000.00 de ilral e prestações men-jde vonslruçáo, çonv,H»to» dc i
sair de OS 7 000.00. Informações noSdim d» imeino.

R !'•.'¦¦
Vende-

DONAS DE CASA, temos domêsti-
cas competentes para servi-las. Tel:

____.¦— 2}m—
PRECISA-SE de senhora educada e
er ro'ifiança P»ra companhia e **r-
viços leves, >!e uma .«enhora só.
RT«po<ta "ara » portaria dêsle jor- r

M-M ;
PRECISA-SE empregada, clara, de
meia Id.itíe. que d* referências, para 1
•e:-,:cc-i leves de. ums pessoa. T>lcf ;

2179 51

Pricisa-se, para to-

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Preciso-se de moço, com conhecimentos de escrituração

de Contas Correntes, Caixa, boa calculista e que escreva a má-

quina. De preferência com prática de Companhia construtora e
imobiliária. Carta do próprio punho para a portaria deste jor-
nal n. 65375, indicando idade, estado civil, pretensões e dando
referências. 65375 55

ATENÇÃO!
- V. nada perderá ao atender a êste anúncio

- V. poderá ser escolhido para uma nova e rendosa
carreira

Precisamos de homens categomados e ambiciosos, quc desejem ganhar
mais, dedicando-se a uma carreira de amplas e ilimitadas possibilidades.
Precisamos de elementos que prefiram ganhar uma remuneração com-

patível com o seu próprio esforço e não apenas um salário fixo. V.
nada perderá cm conversar conosco, pois temos condições para deter-
minar positivamente se as suas aptidões pessoais são condizentes com as
funções profissionais que desejamos oferecer-lhe. Ademais náo toma-
remos seu tempo e manteremos absoluto sigilo.
Aqueles quc se mostrarem qualificados, garantimos uma carreira de

prestígio, bem remunerada, em atividade realmente fascinante. Pos-

suimos um Curso de Treinamento, gratuito, e damos completa assisten-

cia ao trabalho dos nossos homens.

São apenas três os requisito» quc exigimos para que V. possa abraçar

uma carreira de futuro assegurado: 1 — Idoneidade absoluta. Z —

Idade entre 25 e 40 arros. 3 — Vontade de trabalhar e progredir pro-
fissional e financeiramente. Sem compromisso, venha convtnnT com •

Sr. Luiz Carlos, das 9 às 18 horas, à Av. Rio Branco, n.° 09 - 17. andar.

65371 53

mTdIcos e sanatórios
, »;.-,(,(;, ADVOGADO AUXILIAR IJTpFrÕ dTaTbUÕIKIIOUE": lr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE «Jg™ í*""!-

PltriU.U VIAS URINARIAS • _,-„,„ .».,!,„ a» Son*<1»de «« <*•¦ -ai«a»*ro. 
."«ado ««"««Uni» —

EMPREGADA
irtãwentos rm inlcioi tinhar e pjqu'no» tervlco». com car

jar-! fira ou referências Ordenado a com-
|" quan» banheiro; binir. Rua B»rio dí Torre. 199 a->ar

BANCO -OT. DE3O>NTOT"Ò0~m0 Dfi™mPle.e. e *J, á%*™*<£?* ~R'-i tamenlo 301. Ipanema. ÍK_3_*

JANK1RO S.A. - Ru» Buenos Atref Ij*'„_ * ía,t*^ «-£^00000 Ò"r"-V. OFERECEM-SE Uvadeiraj. enfermei
«, :* andar. S»c.V> de AdmlnBM- «'™.« "' ' rt.u<j' 

„* i? fi.i, círtu-lrü e arrumadeiras. Tra
" «* <&«*«_._* 

J^fS^dSrffl ^no^AV-c-íha^-por^^erxanct.,. Te!
''-CO 

DE OFSCONTOS DO RIO DE.C-S96T. Qualquer hora.
VtrvdO"'JANEIRO S A . Ru* Rv><™» Air**. «8

IS hor»> Z\HS fl

PRECISA-SE
Poro integror contencioio desto Copitol, com aiaumo prática.

Referências e curriculum com pretensões. Sigilo. Cartas no por-
forio deste jornal sob n. 21825.  21826 53

ATENÇAOl tara nt9*<le »—wre jamiru > a '• .T" rxrrurrA to-
..tr»*»»» r«W.nc..l M andar. ?.^ de Adrnl^traç.o «c ™*™£* 

g«•m rua
Ca, lo» di Vau-onceloi. -tdlticia com Bc
ísísi 59t«» dt rrenrt <ei» ío 4 pt _1*

bem. Tra-
J01iSía^.%ff»"í»ai.^A

— — Cspacar-an» "____
vlmantai c el»»t*>r, parte da Pt*- ATENÇAOl Vtnd* «4 com pr*»ra IJUM^r """
t« Satnt Ptn* c«mp«»ro O*: *r*t. çétt ,jt u oN.CO na Kua Calhai- Cn7inhpirOStibul*. ampla »aU. Iardim Invtrtw. -,, dj Grata. tto.«lna tom è Rua ww*hm««»»w*
Í «mploa «u«rto» t*m arma; te» om- silva «abtlo, apto*, todo» d* U*n-
wvilèttx. p*nh«lro. t«PA toxinh*. H »- «oostruçl* «mp«»1o da Mia. COnxHTlRA -- 

S?«~St«Li_S
ér»*, *«p- tmprtead* * «arao.m. st|nw |»rdlm d» tnwn» wvldra- ¦ ^*' 

''^íh,*' *s°- II "maa
Sinal 50 OOaeô na pí\omt««« cada. eíol» amplo» n»»«rto», nanhaira. tw'-" •"""'*'
S0 000.00. prostatftt» dt 1 000.06. O copa. Wlíwrvi, ára*. dtp. oenprtaa- pARA CASA DE CASaL £STRAN-
taldo tm p#qutn»» paretla». Prata «Ia, Tralar HI*. Ita-CÍSl — AííiTA GSIRO. prj«r».»» totmííasra ürr.pa *
yaa 000 OO. Tratar tal: U-9it\ - __IBERT. Attnd» di*r!am*nta das d» boa arwrane.a Exi**-*' rjfartncia»
ANITA OiUMRT - Ótimo «**<*& • à» Í9 har*». Iara nttatte! P*r»-at beta. R«a Dia» d* R«r^?
"""" .mm.. j_si 

ü,»:, usa n«,»ei. 4139 «I

Encarregado de Vendas e Promoção
Importante indústria de produto alimentício de renome in-

tsrnscional procura profissional com vasta experiência no
ramo, poro cargo de grande futuro, extgindo-se muito es-

pirito de iniciativa e senso dc orgoniiocóo. Idade: até 35 anos.

Excepcional oportunidede peto elemento atiro e ambi-
cioso

Carta dando pormenores sobre experiência e pretensões
ocompanhede de fotografia ã portrjria deste jornol, sob o
n. 65373. Asegura-se sigilo absoluto. 65373 55

VIAS URINARIAS
APAREtHO OENTTAI.

, Rua Buenoa Aire», M, 7». dai 3 • í.
::?>¦; 10

t0^t0t0^0^0*_Wm**f^m***^**^SSSm «¦ ¦1»»^1a»r—~a1p~i~i'"." *W - -J -'"

Títulos e Ações
COMPRAM-SE TÍTULOS DO
LAGOINKA COtNTRV CLUB
TRATAR A AV; RIO BRANCO.
311-3.° ANDAR 3/317.

S5346 9i

Memora tletito da Sociedade d» :ç»« ettOmaeo. ««ado. intetllno» -

Com dl r'ri> iconaulta Cr» 3O0jW íeom radlovo-

DOENÇAS a**"" O® 
,*??„, «Ia l.»4 - Tel. SJ««. Dai U A»

Rua do RoUrlo n. de 1 ii í^^:"^, 
Wll 

*>"IclâS 
DO ESTÔMAGO E DU00BI0

OaaUit. hlpenr*flc, dore. a,la. «S^JF&Jfa 
1 iÍTO?-

_ ,LA°o 
De°m 

« /ff n«NcTa«. *m*\S£% \ SlSt *****
^l\V*?£**m£ r"e?eHSo. C.mu.U ém . àa 11 . 14 à. 14 h»,.»,

Ra. da A,.«rVt-.l»ia. ü - »¦• »«*>< " *»"'••• R-4Ml ~ ""** 
^ M

TITULO DO IATE CLUBE
CoT.pro. de, particular, titulo de »o-

éfa do taTE cxübe. th ao-ewi -
siurro. s*ni M

CLUBE DE CAMPO
'-.rr-- titulo C-j!w ae Campo, ot-

:\i*io * 5 bsra dfl Ríiv. TafeftM
*:*!-. dai » ai JJ ba. «SSTI M

VIAS URINARIAS. RINS, BEXIGA, ««JATA
DOENÇAS

DAS
SENHORAS

Cirarxia »«»tff»túaaa — Cr*«tra»e»f»»» — r.no»»e«pta*
^I-ESORRAOIA. TRATAMENTO RÁPIDO

DE1ILIDADE SEXUAL - UXUGUAIANA, 24

DR. A. ACKERMANN

ila rt-.il nt. Híiã-lliíírtH ÉHili-fiili -aill-l inmriBrrinil iii l._<iiÉiJaM-tiii»-Tá éi



10 CORREIO DA MANHA, Tcrça-Folru, 1 de Setembro de 195Ò 2." Caíerno

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
Centro
RUA 7 SET. 88 —' Aluga-se cm la.
locaç&o «ala 702. Exige-se fiador.
Chavea na portaria, Tratar J. MA-
I_AFAIA. av. Pres. Vargas, 417. a|
410 — 43-0105. 1850 1
ALUGAM-SE oa npartnmontos n. 4Í0/
411, do Edifício-Lana, A Av. Franklin
Roosevelt 23. Chaves com o porteiro
Tratar na mexmn avenida n. 30, ir.."
andar, grupo 1902, S1S3 1
chnthü — Alugamos ãpãrtãmêntõí
na Ladeira Frei Orlando 12, apto.
402 com 1 talo, banheiro, cozinha e
nrea, com o oli güel mensal da Cr$
6.500,00 e o aptt, r-01 com quarto,
banheiro, cozinha e area com aluguel
mensal do CrS 6,000,00, chaves com
o porteiro — Tratar na IMOBILIÁRIA
LEMOS LTDA. à Av. Nilo Peçanha
26, sala 702 — Tela. 22-2483 ou ....
42-9500 com o sr. OLYMPIO.

249 1
CENTRO — Alugamoo apartamento
de frente, com quarto c sala conlu-
gados, banheiro c kitch., à Rua Eva-
riito da Veiga 35, apto. 801, chaves
eom o porteiro, aluguel mensal de
CrJ 7.900,00 mais taxas e impostos.
Locaçío comercial — Tralar na IMO-
BOIARIA LEMOS LTDA., à Av.
Nilo Peçanha 26, sala 702 — Tels. ...
22-2483 ou 42-9506 com o sr. OLYM-
PIO. 253 1
BAIRRO DE FÁTIMA — Aluga-se
ótimo apto. dc frente n Rua Carcal
D. Sebastião Leme, 171, apto. 202,
composto dc varanda envidraçada,
sala, 2 quartos, banheiro, cozinha,
área com tanque c dependências pa-
ra empregada. Ver no local com o
encaregado c tratar na Predial Ca-
naderuse Ltda. — Rua Álvaro Alvim
n. 21, gr. 1.206-8 — Tcl: 32-.921, de
segunda a sexta-feira, das 9 ús 17
horas. 20572 1
CENTRO — Aluga-se o apto. 2112,
da Av. Rio Branco, 185, duplex, ten-
do entrada, salão com 60n>2, cozi-
nha; em cima: duas grandes salas c
banheiro completo. Panorama ma-
ravllhoso. Tratar com os props Cia.
do Serviços c Engenharia Serena, â
Rua Araújo Porto Alegre, 7J k. o3'i.

19978 1

KSCKITÒRIO — Aluga-se a sala
304 da rua do Rosário 113-3.° an-
dar, limpar clara e multo central.
Preço 6.000,00 mensais. Tratar na
sala 307 com sr. Marques Pereira.

64151 2
BALAS PJ ESCRITÓRIO, c| Kit. e
banh, Alugo A Av. Pres. Vargas. —
Prédio novo SOTIC — 22-7249.

65365 2

Botafogo e Urca
BOTAFOGO — Alugamos apartamento
de frente, com saleta de entrada, sala
quarto (separados), cozinha, banhei-
ro social completo, quarto e W.C.
dc empreg. area de aervlco, A Rua
Barão de Macaúba 150, npto. 101 —
Aluguel mensal vdc CrJ 11.000,00 —
Chaves com o porteiro — Tratar na
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., à Av
Nilo Peçanha 26, sala 702 — Tclo
22-2483 ou 42-9506 com o sr. OLYM-
PIO.  247 4
ALUGA-SE aparlamento duplex com
varanda, vista parn bala, sala, trí-.s
quartos, .o.iiiha. banheiro completo,
arca dc serviço, dependências dc
empregada e telefone. Rua Faranl
Ul npto. 313 podendo ser visto todos
os dias das 14 às 17 horas

COPACABANA — Alugamos aparta-
mento com saleta, quarto, banheiro
e cozinha, A Rua Bolivar 102, apto. 803
aluguel mensal de Crf 7.500,00. Cha-
ves no local — Tratar na IMOBILIA-
RIA LEMOS LTDA., A Av. Nilo Pe-
çanha 20, sala 702 — Tels. 22-2483
ou 42-9500 com o ar. OLYMPIO.

252 8
CASA grande ou salão para gin&-
sin precisa-se alugar em Copa-
cubana. Ipanema ou Leblon —
ac. 47-4094. 2195 8
EM APARTAMENTO do 1 pessoarien-
mente montado cm Copacabana, alu-
gn-se esplêndido quarto mobiliado
com cafo e roupa de cama a cava
llielro dc alto tratamento c respon
snbilidade. Preço só pessoalmente cn-
dereço. Teli 47-4165. 4224 8

CONSULTÓRIO - Aluga-se ôtlmo
apartamento para consultório pródlo
próprio para proflssfies liberais, alto
Av. N. S. Copacabana, 109, apto.
007, Chaves com o porteiro. Tratar
Rua São José, 50 — Gr. 501. Fonei
22-7169, 21843 8

COPACABANA — Aluga-se confor-
tável quarlo cm apartamento n senhor
com ou ..cm refeições — 37-0811.

4234 8
QUARTO — AlORa-sc moblliado, n sr.
de trato com referências — Hilário
Gouveia 95 apt. 608. 2225 8

URCA — Aluga-se o apt. n° 2 da rua
Manuel Miobcy 20 ocupando todo o-." andar, com 1 saln, 2 q,, cozinha,
banheiro cm cór, 2 terraços sendo 1
coberto, área de serviço c dep. dc
empregada. Aluguel 12.000,00 crf.'
Inf. 25-0075. 30512 4

COPACABANA — Aluga-se ótlmn
apartamento dc snla, jardim dc In-
verno. qunrlo separado, banheiro, pe-
quenn cozinha. Aluguel dc CrS ....
a.OüO.VO. Ver A Rua Barata Ribeiro,

2103 4'200 apto, 526, chaves com o portei-ro. Tratar à Rua 7 dc Setembro, 66— 6.» andar, tel.: 32-8103 Sr. WAL-
TER. 20672 8

ALUGA-SE — Apto. sala e quarto
separados c dependências. Praia de
Botafogo, 154. Chaves com o portei-
ro. Informações tel.: 42-4808.

27386 4

ALUGA-SE — Apartamento de quar-to e snla separados, moblliado, na Bo-
llvar. esquina de Av. Atlântica, pelo
prazo de três meses. Aluguel de Cr$
18.000,00 mensalmente. Tratar pelotelefone 27-8074. 20069 B

CINELANDIA — Aluga-se, com tale-
fone, ótimo apto. 406, do Edif. Natal,
à Bua Álvaro Alvim, 48, com salc-
ta, grande dormitório, complotamen-
ta moblliado, para casal, Inclusive
chuveiro elétrico, colchão molas, etc,
banheiro completo. Aluguel Cr$ 
10.000,00, ou a combinar. Chaves por-
taria. — Tratar Av. Graça Aranha,
206, a/ 312; tcl. 22-6763 ou 32-9715.
; ¦ 

28542 1
ALUGA-SE — Casa com 9 qts. 2 s.
2 b. etc, A Ladeira João Homem n,°
43 — Ver dins úteis das 9 às 10 horas.

20670_1
CENTRO — Aluga-se conjunto efe
frente n.° 1.601, sala e sanitário, preço
módico. Rua Assembléia 92. einulrin
Avenida. Chave portaria sr. Rodri-
guea. — Tratar Rua Visconde i.auu-
ral, n.» 8, sr. AMORIM. 23-1227.

59086 1

Lojas e Escritórios
SOBRELOJA — Aluga-se sem luvas,
rua México 148 Cr$ 25.000,00 e ta-
xas, ver com ARY, tratar com MAR-
CHESINI. 28-7799. 9432 2
SALAS NO CENTRO — Rua da Às-
sembléiá 02 Edificio Rodac. Aluga-
sa todo andar 18." com 5 salas ou
separadamente. Tratar Hlva de
Imóveis. Rua México 119 — salas ..

331 2

Catete e Glória
GLÓRIA — Aluga-se excepcional
apartamento, 701, de 3 quartos, gran-
dc sala, 2 banheiros, boa cozinha,
dcp. empregada -e área. Rua Bcnja-
mim Constante, 55. Chaves com o'porteiro. Tratar cm 57-3006 c 43-2700.

7279 5

Copacabana e Leme
ALUGO — Apto. sala, quarto sepa-
rado, espaçosos, varanda, banheiro,
cozinha, frente andar alto. 905 Ver
Av. Copacabana 1.032. Pedro. Preço
Cr$ 12.000,00. Tratar 27-1862 Jorge
Lisboa. 15493 8
COPACABANA — Fim residência dc
familia aluga-se com refeições ótimo
quarto com banheiro privativo. Rua
Sá Ferreira. 148. 16601 8
COPACABANA — Posto 5 — Aluga-
sc apartamento composto de saia,
quarto, dois corredores, grande ro/l-
nha, banheiro social c de empregada
A Rua Leopoldo Mlguez 120, aparta-
mento 701. Aluguel Cr? 11.000,00 -
Chaves no apartamento 501.

2.415 a
ALUQA-SE 9 mil Rua Raimundo Cor-
réa. 41, sala, quarto, banheira, cozi-
nha, Area com tanque. 42-4686.

725 8
ALUGA-SE 9 mil. Rua Anita Oaribal-
dl 30, sala, quarto, banbciro, cozinha,
42-4686. 274 8

LOJAS — Zumbi — Ilha do Governa-
dor — Alugam-se 3 ótimas lojas ser-
vindo para qualquer ramo de negó-
cio, aendo uma dc esquina, completa,
mente montada com balcões c prate-
lelras e revestimento de azulejos. Ver
A rua SerrSo 351 e 351-A, c rua Pei-
xoto de Carvalho 161-A. Chaves ao
lado, rua Peixoto de Carvalho 161-C.
Tratar A Av. Franklln Roosevelt 39,
».' andar, grupo 1502. 0151 2
ALUGA-SE A Rua Sete dc Setembro,
88 — 3 ótimas salas. 1.106 — 1.108— 1.110 Ed. Santo Afonso. Tratnr na
ATLANTIDA IMÓVEIS LTDA. A rua
Senador Dantas, 80 — 18° andar —
Te). 32-9253. Aluguel Cr$
38.000,00; 7337 2
COPACABANA — SOBRELOJA —
Aluga-se, primeira locação, dc fun-
der. ? salas. Tratar 57-1075 ou 
52-0822. Preço, 13 mil mais taxas.

2215 2
ALUGA-SE loja A rua Laranjeiras
197-B. Tratar 57-8783 — Almirante
Carlos. 2293 2

__=:

ALUGA-SE — Apto. 805 da Rua Raul
Pompela 180 por 11.000,00 com duas
salas pequenas, quarto separado com
banheiro completo, cozinha, quarto •
banheiro de empregada, grande area
de cerâmica, chaves com o porteiro —
Trntar pelo telefone 32-1213. *

23700 8
COPACABANA — Alugamos aparta-
mento dc quarto c sala separados,
varanda, banheiro e cozinha, A Rua
Leopoldo Miguez 107, apto. 807, cha-
ves com o porteiro, aluguel mensal
de Cr$ 8.000,00 — Tratar na IMOBI-
LIARIA LEMOS LTDA.. A Av. Nilo
Peçanha 26, sala 702 — Tcl. 22-2483
ou 42-9506 com o sr. OLYMPIO.

251 8

COPACABANA — Alugamos salas
704-5-6 e grupos de salas com ba-
nheiro privativo, A Av. N. S. dc
Copacabana, 1120, 7." andar. Cha-
vco com o porteiro. Aluguel mensal
a partir de 8.000,00 — Tratar na IMO-
BILIARIA LEMOS LTDA. A Av. Nilo
Peçanha 26, nala 702 — Tels. 22-2483
OU 12-3300 cõi„ õ _r. OLTMTIO.

250 a
COPACABANA — Aluga-se ótimo
quarto dc írente a senhora dc fino
trato CrÇ 5.000,00. Telefone: 45-2475.

2255 8

AV. R. ELIZABETH - Alugo ótimo
npto. cl .alSo, amplos quartos, dc-
pend. c garage. SOTIC — 22-7249.'

63364 8
APARTAMENTO n.° 1002, sito
Av. N. S. Copacabana, 787. —
ótimo e confortável, com ou sem
móveis; para pessoa dc fino tra
to, aluga-se. Ver c tratar no lo-
cal, das 9 às 14 toras.

21844 8

ALUGO CrJ 11.800,0o -apartamento
Copacabana c| saldo, grande quar-
to separado, ambos de frente no 9°
andar (próximo da praia) grande ba-
nheiro, ótlmn cozinha, Area de servi-
ço cl tanque etc, Telefonar 47-1337.

10931 8

FRENTE PARA O MAR (Av. AtlAn-
tica) — Aluga-ce, por 6 meses, apnr-
tamento de 2 quartoa, 2 sulaa e de-
mais dependências, todo mobiliado
com peçaa autêntica*, utensílios dc
casa e telefone, — Tratar no teleíone
25-5336. A28534 II
COPACABANA — Aluga-se um quiir-
to cm apartamento, de preferência
moça ou «enhora, No apartamento
não resido ninguém. Rua Rodolfo
Dantas. 85, apto. 201. — Tratar de 0
As 10,30 horas. Aluguel Cr? 4,000,00.

26562 8
COPACABANA — Aluga-se rua Fl-

Sueircdo 
Magalhães esquina Aveni-

n Atlântica apartamento íinamen-
tc moblliado c atapetado, com te-
lefone, televisão, geladeira etc, In-
formações 57-4615. 20640 {
ALUGA-SE o apartamento 1.004 do
edificio rua Siqueira Campos, n° 133.
Chaves com o porteiro. Tratar: tele-
fone 45-0840, entre 10 c 14 e 20 c 21
horas. 21811 8
COPACABANA - Alugam-se aptos.
901, 903, 802 c 804. ..ula quarto de
28 m. etc. Cr? 9.000110.000,00 Rua
Ralmumlo Correia, 41 e apto. 1004
dc 2 quartos, sala, cozinha, banh. e
dependências completas. Cr? 
16.000,00 Rua Sá Ferreira, 150. Tra-
tar tel: 42-3990 qualquer hora.

23600 8
ÃLUGA-SE apto. de luxo. A R. Aires
Saldanha, 72, com 2 salões, 3 quar-
tos c garagem. — Demais informações
telefone 27-8195. 20662 8

COPACABANA — Aluga-se A Rua
Raimundo Corrêa, 34, o apto. n.° 905,
c| 1 quarto, 1 sala. banheiro completo,
cozinha, área com tanque, WC e qto.
dc empregada. Preço Inicial* Cr? ..
10.000. Ver com o porteiro e tratar A
Av. Graça Aranha, 57, 5.» andar com
Dr. CLÁUDIO. 16790 8
ALUGA-SE — Apt. duplex mob. c|
tel. na Avenida Atlântica, com 4 sa-
lões, 4 qts. 2 banhs. dep. comple-
tas num andar c mais 1 _alào e toi-
lettc no andar superior. Tratar na
AGENCIA ANGLO-AMERICANA —
Rua Siqueira Campos 43 — s |005 —
36-2761. 2265 8

ÃLUGA*-SE - Na Av. Atlântica gde.
apto. pftc. mob. c| tel. 2 salões, ter-
raço, 3 qts. (mtos. arms,), 2 banhei-
ros, deps. completas. — Tratar na
AGENCIA ANGLO-AMERICANA —
Rua Siqueira Campos 43 — _| 905 —
36-2761. 2267 8
APTO. DE COBERTURA-^- AlugP
se vazio. c\ ou sem telefone, a uma
quadra do Posto 5, c| 1 salão, 1 gde.
qt. dep. completas, terraço de 50 m2
— Preço conveniente — Tratar na
AGENCIA ANGLO-AMERICANA. Rua
Siqueira Campos 43 sl 905 — 36-2761.

2266 8

AV. RAINHA ELIZABETH. 653 —
Fan-.lia que construiu um edifício pa
ra seu uso, dispõe, para alugar, um
apartamento magnífico, com grande
salão 2 banheiros so.ials, dependén-
cias scrviçals, ampla garagem, etc.
Ver cem o porteiro, o apto. 701.

28535 8
COPACABANA — Aluga-se um quar-
to mobiliado a um cavalheiro. Av.
Copacabana, 876, apto. 206 — Tele-
fone: 57-5012. 4144 8
COPACABANA — Apto. mobiliado
constando de saleta, quarto, varanda,
banheiro, cozinha com geladeira (6
mezes). Tel. 37-7269. 4140 8

COPACABANA- — Aluga-se quarto
Indep., com banheiro, em apt»; de
casal só e de respeito. Preferência a
pessoa que tenha telef. Informações
Rua Leopoldo Mlguez, 10, apt». 501.
pela manhã c A noite. 4225 8

COPACABANA — Aluga-se à
rua Siqueira Campos, 18 junto à
praia apto. de frente, com sala,
quarto, varanda, banheiro c kit.
Ver no local e tratar na IMOVIL
LTDA. Av. Pres. Vargas, 417 —
G/1101. Tel. 43-8092.

20681 8
APARTAMENTO novo, de frente, la.
locação, linda vista p| o mar, aluga-
se a familia tratamento c| hall, g.
sala 2 g. quartos banh. social comple-
to, cozinha e bom quarto de empre-
gada, etc. Rua Barata Ribeiro n.o
184, apto. 202. Chaves c| o porteiro.
Tratar tel.: 47-7633 das 12 às 20 horas.

199E7 8
COPACABANA — Aluga-se o aparta-
mento 503 da Rua Aires Saldanha 136
com 3 quartos, 2 salas, armários em-
butidos, banheiro completo, cozinha,
área com tanque, dependência de em-
pregada e garage. Chaves por favor
no 003. Tratar na EMPRESA BRASI-
LEIP.A DE ADMINISTRAÇÃO LTDA,
Rua da Quitanda 47, 3.» andar. s. 1 á
4 — Tel.: 22-5827. 19985 8
CHAPÉUS — Alugam-se. Tel: —
47-3728 das 12 ás 17 hs. — Leblon.

26551 8

COPACABANA — Alugamos aparta-
mcnto de, frente, moblliado, com 4
quartos, duas salas, banheiro rociai,
denendencias de empreg. area de ser-
viço, A Rua Assis Brasil 57, apto. 801
visitas das 14,00 âs 16,00 horas. Alu-
guel mensal de Cr? 35.000,00. com
contrato de 1 ano — Tratar na IMO-
BILIARIA LEMOS LTDA., A Av.
Nilo Peçanha 26, rala 702 — Tels.
22-2483 ou 42-9500 com o sr. OLYM-
PIO. 248 8
APTO. — Moblliado, frente praia,
alugo por 5-10 meses. 14.000. Tem
qunrto, snla grande, quarto indep.
coz, banh. Ver rua Belfort Roxo 58,
apto. 1207 (Praça do Lido). Chaves
com porteiro. Inf. 57-5720.

22179 8
COPACABANA - Alugo A Rua Pau-
la Freitas, 32, apto. 702 com sala, qto.
banheiro, cozinha. Cr? 7.500,00. Vçr
no loca] e tratar A Rua São José 90
sl 2003 — Tel.: 52-3190.

22359 8
LEME — la. locação — Alugo em
edificio de 4 aptos, por andar o apto.
501 de frente A Rua Gustavo Sampaio
404 com saleta, sala-quarto, banheiro,
cozinha, área de serviço, dependén-
cias de empregada. Cr? 10.000,00. —
Ver no local c tratar A Rua São José
00 — S| 2003 - Tcl.: 52-3190.

22561 8
LEME — la. Locação — Alugo em
edificio de 4 aptos, por andar o apto.
703 da rua Gustavo Sampaio, 404 com
saleta. sala-quarto, banheiro cozi-
nha, área de serviço. Cr? 8.500,00 —
Vel- no local e tratar A Rua São José
90, s| 2003. Tel.: 52-3190.

22562 8
APTO. DE LUXO — Alugo cm la.
loc, ocupando todo andar. R. Ani-
ta Garibaldl 48, apto. 4UI, 2 saiões
cl parede dc pedras, 3 qtos., todos
cj arm. embut. 2 banhs, sociais,
nmpln copa e coz., dep. e garage.
Ver c| porteiro. 30 mil cruzs. Tcl.
57-7058. 66466 8

VIVEIROS DE CASTRO, 54 — Apto.
1000 — Frente — Aluguel Cr$ 
9.000,00 — Tralar com Sr. LAURO —
Rua Sete de Setembro, 94 — Tel.:
32-4270. 22503 8
APTO. nlugn-sc, ótimo com saleta,
sala e quarto, 2 entradas, chuveiro
elétrico pi » oleo, armários embuti-
dos cl dágua própria. Rua Raul
Pompéia 195 apto. 105. Chaves com
o porteiro. Exige-se flador. Tratar
37-3085. 2210 8

IPANEMA — Alugamos aparlamento
com quarto e sala separados, banhei-
ro, cozinha, A Rua Barão da Torre
631, apto. .104, aluguel mensal do Cr?
8.000,00, chaves com o porteiro —
Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA., A Av. Nilo Peçanha 26, sala
702 — Tels. 22-2483 OU 42-9506 com
o sr. OLYMPIO. 245 12

COPACABANA — Aluga-se aporta-
mento, frente, Rua Ministro VIvcl-
ros de Castro, 100, sala, 2 quartos
varanda, banheiro, cozinha, quarto c
banheiro empregada área serviço.
Multa água. Chaves no apto. 5. Tel:
47-8159. 2217 8
COPACABANA — Alugo opto. 1.003
com hall, quarto, sala, cozinha c ba-
nheiro a Rua Aires Saldanha 24.
Ver e tratar no 12. pavimento. Tcl:
27-4166. 2196 8
APTO DE FRENTE — Alugo. Pra-
ça Edmundo Bitencourt, 85, c| por-
teiro. Saleta, sala, quarto separados.
ArmArios embutidos. Depósito mnlas.
Banheiro, cozinha c| fogão a gás.
Fartura de água, 28521 8
QUARTO — Aluga-se cl banheiro
privativo Cr? 5,500,00. Tel. 30-5940.

28522 8
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Jardim Botânico
JARDIM BOTANICO — Alugamos
apartamento com sala, 3 quarlos, ba-
nheiro completo, cozinha, dependen-
cias dc empreg. arca de serviço, à
Rua Nina Rodrigues 49, aptos. 202
c 302, chaves no apto. 101 — Tratar
na IMOBILIÁRIA LEMOS I.TDA.. á
Av. Nilo Peçanha 26, sala 702 — Tel.
22-2183 ou 42-9500 com o sr. OLYM-
PIO. 246 14

Flamengo
FLAMENGO — Aluga-se ótimo ap,
de sala e quarto separados c demais
dependências A Rua Dois dc Dczem-
bro n, 22, apto. 601. Ver no local cl
o encarregado c tratar na Predial
Canadense Ltda. Rua Álvaro Alvim
n. 21 gr. 1.206J8. Tcl: 32-7921 de sc-
gunda a sexta-feira das 9 A_ 17 ho-
ras. 26509 10
FLAMENGO — Aluga-se em la lo-
cação, os aptos. 211. 311 a 411 da Rua
Machado de Assis n<> 33 com 1 quar-
to c 1 sala amplos, banheiro c cozi-
nha completos. Ver no local. Alu-
guel 9.500,00. Tratar com ALDO
COSTA A Av. Rio Branco n° 277, 10°
si 1008. Tcl. 22-6040. 9416 10
APARTAMENTO - Alugo ótimo,
junto ao Largo do Machado, com
hall dc entrada, ampla sala, saletn,
3 excelentes qunrtos, banheiro com-
pleto, quarto e banheiro dc empre-
gada e boa área de • serviço. Alu-
guel 18.000,00. V .' o apto. 503 da
rua Dois dc Dezembro, 140 e tratar
cl Dr. Paulo na Av. Rio Branco,
106-108. 9.» andar, salas 911-13 —
Tcl. 22-5952. 28467 10
FLAMENGO — Aluga-se a Rua Pais-
sandu n. 48 ótimo apartamento com
saleta, 2 grandes sala, três ótimos
quartos com armários embutidos, ba-
nheiro completo, cozinha, ótima Area
de serviço c dependências de empre-
gada. Chaves no apartamento n. 51
informações pelo telf. 43-0444.

9188 10
ALUGO, 1.* locação, aptos. 301 c~302,
de írente: ume/ s. dupla, 2qtos. ssps,,
banh., coz., área c/ tanque, dep. em-
pregada. Cr? 11.500,00: outro com s.
duola. qto. sep., banh., kltch., Cr?
8.500.00. Ver Tr. Tamoios, 32. perto
Marquês Abrantes. 28-3414. 59083 10

Gáveo
GÁVEA — Aluga-se exceiente apto
dc frente A Rua Artur Araripe n. 94
apto. 101 composto dc varanda, am-
pia sala, 3 grandes quartos, banhei-
ro completo, cozinha, área com tan-
que, dependências para empregada,
vaga na garagem. Ver no local com
o encarregado e tratar na Predial
Canadense Ltda. Rua Álvaro Alvim
n. 21 grupos 120SJ08. Tel: 32-7921- de
segunda a sexta-feira das 9 As 17
horas. 26568 11

Ipanema
APTO C| TELEFONE — Aluga-se
mobiliado, pint. a óleo, cl entrada,
salão, 2 qts., varanda banh. cl box
em côr. cozinha, dep. p| empreg.,'garagem. De frente c esquina na R,

Pr. de Moraes. Tratar: 27-3898.
19958 12

CASA — Preciso alugar casa. cm
Ipanema, Leblon, Jardim Botânico ou
GAvea, com 3 quartos no minimo,
com jardim e garagem. Tel.: 42-4472
e 22-1569. 25607 12

ALUGA-SE casa mobillada cm
Ipanema na Rua Barão da
Torre 490 por 6 ou 9 meses.
Ver no local. 28380 12

ALUGA-SE — Uma casa, Rua ReUcn-
tor 35, Ipanema, 25 mil cruzeiros, 4
quartos, 2 salas, garagem, demais de-
pendências. Trotar pelos telefones:
47-2383 ou 27-3755. 4176 12
ALUGA-SK — Vazio c| gde. .terraço
apt. de 1 sala e 2 qts,, dcp. comple-
tas, cm Ipanema. Tratar, na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA — Rua Sl-
queira Campos 43 — SI 905 — 36-2761.

7234 12

LAGOA — (Humaltá) — Rua Embal-
xador Morgan, 43 — Alirga-se mag-
niflca residência composta de 2 pa-
vimentos, 2 salas, 5' quartos, banh.,
coz., demais dep. Visitas pelo tcl.:
26-4433. Tralar com sr. FROTA —
Av. Pres. Vargas, 290, 29 pavimento,
tcl. 43-0903 — Ramal 18. 1439 14
JARDIM BOTANICO — Alugamos na
Rua Visconde da Graça, 169, o apar-
tu.ncnto 201, com sala, 3 quartos, co-
zinha, banheiro ccmplcto, dcp. dc
empregada c garagem. Ver no local
c tratar pelo tel.: 43-1981.

27384 14
J. BOT. — Rua Maria Angélica. Alu-
go confort. apto. c| J. inv., sala, 3
qtos. copa. cozinha e depend. Cr? ..
13.000,00 — SOTIC — 22-7240.

65363 14

laranjeiras
BOXES — Alugam-se boxes a partirde Cr? 2.500,00. sem fiador, depósito
de 3 meses, entrega imediata, A Rua
das Laranjeiras n. 336. Tratar na
Bolsa de Imóveis, Av. Rio Branco n.
128 — 1. andar. 10760 16

Leblon
LEBLON — Aluga-se apto. novo pe-
queno, luxo magnífico edif. pilotis,2 elev. com boa sala, enorme sala-
quarto conjug. banheiro, cozinha c
área, com armários banh. emp. Pin-
tura a óleo. José Linhares 117 apto.
312. Chaves c/ porteiro. Tralar: ..
27-4557. 16717 17

LEBLON — Aluga-se bom aparta
mento 302, de frente, com telefone,
alguns móveis, de dois quartos, .sala,
cozinha, dcp. empregada c garagem,
à Rua Arlstldes Esplnola, 117. — Tra-
tar pelos telefones 573606 c 43-2700.

7278 17
LEBLON — Aluga-se um aparta-
mento com 2 áreas 3 quartos, 1 gran-dc sala, cozinha, banheiro completo
tanque, situado a Avenida Ataulfo
de Pniva n° 1022 apartamento 101,
Leblon. Aceita-se fiador idôneo ou
desconto cm íôlha. Tratar Avenida
Ataulfo Paiva n° 108, apt. 105, tele-
fone 47-1001. 19948 17
CASA NA AVENIDA NIEMEYR —
Aluga-se vazia c| tel., 4 qts., 3 salões,
jardim. Tratar na AGENCA ANGLO-
AMERICANA — Rua Siqueira Cam-
pos 43 — S| 905 — 36-2761.

7231 17
ATENÇÃO! — Aluga-se casa mo-
derna de frente, de 3 pavimentos
para o mar, na Av. Delfim Mo-
rcira esquina com José Linhares
própria para Embaixada, colégio
etc, dc alto luxo para familia de
tratamento composto de jardim,
_ salões, 4 quartos, sala de cos-
tura, 3 banheiros, copa, cozinha,
2 garagens e detuais deps. Tratar
tel. 26-0281. ANITA GELBERT.
Atende-se no local.

4207 17

Rio Comprido Catumbi
RIO COMPRIDO — Aluga-se ótima
casa de írente, c| pequeno jardim,
varanda, saleta, saln, 3 quartos, ba-
nehlro completo, corlnN... ótima Arca
de aervlco e dependências. Ver no
local A Rua Santa Alexandrina n. 144
e Informações pelo telf. 43-0444.

9187 22
ALUGA-SE ótimo apartamento, Run
Santa Alexandrina, 491, apto. 604,
sala, 2 quartos grandes varandas, ar-
márlos embutidos dependências de
empregada — Tcl. 48-8869.

20359 22
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>nía Teresa
SANTA TERESA Rua Progresso 60
aluga-se aptos, novos c| sala, 2 quar-
tos, cozinha a banheiro completo,
varanda, grandes Arcas, não falta
água. Aluguel a combinar no local

27991 23

MEIER — Aluga-se apto. A Rua Au»
guato Barbosa 182, eom 2 quartos, •_-
la, cozinha, c depcndénclaa de emp-
pregada. Ver no local.
CAMPINHO — CASCADURA — Alu»
ga-se ótimo apto. na Rua Ana Te-
les, 270 npto. 103. com dois quartos,
e demais dependências. Aluguel Crf
3.000,00. Chaves no apto. 104 .Tra-
tar na Predial Canadense Ltda, Rua
Álvaro Alvim. 21, gra. 1.20618. Tel:
32-7921 de segunda a sexta-feira, das
9 As 17 horas. 26568 29
ENG. DENTRO — Alugo ótima e am-
pia loja e| il portas. Cr? 19.000,00 —
SOTIC — 22-7249. 65367 29

Niterói

GARAGE ¦— Aluga-se, Santa Teresa,
rua AarAo Reis, 105, telef. 42-2079.

20037 23
APARTAMENTOS E QUARTOS —
Procure ver no Hotel Bela Vista, no
melhor clima do Rio, a 10 minutos
do Largo da Carioca, para casal ou 2
pessons, diárias completas no alcance
— Rlgorosamento familiar c rcslden-
ciall. Rua Mnuá, 5. Santa Teresa —
Telefone 42-9346. Bonde Paula Ma-
tos A portn. 20651 23
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TIJUCA — Aluga-se boa casa, 2 pa-
vimentos. Rua Visconde dc Cairtt.
n. 222, próx. C. Militar — Inst. Ed. c|
2 salas, 4 quartos, garage c demais
depends. Aluguel Cr? 15.000,00. Tra-
tar. Tel: 37-2964. 4177 27
ALUGA-SE A Rua Araújo Pena 46 —
apto. 102 — c| 2 quartos, saln, ba-
nheiro, cozinha, Area dc serviço com
tanque, quarto e W.C. .dc empre-
gada. Pintado a óleo c| 2 entradas:
Tratar na ATLANTIDA IMÓVEIS
LTDA., A Rua Senador Dantas, 80
— 18» andar — Tel. 32-9253

73.'» 27
ALUGA-SE uma casa de construção
moderna com 2 pavimentos, sendo 4
quartos 2 salas, copa, cozinha, va-
randa, jardim, quintal. Ver Rua Del-
gado dc Carvalho 06. F. 34-6177.

26558 27
ALUGA-SE — Um ótimo apartamen-
to, com 3 quartos todos dc frente, sn-
la, banheiro completo, cozinha, dc-
pendência de empregada c área com
tanque. A Rua Campos Sales n.° 168
— Apto. 401. Pode ser visto das 7 às
11 horas c das 16 às 20 hora-

20658 27

ICARAl — Aluga-se ou vende-s»
apto luxo, frente Cpo. S. Bento,
linda vista. Cl vestibulo em már-
more, boa sala, Jard. Inv. 3 qtos. tô-
das estas peças pintadas óleo ei eau-
ens e florõcs, sala alm. box, gela-
delra, cozinha azuleijnda teto. Tem
algs. armários. Rua Gavião Peixoto
276 npto. 401. Chaves n. 201 Tra-
tar Rio 27-4557. 16716 33

ha*
CABO FRIO — Apartamento — Alu-
ga-sc, na mais bela praia de Cabo
Frio, apartamento com dois qunrtos,
saln, cozinha c banheiro, em edifício
recém-construido. Contrato c findor.
Tratar com -Mario Matos, pelo telefo-
ne 41-3778 - Rio. 16813 34
PALACETE — Praia da Bandeira —
Ilha do Governador — Alugam-se A
familia dc alto iratamento. palnccto
cem 2 moradias, jardim, pomar e ga-
rage. Prédio do isqulna com frenta
para a praia, excelente localização
com vista magnífica para a Bala da
Guanabara. Para visita e outras in-
formações, dlrlglr-se A rua Peixoto
dc Carvnlho 161-C — Zumbi —I. do
Govcrnndor — Tel.: Governador 84.
Aluguel: Cr? 40.000,00. 9153 34

Petrópolis
CASA — Preciso alugar casa, cm Pe-
trópolls, com 3 quarts no mínimo,
com jardim e garagem. Tcl.: 42-4472
e 22-1569. 28609 39
ALUGA-SE no centro, casa prlvlle-
glada, situada para verão .Prazo 8
meses. Preço Cr? 150.0:0,00. Ref. —
Tel. 37-6982. 3-096 33

MUDA TIJUCA — Aluga-se apt. 201
da Rua João Alfredo. 14 — ótima
sala, dois bons auartos. Dependén-
cias empregado. Tudo fácil: condu-
ção, escolas, feira na porta. Saltar
no ponto seção da Muda. na parada
depois Rua Uruguai. Telefonar 98-1111
marcando hora para visitar aparta-
mento. Comércio próximo e bela Pra-
ça Xavier de Brito, para recreio in-
íantil. Ambiente repousante.
^^wv^vw^>w^Wr^wr^rvyyvy

'ins Vasconcelos
LINS — Casa confortável — Alugo
com 1.' pav.: 2 varandas, saletn, snla
copa, cozinha, d.p, dc empreg. 2.°
pav.: 3 bons quartos, banheiro social
em cór. Jardim e quintnl. Próximo
a condução, run sossegada. Aluguel
Cr? 15.000,00 — Tratar sr. BARROSO
— Tel.: 43-7281. até As 20.30 hs. .

20665 28

Subúrbios da Central
DEODORO — Fundação — Aluga-se
ótimo apto. na Rua Nove, quadra"D", n. 22, apto. 101, composto dc
sala, dois V_ns quartos, tvnhelro,
cozinha, área com tanque. Ver no
local e tratar na Predial Canadense
Limitada, Rua Álvaro Alvim, 21 grs.
1.206108. Tcl: 32-7921. dè segunda a
sexta-feira, das 9 As 17 horas.

26567 29

SACRA FAMÍLIA — Grande casa mo-
deiun, nluga-sc. em írente ao cina-
teatro. Grande terreno. V„ 2 as„ 4 qs„
etc, por Cr? 6.000.00 Infs. MAURO,
tel PS1 No Rio, 42-5930, 21835 38"ToTà 

- COPACABANA
. Alugo para ateller ou comércio fl-
no, c| 35,00 m2, la. locaç&o — Ver
c tratar A Rua Alrea Saldanha. 24 —
Tel. 27-4166. 2197 3i

Sr. PROPRIETÁRIO
Alugamos seu apartamento ou su»

casa sem ônus para V. S.' — Dirija-
sc sem compromisso A AQENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua Siqueira
Campos, 43. sl. 005. Tel. 36-2761 d«
9 As 12 e 13 As 18 hs. 7223 38

PROCURAMOS
C| urgência para casal estrangoira

s| criança apt. c| vista sobre o mar,
vazio, c| tel., c| terraço, 2-3 qts. 2 sa-
las, dcp. Oimplctns. Alugamos «|
propriedade s' ônus paro V. S. Trntar
na AGENCIA ANGLO-AMERICANA —
Rua Siqueira Campos, 43 — sl. 905 —
36-2761. 2260 38

Srs. Proprietários
Alugamos seu apartamento ou ca*

sa sem qualquer despesa p| VV.' 88,
Firma especializada desde 1050. Pa»
çalnoa uma visita • consultem nossaa
taxas P| Adm., compra e venda da
imóveis — 8OTI0 — Rua Senador
Dantas, 76, sala 703. Tel. 22-7249.

69368 39

SOBRADO -|- ou - 200 m2
RUA BUENOS AIRES

Associação que se muda, aluga, pela melhor oferta, dividido
cm dois salões, sala, duas saletas, etc, com três sacadas c cinco
janelas. Ver e tratar à Ruu Buenos Aice*. 217 — esquina de
Avenida Passos. 6ZÚV8 33

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO
BORGWARD — Isnbela — Vendo, per-
íeito estado, 2 porta» pneus, latarln,
estofamento 100%, Ocasião urgente.
Cr» 180.000,00. Aceito oferta. Telefone
42-6720. D, ILKA. 59081 61
KAISER — 53 — Vendo cupí! cm ótl-
mo estado. Figueiredo Magalhães 442
garage. Sr. CLÁUDIO. 318264
OPEL, KAPITAEN, modèlo~1952,"~cm
perfeito eatado, côr preta, com rAdlo
e pneus novos banda branco, vende-
se de primeira mfin, A vista. Cr?
280.000,00. Ver dias úteis, cm frente
A Igreja CandelAria, com vigia Rr-néc

21813 64
MORRIS OXTORD — Vendo em 

'ólü

mo estado. Motor zero,. Carro bom.
Aceito troca c facilito. Venha ver.
Rua Bamblna 67-A. Botafogo.

4217 61
AUSTIN A-40 — Vende-se o mais
novo do Brasil. Todo original do
fabrica. Posso facilitar. Rua Bambl-
na 67-A — Botafogo.

4216 61
ROVER 1948 — Com rAdlo, muito
bom. BarSo dn Torre. 293, apenas
Cit 189 mil. 4212 64
VOLVO — 1950 -- Espetacular, ape"-
naa Cr» 320 mil — Barão dn Torre,
293. 4211 64
OLDSMOBILE 1948 - Srdanetc,*um
sô dono. Ver urgente Crí 250 mil.
BarAo da Torre 293. tcl. 47-2473.

4214 61
FORD 1947 — Espctnculnr. preto —
BarAo dn Torre, 203 Cr* 350 mil —
Facilito. -1215 64
CAMIONETE BEDEFAKD 1951 —
Ocasião Cr} 9{S mil. Barão da Torre
293. 421.1 64

CADILAC CONV. 52 — Equipada.
impecAvcl, vendo ou troco p| carro
q. caiba na garagem. Rua Prof.
Azevedo Marq s, 37, apto. 202 —
(Tranv. Dlns Ferreira — Leblon).

2205 64

CARRO PARA MOÇA — Vendo c|
rAdlo, bandas brancas, multo bonito
c econômico, marca Slmca, modelo
1951. Vale a pena ver. CrS 230.000.
Facilito pequenn pnrte. Run Barão
dn Torre, 293 — Ipnncmn — Tcl....
47-2473. 2233 64

JAGUAR MARK V 3 1.2 Litre (1951)
— Pneus e bateria novos. Motor c
chassis excelentes. Preço A vista ra-
zoAvcl. Tcl. 25-9274. 9151 64

DKW ALEMÃO — Vendo pela me-
lhor oferta. Totalmente recendido-
nndo. Otlmo estado. Ver e tratar rua
Xavier da Silveira 105 — Sr. Fran-
cisco. 28328 64

LINCOLN-1954
(Caprl)

Coupó — direção hidrAulica, super-
equipado. Scminovo. Aceito troca —
Trntar A Rua Figueiredo MngalhAes,
061 — Tcl. 36-2779. 985 64

DODGE 1953

LINDO VOLKSWAGEN — Vendo,
pnsselo. Importado, pouco uso. Su-
perequipndo. Venha ver. Posso fa-
cilttar. Rua Bamblna 67-A. Botafo-
go.' 4218 64

CADILLAC -1952
SEDAN

4 portas, tudo original, excelente
estado, aceito troca. Tratar A Rua
Figueiredo Magalhães, 901. Tcl
36-2779. 985 64

Mercury-1951
4 portas, ótimo estado geral. Todo

original. Aceito troca. Tratar A Rua
Figueiredo Magalhães, 961. Tel
36-2779. 985 64

MccAnico. UUIlty. todo equipado —
Aceito troca. Tratar A Rvta Figucl-
redo Magalhães. 961. Tel. 36-2779.

983 64

RURAL WILLYS — Vende-se uma
por 500 mil cruzeiros, com 14 mil
qullAmetros, azul-creme. em perfel-
to estado, com dispositivo para des- jligar e ligar a tração dianteira e
calafetada contra pó. Ver e tratar
A Rua Paulo Barreto, 34, Não se
atenda.por telefone.

4178 64

PNEUS
NOVOS

de V LINHA
DESCONTO:

15%!
Rua Aires Saldanha,
JW • Tel. 47-1779

- Rua da Passagem,
103 ~ Tel. 46-7854

17367 61 |

Chevrolet Bel-Air
1954

Documentação Diplomática
Vende-se urgente A vista, 4 por-

tas, hldramático. rádio, relógio,
banda branca, em estado total-
mente original de fábrica, um só
dono, 2 Und*. cores. Ver n* Rua
Toneleros, 47 — Tel.: 37-R79.

60593 64

^^tãWm^m^^mWmem^^^^

ÍAN0S^-- vtfôt

V^Jl^SILtNCIÒSOS

AV. 28 DE SETEMBRO, 211
Tel. 48-2680

R. GEN. POLYDORO, 328
Tel. 26-1943 — Botafogo

24230 64

VOLKSWAGEN — 1959 Vendo
um automóvel por CrS 475.000,00 —
Côr caramelo, Tcl. 47-7370.

2234 64

COMPR01 CARRO
Pago A vista, favor dispenso Inter-

mediArlos. preferencia Chevrolet 30-
52. Sr. CÂNDIDO — 27-9090.

2204 64"~ 
ALUGAM» URROS

Chapas particularei sem chofer —
americanos, mecânicos, equipados —
Modelos 52. 53, 54, 55, 5C, 58 e 59 —
Inf. Tel. 36-0027. Av. Prado Júnlr
145 — Copacabana. 27388 64~0PEL"CAMI0HETA~54

3 portas, 5 bancos, para 15 passa-
gelros. Serve para colcslo, 6 cilindros
-- ótimo estado. Rua Frei Canec-, 73.

27385 64

ÃLFA-ROMEÜ, Giulieta, 4 portas
Imp.rtado. _.cro quilômetros, todos

os documentos cm ordem — Pode ser
visto A Rua México. 164, com o por-
teiro — Tel. 42-6709 ou 36-3579 com
O sr. VICENTE. 19986 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
Dirija você mesmo — Chapas

particulares. Últimos modelos —
Rua Francisco Otavlano, 35. Tel:
27-8904. 11733 64

MERCEDES-BENZ
- 1953 -

Modòleo 107-S, A gasolina, tudo ori-
ginal de fábrica, excelente estado. Fa-
cilito pagamento, aceito troca. Tratar
A R. Figueiredo MagalhAes, 961. Tel.
36-2770. 985 61

BU1CK
1953

Estado de conservação excep-
cional, impecáve'. Carro de mui-
fo Iraío. Direção hidráulica. —
Freio a ar. Hldramático. 4 por-
tas. Vendo por preço de ocasião

Tratar pelo teleíone 47-8584
Ver na Av. Atlântica n. 3.880.

27373 64

DOOOE — 1953
Vendo uma camioneta Utlllty. Mc-

cânico, 6 cilindros, com vidros ray-
ban — RAdlo original — tapete de
fábrica, ótimo csthdo, podendo fazer
e.xpcrlf-ncia. Único dono. Hoje por
Crí 440 mil. ou melhor oterta — de-
;>¦]. dns 9 horas. Av. Mem de SA. 122
— NAo tem telefone. 985 64

Oldsmobile-1950
4 portas. Bom estado. 6 cilindros. Ven/vse. Tratar fone

_42-7926. 21853 64

DKW-VEMAG
SEDAN E JARDINEIRAS

Vendemos com pouco uso, remados e garantidos. CrS 
430.000,00. Auto Central Ltda. Oficina autorizada. Rua Real
Grondeio, 274 — Fone 46-8500. 28527 64

Dodge Utility (Perua) 1953
Máquina nova,, 100%, pintura nova, pneus banda branca,

sem câmara, rádio, cm perfeito estado. Particular vende. Ver e
trotar à Rua Xavier da Silveira, 95. Garagem. Copacabana.

28532 64"OLDSMOBILE 88 - 1054"
OPORTUNIDADE!

Práto, duos portos, ESTADO REALMENTE NOVO, vendo pela
meihor oíertu. Motivo viagem, rede séí vbto o pornr uê wê^ê,
nc tiua Jooquim Palhores, 132, com sr. Orlando. 19970 64

CHEVROLET-1952
CrS 495,000,00

Pnrticular vende urgente. A ví_-
ta. Bel-Air. 4 portas, hidrnmá-
tico, rádio, relógio, banda branca,
EstA tudo em estado dc novo.
Ver na Rua Rodolfo Dantas n. 93,
com o porteiro Salvador. Favor
n5o fazer oferta. 60593 64

MERCEDES-BENZ - 1953
Vendo modêl-o 170, gasolina •— tudo

original de fAbrica, rAdlo nlemfio de
íAbricn. Único proprietArio. Motivo
mudança para Brasilln. Hoje com dr.
CARLOS - Tel. 57-6600.

985 64

BÜÍCK SUPER — 50
Vende-se em ótimo estndo. Tratar

EpitAclo Fesson 70, np. 9. Tel
47-2561. 27371 64

Cadillac ¦ 1949
4 portas, tudo original, excelente

estado geral. Tratar A Run Plguelre-
do Mngalhft_s, 981. Tel. 36-2779.

985 64" 
CAMÍONEíFDE SÕTÕ53 

~
Negócio direto c| o proprietArio, 4

portas, ótimo estado. Tel. 36-3559 —
até 10,30 c 23-8145 das 13 As 18 horas.

1241 64

CÔNSUL -1952
Vendo lindo carro de 4 portas, com

rAdlo, volante dc luxo, forrado cou-
ro, ótimo estado geral, de particular.
Trntar pelo tei. 27-2076, com a pro-
prlctAria. 085 64

Terreno x Automóvel
No Blpgen cm Petrópolis, no quar»

teirSo "Wocrstadt" c| 4.BOB m2. <—
Aceita-se carro c| parte dc pagamen-
to. ou vende-se por Crt 550 mt! •
prazo. Tratar c| BRADA tel. 26-8271,

VENDAS DIVERSAS
PARTICULAR — MAquina escrever
novinha Jappi. francesa, bonita.
Ocasião. 37-7616. 2189 89

COFRES — Vonde-sc prensa.", arqui-
vos e mais móveis dc aço. Compra-
so cofres usados. Teófilo Otonl. 120;
tcl. 43-4548. 26539 811
AMERICANO QUE VIAJA v<-ndc pia-
no, <'4 cauda, tapete Santa Helena,
mAquina escrever Remington, Singer
portátil, mAquina de filmar Bell &
Howell, móveis finos Rua Nina Ro-
drigues. 93; fone 46-8276. 20635 89
APARELHO ÃR CONDICIONADO,
Phllco, ,i h. P.. estado dc novo, ven-
demos, por CrS 50.000,00, por motivo
de prcctsarmos comprar um outro
maior. Tels. 23-4*. 2-1-267.7. Av. Pres.
Vargas, 502, gr. 1705

e./eq

PARTICULAR
pa Mayg-Fair,
37-7618.

MAquina lavar rou-
perfeito estado. —

210O 09
RADIO ZENITH Transoccanlco tran-
sistor modelo 1000 com 8 faixas. Rua
Júlio de Castllhos 79, apt. 801, na
embalagem Cr? 40.00»,00. 4181 89
ATENÇÃO I — Compras c vcndnT.
Glnnnlnl liquida rm IcIlAo, a qunl-
quer preço, para imediato pagamen-
to de divida bancária, diversas ge-
ladeiras, televisões, máquinas de cos-
tura, dc lavar roupa, enceradeiras,
aspiradores c muitos outros objetos.
Hoje. As 14 hs.; A Rua Regente Feijó,
41. sob. Infs. pelo Tc!.: 32-8943.

19993 Í9

SELOS — Compro coleções. Tel....
2G523 89152-9194 ou 47-4033. Sr. JOAO.

7367 89VENDO, iirgenteyeqiiipamento de ofl-j
cina: torno de madeira.. 70.000 00; .a-jpRATAR,AS _ Con.p|.0 f,q,,e|rtMl|
ma Ingléia metal saleiro colchão,balxelaSi cimdclabto_, bandejas, prata!molas, perfeita, Cr$ 50.000.00. COSIA.|veIhai mocda., nhjelos de arte antl-
20-2942. ^_5'i43 8!)!guldades ele. Tel.: 58-9352.
VENDO R_X 200 MA, gerador coman-1 12<* 8i)

OLDSMOBILE - 1958
Tipo 98, 4 portas, $/ coluna, côr preto, superequipado, novo,

vende DIPLOMATA que deixa o país. Mais informações tele-
fone 36-2827. 2223 64

~DI PLOMATA VENDE
CHEVROLET BEL-AIR 1957

\ rndr-.i- urgente i vista éste automóvel novo. original de fabrica,
mecAmico, t rllladros, 4 portas c/ colunas, eqoipad». banda branra
</ cAmara, linda ror. estofado em couro. Ji liberado para pronto
fmplacamento. Telefonar 37 f9..\ das I As 17,34 boras. 60594 sl

LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS
Comandos para cordas de aço, ligações internos, polhetas,

inclusive para vidros curvos, controle de ar, hastes motoros,
conjuntos completos, motores elétricos. Amigo outomobilista!
Casa de ferreiro espeto de pau! Comigo acontece o mesmo.
Sô me lembro da limpador nos dias de chuva. É oportuno
lembrar que a sua vido depende da boa visibilidade, Resol-
vemos os mais delicados problemas. Possuimot técnicos com-
petentw,

CASA PINHEIRO PIRES — Avenida Mem de Só n. 185
Tehrfone 32-õõÍõ

do Westinghouse Autoflex. Me.« te-
lepleoscópfca original, ampola Dy-
namax nova. giratória c/ 2 focos —
52-1355. 15496 89
SOf A-CAMA DE CASAL — Probel.
superluxo. novo de vulca-espuma c
maravilhoso tecido verde sem dobra
no centro. O que hA de mais mo-
derno. P^s com base de bronze.
Custou Cr? 18.000,00, vtndo urgente,
motivo de viagem, por CrS 8000,00.
Alta-fidelidade último rnodílo. de
CrS 65.000.00 por 18.000.00. Facilito
n transporte. Ver Av. Rio Branco,
185, apto. 617. 820S 89
APARELHO Esbeltex para massagem I

COMPRO Jóias, brilhantes, objeto» dc
valor, saldos de mercadorias, máximo
sigilo, negócio Imediato. Escrever por-
Urla deste Jornal. 9146. 9146 89
VENDE-SE um relógio marca Tagus
Preço: 18.000,00 — Tel. 34-3512. Prof.
WILSON. 28511 80
MERCADORIAS DIVERSAS — Ven-
do urgente pela metade do preço das
lojas o seguinte: 2 geladeiras 7 pis
c melo - - 14 liqüidificadores, 1 máq.
costura. 2 ridlo.. de mesa. 2 barbea-
dores. Tudo novo. 52-6203 sr. HÉLIO.
_ 21830 m

Vende-se üm uiado'cm estado" de i VENDE-SE — Urgente um aparelho I
novo por CrS 8.000.00 — Tel. 23-62BO elétrico Esbclte* em calado de novo!

Sr. Nunes. 2IR21 69 P*la metade do preço — Tel. 37-9564 i
MASSAGEM — Vendo barato apare- "4 f
lho Esbeltex rom pouco uso — Se. I ROLLEIFLEX. cor cinza. ult. tipo.
Silva — 51-1100 parte manhã ou nol-iVArto. acessório». Vendo, sem ujo

-ws_f._-n. BA ; -.— _¦-.- JIO-S tt-lr 20«9 89Í37-41J7
COMPRAS E VENDAS — AtençSo! PARTICULAR — Toalha de Ilha da
Glannlal autorizado pi casa bancitiaj Madeira para 13 pessoas ri 12 fuanl.
liquida a qualquer preço nn :¦-.;:.-. I.;:.;:.-.. nova. o >.-:..~. 37-76!!.
todo o ertoque de geladeira», televi-   2191 83-Ao. miquinai de^ cnsítira. ntiqülna VENDE-SE

VENDO geladeira Frlgldalre, televt-
sAo Zenith 21" americana, maquina
dc costura elétrica, sala de Jantar,sofA-cama de casal Probel e dlversai
outras utilidades. 23-7171, Ramal
274-287 — CELSO. 27379 8»
VENDO TUDO JÜNTO~ÕU'SEPA-
HADO — 1 geladeira 9 pés O. E. no-
va com garantia, l maquina lavar
roupa Bendlx nova. I enceradeira,
Electrolux. 1 maquina costura AU*
mesmo que Singer, 2 tapetes colori-
dos, 2 poltronas de balanço, 2 sofAfcom' capas, 1 mesa de íerro redondacom tampa de vidro, 1 estante domarfim usada, 1 dormitório com 10
peças estilo francês, com tampo d*vidros marfim. 1 sala de Jantar 8 pe-ças. mesa clAslica, de pau marfim,I Asnlrador C.E., 1 colchío 'de m»»Ias de casal. Rua General AzevedoPimentel n° 7, apto. ,-hji rsr. ALFREDO, das 9 As 78 hora«4138 89
BARALHO KEM - Vcndcm-se ditaicaixas, com I pnr cada. ovos; «cmuso. Tcl. 42-5564. 28550 89
SINGER — MAq. costura amer. esta-do nova e I easeador. Vendo. R Ma.toso. 170, apt. 2-B. 2259 RJ
ENCERADEIRA ARNO SUPKR,~no-vinha em fôlh*. %Mt equipada, ven-
do, urgente, por apenas 3.2SO.0O. Ru»José Bonifácio, 324. r/ 10. Méier.

j«MJ n
COMPRO tudo que representa vã-lor, antigüidade, pratarla, ouro, m«-
tais artístico». Tf!. 42-9317. 2«S» 8»

fAáauinas diversas
MAQUINA DE COSTURA, Udqvarna",
porUtil. elétrica. au.omAtiea, 'asei»,
prega bmbtt, borda. etc. Cr» 17.8_0.ijO.
Tritar Prata do rUmcngo, 12 apto,
««_ 2AS57 to
MAQ. COSTURA SINGER. portÃttl,4186 89; americana, "S«-wm»tle". Fa» t:jdo Te-lefone 34-0759. D, ISAURtNHA

-AV.1 (f

de lavar Thor. Bendix, llquldiflca-
dore». enceradeira»; radiola Hl-Fí, 2
rrvóvílr marfim, e muito* outro» ob-
jeto», A Rua Regente Fel!*. 41. «ob..
Hoje. As 14 ha. Inf. pelo Tei. 32-8943.! y^o"19991 A9i

Uma camera aleir.So
de marca roeca objetiva 13J1 condi-
çAo perfeita, preço de ,¦¦»-.:-. IO OOO
Crt e uma maquina «crever A!ba4 {«O — Tratar: Rua Silveira Mar-

Sr. WAIGAND. 2.9*2 85
PAR-nm kn - 1'n-«_ -*'<¦.). de «.VENDE-SE Winchester. <al 1«. nova.
iV^l. ~rl\*T.t X,^r . ríIrV\tom m carti-cho.) Velox. Crf «AMO.

-f-,K_v .1* i,r»« «volver S. W . >al. JI. cam 50 b*!*tt:dour_da. .ijfitltna arornív. de luxo.! c b. c. t cipa e»:pecla!. americana.vende barato — ti-ISlt. Mait am \,

*.*....!canc«. tal Sô, cem 3U car-uiiK» {?«_-VENDO — Máq costura K*nír_er#. I *¦ **** Geveio. Cri' 45 6.0 00 e cara-americana, ej motor, último tipo d*'bina CX. com JuivrU. C-Iirt-e S, w»

reo » rio. Att ejo a» ia bom. iwts ta

DOURAR — Máquina elétrica -.abai
lha com tipo» de litografia •''.<
de *>x30. Largo óê Carioca a •> w
907. tel. 52-2143. QUINTANILnÃ'.

jnvo a
CAIXAS DE MADEIRA — Maquina
de marcar — Ventío, J -.',-->. «Mimo
e»Ud<\ prtço oea»i4o. Tel: M-..I.,
I-a.g.-í da Carioca 5. f. tt 907 -—
QUINTA.VILHA  27333 fl
NOVA — \>ade-»« máijaí__m~TA'-
RON (Japonènai __r-nl* 1:2S, JJ
m/m. *om eslajo original. Ttf.j
:2-8729 — Oriandino.

¦ _ _«2«J_*-
VWDO — S mo, maq. «ter. iintm,
Corona eJ<KrJ_-a, tàl.troo mo***», u-
eUúo aM-tonal. Cr» ».«(*. Ttl,
J.-Í53I. SU cura. I.í. *.'.

_____ m
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QUANDO SORAYA • o •

(Continuação da -• P*-ln«t

Soraya * renlmento uma cila-
tura excepcional, não só pc-
la beleza, bem como pela per-
«onalidadc... Estou corta de
que chegarás a amá-la, ppis
multo se parece contigo. Vo-
cês têm em comum paixão e
ardor de sentimentos... O
teu dedicado embaixador nfio
hesita em afirmar que serás
feliz com ela. Com tflda a
minha a.elçfio fraternal.

Shams, "embaixador" ex-
traordiário do Xá, alojara-se
no Carlton de Londres e co-
meçara a se informar discre-
tamente a respeito do local
onde a jovem Soraya residia
e estudava: viu assim con-
firmadas todas as informa-
ções que obtivera dc Tee-
rS. Cnegara o momento de
conhecer Soraya: em lugar de
ir ao colégio, como pensar-
ra a princípio, a princesa;.].a-
nlana decidiu convidar Sora-
ya para um chá no Carlton.

ASSIM ESCREVIA A MAE

O encontro foi cordiallssl-

Soraya? — perguntou
Shanu, indo ao encontro da
hóspeda.

Sim, alteza imperial —
respondeu a mocinha, com voz
trêmula.

_ Nào — corrigiu a prin-
eesa Shams — Nao me cha-
me de alteza imperial, qut-
rida, deixemos de parte o
protocolo. A partir deste
momento, somos apenas duas
amigas.

Soraya dera à princesa
Shams o titulo de alteza im-
perial, obedecendo às reco-
mendações da mãe, Eva Karl,
que a 7 de fevereiro de 1950
Iné anunciara a chegada a
Londres da irmã do Xá, atra-
véi duma carta rcnleta de
esperança e felicidade.•'Filhinha, recebi a tua car-
ta e, como vês, respondo ime-
dlatamente. A tua alegria por
.viver em Londres causa-nos
muita satisfação, a mim e a
teu pai. Desejamos tanto quc
sejas feliz! E agora tenho a
dar-te uma grande noticia:
é curioso, não sei como come-
çár. Há dias teleíonou-me a
frmã de teu pai. E sabes o
que me disse? Que a irmã do
nosso imperador, a princesa
Shams, chegará a Londres na
Semana próxima e estou cer-
ta de que irá visitar-te, pois
guia o endereço do teu cole-
gio. Meu tesouro, tenha cer-
teza de que apreciarás a hon-
ra que a princesa faz a ti e
à nossa farnilia. Mostra-te
muito gentil, respeitosa, mas
também afetiva. Confio cm
que estas minhas recomenda-
ções te sirvam de guia. Se
como te vejo: tfio gentil e
boa quanto bela. Recebe a
grande afeição de tua mãe.""P.S. — Imagino que sa-
bes o titulo a que faz jus a ir-
mfi do imperador: alteza im-
perial."

Essa carta, de tão alegres
, «.pressões, jparece-se com a

que — an 29 de julho de 1929
— Eva Karl, casada'havia
apenas um mês, com o prin-

Êlpe 
Kalil Esfandiary Bakh-

lary, escfevera de Ispahan
—* antiga Capital persa — à
sua mãe, em Berlim, carta es-
ta que também consta do".lossier" de Soraya.''Querida mamãe, ainda que
de longe posso dizer-te queadu feliz. Vivo num palácio
maravilhoso e tudo parece-
me um sonho. Cada coisa
aqui é estupenda, soberbo tu-
do quanto me cerca. Nada
disso, querida mãe, teria im-
portancia, se eu não tivesse
Kalil... Cada dia sinto-me
ainda mais apaixonada' por
éle. que me adora. Sou tão
ffilii nue chego a ter.mê-
do. Náo te esqueço, e que.o-te muito feliz. A tua Eva."

.. Decorreram três anos, e a
22 de junho de 1932. os jor-
nais iranianos publicavam:
VO príncipe e a princesa Kalil
Esfandiary Bakhtiary anun-
ciam, comovidos, o nascimen-
to da sua primogênita Sora-
ya". Nascera a princesa de
cabelos negros e olhos ver-
des, que por feliz coincidência
via a luz no mesmo dia em
que, três anos antes, seus
pais haviam consagrado pe-
rante Deus seu grande amor.
Nascera Soraya, que se tor-
naria por seu turno a prota-
gonista doutro grande amor
e que um dia, lendo a primei-
ra carta dc casada dc sua
mãe, sublinharia, com mão
trêmula, a frase: sou tão fe-
Hi que cnepo o ter meao.

Entre vários apontamentos
e muitas cartas, figura no"dossicr" dc Soraya uma do
Seu próp»io punho que deve
ter, é obvio, para a ex-impe-
ratriz um valor excepcional,
dado o fato de estar inclukla
entre as suas lembranças. A
carta em questão, datada de
S de eetembro de 1948, re-
porta-se ao período em que a
filha do casal Esfandiary —
concluídos os seus estudos na
Suíça e já senhora dos Idio-
mas francês c alemão — se
encontrava em Londres a fim
de ali estudar inglês.

Entre outras coisas, escreve
Soraya:"Londres, querida, mãe,
exer.c sôbrc mim particular
fascinação, semelhante a quc
sentia por Shakespearc, quan-
do lí as suas tragédias. Aqui
nos sentimos como sc estives-
aemos no coração do mundo:
um coração que não cessa dc
pulsar. A Inglaterra asseme-
Iha-Se a um grande jardim e
Londres é encantadora. Sin-
to-me ícliz, mamãe, por viver
aqui alguns anos."

Mas voltemos ao colóquio
entre Soraya c a princesa
Shams. A mocinha causou
ótima impressão á irmã do
Xá, que se mostrou encan-
tada pela aparente modéstia
de Soraya. bem como pcioesplendor da sua tez e pclo
fc.igor dos seus olhos. Além
disso, a antiquísslma tribo dos
Esfandiary, constituída por

alguns milhares de pastores,
representava um trunfo po-
lítlco nada desprezível. Oíl-
clültnente, Soraya cra de re-
liglfio muçulmana (embora
criada num estranho comi-
bio entre Cristo e Maomé) e
Isso era mais um elemento a
seu favor. Assim como tam-
bém a favorecia, aos olhos do
Xá, a cultura européia e a fa-
millaridade com o mundo oci-
dental, adquirida graças à
mãe. Da mãe, Soraya her-
dará, com os olhos verdes c o
idioma germânico, um roman-
tlsmo bem acentuado, como
também um caráter firme, de
cunho nitidamente teu tônico.

O TELEGRAMA DO XA

Foi justamente em virtude
• dessa firmeza que a 8 de maio

de 1950, sem hesitar, Soraya
pôde dizer à irmã do Xá, num
aposento de hotel, à sombra
da torre Eifíel:

— Shams, decidi por mim
e trago-te a minha resposta.
Sinto-me feliz c lisonjeada
por me tornar a esposa do im-
perador.

Depois, como se a frase lhe
parecesse demasiado fria e
protocolar. Soraya acrescen-
tou impetuosamente:

—- Por que eu o amo,
Shams, amo-o mais do que
tudo no mundo.

Uma hora mais tarde, em
Teerã, era redigido o se-
guinte telegrama enviado pelo
Xá à irmã, em Paris:"Segue imediatamente para
Roma com Soraya. Reservei
para vocês um apartamento
no Excelsior. Um dignitário
da corte irá a Roma com o
meu avião particular buscar
vocês."

Atualmente, os dias de
fausto da corte de Teerã es-
tão muito distantes. Ninguém
reconheceu a romântica im-
peratriz na senhora que to-
mava o avião para Colônia;
ninguém aplaudiu. Nenhum
fotógrafo saiu dos seus cui-
dados em honra dela. Traja-
da com negligência, com as
feições impregnadas de fun-
da melancolia, a princesa de-
morou-se quase uma hora nas
proximidades do campo avia-
tório, não sendo reconhecida
nem mesmo pelos garçons
que lhe serviram o lanche à
base de sanduíches de carne
fria. Só no momento em que
saía do restaurante, Soraya
íoi procurada pelo maitre que
lhe apresentou o registro de
honra em que figuram os au-
tógrafos de tôdas as persona-
lidades em trânsito pelo aeró-
dromo de Ciamplno.

Soraya agradeceu com um
sorriso triste, murmurando
que talvez deixasse ali o seu
autógrafo dentro de dias, no
caso de voltar a Roma a ca-
minho do cruzeiro latino-
americano que lhe sugeriu a
mãe. Pois, de momento, nada
mais liga Soraya a Roma, à
cidade encantada, na qual, ao
lado do príncipe Raimundo
Orsini, julgou a ex-impera-
triz, por algum tempo, quetornara a encontrar a felíci-
dade. Horas depois da parti-da de Soraya, o jovem nobre
íoi procurado por um jorna-lista, num restaurante de via
Veneto. Muito bonzeado, o
príncipe Orslni trajava sueter
azul e um par de calças
brancas. Pedira vitela assa-
da, batatas com presunto e
salada de frutas. E tomava
vinho branco gelado. Ao lhe
perguntarem sobre o seu idí-
lio com Soraya, Orsini dei-

xou um instante de comer e
respondeu sossegadamente:

— Trata-se de coisa passa-
gelra| Resolvemos nãt. tor-
nar a ver-nos.

(Copyright "Gente", exclu-
sivo para o Correio da Ma-
nhã).

TERNOS
USADOS

COMPRO Á DOMICILIO
Pago por um terno CrS....

1.000,00-Tel.: 22-5568.
206.0

Hipotecas e Dinheiro
A JUROS — Sob hipoteca de prMIofl,
podendo liquidar «nt** do venclmen-
to, adianto dinheiro pl regulamenta-
çtlo de documentos, Tambím compro
e vendo prédios, apartamentos e ter-
rencw. — Tratar com S. BOSELLI. na
Praça Pio X, 78, sala 8OT, em frente
à Igreja da Candelária. 26533 82

DETETIVE
k-iimit-i. -su dt c-so.1 partlcularei.— BlKllO «bioluto — Tal. -3-36S4 —

N_rTO. 26305
C1IA-EUS últimos modelos alugo. T.
43*5003 — M. Abrantes, UO/l.OO..

21037 81

Mj__fii tttnm Ia ttm-tm um
ll_ü_i l*-HA At OO.WC-1 oo

-_K?*g*gl camlo. do co.no»_yÍgN UtlLUMI
UM UM.M

A JUROS MÍNIMOS -i Emprés-
to sob hipoteca de prédios, mes-
mo em construcio. adianto dinhel-
ro para certidões. Solução rápl-
da. Tratar à Av. Pres. Vargas
290, sala 918, com A. MORAIS.

20643 82

PARTICULAR EMPRESTA CR$
100.000,00 em umi ou duas hlpo-
tecas de prédios mecino tm final
dt construcio. Adianto dlnhtlro
para certidões. Soluções r.pl__s.
Tel: 23-3870. 13072 92

20644 82

PILOGENIO
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Diversos
TELEIONE — Cr» 40.000,00 — Por
motivo doença precisa-se urgente.
Sigilo absoluto. Tratar cr. Cunha.
Av. Atlântica 1.280 apto. 1.202.

ttmjt*
TELEFONE Cr$ 40.000,00 — Por nio-
tiro doença precisa-se urgente, pes
soa inscrita hi seis anos. Sigilo ab*
soluto. Tratar sr. CUNHA. Avenida
Atlântica 1.260 apt. 1.202.

2147 74
PINTURAS de apto., casas e lojas,
orçamentos grátis, fino acabamento.
Rec.: para 3. Lima — Tel. 25-1153.

20655 74

COMPRO CAUTELAS
Jóias ou mercadorias, Av. Almirante Barroso n. 6 - sala

1.210 — Tel. 32-2546. Atendo a domicílio ou no escritório —-
Somente c/ sr. Júlio. 20676 92

CAUTELAS
"EMPRESTO OU COMPRO"

Da caixa. Jóia. e Mercadorias. Rua Uruugaiana n. 86,
s/ 703. Esq. de Ouvidor.

Achados e perdidos
CACHORRO PERDIDO — Cadê-
la boxer de 10 meses' fugida sá-
bado pela manhã. Gratifica-se
bem a quem entregar à rua Gul-
lhermina Guinle n.° 74, Botafo-
go, telefone 26-9534.

20636 61
PERDEU-SE a carteira do Conselho
Regional de Engenharia e Arqulte-
tura, 5» Regido, n» de registro 4871-D
— Pede-se telefonar para 52-414) ra-
mal 9. 21830 61 \_ijTj->jy£_)»*__*i*£_*ay*a_yfi^^
^^W^M^ "" 

* "" -__-_-._----.

9244 92

Ouro e Jóias

COMPRO JÓIAS
Novas e usadas — Brilhantes, pia.

tina t ouro — Pagamos o real valor
— Rua do Ouvidor. 169, sl. 703 — Tel.
43-2312 - Srs. ELSON OU RENE".

9003 76

SÓCIOS E REPRESENTANTES

Vendas para São Paulo
REPRESENTANTE INDUSTRIAL E TÉCNICO junto às indús-

trias automobilísticas, metalúrgicas,, químicas e — atacado de
peças — radicado há 27 anos em S. Paulo, aceita uma repre-
sentação. Cartas para Representações LAMARE, Rua Matias
Aires n. 268 - 11.° - s/ 111 (Consolação) S. Paulo. 5943 77

PROFESSORES

Modas e Bordados

MODISTA executa qualquer modelo
por ilumino, vnl buscar a domicilio,
(az camisas de homem sob mndldas,
lil.isi.ii, monograma • mio, fone —
30-0302. 4170 Bl

MONOGRAMAS E CAMISAS
Executo monogramas com .-da per-

felçío — para camisas, lenços, plja*
mas, ou qualquer outro g.ncro. Fa-
ço tamb.m •<¦._n._i.-s e consertos, —
Tratar com MARIA JOSÉ' DE MELO
— Praia de BoUfogo. 154, ap. 709 —
Recado por favor tel. 46-8613.

20653 81

RÁDIOS E TELEVISÕES
Leilão, Olannlni 

"I. 
TELEVISÃO PORTÁTIL - 14 pole*

gadas, americana, 1059, antena tele*-
n.pii',1 embutida, Nova CrS 30 mll.
Tel.: 57-0224 — 87*0555 — GuimarAes.

0274 60

TEIJSVIBÔW. ,
qulds em lelUo.para imediato pa-
gamento de divida bancArla. niver-
¦us, inclusive conjugado Philco —
Hoje As 14 horas, A Rua Regente Ftl-
)_. 41, sob. Inr. pelo tel: 32*0043.' 10003 60
TELEVISÃO Tele-KIng vende-ae uma
ótimo preço 17.000,00, urgente Av.
Rio Branco 183. ap. 330. 20070 60
TV-21" MARFIM — Vendo nova,
Wlndior movei super-luxo, verda
deira maravilha, vendo por pr-ço
bnratltslmo. Rua !_.»ri_t_ da Veiga
35, «pt. 306 - Clnelíndla. 

^ ^

ARTIGOS ITALIANOS
Liquidação. Tel. 57-8925

4143 81
^V^^M^^>>*^MMM^rWrV<rVW

Instrumentos
Música

COMPRO
1 PIANO - Tel! 52-2776.

Para uso particular urgente.
38370 75

PIANO NOVO
1/4 CAUDA

Augusto Foster tcheoo-eslovaco. —-
Próprio para grandes pianistas e pes-
Eoa de ílno gosto. Preço razoável —
Ver das 9'As 18 horas. Tel. 37-6534 —
Rua Duvivier 18 — 302. Cop»r»nsnn.
— Pfisto 2. 19999 .8

Hotéis e Pensões
FÉRIAS EM FAZENDA

Moderna, passadlo familiar, cavalo,
chavrete, ducha, piscina, água mine-
ral, ótimo local p| caça e pepca tels.
37-5066 — 37-6081. 2241 85

TELEVISÃO — Vende-se uma Philco
17 polegadas portátil controle remo*
to americana 1958. Por 47.000.00.
Ver A Rua Domingos Ferreira _>
149 apt 1104 - Copacabana.jjig 

^
TÍLEVIBAO 17" Cri 12.0O0.OO. Ver
Rua Mat Francisco de Moura. 232
ap. 303. Botafogo, nltldex perfeita
Tel: 26-8682. """" 

"'

TELEVISÕES — Das marcas mais
famosas. Com absoluta garantia. _••
mais diversas modalidades de paga-
mento, Inclusive o melhor plano da
. iil.nl.-: 13 meses em Juros. A vis-
ta, preços bem inferiores aos da
concorrência. No seu próprio Inte*
rfisse, riflo compre sem antes verlfl*
car nossos preços e condições. LO*
JAS CAMPOS, Rua Urugualana, 14
(próximo ao Largo da Carioca).

7003 60

ZENITH — Vende-se vitrola portátil.
Duai Speakers, nova. Preço excepclo-
nal. Rua Barata Ribeiro, 587 — 1.002
— Tel. 57*8781. 3181 60

2222 60

COMPRO — Televisões, rádios, gra-
v.idorea, mesmo parados ou com de*
feito. Pago bem. Tel: -í»-»'»^ 

M

CONSERTOS — TV. Hi-Fi. rádios,
gravadores, máximo em t.cnica e ra-
plder.. mínimo em preços. —¦ Tel.
27-5637. 290-V 60

SFICA — 3.730.00 — 4 pilhas Sharp
e Maço — 3 ondas — 7.000,00. Av.
Marechal Florlano 6, 11» and. çomALDIR. 20671 00

ATENÇÃO — Televisões. LellAo. OI
annlni liquida em lellSo para ime-
diato pagamento de divida bancaria
uma Philco de mesa 17 pol,. ma*
lestoso conjugado Philco, Tele-Klng
pau marfim e outras. Hoje As 14 no-
ras, A Rua Regente FeiJÔ «. ™b.

Int. pclo tel: 33*8943. 19989 60

VENDE-SE vitrola ABC modelo bienal
com auto-falante portátil podendo le-
var para onde quiser. Ver Av. Gal.
San Martin 1063 fundos, apt. 201
Leblon. Preço 10 mil cruzeiros

2200 60

VENDE-SR um TV Invictus, 17". per-
(elto funcionamento, fone 32*7067.

1161 60

TV - REPAROS
32-2661

Atendimento rápido —em qualquer
bairro. Colocjçlo de antenas. Preçoa
baixos. Tel. 32*2661. 27003 60"CONSERTOS 

ÍElÃÕIO E TV
Técnico experimentado conserta rá-

dlo e TV a preços módicos — Tcl...
42-7093 e 46-0765, Sr. BENNY.

27366 60

RÁDIO TRANSISTOR
CONSERTOS

Serviço garantido. Peças originais
para todas »» marcas. Teleslstor. —
Rua Barata Ribeiro 200, sl. 325.

2185 60

VEJAM CANAL 9
GARANTIMOS ÓTIMA RECEPÇÃO

Zonas — Norte — Centro ou Sul. Consertos em tôdas as
marcas de televisores. Revisão e instalação de antenas para os
canais 6 — 9 e 13.

TV CANOPUS - 45-5743
Rua Catete, 48 - sob. — s/3

31848 (0

T.V. CONSERTOS
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO

ORÇAMENTOS GRÁTIS
INSTALAÇÕES DE ANTENAS

Atende-se a qualquer hora
Telefones: 37-7616 e 30-0853

30675 60

PARTICULAR Radio Mala Zenith —
Transoceantc Portátil modelo A-6C0.
7 registros cl duas antenas. Ocasião.
37-7616. 2188 60

TV. ZENITH — 21", americana ven-
do. 33-7171 — Ramal í74-287, sr.
CELSO. 87377 60

COMPRA-SE 1 TV, mesmo com deíel
to. 52-1723. BARROS. 26549 60

CONSERTOS — TV. Hi-Fi. rádios,
gravadores, máximo em técnica e ra-
pldez. minlmo em preços. Tel. DIAS
27-5637. __J___*L__°

Excursão a Miguel Pereira
Passe o feriado 7 de Setembro, no

HOTEL JAVARY
Sede da antiga Faxenía Barão de Javary, no novo e pitoresco mtl*
nlc-plo de Miguel Pereira, 627 metros de altitude, 2.horas do Rio,
grande parque, redes, balanços, banhos de lago • cachoeira, barcos
a remo, pescaria, vollbol, pingue-pongue, grandes salões, bilhares,

«snooker'' e outros divertimentos e passeios.
DIAS, 5,187, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, EM CON-
FORTÁVEL ÔNIBUS DE 40 LUGARES — SAINDO DA PRAÇA MAUA.
AS 7 E 13 HORAS E REGRESSANDO 2.»-FEIRA AS 17 HORAS. PRE-
ÇO POR PESSOA: Crj 1.600,00. Tudo incluído nesse preço. — Pas-
sagem, hospedagem, excelente passadlo, etc. Nio perca essa oportuni-
dade! Reserve com antecedência, seus lugares, diretamente com o pro-
prietário, DR. ANTONIO FERNANDES. — RUA ÁLVARO ALVIM, 37

— SALAS 623/4 — TELEFONE: 32-7939.
20680 85

ITALIANO — Latira, Inglês, alcmfio
com jovem professor de Roma. TeL
57-0983. Partic. e peq. turmas. Oo*
pacabana. 610/1107. ; 20682 87

DESIGNADOS
PARA A COMISSÃO
TÉCNICA DE RÁDIO

O ministro da Vlaçâo, sr. Amaral
Peixoto, assinou portarias deslgnan-
do para fazerem parte, interlnamen-
te, da Comls-fio Técnica de RAdlo,
durante o impedimento dos ocupar-
tes efetivos da íunçSo, os srs. Arls-
tarco Munhoz Moreira, como repre-
sentante do Departamento de Cor-
relos e Telégrafos e tenente-coronel
Benjamim da Costa LamarSo, como
representante do Ministério da Guer-
rn. O ministro dn ViaçSo nomeou,
ainda, o coronel Nicolau Feio para
exercer a presidência da aludida Co-
missão durante a ausência do gene-
ral Mour&o Filho, designado para
presidir a delegação brasileira à
Cnnfer.ncla Administrativa dc Ra-
dlocomunlcaçfles que ora se realiza
em Genebra.

CASTANHOLAS — Danças espanho-
las, sapateados, profa. espanhola en-
sina rápido. 25-8242, 3-2 «

INGLÊS — FRANCÊS — Professora
em Copacabana, dá aulas na residen-
da ¦ das alunas. Cr$ 800,00 Por mês
(duas vezes por semana). Resulta-
dos satisfatórios — Fone: 27-6209.

8283 87

MATEMÁTICA — Ginasial, cientifico,
admissão — aula em minha casa ou
residência do aluno. Tel. 36-4692.

15388 87

ESPANHOL — Proícssor argentino
leciona — Tel: 26-1706.

21703 87
PROFESSORA DE PIANO diplomada
E.N. Música. Ensina. Tel: 46-6490 ..
26-3294. 22499 87
DANÇAS MODERNAS, de salfio, en-
sina-se a domicilio. Tel. 46-1769.

29462 87
lN_í.ftS — A domicilio. Cr$ 200,00 a
nula. DUNNINGHAM. Tel 52-3970.

WM.. 87

INGLÊS — Prof, londrino, com longa
prática, dá aulas Individuais. Hora
CrS 100,00. Flamengo. Tcl. 45-2329.

23807 87
ESTUDANTE de Engenharia leciona
Matemática, Fisica, Descritiva c Geo-
mctrla Tel. 47-4520. 2203 87

LECIONO inglês e ginasianos. Tratar
á Rua Justinlano da Rocha 380 c| XI.
Vila Isabel. 383 87
LATIM E PORTUGUtS — Aulas par-
tteulares — Ginásio, colegial, art. 91,
vestibulares, concursos. Prof. Jan-
•en. — Tel. 47-9115. 20648 87
ALEMÃO, INGLÊS — Professor dá au-
las particulares na residência do alu-
no. Prof. NORBERT — Tel. 37-4422.

10911 87

LIÇÕES individuais, matérias do
ginásio. Sen. Dantas. 5. Tel. 32-8818.

1731 87
FIBICA — Precisa-se prof. registra*
do p/ curso cientifico, diurno — P.
Botafogo 522^ -391 87

FÍSICA E MATEMÁTICA
Vestibulares, Io. e 2». ciclos, prof.

especializado. Atende ft domicilio —
Zona Sul — Hora: Crt 200,00. Tel...
27-2214. 18680 87

INGLÊS AO SEU ALCANCE
Turmas de 10 alunos. Duas aulas

semanais is 3__. e 5aa. feiras, hora'
rio a escolha entre 14 e 17 hs. In>
formações: sede da U.O.J.P. de BO'
tafogo. 522. 7392 87

PORTUGUÊS, LÀTiM* ALEMÃO,
INGLÊS - PROF. REICHERT

Russci, 496, ap. 1007, tel. 25-7300 —
Barata Ribeiro, 615, ap. 9U1 — Miss
COSTA — Tel. 57-9530. 2182 87

ALICE FRAGA — Assistente Social e
Orientadora Educacional, oferece-se
para dar orientação social, educa-
clonal e psicológica em educandàrios
de nível ginasial ou particular. Te.-
lefonar para 42-5076 das 9 ás 11,30.

4219 87

MATEMÁTICA, Fisica — Z. Norte «
Flamengo — Tel. 28-7595.

20652 87

WSTALAÇAO DE ANTENAS
TV. CONTINENTAL CANAL 9

A TELE RECORD avisa aos Srs. telespectadores que Ji «ti prepa-
rada eom seus técnicos para Instalar e regular o canal 9 com garantia
e perfeição para todas as marcas de televisío. Disque hoje mesmo
para 45-5521. Rua do Catete, 150 - 1.» andar. -»« M.

TELEVISÃO CONSERTOS
FONE: 36-3017

Técnicos estrangeiros. Materials originais. NA SUA CASA, NO MESMO DIA.
GARANTIA DE TRÊS MESES"TÉCNICA ELETRÔNICA — Firma Reg.

RUA GUIMARÃES NATAL, 2 — COPACABANA
2257 60

TELE-SERYICE
A MAIOR ORGANIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TELEVISÃO

MATRIZ: 27-5388 ISMS5.
2141 80

INGLÊS — Prático, aulas em gru-
pos. Tel. 22-7073, Lily. 21841 87. ______

INGLÊS — Professor brasileiro, re-
cém-chegado dos EE. UU. e Ingla-
terra ensina inglês par» principlan-
tes ou adiantados. Tels. 47-7201 ou
52-8070. PROF, GUILHERME.

21814 87

GELADEIRAS
GELADEIRA FRIGIDAIRE pouco
uso 8 e melo pés. Vende-se Cr$ ....
25.000,00. 23*7171 — Ramal 274-287.
Celso. 27378 59
GELADEIRAS — Atençfiol — GIAN-
NDíI liquida diversas, a qualquer pre-
ço, para imediato pagamento de dl-
vida bancária, hoje, ás 14 horas. A
Rua Regente Feijó, 41,.sob. — Infs.
pelo telefone 32-8943, 19988 80
ATENÇÃO I — Geladeiras — LellSo
— Serão liquidadas a qualquer preço,
em lellfio, por GIANNINI, diversas
geladeiras e muitos outros objetos, p/
imediato pagamento da divida banca-
ria, hoje ás 14 horas, i Rua Regente
Feijó, 41, sob. — Informaçóes p/ tel.
32-8943. 19990 59

GEORGE REED — Escola de Inglês
e Tradutor Juramentado. Qualidade e
tradição. Av. 13 de Maio. 23, 2115|6. aluno
Tel. 52-4314. 267 87
^WWVMVWV^-«»t**«-'>*»-^*-^«ts*>^^tW->%^->VVVW"' * •^*°"

FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA
Aulas particulares na residência do

Crt 250,00 — Tel. 30-4063.
21812 87

MÓVEIS E DECORAÇÕES

t^r^^^^-^AM^^^^A^wwvwvSfvwvv

ANÚNCIOS

FILMS
Recém-chegados, lóm/m —

novos, vendo 6. Proj. Particular
- Cartas a 16619 neste jornal

16619

VENDE-SE dormitório completo, sol-
teiro "Chlpandele" de imbuía CrS ..
8.000,00. Ver a rua Barão da Tór-
re 657. 2186 83

VENDE-SE móveis de quarto
completo laqueado azul e patina-
do a ouro Ver à rua do Catete
338 apto. 1103. Tel. 45-2713.

61162 83
VENDO armirio, guarda-roupa de ce-
dro, muito prático por Cr» 4.300. i
Ver Rua Hilário de Gouveia 132, ap.
902 — 57-4489. 8231 83

COPACABANA — Vende-se uma ca-
ma estado nova, estrado de molas
meio casal com colchão: Cr$ 1.500,00.
Ver Sta. Clara, 219, apt0. 101.

2256 83

COMPRO 1 GELADEIRA
Tel. 54-0144

Nova ou usada, mesmo precise pin-
t»r, uso urgente. Pago & vista. Dna.
RUTH. 2261 39

CONSERTO DE GELADEIRAS
E MAO. LAVAR

A domicilio — Serviço 100% perfel-
to — Um ano de garantia. — Aten-
de-se quslquer bairro — Tel. 42-5626.
Sr. ALEXANDRE — Eng. 20657 59

GE_A__3KTRAS para todos — LellSo —t
Serão liquidadas diversas, era kiláo, j
por GIANNINI, a qualquer preço, pa-
ra Imediato pagamento dc dívida ban-
caria, hoje, as 14 horas, na Rua Re-
gente Feijó, 41, sobrado. — Infs. pelo
telefone 32-3943, 19994 59
AR CONDICIONADO "PHILCO", p/
janela ou parede, com termostato,
3/4 HP. Preço de ocasião Crt 
48.500,00. Refrigeração Reichert —
Tel. 28-2974 e 42-8326.

27369 59

PINTURA GELADEIRA A DUCO
A partir 1.000,00 colocaç&o de bor

rach... Tel. 26-7395. Sr. VALTER.
4l7i Í5

ALTA FIDELIDADE R.C.A.
Modelo 60 — Quatro rotações — 16.000,00

Com garanti», recentemente importada, controle eletrtnlco íesll-
cando totalmente quando termina o programa, 11 válvulas, virlas ondas,
"pick-up" automático eletrônico, alu fidelidade. Vendo, urgente, por
preço multo inferior ao custo aqui no Rio. — Rua Barata Ribeiro
n. 312 - Tel. 37-5432. »»«» 6»
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MÁQUINAS EM GERAL
CANJIQUEIRA LUCATO --Vendo VENDE-SE um compressor. Base_Crt
iperfelta conjunto Moinho Tigre e
Canjlqueira própria para pequena in-
dústria. Preço Crí 30.000,00. ótimo
negócio. Ver e tratar Rua Regenc-
ração, 853, Bonsucesso. 30-2808, ar.
Humberto. 28546 78

MOTOR HOTTO DEUTZ
A óleo de 28 H.P., 2 cil., no esta-

do. Preço 550 mil. Tratar telefone..
42*6738. -í-380 78

MOTOR DIESEL
Vende _e un* de 22 H.P. dc 1.500

r.p.m. 2 cilindros com luva elástico
montado na base de ferro. Tei

40.000,00. Tel. 34-3512. Prof, WILSON.

VENDE-SE um esmeril, com motor
dc dois e melo h. p. Preço Crf
6.000.00. Tcl. 34-3512.

VENDE-SE uma estufa, perfeita. Arei-
ta-, c oferta. Tratar pclo tel. 34-3512.
Prof. WILSON. 285*0 78

LINOTIPO
Vcndc-se uma llnotlbo mod.-8 em

estado de nova c| 3 magazines. Ver
à Rua Oswaldo Aranha, 260, Jull de
Fora. Tratar com o ar. HEUO pelo

47-2561. 27372 78ltel. 32-8750 — Rio. 20642 78

CONSERTOS GELADEIRA
Ar Condicionado — Instalações

Técnico estrangeiro executa qual-
quer trabalho neste ramo na sua ca-
sa. Máxima garantia. Atende tam*
bém aos domingos — Tel. 57-7158.

15375 59

PINTURA - GELADEIRA
SR. OLIVEIRA — TELEFONE: 26-9545

Pintura a partir de Crj 1.000,00 — Pintura a Duco, Superiuxo, pin-
ta-se armário, coloca-se borracha, Estanham-se grades. Orçamento sem
compromisso. Pinta-se a domicilio. ?___L*9

GRUPOS GERADORES
MERCEDES -BEN2
~--x MOTORES 

ESTACIONARIOS DIESU

Asiiitcncia e.peciall'--- Inclu.ivc paro o Iniorioi
"•-'|--^om_-»,h»»nil<«_-i_-l_ul--a.(lftt.l_ÜSir« J__fN^'_ ^
^/ eilacionorlos poro o D. F. o _ -t. do BÍo IM(DIaYÂ

End. Tcl; IMPEXPUNI-Rio -•

¦.bléia. 104 Giupo 1012
Tels. 22-3072 o 52-2.2-1

FORNOS ELÉTRICOS

VENDE-SE — Sala de jantar de im-
bula maciça trabalhada, com 13 pe-
cas — Rua Cotlngo 58 — Tijuca —
Fone: 38-0714. 27368 83

DORMITÓRIOS — 11 peças Chipai.
dale marfim peroba, penteadeira com
3 faces tampo com espelho por ape-
nas 24.500 cruzeiros salas conju-
gadas 8 peças, chipandale, cadeiras
cm sola lavrada vidro espelho de prl-
meira por apenas S4 mil cru-riros.
Temos dormitório* cm pau marfim,
tipo francês cm peroba, dormitório
maciço chipandale (tipo Luiz XV e
salas conjugados tipo Luiz XV. me-— sas console elástica. Aceitamos enco-
mendas. A fábrica está vendendo dl-
r .tamente ao pi.bllco os móveis de
sua fabricação sem compromisso —

, Visite-nos nn Rua Dias d» Cmz. 151
Compra a domicilio. Pago alé - wter - ™- <°-B1"- ^m

PINTURA, construçáo e reforma de
casas e apartamentos, lnstalaçóes hl-
dráulicts. elétricas, carpintaria, etc.
— Tcl. 34-0834 — PAULO.

-C5-3 83

SOFA — Vende-se novo, moderno, es-
puma de borracha americana, com
amplo espaço para abat-Jour. 10 mll
cruzeiros. R'_s General Ribeiro da
Costa, 2, apto. 301, Leme, das 16 às
20 hs. __??4J_3
MÓVEIS EMBUTIDOS — Fabricamos
qualquer tipo, inclusive caixas para
radlovitrolas, cm vfios de parede. Rua
da Passagem, 83, apto. 212, Bot.

4172 83

TERNOS USADOS

SALA DE JANTAR CHIPENDALE,
vende-se, em estado novo, peroba ma-
clça, 12 peças. Rua Fernandes Pinhei-
ro, 21, Penha. 10985 83
SALA JANTAR — Vende-se. pela. me
lhor oferta, linda, de imbuia maciça
p jacarandá, 12 peças, cadeiras couro,
taxeadas. mesa elástica. Rua Leopol-
do Miguez, 91, apto. 71: tel. 27-1899.

20653 B3
VENDE-SE móvel-bar. console com
espelho, mesa frente sofá, todas em
Jacarandá e ainda jogo para lareira
em ferro com dourado, espelho tipo
veneziano e quadros. Rua Paul Red-
fern. 19 — Ipanema. 66464 83

Cr$ 1.000,00. Tel. 22-4435
36564

PINTURAS E REFORMAS"
EM GERAL VENDO - Espelho grande, moldura

At pinturas podem aer «ecutad»- do}'"_*'__^.íL?,_._;o,i.eJl-Ihe. re0!.com pistola ou pincel Cr$ 49Para m .10- '¦«"» ° m3is H-XUOÍO living
res informes te!. 43-4.M - Sr mt mil. Tel. 28-7972. B3M 83
CISCO. 27793 CRISTALE1RA e t_r, móveis Chi-

SOFA — Espuma de borracha, novo,
sem uso, preço 28.000,00. Tratsr de-
pois das 10 horas manhJ, 47-9761.

4173 83

ESTOFADOR RELÂMPAGO
Reforma-se qualquer tipo de mó-

t*1 estofado, trabalho a domicilio —
TraUr cem o »r. ANTONIO PROCO-
PIO pelo .ei. 48-4352. 20650 83

PINTURA DE GELADEIRA
A PARTIR DE Cr$ 1.000,00

Pinturas a pistola, tinta Duco, aplica-se contra ferrugem, em
um dia fica nova, na sua casa ou em nossa oficina, consertos em
geral. Rua Fernandes GuimarSes n. 60. Tel. 47-7793. Sr. Paulo.

Vende-se dois fornos elétricos para porcelanas e vidros, com

s:r'BX7í.5f__^!____34-35____k'"»
DESINTEGRADÒRES

VENDO americanos marca CASE em perfeito estado dr funciona,
ito c/ rarantia. Preço de ocasião. Ver e tratar com sr. Abud, A Rui
eneiaçao n. 833, esquina da Rua Barrento Silva Nunes, prixtmo Avemento

Reitenciaç5_
nida Brasil, Bonsucesso. 30-2808.

Rua
,ve-

28545 78

"COMPRA-SE TUDO"
GELADEIRAS - RADIOLAS

Rádios, Televlsáo, Máquinas de Costnra, de Escrever e qualquer espécie.
Enceradeiras, Ventiladores, Motores, Toca-Discos, Cristais, Porcelana •
tudo que represente valor. Cubro qualquer oferta
Tel.: 43-9232.

Atendo a domicilio.
21823 59

GELADEIRAS
CONSERTOS - PINTURAS E REFORMAS

Técnico alrmio com Ionica prática conserta ou pinta a sua geladeira,
na sua casa. Máxima precisáo. Com "GARANTIA"
os bairros. Tel. 42-79-9

Atende-se em todos
28530 59

LEILÕES PÚBLICOS

27793 CRISTALE1RA e t_r, móveis
__•••»_•._ pendal» de luxo, todo» forrados de
ROU!..DA e.pelho Preço 16.000.00 cruielro..

, „_.„,, «,__*_ >par» desocupar lugar. Rua M, dc mo. confecções ouch 7283 mf 33820 ;__í_i___. "• s; J0A0 9:85 n *,c- Tíl- !7*e113"LAMBRETA - 10
ESTOFADOR PARTICULAR

Gxecut -se qualquer serviço A6 ra*

Aim! creme pintura aranhada. tir- SOFA-CAMA de casal Probel super-;
ta ptras. documentos no porta*Uira, iluxo totalmente novo. feito com;

! reWimetw pr_$o em 65 Km. grato. ;espuma dc borracha revestido com |
iRK-TON. Tel. .«:-?;:¦¦ :«W \mararilhosc tecido verde tem dobra,

j no centro o que há de mala moder- \no, custou Crt 18.000,00. vendo ur-
gente motivo de viagem por Crt
8.000.00 inédito o transporte .- Ver

na Av. Rio Braneo 185, ap. 617.
?: . S3

c*pas, e.rtinas.
cora.TO.

19963 83

"ÁGUA MINERAL POÇOS DE CALDAS
Com decreto federal de lavra (autorização para «ngarrafament.)

V.-_..»e a tNTCA V. n-.e d* A_u_ Mineral Natural ENGARRAFADA
** FOÇ03 DE CALDAS, a laalt f_r:.-._ «>táncta !-.:_-<.- •-:_..'. da América

_'.:>. Mineral Medicinal Radioativa .para meta), devidamente lega-
«liada • -igoroument* aaatluda pelas repartiç-es oficiais- do Rio tt
Janeira. Belo Heriteate e 8. Paa!«. A í«Me -*;_ _»r*dln*a pr«_>-it* da
eentft» de Po.ot d* Calda» em pi-di* mnutruid.' (grande • n.\M ns
«*n.r. te _t_r.de térrea* ia cima da tente. r«nfora_t _eter__ri» a Let
Federal c«m ma!i nm prt41« (tarfart.) garagem t*para_a, tuttolade-M
¦• ¦•¦.'•!.< itmmH quaBtláad-t de vaj_hane, máq alais s?*.m para ta-
m_nri--.il']i> • irtn.1t predaçS* diárU. ótima Btg*-So tn fraace e pr»-

VENEZIANAS
Persianas - Tel. 46-7716

COSÕHÍTÀMOS. JCAO FONSECA.
19959 83

l-*W!-. __-.-*r.ti> frr,--. Cí ?«» Í*M» part» MclUtaiU.
ãnrarang&ts B» iüv; rãi _St*w iüniri» «ò-mvalj"

ESTOFADOR
Móveis estofados em geral, colchões de molas, capas, cortineis,

etc., reformo e fabrico. Trabalho na oficina t a domicílio.
Atendo todos os dios a qualquer hora. Tslefonc 58-6635 — P.
Lourenço. 26574 83

CAPAS E CORTINAS
BTOFAMEHTOS

6o» referencio* « garantias. — TeJ. 32-7641 — Sr. Cam-
h». 2CS67 83

UM DOS GRANDES LEILÕES QUE SE
REALIZAM NESTA CAPITAL

CONFORTO E LUXO

Hoje - O JlJLIO - Hoje
tem a honra dc convidar sua distinta freguesia para assistir
ao sensacional leilão do rico palacete e todo o deslumbrante

mobiliário que o guarnecem, à

RUA BARÃO DO BOM RETIRO, 2.723 — GRAJA0
(Fim da Rua Barão de Mesquita)

onde serão vendidos rigorosernsüte ao correr do martelo, além
do prédio, valiosa galeria de quadros a óleo, de laureado.
artistas brasileiros e portugueses, do século passado, sun-
tuesa tapeçaria de procedência chinesa e persa, maravilhosos
e finíssimas jóias de ouro, platina e brilhantes, pratos de lei,
cristais, porcelanas de vários procedências, primorosos lus-
tres de legítimo cristal e brtwue, automóveis Plymouth 58
e Chevrolet 54 e tudo móis que consta do catálogo do "Jornal

do Comércio", de hoje.

Em franco exposkso, a partir das 15 horas, Para mais in-
formoçócs. - TTL: 38-6257.

67263

lT

Compressores
para pintura

E OUTROS FINS

Casa dos Compressores
Império Ltda.

21 RIJA BENEDITINOS, !.•
Tcl. 23-5271 52221

I
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LJ?12 CORREIO DA MANHA, Tírça-Felra, 1 de Setembro de 1D59 2.- Caderno
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KAMLtKU
GLECLARA ASSUME A LIDERANÇA

A filha de Codir escorou o ataque de Fugitive, revelando raça e valentia — Karé continua
em franca evolução — Vatapá reabilitou-se num cômodo triunfo — Resultado completo da

reunião de anteontem na Gávea
TiirnüWüwr^ j---------m*^immíWmmm^
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declara iMcnde-sc dc Fugitive, enquanto Ilustrada, por dentro, tenta resistir. Um pouco desgarrada, aparece
Clcmntitc, que atropelou Diamante, contentando-se com o quarto pôsto

Cleclara foi a vencedora do "Crlterlum da Palroncai", atiumlndo
cislm a liderança da ala feminina da geração mais nova. A filha de Ca-
dir, que contou com a direção eficiente de "Bequlnlio", levou a melhor
num final disputado, quebrando a resistência de Ilustrada, que se mos.
trou uma adversária teimosa, e escorando o ataque de Fugitive, que
•pareceu correndo multo nos metros derradeiros. O tempo da prova —
10T'3/5 — nlo pode ser levada em conta, uma vei que a rala se en-
eontrava Impraticável. „. , „ „

A carreira processou-se com Praça Onze puxando um "traln" II.
gelro, seguida de Ilustrada e Flamme Enchanté. Cleclara correu sem.
pre lunto 1 ctrea Interna no melo do pelotão, na frente de Fugitive e
Clematlte, que corriam no bloco de traz. Na reta, Ilustrada Investiu
sobre Praça Onze e dominou a situarão, ao tempo em que Cleclara apa-
recla pelo centro da pista com grande açio. Mas Ilustrada nao se en-
tregou facilmente. Resistiu até os metros finais, quando teve de se cur-
var anta o ímpeto mais forte do Cleclara e ainda perdeu o segundo pfis.

Col. — Animais — JAqucls — Peso VENCEDOR
Poulcs - Ratclos

DUPLAS
roules - Raielos

1.» PAREO — 1.600 metros — A.P. — Prêmios: CrÇ 70.000,00,
Aét) 21.000,00, 14.0000,00 e 7.000,00.

l.o Zé Carlos, J. Tinoco 56 30.110
2.o Lunero, M. Henrique 56 22.!)0:)
3.o Xlba, J. Marchant 56 0.766
4.o Rebate, A. Ricardo 56 63.704
B.o Dlvlnum, M. Silva 56 52.284
fj.o Garoto de Ouro, D. Mor... 56 4.409
7.o Canzonlére, I. Souza 55 25.381

55,00
72,00

170,00
26,00
32,00

376.00
65,00

208.556

11 4.570
12 36.286
13 17.410
14 3.641
22 13.564
23 34.114
24 3.446
33 4.042
34 2.067

200,00
26,00
55,00

262,00
71,00
28,00

277,00
123,00
461,00

119.022
Nfln correram* Bngliari, Cantinclro e French Cancan,
Diferenças: 1 corpo e cabeça. Tempo: 104".
Vencedor: (6) 55.00. Dupla: (33) 103,00. Placés: (6) 37,00 e (5) 39,00.
Movimento do páreo: Cr? 3.957.810,00.

WW_^f *-' ¦-¦>^y^-^^^a*> <JÊ\
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ZÊ CARLOS — m., c, 4 anos, Paraná, por Dcrnah e Pamjoana. Pro-
prletárla: Flora Mattos. Treinador: Antônio Barbosa. Criador: Luiz G. A.
Valente.

QQÍl ¦*•• PAREO — 1.200 metros — A.P.
OU\f 24.000,00, 16.000,00 e 8.000,00.

l.o Zala, M. Sllva 55 100.905
l.o Zalaca, J. Marchant 55 61.090
S.o Intruja, A. Portllho 55 36.124
4.0 Apollonla, L. Rigoni 55 7.201
B.o Zolna, J. Ramos 55 (Zaláca)
6.0 Poupée. L. E. Castro 55 1.574 1.155,00
T.o Malta, A. Ricardo 55 1.975 152.00

— Prêmios: Cr? 80.000,00,

17,00
29,00
50,00

252,00

228.772

11 5.676 160,00
12 12.157 75,00
13 42.956 21,00
14 4.062 183,00
23 29.631 31,00
24 4.860 187,00
33 5.068 170,00
34 8.426 108.00
44 644 1.111,00

114.283
NSo correram: Ml Noche, Korlsta e Vereda.
Diferenças: vários corpos e 1 corpo. Tempo: 77"l/5.
Vencedor: (4) 17,00. Dupla: (13) 21,00. Placés: (4) 11,00 e (1) 13,00.
Movimento do páreo: Cr? 4.123.400,00.

ZALA — f., c, 3 anos. São Paulo, por Swallow Tall e Nave. Pro-
prietario: Slud Don Maurício. Treinador: Corncllo Ferreira. Criador:
A. J. Peixoto de Castro.

831 3.» PAREO — 1.200 metros — A.P. — Prêmios: Cr? 80.000,00,
24.000,00, 16.000,00 e 8.000,00.

l.o Glgl, P. Gomes 55 10.710 178,00
J.» Fineza, F. G. Sllva 55 28.062 66.00
3.» Fusca, J. Ncgrelló 53 (Fineza)
4.» Igaçaba, D. P. Silva 55 17.310 110,00
B.o Zlnga, M. Silva 55 149.913
«.o Éboll, A. Bolino 55 13.975
7» Glória Carioca. J. Tinoco 55 14.781
8.° Qurritlcrr, I. Sou/n 54 5.016

13.00
136,00
129.00
380,00

23?.673

11 2.030 520,00
12 35.743 30,00
13 7.711 137,00
14 4.860 217,00
22 11.287 84,00
23 29.200 36,00
24 35.471 30,00
33 944 1.118,00
34 4.160 254,00
44 1.349 782,00

132.755
Nüo correram: Parábola c Zunlnga.
Diferenças: vários corpos c vários corpos. Tempo: 77".
Vencedor: (3) 178,00. Dupla: (121 30,00. Placés: (3| 93,0o c (1) 46,00.
Movimento do páreo: Cr? 4,411.080.00.

;"***:?*- *—«  « ..n«w>v^ xtJHLJRHML f. .*

to pira Funltlve, que surgiu nos metros finais em grande arremetldi.
Clematlte terminou em quarto próximo, depois de descer a reta meio
desgovernada.

O handicap especial marcou nova vitória de Karé. Anda correndo
multo Iste filho de Esquimault cu|a evolução nos últimos tempos foi
espantosa. Agora, acaba de derrotar os melhores da esfera de handicap,
numa demonstração de boas qualidades. Na areia pesada, principalmen-
te, Kré e um corredor de primeira 

'linha. No setor da nova geração, ti-
vimos • primeira vitória de Vatapá, que é um potro tido em boa conta
nas cocheiras. Desta feita, o defensor do stud Paulo Machado Impres-
slonou, pois distanciou os adversários, cruzando o espelho com rara
desenvoltura num terreno que nio se encontrava em boas condições.
Reabilitou-se, portanto, dos fracassos anteriores e, ao mesmo tempo, can-
dldateu.se a novos triunfos tal a facilidade com que fiz o percurso.

A seguir apresentamos o resultado completo da reunlio de ante-
ontem na Gávea:

NSo correram: Faz Assim, Swami. Crown Prince e Love Affair,
Diferenças: 2 1/2 corpos e íocinho. Tempo: 115".
Vencedor: (2) 28,00. Dupla: (12) 77,00. Placés: (2) 13,00, (3) 20,00

e (6) 15.00.
Movimento do páreo: Cr? 5.941.230,00.

11, 
-ii 
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O defensor do stud Seabra virá de Cidade Jardim no dia da
corrida para enfrentar adversários que não intimidam -
TSumeroso o campo da terceira prova especial de leilão —

Programas organizados para sábado e domingo
Esta semana teremos ¦ disputa do "Jockey Clube Brasileiro", ler-

caíra prova da temporada Internacional, lm trls mll e duzentot me-
tros com a dotaçio de quatrocentos mll cruzeiros, reuniu no campo dl.
minuto, de onde se destaca amplamente ¦ figura de Escoriai. O tríplice
coroado brasileiro, volta pronto para reiniciar a série de triunfos In-
terromplda no "Brasil" quando finalizou no quarto posto a retaguarda
de Narvik, Atlas e Xaveco. Agora, o defensor do stud leabra encontrará
uma carreira favorável. Dos três outros animais que confirmaram as
Inscrições, nenhum apresenta credenciais para fazer-lhe frente e além
disso contará com a aluda de Lohengrln, seu companheiro das grandes
(ornadas a que também está em melhorei condições que Verdugo e
«ramófono, os que completam o campo da carreira. Desta forma, tudo

Indica que vamos ter nova "dobradinha" ds vertical préte e verde.
Na prova especial de leilão, agora em homenagem a Briclo Filho, as

coisas estio equilibradas. Isto perque, nada menos de quinze animais
confirmaram as Inscrições, formando um campo heterogêneo, onde Pe.
tird, Klll, Montrhostlll, Laço, Mercúrio e Capalamca sáo os mais cre-
denclados.

A seguir apresentamos os programas organizados para sábado e do-
mingo:

CORRIDA DE £\ABADO

1" páreo — âs 13.40 horas — 1.400
metros — Cr? 60.000,00 — (Pista de
Grama).

Col Ks
1 — 1 Muxla,

2. Kanaú

CORRIDA DE DOMINGO

1" páreo — is 13.4o horas — 1.400
metros — Cr? 50.000,00.

Col Ks.

— 3 Tio Ernesto 56
4 GoilRá 56

— 5 Cruz de Aci:io 56
6 DJinn 53

— 7 Emok 56
8 Kalméa 54

2" páreo — as 14,10 horas —'1.300
metros — Cr? 80.000,00.

Col Ks

1 — 1 Siciliana
4 54 2 — 2 Sinfonia
8 56 3 — 3 Scstrosa

4 r.iella
4 — 5 Cloche d'Or" Violeta . ...

52
52
50
54
56
50

— 1 Patsà . ..
2 Itupirú . .

— 3 Intruja .
4 Pcrdtta .

— 5 Mai-tinezla
6 Icangá . .

— 7 Rarla . ..
Fineza .
Korlsta .

55
55
55
55
55
55
55
55
55

1.6003" páreo — às 14,40 horas
metros — Cr? 60.000,00.

Col Ks.
— 1 Cocai  6 SB

2 F.ntrerriaro  4 54
— 3 .Don Flavito  7 56

4 Vai
— 5 Saravando

6 Rabaz . ..
— 7 Coltgny .

Ichabô .

834

KARÉ — m., c, 5 nnos. São Paulo, por Esmiimalt e Zancadllla. Pro-
prietario: Alfredo Francisco Martlnelll. Treinador: Sabbatlno d'Amore.
Criador: Haras Bela Vlsta.

6.° PAREO — 1.400 metros 
'— 

A.P. — Prêmios: Cr? 60.000,00,
18.000,00, 12.000,00, 6.000,00 e 3.000,00.

l.o Vovó Benedita. I,. Rigoni 56 109.520 28,00 11 3.246 466,00
2.° Jouvcncc. O. Ulloa  58 44.384 68,00 12 9.369 161,00
3.0 Rose Reine, M. Silva .... 58 96.525 31,00 13 14.551 104.CO
4.0 Enssia, J. G. Silva  50 9.313 326,00 14 24,881 61,00
5.0 Minha Ncgrlnha, A. Port. 58 27.071 112,00 22 3.361 450,00
5.0 Vatlnga, J. Marchant  56 26.128 116,00 23 17.205 88,00
7.° Campeche, A. Hodecker.. 51 9.662 314,00 .24 28.790 53,00
8.» Partidária, J. Tinoco .... 58 25.899 117,00 33 4.424 342,00
D.° Dinarzade, A. Santos .... 52 7.855 387,00 34 54.875 28.00

lO.oRégla, J. Coutinho  58 23.793 128,00 44 29.606 51,00

382.150 190.308
N5o correram: Veneta e Sea-Mew.
Diferenças: 2 corpos e 3/4 de corpo. Tempo: 01".
Vencedor: (7) 28,00. Dupla: (34) 28,0.0 Placés: (7) 14,00, (12) 17,00

e (10) 13,00.
Movimento do páreo: Cr? 6.768.070,00.

gl^ 
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VOVÔ BENEDITA — f., c, 5 anos, São Paulo, por Hamdam e Jolle
Laided. Proprietário: Stud Tia Felicia. Treinador: Sabbatlno d'Amore.
Criador: José Paulino Nogueira.

8Q*-* 
7.0 PAREO — 1.600 metros — G.P. — Prêmios: Cr? 300.000,00,

Õò 90.000,00, 60.000,00 e 30.000,00. (Grande Prêmio F. V. de Paula

Machado).
l.o Cleclara. M .Silva 55 25.718
2.0 Fugitive, F. Irigoyen .... 55 63.470
3.» Ilustrada. H. Vasconcellos.. 55 3.120
4." Clematlte, L. Rigoni 55 64.061
5.° Praça Onze, A. Reis 55 54.138
6." Falruz, A. Marcai SS 11.83a
7.° Zarza, J. Marchant 55 30.149
8.° Flamme Echantée, A. Hod. 55 5.87*>
9.° Zunga, J. Portllho 55 (Zár

IO.» Valence, O. Ulloa 55 28.531
ll.o Kanagava, A. Cardoso .... 55 7.345
12.0 Fadla, F. G. Silva 55 4.144
13,o claro de Luna, A. Ricardo 55 11.444

93,00 11 6.094 237,00
39,00 12 37.137 39,00

788,00 13 24.801 58,00
38,00 í-4 24.545 59,00
45,00 22 4.245 340,00

ZUH.UII 23 21 MU D3JÜU
82,00 24 25.189 57,00

410,00 33 7.722 187,00
,-.a) 34 17.666 82.C0

86,00 44 7.120 203,00
335,00
594,00 181.5P3
215,00

14.o cicônla, J. Tinoco  55 (Zarza)

GIGI — {., c, 3 anos, Taraná, p<>r GUajeuru e Arpégc. Proprietário:
José Doracy de Sou?«. Treinador; Gulllvrmo Ulloa. Criador:: Haras
Chantecler S. A.

SOI) 
4.» PAREO

.O6 24.000,00,
1.200 metros — A.P. — Prêmios: Cr? 80.000.00,

16.000,00, 8.000,00 c 4.000,00.

405.00
78.00
28.00
26.00

.431.00
150.00
128,00
987.00

69.00
189,00

1.» Vatapá, O. Ulloa 53 54.359 40,00 I 11 3.296
3.» Epsom. A. Bolino 35 132.519 16.00 | 12 17.159
3.» Curriculum, L. Rigoni .... 55 18.566 117.00 I 13 47.571
4,o Ivanll, J. A. SUva 55 4.354 , 501,00 | 14 31.818
S.OVerdum. M. Silva 53 44.219 49.00 22 933
«.• Zepelln. J. G. Silva 53 7.210 302.00 I 23 8.907
7.0 Zen, L. E. Castro 55 4.886 448.00 | 24 10,453
S.o Vermouth. A. Santos 53 tVerdum) 33 1.333
O.o Zunzum, J. Sllva 35 T.900 276,00 34 19.445

 44 7.054
<•; 374.196 
«#, 167.989

NAo correram: Itoblm. Guerrllhülro e Mojü.
Diferenças: viroa corpos e 2 corpos. Tempo: 76*2/5.
Vencedor: (7) 40.00. Dupla: (1S) 33.00. Placés: (7) 13,00. (1) 11.00 e

t4) 17,00.
Movimento do páreo: Cr? 4.281.740.00.

309.839
Diferenças: pescoço e 1/2 corpo. Tempo: 101 "3/5
Vencedor: (7) 96,00. Dupla: (23) 53,00. Placés: (7) 32,00, (4) 20,00 e

(9) 255,00.
Movimento do páreo: Cr? 5.641.430.00.
CLECLARA — f., c, 3 anos, Rio de Janeiro, por Cadir e Caminha.

Proprietário: Stud Verde e Preto. Treinador: Rubens Carraplto. Cria-
dor: Oswaldo Aranha.

QOp 8.» PAREO — 14.00 metros — A.P.
OOl) 15.000,00, 10.000,00 e 5.000,00.

l.o Brachetto. L. Santos 51 48.090
2.0 Jack Fruit, A. Ricardo ... 52 70.159
3.° Parnahyba. M. Silva 60 71.468
4.° Rlvam, J. Santos 49 10.456
5.» Feitor. J. Lopes 56 33.144

— Prêmios: Cr? 50.000,00,

40,00
26,00
26,00

176,00
55,00

11 5.466
12 15.525
14 43.684
24 20.380
44 19.326

265.00
53,00
33,00
71,00
75,00

104.502283.560
Não correram: Urco, Cachlto, Janczur, Chileno, Campi. Zé Vnsconcellos.

Dom Caito, Boulevard d'Or, Typhon the Second, Sea Prince e Nauta.
Diferenças: vários corpos e vários corpos. Tempo: 89"l/5.
Vencedor: (7) 40.00. Dupla: (12) 53,00. Placés: (7) 34,00 e (2) 22.00.
Movimento do párco.--CíS 3.783.450.00. ,
BRACHETTO — m., c, 6 anos. São Paulo, por Destina e Consultiva.

Proprietário: Stud Pan-Americano. Treinador: Sérgio Freitas. Criador:
Haras Ipiranga.

Movimento de apostas  CrS 39.908.210,00
Concursos  Cr? 1.261.035.00

Total  Cr? 41.169.245.00

RESULTADO DOS CONCURSOS
BAlo dc 6 pontos — 2 vencedores CrS 51.906.00
Bolo de 6 pontos — nSo teve vencedor CrS 222.956.00
Betting simples — 90 vencedores CrS 905X0
Betting duplo — 27 vencedores Cr? 16.023,00

52
52
60
52
52

2" páreo — ás 14,10 horas — 1.400
metros — Cr? 85.000,00.

Col Ks
— 1 Zarza . ." Zeugma .
— 2 Vitamina

3 Kaleça .
— 4 Zala . ..

5 Peggy . .
— 6 Guerrilha

7 Fadla . ." Florina .

53
55
55
55
55
55
55
55
55

3" páreo — às 14,40 horas — 1.400
metros — Cr? 50.000,00.

Col Ks.
— 1 Eole 

2 Zé Vasconcellos (•).
— 3 Saráu 

4 Locatário 
— 5 Portalô 

6 Janczur 
— 7 Crystal 

8 Urco

A NOVA LÍDER
declaro é a nova líder «Ja

ala /eminina da geração mais
nona. A filha dc Cadir aca-
ba dc vencer o "Criteriiim dc
Potrancas", prova principal
da turma na primeira etapa
c que confere à vencedora o
titulo dc lider. Todavia, essa
questão dc liderança não po-
dc ser levada muito a sério,
uma vez que ainda não apa-
receu tim nome que conse-
guisse impor-se dc forma ca-
tegórica. As coisas andam,
muito confusas no setor fe-
minino, tornando-se <ii/icil

A vitória dc Cleclara, no
entanto, vem mostrar um lt-
geiro domfttio das /ilhas de
Cadir. Tal como Clematite,
Cleclara evoluiu muito nes-
ses últimos tempos c sc hojt
aparece na posição principal
não causa a menor surpresa,
Na verdade, a turma é das
mais fracas, e isto pode ser
observado pelos resultados
dos embates já realizados. Tt-
vemos, agora, tima grande
atuação dc Ilustrada, uma
tnodesta filha dc Shangay
Kid, que veio das climlnató-
rias comuns sem maioresapontar qual a melhor po-

O tranca em atividade. Desde credenciais. Mesmo assim,
, vitória dc Frauta (hoje desa- correu muito, pois quebrou a

parecida) no "Remonta do resistência de Praça Onze e
Exército" que os resultados só sc entregou nos metros

9 El Bacan  5 56

Ex-Emplre

4" páreo — às 15.10 horas — 1.600
metros — Cr? 60.000,00.

Col Ks.
— 1 Rey de La Noche  7 56

2 Ibirapuitan  3 52
—3 Nice Boy ..'.  5 56

4 My Own ¦.. 8 52
— 5 Korovin  6 56

6 Pregonero  2 58
— 7 Diabo Louro  9 52

Vingo  1 52
Imberato  4 54

5o p*reo — às 15 40 horas — 1.300
metros — Cr? 60.000,00/

Col Ks.
— 1 Maria Perigosa  5 51

2 Javaneza  7 52
— 3 Cltadclle  10 50

4 Niotsá  6 54
— 5 Krliana  1 50

Avelã  3 52
Vovó Benedita  8 50

— 8 Vaga  2 60
9 Bailarina  9 54

10 Minha Negrinha ...... 4 .50

6" páreo —às 16,10 horas — 1.300
metros — Cr? 80.000,00 — (Betting).

Co] K«.
.. «55
,. S 55
,. '3 55
.. 1 51
,. 9 65
,. 7 55
,. 8 55
.. 2 51
.. 10 55
.. 4 55

4« páreo — às 15,10 horas — 1.200
metros — Cr? 70.000,00.

Col Ks

- 1 Irlsh Rose
2 Lagunita .

— 3 Vincennes
4 Fermia .

— 5 7nlna , ..
Irjaçaba .
Vpreria .

_ n pilar . ...
9 Med'n'lla ,

10 Poupée .

7» páreo —• à1* 16.45 horas — 1.300
metros — CrS 80.000,00 — (Bettine).

Col Ks.
 8 55— 1 Eosom .

" Esquimó .
2 Pastcur .

— 3 Reward .
Vietnan .
estudioso
Daman .

— 7 Zelú . ..
Vermouth
Pamno .

10 Revolto .
4-1' ricver .

12 Muscarl .
13 Ti vol 1 . •
14 Zoluln . .

dos clássicos até então dispu-
tados vêm apresentando ven-
cedores diferentes. Assim,
logo depois do sucesso da fi-
lha de Nyangal, tivemos a vi-
tória de Patroa no "Pereira
Lima". A seguir, Valquíria
laureou-se no "Barão de Pi-
racicaba" c Clematiíe apare-
ceu em evidência ao levar a
melhor no "Luis Alves de
Almeida". Pouco depois che-
gou a vez dc Fugitive, sur-

r-> , preender com seu cômodo
J li triunfo no "Paulo César" e
1 50 agora Cleclara foi a heroína

do "F.V. dc Paula Machado".
Como se vê, seis éguas jà
ocuparam a liderança da tur-
ma, sendo que Cleclara aca-
ba de conquistar a prova de
maior importância.

6 52
4 50

50
9 52:

50

1 — 1 Jet . ..
2 Halifax .

2—3 Claustro
4 Earl . ..

3 — 5 Mir.uit .
0 Orton .

4-7 Xauã .
» Xênlo .

50
50
54
50
50
50
56
50

5" páreo — Grande Prêmio Jockey
Club Brasileiro ( 3" Prova da Tem-
porada Internacional) — às 15,40 ho-
ras — 3.200 metros — Cr? 400.000,00.

derradeiros, terminando em
terceiro agarrada com as ven-
cedoras. A atuação de Ilustra-
da, revela a mediocridade da
ala /eminina da atual gera-
çâo, onde não podemos des-
tacar um nome capaz de fei-
tos mais sugestivos. A pró-
pria vencedora não traz uma
campanha que a recomende
como líder, o mesmo aconte-
cendo com Fugitive, a segun-
áa colocada, e também com
Clematite, que ocupou o
quarto pôsto. O que se nota,
portanto, c a falta de bons
elementos nesta turma, que
se vai arrastando através dos
clássicos, apresentando cada
dia um nome diferente,.sem
que nenhum deles chegue a
convencer.

GIL MONIZ VIANNA

TUNA x FERROVIÁRIO
hoje pela classificação

Panorama fia "Taça Brasil"

Verdugo 
Gromófono 60
Escoriai 56" Lohengrln 56

6" páreo — bS 16,10 horas — 1.200
metros — Cr? 70.000,00 — (Betting).

Col Ks.
1 — 1 Zezé . ..;  10 52

2 Dama Negra  9 50

BELÉM 31 — Pela terceira vez | eqüivalem, embora os cruzmaltlnoi
jogarfo amanhã à tarde, na disputa vantagem de pichar cm seus domi-

Col Ks. ida "Taça Brasil", as representações nlos.
1 60 ] da Tuna Luso Comercial, campeão ¦ Os dois quadros para a partida de

paraense e do Ferroviário, bi-cam-: amanhã á noite, serão os mesmos
peão maranhense. Convo se sabe, ca-; que estiveram cm i.ção no segundo
da um assinalou uma vitória por. encontro, cabendo, ninda vez, a Ar-
idêntico escore, kto é, 3 x 1. dai a i bitrngem, a Agcmlro Felix, da Fede-
necessidade em Belém, no Estádio dc j ração Pernambucana. Eis as equipes:
Souza. Ê dlficll. prognosticar o vence- Tuna Luso Comercial — Espanhol;
dor dessa peleja, Já que as forças de :Sátiro, Nonato e Pinheiro; Acaú e

Iram Edilson, China, Estanlslau, Chi-

— 3 Ukranla" Urujala .
— 4 Peregrina

¦ 5 Deasy . .'6 
Clalr . ..

— 7 Dróscra .
Xantipa .
Êxtase .

50
54
50

5*1
51
50
50
50

55
55

12 35
11 55

55
15 55
13 55

55
55 '4

14 55
55
81

10 35
55

7» páreo — às ÍOAI horas — 1.600
metros — Cr? 120.000,00 — "Briclo
Filho" (3» Prova Especial de Leilão)
- (Betting).

Col Ks.
1 — 1 Alight  8 58

Lucho Gatlca  4 58
Bom de Bico  13 55

8" oâreo — í* !7.Í>P horas — 1.310
metros — CrS 60.ooo.00 — (r-ttin-r).

Col KX
1 — 1 Jean Cl»ude  3 50

2 Narcissus  2
2lj Ted  6

4 KiM-mnnn  **
_ S T>iPSo  7

r, vi-  9
_ 7 t.ove Affair  8

Kartum  1 *-
Crecy . .,  5 50

— 4 Pétard" Farseur . ..
Klll 
Montcjiostll

— 7 Laço 
8 Palssandu .
O Guerrilheiro

10 Zangado . .
11 Mercúrio .
12 Cannblanca .
13 Estilhaço

12 55
51

11 55
58

14 53
10 55
15 51

5">
55
55
55

14 Zé Catlmba  6 51

BATIDO 0 RECORDE
DO MERGULHO
COM APARELHO
ROMA, 31 — A experiência

de dois mergulhadores submari-
nos. Ennio Falco e Cesare OI-
giani, que bateram sábado o
recorde mundial, descendo a
uma profundidade de mr.is de
130 metros na bala de Nápoles,
é posta em relevo por todos os
matutinos de domingo.' A pronfuidade de 100 metros
era. efetivamente, considera-
da com limite das possibildndes
hum&nas: o francês Maurice
Fargues e o norte-americano Hi-
je Root morreram ao tentarem
ultrapassá-la.

Na realidade o recorde foi
igualmente batido por um ter-
ceiro mergulhador, Albert No-

na II c Índio.
Ferroviário — Valbcr Penha; E«-

magato e Negrão; Ribeiro, Dccadela e
Milaá Pltii, Hamilton, Nabor, La-
xinhn e Neto. Espera-se, desta fel-
ta, que melhore a arrecadação, que,
no segundo confronto, decepcionou
inteiramente, não chegando esquecer à
casa dos 100 mll cruzeiros. (SP).

IIEI.ÈM 31 — Já foram eliminados
das disputas da "Taça Brasil", o Auto
Esporte, campeão paraibano, Manu-
fatura, de Niterói, Centro Esportivo
Alagoano, Hcrclllo Lux, de Santa
Catarina, faltando mais, os vencidos
dos encontros entro ABC x Ceará, c
Tuna x Ferroviário. Após a segunda
rodada, vcriflca-sc que o Esporte
Clube do Hcclfe ficou a melhor arti-
lharia, totalizando 8 tentos, sendo o
ataque menos positivo o do Manufa-
tura, de Niterói, que não nsslnalou
nenhum. Alencar, do Bahia e Betan-
cor, rio Esporte, são os. artilheiros,
mm gols cada. Irerê e Nndlnho, do
Bahia, são os goleiros menos vazadof,
pois não sofreram nenhum gol, sendo
o primeiro, do nlo Branco, do Vltó-
ria. Quatro expulsões se vcdlficarain,
fenío duas na primeira rodadaI -i lii l| ini.if,vi;iiiiiiw , a m.ti-a-t a>iw  

 , «1 11 ti

9- páreo - às 1720 horas - 1.600 velli, inventor do aparelho de! •?",a,!? na sc8un-1.a*- Argcmiro Feii>t foi
-tro* cn 70.oro.09 - (BsUttf)-* oxigeriação .que.permitiu.f ^^l^.^ffi^^^SJr.Ç:

1 — 1 Dlsro . .
2 PlPtlno .

56 i 2 — 3 Ov-rsay .
S0| 4 Pebste .
.10 3 _ 5 P«"lerl .
50 I 6 Yira-Ylra
«o 7 Aclo . ..
54 |4 — 8 Aeorlflno .

n Ururnl ,
10 Obediente

Col Ks.
,. 7 51

3 56

A reunião de eminta-feira
vi.

Montarias oficiais e forfaits
1" páreo — às 13,40 horas — 1.500 1 3° páreo — às 14,40 horas — 1.900

metros — Cr? 50.000,00. ¦.metros — Cr$ 60.000,00.

riencia, mas este renunciou a ^^"'fõram"efetuadas", sendo marca-
nerder os poucos segundos que dos no nols. A maior arruCnilavSa, ío!

.. ...., lhe eram necessários para pe.*-:conseguida ontem, entre Bahia x
10 81 furar a taboleta de controle, ílOroJr£E-ij«^¦ 

130 metros, para velar pela se- g* 
™°°* ™ «e™1 dc renda5"

guranç» de seus companheiros. PR"ÔXIMAS contenda
que lhe pareciam estar em difi- .. . ...
õi!ln*irinc r. mir» nnn rviccnii rio' Já csl,,n programadas, as pelejaicuidados, o que, nao_ P-assou ae entrfl o nahln c 0 venccdor de Ce..um f?lso alarma, nao podendo rA x AÍ}C aporte x vencedor de
não obstanlei ser homologado OlTuna x Ferroviário, Hio Branco x
Seu recorde. lAtlélIro Mineiro e Grêmio Porto

Alberto Novelli, módico itn- jAlrgrcnse x Atlético Paranaense, De
Tíinn Aa 17 nnrvc flolinln IA n.arfirdo com a tabela, ns dntas pre-nano de J/ anos cietinna j 1 J7 df) f. ó.recorde mundial de mergulhoLj^ Podfrí)0 os clUoeí chejar a en*
sem máscara, conseguido em tcmiimentos para antecipações.
1956. com 41 metros. (FP) I (SPI.

52
51
51
56
56
56
58

1 — 1 Galga. A.
Ks.

Hlcardo  56 1
Ks.

1 Sinhò, L. Rigoni  56

FUTEBOL NOS ESTADOS
— 2 Hagen, M. falva.
— 3 Vovô Carirl, J. Tinoco...

4 Tio Carlos. J. G. Silva.

50
50
60
50

52 6 Tio Luiz. A. Santos  54
54! 4' páreo — ás 13.10 horas — 1.300
54; metros — Cr? 70.000,00.
50

Ks.
1 — 1 Procurador. J. Ramos..... 56

" French Cancan, L. Santos 56
2 Bagharl, J. G. SM--.*  56

KV„ 2 — 3 Mirabeau. A. Ricardo  56
— 1 Etchlka, J. Portilho  53 1 4 Retruco. W. Ard;-'-  53

2 Only You, P. Fontoura.... 56 5 Tunquelen, I. S-v*r  56
— 3 Xanca, .7. Marchrnt  S6|3_ 6 Xcl " ~

4 Fortunata, M. Henrquc... 56
— 3 Oranl. A. Santos  56

6 Kabilda, J. Carlindo  58
. — 7 Urvlüe. O. Ulloa  53

2 Jujübá, J. Santos  50
— 3 Cordilha, A. Boliro  56

4 f<*a Vcnom. A. Belltin..:. 58
— 5 Gina Lollobrigida M. Sil\a 52 4 — 5 Compatriota, A. Ricardo.

"Itajubá, A. Hodecker..
— 6Nazaré, .1. Silva

Atalla, J. Martins
Prosa, P. Fontoura

2" páreo — às 14.10 horas -
metros — Cr? 70.000,00.

1.400

Resultados de donünco:
CAMPEONATO PAULISTA Ia. Dl-

VISÃO: — Em S. José dn Hio Preto:
Santos 3 x América 2: No Canlndé:
Port. Desportos 1 x Botafogo 0: Em
Campinas: Corintians 2 x Guarani 0;
Em Bauru: Noroeste 1 x XV Pir-cl-
caba 1: Em Taubaté: Taubaté 4 x
Ponte Preta 3; Na Rua Jacari: Co-
mercial (Capital) 2 x Comercial (R.
Preto) 1; Em Jaú: XV dc Novembro
0 x Ferroviária 0.

2a. DIVISÃO DE PnOFISIONAIS:
Série Paulo Machado de Carvalho: —
Ferroviária 0 x Tuã 0: Prudenlina 4
x Botucatueme 0; Ferroviária 2 x
Rio Preto 1: SSo Bento 6 x Garça 1

CAMPEONATO CAPIXABA: — Va-
lc Rio Doce 1 x União 0.

CAMPEONATO NORTE PARANÁ-
ENSE: — Em Holânrüa: Mandagmarl
3 x Nacional 2: Em Apucarana: Lon-
drina 3 X G.E.R.A, 2.

CAMPEONATO GAÚCHO: — Em
São Leopoldo: Aimoré 0 x SAo
José 0.

CAMPEONATO MINEIRO: — Gru-
po Centro: — Em Belo Horizontal
América 4 x Uberaba 2.

GRUPO SERTÃO — Em flete La-
goas: Pela Vista 3 x Pfdro Leopol-
do Ij Eti Dlvlnónolls: Guarani 2 x
Asas fl: Em Curvelo: Curvelo 2 x De-

Lvs Blanc. L. Santcs.
Lundia. M. Silva

ro. J. March nt 55j0,v»|do CrU!! j x Corlntian, ^ gí.,e mocra.a 2.
7 MJUouko, M^ *:•.*.- Saenldo 

üuriteii - Batatais 2 x Pln-I °*p*P ^l1?0"^100,, 7m?5 VT
. 5 *rlnu,n»k,* A*«G*»í'vfl 5.°rdoi-ama 0; Internacional 1 x Catan-| J-» "^ Vih -Vov^a 3 x Meridional 1:
1 ~.l 

50S„Alex* *?* cM7'ra-" «iduva 0; Franca 2 x Fortaleza 1: Ja-lp", I,a^,ra: V",c R,n Doce * x MeU"
511 **2 H.aJ?K*!d0M ÍU2S? "íboticabal 3 x Nevcnse 0; Barreto 0 xl*-"*,n» °*•Jj'] Jlmbo, M. Texcira se T.nni.Htin«» n ci.i. vi...... r..u.

RESOLUÇÕES DA C. C.
5" páreo — is 15.40 horas — 1.800

metros — Cr? 90.000.no.

Ks
1 — 1 Laço. 3. MarchTt  55Ü°*o HareUn-e: — Hepacaré 2

2 Arleci" Alight. NSo corre

CAMPEONATO JUIZFORANO: —
91o*"Íentõ*4 x A«n"lda' 

"lí 
BWMntJ. I _* '«-«i» '«-«J TuP' -.* Juplnam-

no 2 x Paulista 1: Internacional 1 «j.gg 0:, *•"*¦ Barbacena: América 2 x
Saltense 0: Ituano 5 x Moglana 0;|01-' "
Bandeirante 1 x Sorocabana 1. Série; CAMPEONATO GOIANO: Em'Goiânia: Goi&nU 2 x Vila Nova 1.

CAMPEONATO AMAZONENSE:2 - 2 Aríecchino. L. R*-òn'l  57 J»W'a de Piquei- 0: Ortrêl. da S*,fli[m^__S_. Hetítmtí 1 r„. <-,¦¦ ,-.v* 35!de 3 «.Ferroviária 0; SSo Caetano j:Km -vunsus. r  1 a 1.1»

ía mu^í _'~^^^l^^íJÉmmfmmms^mmmT~mje%^m.wm mmnmmm «jg| BofcsM&i tn
BPfcffWl !¦•¦¦ ' f£jn--fJ's--ajre-*>>M}**a-^^^faaltMri.V- -r g"»«'g*K*jjjaÜI*i£ £*~:<^asfWmrZr -.;»

A Comlss&J de Corridades, cm suajtigo 170 da CAdigo (desvio de linha).janimal do 2o. (segundo) lug»r ou de,
reunlio de ontem tomou as segiün-!cs seguintes profUslonais: em Crt ..qualquer cutro prêmio no Io. pâreo|3 — 3 Montchostll. J. "--tilho.. 55!"< Vila Santista 2; LniSo 1 x Apareci
tes resoluções: !2.000,00 J. Ramos (Xelra e Valvem);!da corrida do dla 20 de agosto e, em 4 Expresso. A. Bolino  51 jd» 0: GuarallngueU 5 x |ui,r2J'

a) — nctlfícaçSo por tndocilldade cm CrJ l.ono.00 M. Silva (Hagen). P.!..-onscqüéncla, declarar couro resul-;4 — 5 Talon. L. Diaz .  53: JOGOS PELA |AÇA BRASIL —

na partida: Cascador. Malrls. Juar. Gomes (Ql-jll e em Cr$ 600.00 A. Mar-; tado definitivo deste páreo o seguin-1 6 Voltei. J. G. SUva  í; .-. .*',i-....ia ? i
Rubi-w*. Ranal. Martlnlo (Ia. not.l. cal (Verbete). J. Tlncco (Zé Catim-.te: Io.) Janne. 2o.) Jcrale, 3o.) Real
Nababo. Oilrus (2a. e última notlft- ba) e 1. Sousa (Procurador): iDelight. 4°.l Jujubi. 5o.) Uca e 6°.
caçio" e. proibir de eorr?r por 30 f) — multar em Cri 500.00 o tr»-'lugar Insígnia;

^^. iitrinf.! d:as o» animais Alarido t tador Domingos Ferreira (EMlta-Ji).! kl — as Inlrscôes IwníUntM das* 
ÍRonsard dndocllidadr na partida), por Infração da alínea "e" do artigo!„)(„„, -c- . "d" destas resoluçées 1 — 1 Bilonés. J. Carlindo.
rcr.áiíJ :•..'".'-¦ ruas inscrições, após 44 do Código (nio ter apresentado .•,„.,,.,, entrars0 tm rigor a partir 2 Almeida. J. M*--"-is.
ê*te periodo. eo parecer farcrirel do seu penslnlst» convenientemente ar- ,j0 ^^ 4 ,je tetembro p.futuro: 3 IUnaeé. J. Ra--
-stjrter-; Irtado); • j »_ ordenar o pagamento dos pré-:2 — 4 Gilwis. J. Pc-

VATAPÁ — m, •, .1 ani\%. ato Paulo por fost Napole^n * Pompa-
>:.nir. Pr<»prlttirlo: Stud L. de Pau!» Machado. Treinador: Emanl Trei.
*,as. Criador: Haras Sio Jos* e Expedictus.

OOO 1» PARÍO — 1 8«V meiro» — A.P. - Pr*ml<>«: Cr» 10O.O00.OC,
CWfX). »,000 * I0.0W.M e S.OOO.t». — (Handicap KípecJal).

1 .• Karé. J. Tinoco 
I.» AK*tun»dn, D. P. Sllva
3.* Chaval. L. Rlfor.) 
4.» JMavlínlf. P. Tavares .. >
!L» X»-lr<¦: J. MíWhant ..,
«.• Rsnai. A. Hc<!n-lwr ....
T.» Mister Bafe, A. Ricardo
M Cochis*. A. tfcvltno ,
».* Mano * Mane, M. IStlv*

lt.» Dianela. A. Santo» 

52 RT 918 »W
SS m> SO.00
74.3SJ 33.00

Xí «.llí S».»
5a 40.»; -51.-S0

» S7t 96,00
Sl i!*..r"
St « «TS JSR.06

40 m «o.»
ÍO ;Ccchtsí»

11 lí.SMwm
lí 43.011
14 43.R«

bl — proibir de correr por tempo, g> — multar cro Cr» S0000 o» JA- m|C, <ju c3rridades de 20. 22 e 23 do
Indeterminado « animal Feitor (b»l- quels J. Ramos (Xenio) e J. Silva'af. tm C\ino. com as alterações cons-

'da na partida!: ;(Zunzum). por tnfraçio do artigo 155 „..1 c) — «jnfirmar a s-jspensia propôs- do Côiifo (perta de bmés): j"n,„P?»<»Tr*r. i vrijin nr im
ta oelo -starter- lm*po»t« ao «pren-: h) — multar em Cri SOO.00 o Jóquei1, . *^^JS. J:"^.-^., .2*?; »-.
d-.--'lvan de Sou» (Canacniere». parjKptdlo Furqulm. por Infração do »r-1i-íl-f^/f"'"",£**—2k5LjSlT«Sl

imrrsçfc da i l" do «rUgo lffl do Có-,tigo !9 do Códiso de acordo c*>m o *^SSf«e^^?Í»ÍSS?elSèM
:dlgo\diria,tt,r • Pfti-». .« o dU »ri!*o 23 (galopar uU em «U-!^*^^«^£{^T^ l " &^A.*Z£?T
t de setembro próximo; do contrino »o de ccíTer. em mrâa *"***" * "pa-c0-^-™ a« •»»«. . «ndorado M Sfva

dt — rusTcender. por lnfr»cSo do;de trabalhos): ! dla 23 de setembro p.futuro: encer-l " Sinistro. P. Fontoura...
„„ íartlgo 1*0 <*> Código (prejudicar otj Ij — jnuitar em Cxi âfly.CO <» tr»»; ra—.ento ds» lnscrlçíes de produtos; |
S'Sl ícons-M-tidores), ca stiruint-s prefissso- Sadort» Clsudemtro Pereira (Deste-

viário 3 x Tuna Luso 1; Em Fortale-
6" páreo — às 11.10 horas — 1.100'za: Cear* 0 x ABC 0; F.m Recife:

metros — Cr$ 50.000.00 — (Bettii'igl. jEsporte 5 x Aulo Esporte 2; Em Sal-
vador: B*hla 2 x C. F.. Alagoano 0:

K* |Em Niterói: Rln Branco 1 x Manu-
581fatura 0: Em Curitiba: A. Paranaen-
«o se 1 x Hercllio Lux 6.
JJi CAMPEONATO PIAUIENSE: —
5*J Piau! J x Botafogo I.*}¦ CAMPEONATO BAIANO - Em
_.Feira de Santana: Fluminense 1 x*j| Ipiranga O.
Sl 

5 Brother. C. * 
* Abouktr. NSo -*
7 Rublros». M. Ni-'---'*'t...
I Kmoroado. J- G P "va...,
9 Asilado. L. Sent-«" Circo. I, Sout« ,•* Varduk. A. R1—-to

Í.00
.IS.flO
S3.00

dl» M de outubro p.futura-, reali-
Inaisr »Wo) » Daniel Carde» (N»b»boi.xaçS<i da Exposlçlo:

»•' o dl» 2fl de setimbrc: A Marçal.por Inrraçio do ! 0>. do arttfo IO] ^,37 -*». 39 e je de cut - wa-

pireo

•à i'ae 1 *sr» I «Joatelen», Vlta-nia* * *£an«adoi: do Código íiíío :*um daâ& em teaa- ,;_<*„ ,.*., j-i-am
« ii <t*« men i e*í o dU 13 d» setembro: L. Sm- po ta eompromisíOi de montaria de v *

•atrlTíUco e Jeü: itu* ptraíor.tsta»*.; dU 31 d* oulubro: mlliaçâo do re-$4 ie sis
33 t.tas
34 S3.S9S
44 ' 11-

30S.T14 1U.6S7

I7t^K> *" dta 1 dc s*-te«ní>re: D. P, SU-; J) — tíoío «n rtsta a aiteracSo h»- P***-
Cl (»j j-a e lf»:»t-i-- tida x»o resultado (k> T>. pireo d» eo-f-l o quinto páreo da corrida do dla
IS1.K1 •> 

"dia 
5 d» sttetctr-»: A. He- rida ds dln 1! da corrente ases. m J de setembro -.-il-si- teri » tem- j _ é •òrjâff'"'**^"

ifiec^fí •"'"eadrw»!: qual foi cooaideraa* vencedora « ttr. ~..--;l- de -*>cseiíafSe Brw. e:« dei - Undalo NJi evrt—'
I i) •— taultar. per :r.íra;i.- d» ar-Gta* LoÜobóttiia. d«wla»lfícar m-mm\ÈS*tíá—* Ví-Krtairtj.". | « Bajcso," X G BUv*

metroí — Cr$ 50 000.00
às 18.45 hora» — 1 SOO

S0Í4 — 9 Bar.dolln. J. G. Silva.
54 10 Cacife. A. Ricardo....
54! 11 Hlvam, A. BoUno

«o! B* pireo - ii 17Jfl hora» — l.a»
;metro» -- CrJ I0.0OOJ» — (Betttng

(Betting). 1 — 1 Parbteu. L Rigoni
S G«*T»fio, A. Santo*

K- J — 3 Jfton. A Portllho
I— 1 Mahrts. A. Santo»  '** 4 Rtn Grande. H. Cunha

2 Juar. P For>tovr*  •• S Kntrhek. C. Calmi..
2 — 3 Jamecard. M. S"v»  •"• J — s Is!«o». A. Rí-ard».,.

Vovó Jerónray. *. *'•-*-*¦ 7 Tigrr. A. C. Rtiv»
HWAH-o. L. S*-*- ....... y.

ít

1; Guanahara 7 x Guarani 1; S. Ral-
mundo 3 x Amé'rir.a fl.

Onlem: — Labor 1 x Educando» 0:
Auto Escories 3 x Independência 1;
Intern.ielnnal 2 x Princesa Issbel 1.

CAMPEONATO GUAPOHEENSE: —
Em Perto Velho: Vasco da Gama 4 x
S. Franciii-o 2

CAMPEONATO SUL DE MINAS:
— E/n Varginha: Flamengo 5 x Ml-
nai 2; Tm Tres Portlaü; T»C 3 X Fa*
bril 0,

CAMPEONATO DO ESTADO DO
RIO: - Em Rio Bonito: Motorista I
x Proletário 2. Fjn Mendes: Frlgorl-
fico 2 x Nacional 2: Em Bom Jecut

i Olímpico 2 x Progrwso 0: Em Cam-
'pos: Sio Jo«* S x Vnnteioa! 3

TORNEIO DOS CAMPE6EH DO ES-
** TADO DO RIO; — Em Santo Alelxo:
•J-Trindade de 8 Gonçalo 2 x Cruielro
40 do Sul de Teretópoli» I. eom *»t»

resultado t> TrlJi.-lade sagrou-sc cam-
pelo do» ram&eóes do E Rio

AMISTOSOS: - Erf. Petrópollj: Be-
leçSo local 4 x Er.triTler.jeKs.':., 
\- •¦:¦ .¦¦¦ <, \. 1 x Ipiranga 1: Cm

ÍJ 5*0 Luís- Sampaio Correia 1 x Co-
u mercial tTere*in») 0: tm PArw Ale-
jjj gre: Internacional 1 x Crul*'.f<-« 2;
M Em Bagé: Gaarant 2 x Grlmlo P4i-*.o-
$- »ieí?e !: Em Pelotas Rio.grar.drn»»

I Den Ra-r.ii-M, J. Portilho Si « * Pelo-Ui 0: Em üTserUnd!» t'»l-
» - » Britlsh ?'.»»r. M Silva... U melr»» (». Ptvlei 1 x VbatttnúU «:

v: tm Aracii.i;i Vitorio Bar.:a- 1 X 9.
Sl Paulo (*. Paulo) 1. (Asp.)

i<> Kami»». A. Hodecker.
II Gato Undo. G. Alm-rin*»..
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MENOR
Esperando ir a Bananal beldades estarão reunidas

Ultimando preparativos para o dei-
file da elegância no próximo dia 0
«m Bananal, numa Iniciativa do Cor»
reio da Manha, nm colaboraçllo com
• Prefeitura local, citarão reunida»
na lede do Senhor do» Pauo» F.C

ii representantes da beleza feminina
cio Itlo em nossa cidade".

LOCAL DO DESFILE

Outro ponto visitado foi o cinema, a
mal» de dua» dezenas de bela» Mines ser Inaugurado e onde aerá realizado
• Rainhas. o desfile, Podemos admirar o esmero

rin obra e a beleza dos traço» arqul»
GRANDE EXPECTATIVA tetônlco». No salim de projeção pre

A nossa reportagem esteve na tar-
de de domingo, visitando vários pou-
to» da referida cidade, podendo ob-
servar o Interesse pelo desfile que
dará, aos residentes em Bananal, a
oportunidade de assistir ao primeiro
desfile do gênero, a ser levado a efel-
to naquela cidade.

Durante a nossa permanência em
Bananal, palestramoa com o ar. Al»
varo Brasil Filho, prefeito da cidade
ocasiSo em que no» declarou: "Sò-
mente o Correio da Matiftd poderia
promover, em Bananal, aconteclmen-
to de t.1o grande envergadura". Em
outro trecho, acrescentou: "A Pre-
feitura tudo fará para que nnda falte

senclamos os trabalhos da construçAo
da passarela para o desfile.

OUTROS ACONTECIMENTOS

Outros acontecimentos aerflo reali-
7.ndo» no dia 6 em Bananal, e entro
eles será proporcionado pelos alu-
nos do instituto Nacional de Educa-
çflo de Surdos, que eitaiSo partiu!»
pando das festividades.

Ainda com relação ao INES, Infor-
mamos que o mcttno ce fará repre-
sentar no desfile por Intermédio da
srta. Sonla Maria, Miss', Bangu de
1087, e que é professara daquele esta»
bclcclmcnto educacional dns Rua das
Laranjeiras.
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Delegação do Everest F. C.
Quando da visita feita at> "Correio"

CLUBES CONFRATERNIZAM-SE NO CORREIO DA MANHA
Mais de uma dezena de belas moças nos visitou

Mais uma noite alegre viveram os
que aqui tVabalham, na sexta-feira,
quando da realização da visita das
beldades do Clube Estudantil Re-
creativo Betencourth da Silva, cons-
tltuldo de estudantes do Liceu de
Artes e Oficio, e do Everest F.C. A
delegação visitante percorreu as
nossas Instalações, entusiasmando-
te por quanto lhes foi dado a pre-
¦enciar.

CONCURSO DA PRIMAVERA

Entre os estudantes se encontra-
vam aa nove candidatas ao titulo
«te Rainha da Primavera do
CE.lt.U.S.: as srtas. Janete Pe-

.reira Lins, Franclsca Lopes de Fa-
rias, Maria José de Souza. Nair Fer-
reira, Maria Alegria Violeta, Marlle-

L__tf_%__i___H-IÍ ' %%MêÊÊ*WF''
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$«!S?5Rfíí!$«^^ •*'* '*•'''¦
Equipe da A. A. Bananalense

Venceu com técnica e categoria

A. A. BANANALENSE COMEMOROU DATA
Derrotando uma seleção de Volta Redonda

DERROTADO O VOLIROL
nos Jogos Universitários

Iugoslávia marcou 3x0 — Vence Ivo Ribeiro no tênis
TURIM, 31 — Resultados de pro»

vi;.-. disputada» hoje pelos Jogo»
Ur.lv*ersltArloa Mundiais:

TÊNIS:
Na primeira semifinal dc duplas

p.-.ra homens, os alemfies Ounyer
Reimann e Klavi Aunderllch ven-
ctram os franceses Pierre Jauffret
e Michcl Chavaller por 7-5, 7-5 e
0-2.

ESGRIMA:
Na primeira rodada do torneio

feminino de florete por equipe, a
Alemanha venceu a Hungria por 8
vitorias e A toques recebidos a 8 vi»
tortas e 13 toques recebidos.

VOLIBOL:
A lugosluvl.1 venceu o Hra:il por

3x0 e a Bulgária derrotou a França
por 3x0,

BRASILEIROS RECLAMAM

TURIM, 31' — O Júri de apelação
do volibol decidiu a realização ho-
Je, ás 17 horas, do "match" Brasil-

Iugoslávia que estava previsto para
as 7 hm'.*.*. e 30 minutos.

Examinando reclamação do» Joga»
duies Iugoslavo», que haviam chega-
do hoje de manh& dcpcli da hora
prevista, o Júri convenceu-se de que
a equipe da Iugoslávia lõmcitte ti»
vera conhecimento do horário dos"matchCB" ás 7 horas de hoje c, as»
alm, atendeu ao pedido Iugoslavo
marcando paritro

d.*, para o encontro Brastl-Iugoslá»
via ás 7 horas.

O» responsável» brasileiro» decla-r.n .uu á Imprensa, de seu lido, queos organizadores os haviam Informa»
do ontem á noite que o Inicio do
encontra havia sido fixado para 7horas e 30 minutos de hoje, Acres-
centaram: "Já nos haviam pedido,cm nosso primeiro "mntch" contra

ás 17 horas o encon» ] o Líbano, que concordássemos com
o adiamento do encontro porque os

A equipe da Iugoslávia, quc deve-1 libaneses náo haviam chegado a tem
ria mcdlr-se com a equipe do Brasil Ipo a Turim. Concordamos de bom
ás 7 horas e 30 minutos, somente sc'grado, mas nSo poderíamos tolerar
apresentou ao campo 32 minutos de»
pois da ,hora prevista para o inicio
do Jogo (15 minutos depois do quar»
tn de hora de tolerância rcgulamcn-
lar), quando os brasileiros, presen»tes à chamada do árbitro, Já hi-
viam feito registrar o "forfait" dos

que »e reproduzem Indiferentemente
semelhantes Incidentes, E' nece_*á»
rio aplicar-:*' o regulamento para a
boa marcha dos próprios Jogos uni-
versltárlns. Se sempre tivéssemos de
fszcr exceções, para

VENCE IVO ÍIIBEIRO
TURIM, 31 — O Braall classificou-

ie para a rodada semifinal de biu.»
quelebol doa Jogos Universitário»
Miiinii.li:, »;...-¦ [*t*,iih*tr, Invicto, a»
eliminatória» de «eu grupo.

Os braillelro», em ecus 3 ma.cl.ei.
totalizaram 139 cmitr-i 101 ponbu.

Também »e classificaram p»**> ..»
•emlflnaii a Itália, URSS, Tcheco-
Eslováquia, Hungria, rolânla, Bul»
(ária e França.

Oi lenlitai braatlelros Mito» a
Aratangy derrotaram por 8/4 8/1 o»
europeus Oosyn e Hilnaut n«» du»
pia» mlitas.

Contudo, foram vencido» pelos Ja»
ponésu Nabsakal e Hanna por 8/0
8/0.

Nai ilmples, o brasileiro Ivo RI»
beiro venceu o Italiano Tomasil por
8/2 8/2, (UPI)

A VITÓRIA NO BABQUETEHOL
TURIM, 31 — A equipe br.isllclr»

de basquetebol derrotou a da Polfi»
nla, no noite de domingo, na dlspu»
ta dos Jogos Universitários de Tu»
rim, obtendo uma vitória originaria**
do desejo de triunfar, um vcrdadel-
ro sucesso do dinamismo, com a
contagem final de 65 a 82.

Nos primeiros minutos do encon»
tro ós jogadores brasileiro» se dei-
xaram dominar pelo "flve" polonês,
do qual todas a» Jogadas eram acer»
tadas. Tanto nos arremesso» para a

JOGOS PAN-AMERICANOS ...

ne Oliva, Maria Franclsca, Abigail
Cunha Faria e Thereza Leonor
Luck,

Acompanhando as candidatas íize-
ram-se presentes alguns diretores
do Clube, como sejam: srs. Aliry
Teixeira, presidente: Mariano Teo-
doro, diretor de relações pública e
SlmSo Bolívar, dtretor-social.

RAINHA DO EVEREST F.C. -

Outra jovem que tambím consti-
tuiu motivo de atração, íoi a rainha
do Everest F.C, srta. Shlriey Mc»
nezes Marinho. Bonita, possuidora
de simplicidade que a caracteriza,
deverá participar da festa do Cor-
reio da Manha para a escolha da
11 Soberana das Rainhas dos clubes
amadoristas do "Esporte Menor".

Em comemoração ao 14.» anlver-
sário de fundação transcorrido no
dia 23 de agosto último, a equipe
de futebol da A.A. Bananalense,
de Bananal, deu combate à Seleção
de Amadores de Volta Redonda, ob-
tendo expressiva vitória, pela con-
tagem de 4 tentos a 0,

A peleja agradou plenamente, pe-
la boa exibição dos litigantes, que
colocaram em prática futebol lie-
nlco o movimentado.

A vitória lonal foi o reflexo da
melhor atuação, apresentando seus
dianteiros maior senso de oportunl-
dade, o que não aconteceu entre os
visitantes.

Entre os vencedores não há nomes
a destacar. Todos tiveram boa atua-
ção, contribuindo para o resultado
final, a íavor. Quanto aos vencidos,
houve falta de entendimento entre
os atacantes,

QUADRO VENCEDOR

A equipe do A.A. Bananalense
fo-mou com a seguinte constituição:
Carlind Zúzú e Florlano; Tanaco,

Dulcldlo foi o artilheiro da parti-
da consignando os quatro tentos,
que serviram para construir o pia-
card,

TAÇA "ÁLVARO BRASIL FILHO"

A Assoclaçã'* Atlética Bananalen-
se, com a vitória obtida, ficou de
posse da taça "Álvaro Brar 1 Filho",
que foi instituída em homenagem an
prefeito da cidade.

Para a partida prelimlr tambím
foi Instituída uma. taça que se inti-
tulou: "Terezinha Avelar".

PRELIMINAR

Outra boa peleja realizada em
Bananal, naquela data, íoi a que
serviu como preliminar do encontro
principal, peleja esta disputada pela
principal, peleja esta disr itada pelas
equipes de aspirantes da A.A. Ba-
nanalense e Aero F.C, sendo esta
tambím da cidade de Volta Re-
donda. Os tentos que serviram para
assinalar a vitória da equipe da
Associação pela contagem de três

Ernesto e Pedro (Mariano); Darci, I tentos a um foram marcados por
Neio, Dulcldio, " ilz '**) Pó e Didi. I Luizinho, Português e Norlval.

HIPISMO

Encerrada a primeira parte
da temporada oficial carioca

.... •*••** _..  ¦ a-—.,.__„ t_-4n.»A I •¦ n I m A acel ii»»"i twmi.Bom público compareceu na
tardo de sábado na Sociedade
Hípica Brasileira, para assistir às
derradeiras provas da parte inl-
dal da Temporada Oficial "Carlos
Belmiro Rodrigues" e "Gilberto
Cardoso" e, que ofereceram um
nível técnico bem vulgar e ne-
nhuma sensação maior proporclo-
naram. O percurso americano
programado para a "overture" do
tarde hípica, saltado cm obstáculos
na altura de 1,10 m por *)J50 m de
largura, foi vencido por Rubens
Continentlno, com o seu cronomé-
tricô "Liberal" alcançando 34 pon-
tos no tempo de l'32"2/5. Segui-
iam o vencedor Fernando Mozon,
montando "Topázio", com 33 pon-
tos em 1'31"; Neyson Rebouças,
com "Pellntra", 32 pontos cm
l'33"2/5: Ivan Proença, pilotando"Azteca", com 32 pontos em
J'33n4/Bt' Na prova "Gilberto Cardoso",
percurso de precisão com obstn-
culos' a 1,40 m por 4,00 m, dois
únicos cavaleiros cumpriram-no
com •'•rn falta e foram para o
desempate cujo desfecho foi bom
original. Mal orientado no per-
curso, Armando Luiz de Paiva
Chaves, que reunia grandes pos-
¦Ibllldadcs, foi eliminado por tcr
errado o referido percurso. As-
alm, bem fácil sc tornou a tarefa
de Costa Carvalho que, montan-
do "Corvo", se adjudicou a vi-
tórla.

Não influiu, o júri. de modo
algum no erro de pista cometido
por Paiva Chaves, que foi o sc-
gundo colocado com o scu velho
"Mela Noite". Felipe Dlck ("An-
gal"), Conllnentitio ("Andorinha"),
Hermes Vasconcellos Filho ("TI-
tâneo"), Glani Pareto ("Treze") e

Oscar Sotero ("Clnderela") termi-
naram empatados, com a perda de
quatro pontos cada um, em ter-
ceiro lugar.

A COMPETIÇÃO DA GRATIDÃO

Como sempre ocorre ao ílnal
da parte Inicial da temporada ca-
rloca, realizou-se na manhã de
domingo, ainda na pista oficial
da Hípica, a competição entre os
humildes lutadores anônimos do
esporte hípico, que são os mon-
tadores.

Trata-se de um acontecimento
que visa a homenagear os seus
modestos auxiliares, proporcionan-
do-lhes prêmios em objetos úteis
e dinheiro. E nem o mau tempo
arrefeceu o calor da disputa nem
o entusiasmo dos promotores, que
tinham à frente: Saldanha ^da
Gama e a sia. ãíciajia Caainpüs. l.a
pesadíssima pista todos se porta-
ram n contento nas duos provas
disputadas, quc apresentaram os
seguintes resultados:

Prova "Velho Baptista" — 3 ca-
valos concorrendo com dois —
obstáculos — 1,10 — Cronômetro.

1") Aquino Azevedo coiii "Guri-
zinho" O em 40"; 2.°) Hipóllto
Munhoz — "Polar" O — 53" 1 /5;
3") Aquino Azevedo — "Porte-
nho- _ o - 53" 2/5; 4.«) Seve-
rino Geofllis da Silva — "Ar-
pega" 0 — 54" 4/5.

Prova "Velho Vicente." — 1.30
— Barragem — 1.°) Aquino Aze-
vedo — "Gurlzlnho" 0 — 2a. pas--.agem; 2 o) Hipóllto Munhoz —
"Maeon" — 0 2a. passagem; 3.°)
Aquino Azevedo -- "Nebuloso" —.
0; 4 o) Jocl Pereira da Silva —
"Julian" — 0.
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Beldades do G.E.R.B.S.
Constituíram motivo de atração

¦ EMPATARAM REALENGO E ORIENTE
Sensacional a 1,a partida da melhor de três

(Conclusio da 6.» página)
DISCOS MOÇAS

CHICAGO. 30 — Resultado final
do arremesso do disco, categoria íe-
minlna, dos Jogos Pan-Americanos:

1.**) Earlene Brown (Est. Un.), 49
metros 31 (novo recorde pan-ame-
rlcano; 2) Pamela Kurrel (Est. Un.)
42 m. 19; 3) Majorie Karney (Est.
Un.), 42 ni. 18; 4) Alejandia Herrera
(Cuba) 40 m. 81: 5) Pradella Delga-
do (Ch.) 39 m. 56 e 6) Mrale Depres
(Can.) 38 m. 86. (F.P.).

100 METROS RASOS
CHICAGO. 30 — Resultado da íl-

nal dos 100 metros rasos, feminina,
dos Jogos Pan-Americanos: 1. Lucln-
da Willams (Est. Unidos) 12 s. 1; 2)
Wilma Rudolph (Est. Unidos); 3)
Carlota Goodn (Pan.) 4) Valerie Je-
rorrre (Can.) 5) Sally McMallum
(Canadá) e 6) Heathcr Cambell
(Can.).

DECATLON
CHICAGO, 31 — O novo recorde

dos Jogos Pan-Americanos do deca-
tlon, de Davi Edstrom (Est. Uni-
dos), dc 7.254 pontos.

O recorde pertencia, anteriormen'
te, a Rafer Johnson (Est. Unidos)
com 6.994, desde 1955. (F.P.).

CHICAGO. 31 — Foram os seguin-
tse os resultados obtidos por David
Edstrom, o campeão do decatlon dos
Jogos Pan-Americanos: 100 mts, ..
11.2 (834 pontos); salto em esten-
são, 7 m. 06 (804 pontos), peso, 4
:n. 26 (798 pontos), altura, 1 m. 79
(758 pontos), 400 mts., 49.4 (892 pon-
tos), 110 c| barreiras, 15,0 (813 pon-
tos), Disco, 45 m. 59 (794 pontos),
vara, 3 m. 70 (596 pontos), dardo,
55 m 82 (642 pontos) e 1.500 mts. 4
m 51 e 2 (325 pontos). (F.P.).

TÊNIS

Mendes, Norma Rosa. Irlana Silveira bronze Individual, enquanto que a de
prata desta categoria íoi obttda pelu
cubano Tomas Cuban, e a de prata
por equipe íoi outorgada á Argen-
tina.

Tais provas marcaram a estréia de
um moderno polígono, construído de
acôrdo com as especificações ollmpl-
cas e o único para competições civis
dc tiro quc têm os Estados Unidos.

O vitorioso, Nelson Lincoln, fêz 54'*
pontos; Cabanas, 548, e o terceiro, de-
lentor da medalha de bronze, Roy L
Sutherland. 538.

A medalha dc bronze por equipe»
foi ganha pelo Peru, com 2.084 pon-tos. (UPI)

Num préllo dos mais disputados,
empataram Realengo e-Oriente, pelo
placard dc 2x2. tendo as duas equi-
pes jogado com grande empenho e
espirito, de luta que deu oportunldà-
de ao bom público presente ao está-
dlv Itaiò Del Clr.ia, am Cam-pc Gran-
de, de assistirem a um bom espeta-
culo. A primeira fase do encontro que
terminou com a vantagem do Renlcn-
go pela contagem mínima, num belo
tento do seu ponteiro direito Ivan,
apresentou um melhor dominlo do
conjunto tricolor, que a par de uma
atuação segura dentro da cancha, co-
mandou as ações com um bom tra-
balho de todos os seuo componentes
da equipe, No período final reagiu o
Oriente e conseguiu Igualar e passar
a frente do marcador, pressionado
com grande Insistência o último redu-
to do Realengo, em busca do tento
que lhe daria a vitória, no entan-
to tornaram lr a frente os rapazes
do grêmio das três cores, para o apa-
gar das luzes empatar sensacional-

NÚMEROS DO CERTAME,..
(Conclusio da ultima página)

tmitW.OO: 3a. Rodada — 1677.228,00;
81, Rodada — 1.518.982.00; 4a. Roda-
da — 1.891.812,00: 5a. Rodada —
1.881.Í37.00; 8a. Rodada — Cr$ ..
2875.104.00: 7a. Rodada — Cr$ ."...
4.038.(111.00. Total — 18.980.419.00.

JUIZES QUE ATUARAM — 2 Jo-
gos — Antônio Vieira de Morais e
Cláudio MagalhSes: 3 Jogos — Jorge
Pais Leme: 4 Jogos — Amilcar Fer-
reira. Eunápio de Quelrcz e Wilson
Lopes de Sousa: 5 Jogos — Frederico
Lopes « Gama Malcher: 6 Jogos —
José Gomes Sobrinho; 7 Jogos — An-
tônlo Vlug.

GOLEIROS VAZADOS — la. vez
Itamar (Canto da Rlol; 3 vezes —

José (Vasco). Manga (Botafogo) *
Castilho (Fluminense): 3 vezes —
Mi»uro (Flamenuo) e Art (América.
4 vtze* — Milton (América); 5 vezes

Ublrajar» (Banuu); 8 vires —
"Faa.JT.ando (Flamengo); 0 víies —
Humberto (Sao CrlstóvSo); 11 vires
~ Plchau (Sáo CristóvSo); 7 véics — I
Barbosa (Vasco): 13 veies — Ari Jó- |

ria); 22 jogos — Zc Maria (Bonsu-
cesso).

PENALIDADES MÁXIMAS (con-
tra) — Olaria — 1 — Nair (Madurei-
ra), sobrou e marcou: Madureira —

— Luis (Olaria), cobrou c mar-
cou; S. Cristóvão — 1 — Valdo (Flu-
minense). chutou fora; Canto do Rio
_ 1 — Nair (Madureira), cobrou e
marcou. Fluminense — 1 — Bira
tCanto do Rio), cobrou fora; Ban-
gu _ 1 _ McoVtros (São Cristóvão),
cobrou e marcou; América — 2 —
Rubens (Vasco) chutou na trave e
Luis (Olaria), marcou: Bonsocesso —

— Medeiros (São Cristóvão) e Rob-
son (Olaria), marcaram: Vasco da
Gama — 2 — Hélio (Bonsucesso) e
Nair (Madureira), marcaram. Total
— 12 penalidades máximos assinala-
d.™ (9 convertidas em tentos).
JOGADORES EXPULSOS (1 vez ca-
d») — Do Flamengo — Joubert: do
Bangu — Zózlmo; alo América — llll-
lot»; da Tortuguêsa — Sabará: do
Olaria — Nelson.

ARTILHEIROS — 1 tento — Hello
rio (Canto do Rlol e JoSo Reis (Por- !Ctu» t Zé Luis iSJo CrlstóvSo): Fer-
tutru***»): 1* vères — Alberto (Madu- nando (Canto do Rio); Jorge e Rôb-
reira); 17 vezes — Antoninho (Ola- son (Olaria); Osvaldo (Mídureíra);

Ti.V>, Sidney e Ronaldo (Portuguè-
»a): Lúcio (América): Moacir. e

Flumiííiense...
(Conclualo d» itltlm» página)

Brmdiotlnho, Augusto. Valter.
Artof, Rumo e Hélio.

B. CIUSTíaVAO X CANTO
DQ RIO

taxai — Figueira» de Melo.
Rend» — Cr* « Mn-aaS.
JuU — CUuallv*. Maf»!hJ_s.
I.» taampo — Sio arrttftOVIt». 1

x t (Hélio Critt).
F * ¦>' — «o SrlatvSvío. t x C.
8. Crtotaiváo — Humberto; O»-

mlndo. Nelson e Ru*rtnho: Vai-
dir • Medeiros: Wtlion. HeUo
Crui. GetiaVaMiN Jalr e OUvar.

Canto do Rio — Remar; Lucla»
net, Osvaldo e ncrUno*. Mlrio *
JL* Maria; Jitro, Fa-rri*rtd<\ 2*.
tMítnh». Adolfo e An^sro. ""

Atpirantf» — Ste Ct:»!-"n »**. >
a 1. ¦

12 tentos — Quarentlnha (Botafo-
g/>).

1 tento Jacaré (Bonsucesso). pró-
Vasco e Êlcio (Bangu), pró-São Cris-
tóvão.

BALANÇO DE TENTOS — Tentos
Pró — Canto do Rio. 3*. Portuguesa
6; S. CrlstóvSo 7; Madureira 8; Ola-
ria. fl: Fluminense 9; Bonsucesso, 10;
América 10; Bangu 15; Fismengo 17;
Botafogo 21: Vasco da Gama 11.

Tentos contra: — Bonsucesso 22:
SSc. CrlstóvSo 20: Olaria 17; Madurei-
ra 16: Canto do Rio 14: Portupuêsa
13; Flamengo S; Vasco da Gama 5;
América 7: Bangu 5; Botafogo 2;
Fluminense 3.

COLOCAÇÕES

Titulares — 1») Botafogo, 1 ponto
perdido: 2*) Bangu. 2 pontos perdi-
dos: 3**) Fluminense. 3: 4=) Vasco da
Gama, América e Flamengo, 5; 7»)
Bonsucesso e Português». 9; *)•) Ola-
ri», Canto do Rio e Madureira, U;
12- São Cristóvão, 12.

Aspirantes — 1") Botafogo. 0 pon-
tos perdido*: 2-) Vasco da Gama, 2;¦*r») Fluminense. 3; 4«) Bangu. 5; 5")
Portuguesa. 7: 6») Fíamengo e Amé-

mente, quando todos já esperavam a
vitória do Oriente. Foi uma jogada
espetacular do jogador Ivan que pu-
la.ndo junto com o goleiro Pedro con-
segui no ar dominar o mesmo cum a
cabeça .encobrlndo-o para dominar o
bulân «a jogar tranqüilamente para o
fundo das redes, fazendo vibrar o
público presente com a jogada bri-
irtante do atleta do Realengo, que
dava o empate ao final do cotejo
para o scu clube. Embora o Oriente
tenha apresentado o seu quadro gran-
demento reforçado de cinco elemen-
tos de sua equipe principal, o Rea-
lengo nSo lntlmidou-se e jogou de
Igual para Igual. Dirigiu o prélio o
rr. Nuno Vaz, com regular atuação,
sendo que o seu maior erro foi não
ter assinalado um penáltl contra o
Oriente quando o placard acusava um
empate de um tento, tendo um dc-
fensor do grêmio de Santa Cruz,
desviado com n mSo uma bola quc
tinha o rumo certo das redes, com
o goleiro Pedro completamente bati-
do na jogada.

OUTROS DETALHES
Jogo: Realengo x Oriente. Local:

campo do Campo Grande. 1.» tempo:
Realengo lxtl. Final: Empate de 2x2.

O Realengo jogou assim constituído:
Micareme; Walter c Beto; Lolo, Jor-
glnho c Limpinho; Ivan, Miro, Cas-
tro, Luiz e Martlm.

CHI ' '.GO, Illinois, 30 — Resulta-
dos do- "matches" de tênis dos III
Jogos Pan-Americanos:

Terceira rodada,
Mário Limas, México, venceu

Grant Golden, EE.UU, por 6|4 6|3
8|6.

Yvo Plmcnetl. Venezuela, venceu
Gustavo Palafox, México, 7|5 6|2 6|2.

John Douglas, EE.UU., venceu Do-
nald Fontana, Canadá, por 6|0 6|1.

Francisco Contreras, México, ven-
ceu Eduardo Sorrlano, Argentina,
por 6|2 614 6|4.

Nyron Franks, EE.UU., venceu
Reynaldo Garrido, Cuba, 316 6|1 614
6|4.

Robert Bedard, Canadá, venceu
Juan Hermosilla, Gua'emala, 715 613
62.

Damas:
Terceira rodada.
Miml Arnold, EE.UU., veficeu Ma-

ria Reyes, México, 614 216 614.
(U.P.I.).

BaASQUETEBOL
A DERROTA PARA O MÉXICO

CHICAGO, 31a — Na partida de
basquetebol masculino, dos Jogos
Pan-Americanos, o México derrotou
o Brasil por 50 a 49.

O primeiro tempo terminou 25 a
23. (FP).

TRISTEZA

CHICAGO.Illlnois, 31 — OS brasi-
leiros mostraram tristeza em seu
vestiário depois da surpreendente
derreta que Eofr-B-r^w antp o«t me-
xlcanos, ontem, em basquetebol.

Não os consolava o fato que depois
de terem ganho o Campeonato Mun-
dial em Santiago do Chile tivessem
sido derrotados aqui por uma equi-
pe a-f.teca que naquele torneio se
classificou em último lugar...
(U.P.I.).

BRASIL 58 X 56, FEMININO

CHICAGO, Illinois, 30 — Depois
de estarem perdendo no primeiro
tempo por 32 x 28, às cestebolistas
hrasilelras derrotaram «s chilenas
por 58 x 56, hoje nos Jogos Pan
Americanos. (U.P.l.).

VOLIBOL
BRASIL 3X0 (MASCULINO)

quc- serviria oregulamento?",
seus adversários. O capltáo da! Os jornalistas haviam tido conheci-equipe Iugoslávia apresentou umalmento, Igualmente, desde ontem. dai^K,„ ,.,„„„ --. iBnt.a.».iivr»« „« nn.reclamação .alegando que somente hora matinal fixada para o encentro fiSSii^SÃíffíS, l^__?^___l_»__r_iu_4r
fora visado , respeito da hora flza-lBrasil-lugoslávia. (FP) ÍH!!5..£^^^^

aparentemente apática, ao passo que
pelo outro lado os atacantes brasi-
leiros se chocavam de encontro i
uma verdadeira muralha humana,
penetrando-a a multo custo para
fazer seus arremestsos.

Assim foi que a marcha do "pia-
card", após Igualar nos 12. acelerou»
se repentinamente para 18/14, 26/13,
36/18, 43/24 e, no íinal do 1" tempo,
44/28, a favor dos poloneses.

Na fase complementar, a, fislono»
mia da partida mudou por comple-
to. Os brasileiros começaram por
fechar a defesa, fazendo desloca-
mentos mata rápidos, a arremessar rie
longe por cima da muralha.

Surpreendidos, os polonê»e» entra-
ram om completo desacerto, atrapa-
Ihando-se nos passes, ao tempu que
para os brasileiros tudo corria ás
mll maravilhas.

Com cinco minutos de Jogo os
poloneses tinham a vantagem dc 31
pontos a 38.

Ao décimo primeiro minuto os
brasileiros tinham conseguido Igua-
lar e, um minuto depois, sob deli»
rantes aplausos, obtlnham vantagem
de uma cesta 37/55. Passaram a
prender o Jogo, sendo novamente
ultrapassados — 60/58. Logo depois
retomavam a dianteira com 62/61,
aumentando para 64/61 e terminan-
do com 65/62.

A vitória dos universitários brasi-
lelron foi saudada com uma chuva
de grãos de café. lançado das arqul-
bancadas por compatriotas entusias-
mados.

O treinador da equipe brasileiro,
sr Moacir Daluto, disse:"Foram extraordinários, esses ra-
pazes. Estavam emocionados, quan-
do entraram em campo. No primei-
ro tempo sentiram-te contidos, na
cancha. Mas, a auto-confiança mo-
dlficou tudo. Foi uma vitória íato
do esforço de todos, nela se aglgan-
tando Willy Pecher, Manaschl, e
Salomon.

Abraào Haddad, que se recupera
da lesío ontem sofrida, participou
das comemorações, esperançosos do
poder voltar a Integrar a vitória da
equipe brasileira.

Movimento técnico do encontro
Polônia x Brasil: Celso Maneschl
(13). Willy rercher (18), Nelson
Pozzl (6), Ribeiro (5), Salvador An-
tonlo Succar 9), Ren de Salomon
(6), Renato Tovar (2), Mauro Nunes
Gaspar (I), Manoel Bortolottl (4), e
Abraáo Haddad 1). Polônia: Nowi-
cky (9), Przj-mastc (ID) Btatvinoca
(5), Nlglnokl (8), Lechowokt (10).
Nortaowskl (12). (FP)

e Vera Trezoiko. (U.P.l.).
CHICAGO, 30 — Em um dos encon-

tros mais emocionantes do torneio
de volibol masculino dos Jogos Pan-
Americanos, a República Dominicana
derrotou o Canadá por 3 x 2.

Os canadenses perderam apertada-
mente o primeiro "set" por 16/14;
venceram o segundo por 15/13; perde-
ram o terceiro por 15/1; venceram o
quarto por 15/9 e finalmente sucum-
hiram no quinto por 15/13. (UP)

PERU, 3 X PORTO RICO, 0
CHICAGO. 30 — O selecionado pe-

mano de volibol obteve ontem sua
primeira vitória nos Jogos Pan-Amc-
rlcanoa ao imperar em "sets" conse-
cutivoa a representação de Porto
Rico.

O Peru venceu por 15/2, 15/10 e
15/8. (UPI)

IATISMO
CHICAGO, 31 — Os latlstas latino

americanos começaram a melhorar
paulatinamente nas diversas provas de
iates dos III Jogos PanAmerlcanos, e
ontem a Argentina obteve dois pri-
meiros lugares, e o Brasil outros dois
Cm uma delas os latino-americanos
obtiveram os 3 primeiros lugares.

O argentino Jorge Salas triunfou
na classe "Dragon" com um total de
2.060 pontos, empatando com o nor»
te-amerleano Walter Slndeman no pri-
melro lugar.

Outro argentino, Esteban Berisso.
venceu a classe "Monotipo" com um
total de 1.030 pontos.

O brasileiro E. üchmidt venceu a
classe "ligtnlns" oom 1.637 pontos.
Antônio Moraes, também brasileiro,
triunfou na classe "Snipe" r.ovamen-
te e se colocou à considerável dlstán-
cia de seus seguidores, elevando scus
pontos ao total de 3.165.

A classe de "5,5 metros" flal venci-
da outra vez por, Oeorgc 0'Day, dos
fitados Unidos; ná classe "Star" ven-
ceu Durwood Knowlcs. de Bahamas
e em iates Flylng Dutchmatt ganhou
Harry Slndle, dos Estados Unidos.
(UPI)

PÓLO AQUÁTICO
BRASIL, 14 X 1

CHICAGO, 30 — O Brasil derrotou
as Antilhas, na partida dc "water»
polo", em disputa dos Jogos Pan-
Americanos, pela contagem de 14x1.

No primeiro tempo o Brasil vencia
por 8x0. (FP)

TIRO AO ALVO
CHICACO, 31 — Os Estados Unidos

ganharam a medalha de ouro da pro-
va de tiro livre do torneio de tiro ao
alvo dos III Jogos Pan-Amcricanos,
na competição Individual e por
equipe.

Na competição quc se iniciou on»
tem ganhou também a medalha ds

Ad».berto (Flimengot; Peniche. S*>fe «_^S^iM,^
bará e C»brlt» (Vasco): Jair Fr»n-i<™ôvao,_ Canto do R.o, Bonsucesso
cisco (Fluminense): Valter a» Níl-
ton los Santos (Bangu); Neivaldo
(Bo'afogo).

2 tento» — McóViros Genlvaldo
iSIo Criitóvtao): Zéqulnh* (Canto do

e OUria. 11.
Juvenis — 1") Fluminense, 0 pon-

tos perdidos: 2") V*s***-o da Gama,
Flamtn-ro. Bangu e Madureira, 1: 6»l
BoUfogo e Amcric». 2: 8") Olaria,

Rio): Jabuti» (Olaria); R*_so. KÕojSIJ Cristóvão, Bon»ucesso « Portu-
a» Gerald.*. *Btsn»ua»aa>st(>!; Orl*n*t*. *P,CM» a*
iPornau****): Roberto. PieoU. Ru-1 Taça Eficiência — IM Botafogo, 98
bens «Vasco da Gema); Maurlnhotpostos; 2*) Flusiinense, 85: ***•) Bsn-
iFlumlnenje); Con«tia (Bangu); Ros»|ju. 81: 4») Viaco da Gama. 78; 5»)"

si. Zagalo. Paulinho e Garrincha (Bo- | Flamengo. TO: «•) América, S4: 7«)
tafofi>f. I Fi>r.u*r=4ís. -O: **> Qlana. 38: 9*)

3 tmtos - Nair iMadureir»); Nilo. 1 M*»dureir». S4 !•>) Bo^«so. 29:
A-rnd&ho e -aliu-ns (América); \ »'> C*"'0 Ao Rio- *C: U*' S*0 04»-
Bibi (FUmtrngoV; VaWo e Escuri- i»v*o. *..
níio (I*!i_-rU*n*n*«): Mttuca e Luis; Pr*xtea Rodada («a. do Turno*- —
C»riass (Bangu). tu. íeira: á tarde, ru Gávea: r.a-

? fntca» - Z* Henrique (Madurei- mengo x Bonsucesso*: Sibado: á not-, gur» e
.; Artoff ancmK^UTSsm •!'•• "oMaraean* - Bot.fogo x Cjnto tem. em

ou» in_»_i\t»o) <íc> Rio: Domtrtro: no M»rac*nl: \a_-i va-rsceu
¦eo x Bangu: e_> Ccsmsj: Porturaiêta bert.jrr**-*Henn

js trato, - Luis *0!.nt»t; Lu!» j_ oUrla." _m eer indica*!C*rlo» l-^eniM.: Aim-r (Vasco *- U^r,*,. x r.uasineni«e: em <*m*peC«a_>: Decla» D*í-.r, (Baar^l. [, <54U ¦ -«rem tedscade*: Aménca * |1 • (*«).*»« — Pinga O****** da G»m»'. Partuguís». j

Austrália...
(Conclusão da ú a página)

30 no "game" final, Mackay atl-
rou a bola na rêdc respondendo a
um serviço, o em seguld seu pri-
meiro serviço a "set-polnt" tocou
na quadra muito fora da linha de
serviço: par» evitar uma íalta
dupla, seu segundo serviço foi
suave e fácil e quebrar, o que
permitiu a Praier obter domínio
sobre o Jogo e enviar, finalmen-
te. o norte-americano para um
dos cantos da quadra; Mackay
apenas tocou a pelota lançando-a
com débeis rebates para a rede.
Praser deu um «alto de alegria
enquanto .Macks? crjw.va o» bnt»
ços sobre a cabeça, dando mo»»
trás d» seu desespero por causa
da derrota.

Fraser e Mackay gastaram uma
hora paru Jogar os dois últimos"sets" durante a disputa pela Ta-
ça Davls. (UPI)

CAMPEONATO PROFISSIONAL

BRUXELAS. 31 — Foram os se»
-f-urs-ites os resultados du últirrm»
parttdas do torneio do Grand»
Prêtato Europeu de tênii proris—
slonal. anunciados, hoje, pelo» cr-
ganisadom:

Grupo "A" —- tfábído. em Sch-
renlngcn. Bolanda — Aahley Co-
oner. da Austrália, derrotou To-
ay Trabert. do» Estado» TOtajo»,
por 5-7, e-2 n S»3; P—tóio 5att**u.
ra. do "f**qu»dor, «upafrou Lew
Road. da Austral-.», por 8-2 e 6-0;
•e Cooper e TT*bcri TtocaMTim Se-

Hoad por $-3 e •*-«. On-
rhter.ingtm — Seeura

Cooper por 8-3 • (t-l. Tr»»
Head por 8-1 e 8-4

e Hoad * C>M>p»T ruparrar»-! SefM-
ra * Tnfcert p*-» M * t~t.

Ora***o "B* — SHuís. em H»**s-"£-.-—¦-. Alernsaà* — Mer-rts Ron,

- O Brasil derrotou
na partida de vo

disputada esta

BEISEBOL
DERROTADO O BRASIL

CHICAGO. 30 — Na partlaa de bel-
sebol. doa Jogos Pan-Americanos, en»
tre Brasil e Costa Rica. venceram os
costarriquenhos por 2x0. (FP)

CUBA 9x3
CHICAGO, 30 — No beisebol doj

Jogos Pan-Amerleanos, Cuba venceu
a República Dominicana por 9x3. (FP)

LANÇAMENTO
DE PESO

CHICAGO, 30 — Batendo os recor»
des pan-americanos de três movi-
mentos do levantamento de pesos, o
norte-americano Iaaao Berger, deten»
tor do recorde mundial na categoria
de pluma, classlfloou-se como cam»
pe&o pan-americano, tendo derrotado,
em luta bem renhida, Maurlce King,
musculoso representante da Nova Fe»
dernçáo das Antilhas Britânicas,

Berger levantou 107,500 quilos, em
arrancada, também obtendo o recor»
de pan-americano, terminando com
um* total olímpico de 355,500 quilos,
novo recorde pan-americano, que ba»
teu o de 331,500 quilos, obtido no
México por CarVos Chaveu, do Pana»
má, em 1955.

Chavez íoi eliminado quando falhou
na prova de arranco. O pequeno
Hércules panamenho, que conseguira
erguer 100 quilos na "força", talhou
por' três vezes no arranco. Falhou
primeiro em 90 quilos, e por duas vê
zcs nos 95 quilos. (FP)

CATEGORIA LEVE
CHICAGO. 30 — Juan Torres, de

Cuba, se classificou campeSo pan»
americano da categoria leve, no tor»
nelo do levantamento de piso. Lc»
vantou um total dc 348,500 quilos.
Em segundo ficou o norte-americano
Paul Goldbcrg, com 345 quilos, e em
terceiro, Alberto Oumbs, do Panamá,

oom 335 quilos, (FP)

NATAÇÃO

TURIM, 31 — A equipe da Ingla-
terra venceu a íinal da prova de re-
vezamentn 4 x 100 metro», nado li-
vre, categoria feminina, registrando
o tempo de 3 minutos B/10, com as
nadadoras Hendry, Spencer, Tln-
dali e Qoden.

Classiícou-se, em 2» lugar a Ale-
manha, em 5" a Itália e a Holanda
em 4» lugar. (FP)

4 x 400

TURIM, 31 — A equipe de nataçto
da Itália ganhou a prova de revê»
zamento 4 x 400 metros, categoria
masculina, dos Jogos Universitários.
(FP)

RESENHA AMADORISTA
Pelo returno do Campeonato de Tê-

nls Interclubcs, o Country Club ven-
ceu sábado ao Tijuca por 4 a 1, cm
paríl-ias rppsp.n.na»*-,. o? jogos *1t*p'>
tados foram estes: Afonso Ferreira
(Tijuca), 2. xEugênio A. Silva (Coun-
try). li 4x6, 6x3 » 11x9. Luis C. Al-
molda (Country), 2, x Ademcr Si-
mõfs (Tijuca), 1; 1x6, 6x3 e 6x4. Der-
ni Queirós (Country, 2, x José Bru-
ckner (Tijuca), 0; 6x4 c 6x4. Hélio
Carvalho (Country), 2, x Thomf- Os-
car (Tijuca), 0; 6x4 e 10x8. Pedro
Moacir e Nelson Beltina (Country). 2,
x Antônio Hennlng e Moacir Cardo-
60 (Tijuca), 0: 6x3 e 8x6.

TORNEIO "SEGURADO PINTO". —
Foram estes os resultados auferidos
anteontem, nas quadras do Leme T.
C. pelo Torneio Individual "Plínio
Segurado Pinto": Zurcn Boghossian.
2, x Carlos P. Silva, 0; 6x0 e 8x8.

eon Moreira, 2, x Arar, Bohosaian, 1:
6x0, 2x6 e 6x2. Homero Santos, 2, x
Marcos R. Dantas, 4 6x2 c 6x4. Gil-
berto Valírr., 2, ***; Cucla. A. _iaun«*r,
1; 4x6, 6x4 c 6x4. Lourival Santos, 2,
x Luis Carlos D. Lopes, li 6x2, 4x6
. 6x2. Jorge Estlilnibut vcn.eu Mário
L. Lopes por w. o. Francisco Basilio,
2,'x Daniel Srucco, 0; 6x4 e 6x0, Dou-
glas Slllliard, 2. x Beloglvlanl, 0; 6x2
d 6x0. Carlos Puchcu, 2. x Paulo Ellll,
0; 7x5 c 6x1. João Vieira venceu Car»
los Góes por w. o. Zorab Boghlsslan,
2. x Almir Machado, 0; 6x1 e 8x6;
James Conly venceu Alexandre Mc-
dlcls por w. o.

VOLIBOL. — Pelo Campeonato Ju-
vcnil de Volibol, cm sua segunda ro»
dada do Turno, foram realizadas duas
partidas, n saber: Sexta-feira (Em
Campos Sales): Tijuca. 2, x América,
0; 15x4 ç 15x1.1 — Sábado: Flamen-

Leonel Aguoiro, 2. x Edmundo Laia- go, 2, x Botafngo, 1; 2x15, 15x13 e
va, 0: 6x2 e 6x4. Ronald Sampaio ven- 15x10. Juizes: Sérgio Freira e Virgl-
ieu Manuel Vanderlel por w. o. Nel- lia Georg Moraes. Local: Mourls*-0.

CHICAGO, 31 -
facilmente. Cuba,
llbol masculina
manhS.

O resultado final foi de 15 x 3,
15 x 6 e 15 x 8. (UPI.).

BRASIL 3 X EE.UU. 1 (FEMININO)

CHICAGO, 30 — A equipe defini-
na de volibol do Brasil deu mais
um passo para o triunfo na sua dl-
visão, derrotando as norte-america-
nas em quatro sets; perderam eô-
mente o segundo, assim mesmo por
diferença minima.

Lillan. Hilda, Lia de Freitas. Nor-i
ma. Rosa, Marta, Maglia, Maria do»
Santos e Vera Trezoltke, foram as
que levaram o Brasil á vitória, que
se firmou no terceiro set, quando a
superioridade das brasileiras ílcou
evidente.

As contagens íoram as seguintes:
13 X 6, 14 X 6, 15 X 10. e 15 x 9.

3X0 SOBRE CUBA

CHICAGO. .10 — As volíbollstas
brasileiras, que ontem derrotaram os
EE.UU.. em 3 sets.. est» manhS ven-
reram Porto Rico por 15 x 3, 15 x 4
e 15 x 10.

As brasileiras formaram com Ll-
llan Hilda. LU de Freitas, Lúcia

da Austrália, derrotou Mal An-
drrson, também na AustriUa, por
6-3 e 6-3; Frank Sedgman. da
Austrália, superou Ken Rotcwall,
também da Austrália, por 6-4,
£-*l e 6-2; e Ro»e e Sedgman ven-
cerara Resevrall e Andenon por
e-4 e 7-5. Ontem, em Munique —
Rotartrall venceu Andenon por
6-4. i-t e 8-3; Seágrcan superou
Rose por 6-4 e e-3. A* duplas
Rose sedgaij-i t Ronrnll-Ander-
son estavam <e_:p*taáas de **•!
(11-0 e 1-8), quando * partida fot
interrompida» por caues Se «-
trurldüo. (CPI)

VTTÔKiA rftASCSSA
POERTSCHAC SI — Ô Trance»

Pttrrre Dai mun tol o Tenf-edo» do
«9°. Tarneio de Tínii. *o derro-
ur o norte-iu&erít-sino B-jdge
Patty por 7-3. HHt W.

A *,..-.—:.-'.» tinha tido Inteiros;»
ría ontem devido à e*•.¦•¦• j. no
momento ra q--. Darmcn •»•--:«,
no 4°. "•et" pese 31. "f-oi reisi—a-
<*» hoje de •fucnhA ewn casa con-
us*— p*t» iirminar pela vltdri*
do .'-»*;:?;. (FP)
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A bordo de um Anorclho das Rotas Aéreas ds
Colômbia, embarcaram sábado para aquele pais os
•*olf!-.t*i«. Mário Gonzalez e Luiz Rapisarda, que re-
presentarão ft Brasil no Torneio de Golfe a ser reali-
zado na cidade de Mcdellin. No flagrante, um as-
pcclo do embarque, inicio de mais uma Jornada in-
temadonal do esporte brasileiro.

ílomenoo: Ingeborg, Maria Lúcia, Fá-tlma, Lucl, Soninha, Afia Maria eNelde, BotofOf/o: VálerJà, Sara, Maru-da, Brlglte, lliann. Maria Alice, Ms-ria Emllla, Marlncla e Irene. O Tijucae o líder do certame, com 2 Jogos c2 vitorias.
ATLETISMO. - Várias provas doatletismo foram realizadas domingo

pela manha, na pista do Maracanã.Duas provas foram referentes ao Cam-peonato de Novíssimos e duas pelaCampeonato de Corrida** de FundoAs primeiras haviam sido adiadas an-'teriormente, por falta das barreiras.Os resultados ratificaram a vitória doFluminense, que triunfou em ambascoube ao Vasco vencer as duas provasae corridas de íundo, pola qne com-petiu sozinho. O» resultados da «im-Pftlçao foram estes:- Compeonaíto aeNovíssimos m. no metros com barrei»"V _}'*} José Murad (Fluminense),
í, : ,1 Jontluím aAntonlo Mirla Mar-tlns (Fluminense), 17"4. 300 metroícom barreiras: ,.*•) Joaquim AntônioMaria Martin» (Fluminense) 4.V7*2«) Jos* Murad (Fluminense), •84"»
Classificação final: 1,0) Fluminenseícampeflo). 204 ponto»; 2.») C R.Vasco da Gama, 152 pontos; 3 •) C. RFlamengo. 44 pontos; 4.») Botafogo'40 pontos. Corrtdaji dn Fundo — 8 000metros: l.M José dos Santos P.-lim>,
rr?..!?.'28.'!. •2'0' Mancellno Guanabsra,18 57 8. 10.000 metros: 1,**) Jogo Alve»rios Santos Filho. 32'22"; 3.») fernan-do Claudlno Ricardo, 38*52". *

BOCHA. — Pela primeira vez. foirealizar!», nests cidade, uma compe-tlçao feminina de bocha. Oa remi-Urios do torneio feminino do duplas,
promovido pel0 Clube Municipal, ln-ras o» seguinte»: Venlze « Vera Lúcia,12. x Angélica e Aparecida. 8; Na-zaré e Sueli Santo». 12, _ TTezinhae Sue» Moral». 5: Alzira • Jure-ms12. x Sueli Gonzalez e Vera Lúrl».10; Allna e Marlse, 12, x M»rl» ri»Graça e Zulmlr», 9; Sueli Gonzalez •Ver» Caputo, 12. x Mírla Angellc» t,Ap«recjda. II. Sáh.do próximo «eráIniciado um torneio feminino lndi»vlduai,

rUTEBOL DE SALÃO. - No prl-rnMro cotejo da «érle "melhoi (iotrís * p»r» a decl»ao do CampeonitoInfanto-Juvenil da TMFS a A APortugu**» venceu o quadro d-s *'
A. Carioca por 5 a 1. Mário, 3; Cario»e Renato. m»rr»ram psra a Portueuf-m. * Humberto p»r» _ A. A. Cario-(». Arbitrou o encontro, tnlo Mazc.nlNunes. Forim estas a» «qulpa»» qu»
pftlursm anteontem na quidr» dnVlU Iwbel: Partuoul-a — Seh»»tUoPaulo. C»r.n», Mário (Renato) c PlU»Io Céiar: Ccrtoca: Alexandre 'Jtr-
ge), Jo/re, Carlos, Adfljon (Humbor»to. depol» Jorge) e piulo,

AUTOMOBILISMO. — Hans Stefan.'om 53 ponto» perdidos « «1 quilo-m»tro» tV» média horária, venceu o-Ríilye** Rltj-TeraafSpol], efetuida* á=-
mingo, Soando de pos»* da troféu"Juscelino Kublt»ehík". Em 2.» Iug»r
chego-j Alie-lo Arsento Leme». C*r »
d« «9 tutomobílliu» r .-. - _¦ r.r d
CtJT7ip»tíÇ»iO.

lAT-âíO. i- O Ists Cáãão» ãí»- H»-
Irnoti v«_canj s Taça "FAB", cornd»
j ntalliâd» domingo, twn h_m«n»»r*Ti *
j rir;» Aérea Brasileira, ch r»» ..' c. •«
;d* t»orap«tSc*r> forim #<•»¦ CUat
j 
"Carioca** — Va»*_c*»Jor* "Baüza**, ds
Anib»! Pwtarrtwn Jr; CUeie "Gtuir.Ja-

jbSTa" — V»ne»<ler: Trabuzsn»". tíe
Jethro Pt*so; ci*_» "Ligrhtatng" —

1 Va«neotJ«rT "Ht-n", 6e Amsnnr *"•-
itrtsa: t~Us»» **!íhsrr4«' — V-ma-ea*-.-:
: "P^yies". d» Geraldo ATBi*r*&"r, <_»»-
| em yxáf- — VeexeOtft: nterrev", áe

— — — '¦¦
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Nas poucns vê/cs em que avançou, o Fluminense
nada conseguiu. O abuso das bolas altas resultou no
que estes dois lances registram. Em cima, Ubirajara
rebate apesar do esforço dc Maurinho (noté-sc o
"salto" dc Valdo atrás dc Jair Francisco). Em baixo,
Darcy cabeceia com nítida vantagem sôbre Jair
Francisco, com Rubens na jogada.

Praticamente eliminadas as esperanças no futr
hol — Brilha o iatismo e pugilistas começam

vencendo — Barnes perdeu
CHICAGO. 31 —¦ Os Eitadot Unidos, a quem não tram dadas

multas possibilidades no futebol, se converteram, esta tardo, em
séria ameaça ao titulo pan-Americano, ao derrotarem declslvamcn-
te o Bratll por 5 a 3.

O primeiro tempo da partida havia terminado com o marca-
dor assinalando um empate de 2 a 2.

Pelo menos dois dos goal» norte-americanos foram causados
por falhas da defesa brasileira, que so deixou superar nas bolas
altas pelo centro-avante Murphy, da seleção norte-americana. Êsse
jogador assinalou três dos cinco goals, todos eles de cabeça.

Os brasileiros, ademais, demonstraram falta de preparação
física, tendo sido superados em velocidade pelos norte-amerlea-
nos. Os outros dois tentos da equipe local foram assinalados pelo
ponta-esquerda Zerhusen mediante contra-ataques.

O marcador .foi Inaugurado aos 5 minutos de iõgo por Inter-
médio de Murphy, de cabeça, ao receber um ótimo centro de
Ruchelnsk.

Doze minutos depois, o mela-esquerda brasileiro Gerson em-
patava a peleja, depois de um veloz contra-ataque brasileiro. Êstc
.ento, que careceu desconcertar os norte-americanos, fol seguido
de outro aos 20 minutos, assinalado pelo ponta-dircita Roberto,
depois de uma bela jogada pessoal.

Os norte-americanos, no entanto, não se deram por vencidos
e, depois de constante assédio à meta brasileira, conseguiram o
goal de empate, aos 44 minutos, por Intermédio de Zerhusen.

Com o empate de 2 a 2, terminou a primeira fase.
No segundo tempo, aos 5 minutos, Murphy consignou o ter-

celro goal, escorando de cabeça um córner batido pelo ponta-
direita Ganger.

A partir dêsse goal, os brasileiros reagiram fortemente e aos
17 minutos Germano, cobrando uma falta de fora da érea, assi-
nalou o terceiro goal para sua equipe, empatando novamente a
partida.
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Entretanto, os norte-americanos
voltaram a íazer pressão sobre a
meta visitante c conseguiram o
quarto goal ao» 18 minutos, nova-
mente de cabeça por intermédio
de Murphy.

Aos 33 minutos, os norte-ame-
ricanoss ciaram ¦". sorte da peleja,
assinalando scu quinto goal. Fé-
lo Zerhusen, cm nm contra-ataque
veloz da dianteira do quadro local.

Nos últimos minutos do encon-
tro os brasileiros dominaram a'"cancha", porém sem resultados,
já que o. centro-medio norte-
americano Snylk e o zagueiro Spe-
ca desbarataram todas as investi-
das do sul-americanos. Nesse pe-
rlodo, os atacantes brasileiros chu-
taram quatro bolas nas traves c
em duas ocasiões Gerson, frente a
frente com o goleiro norte-ameri-
cano, chutou por cima do traves-
são.

O encontro fol dirigido pelo ár-
bltro canadense Ray Morgan e
dois quadros jogaram assim for-
mados: v

Brasil — Edmar (Carvalhol, Nel-
son c Edilson; Celestino, Rubens e
Darv; Roberto, José Ricardo, Bel-
rute, Gerson e Germano.

EE.UU. — Ottoboni, Wycke e
Speca; Snylyk» Rucheisnkl c Elyi
Ganger, Looby, Murphy, Grabows-
kl e Zerhusen.

ARGENTINA 1x0
CHICAGO. 31 — 0 encontro dc

futebol entre os selecionados da

Eliminada
Maria Ester

MANCHESTER, Massachussetts, 30
— A tenista brasileira, Maria Ester
Bueno, foi eliminada, ontem, nas sc-
mifinaU do Torneio anual feminino,
de Manche :r. A campeã dc Winv
Meclon foi derrotada por "Angela Mor-
timer, da
2/6 6/2.

Orâ-Brelanha,
(UPI) |

por 6/1,

FLUMINENSE EVITOU Â ÁREA
e não poderia vencer: Botafogo sozinho

Bangu lambem prcocupou-sc apenas com o meio-campo
tanto, foi justa — Goleada rnbroncgra c difícil triunfo

São Cristóvão ganhou afinal

— Vitória, no cn*
"americano" —

Completando a sétima rodada do campeonato ca.
rleca de futebol, Iniciada sábado i noite com Botafo-
go x Vasco, quando oi vaicalno*. foram derrotados por
um lento a zero, Fluminense x Ban«u fizeram no Ma-
raacni, o prélio principal do complemento, realiza. -
do uma partida decepcionante, principalmente por
parta dos tricolores que nem pareciam estar defen.
dendo a liderança e a Invencibilidade. Olaria x Amé-
rlea, Português* x Flamonno, Madureira x Bonsuces.
S» • S. Cristóvão x Canto do Rio, foram os |o.os
complementar», Tendo como vencedores, resaecTIvr.
mente, América, 3x1; Flamengo, 4x0; Bônsucesso, 3x2;
e como noTa de sensação, renlstramas, a primeira V-
T6rta de S. Cristóvão no presente certame, vencen-
ds o Canto do Rio por 1x0.

CAI O LIDER PARA TERCEIRO
Tricolores e banguenses realliaram o |A.o mais

fraco • monótono do campeonato. Nem parecia esTar
o quadro tricolor defendendo dois TITulos Importar.
tes: líder • Invlcf». Completamente Indiferente, con-

tenlavam.se em aluar no melo de campo, e só após o
tento conquistado por Valter, é que os tricolores <al-
ram na realidade. Tentando Inutilmente empatar a par-
tida, ehe.ando ao final com a vitória iusta do Bangu
nor um a tero, descendo o lider para o terceiro pós-
to da tabela'.

O Bangu, que também pecou pela falta de entu.
siasmo e vibração, venceu merecldamente, tendo em
Zóilmo um elemento da real valor ra defesa. Quanto
ao ataque, |o_ou bem no meio de campo, pois quando
chegava próximo a área contrária, rl se perdia. Mas,
aos 14 minutos do segundo tempo, Décio Eslêves ar-
¦¦•¦¦cou passando para Luis Carlos, eiu* lançou sóbre
a área e Valter, após falhar o primeiro chute, acertou
o segundo, vencendo CasTilho no canto direito. No
Fluminense, apenas a defesa atuou regularmente, ten-
do em Jair Marinho o melhor homem. O ataque, com-
pietamenle apagado e nio podemos desTacar nenhum
elemento. Aluou na arbitragem, por sorteio, o sr.
Wilson Lopes de Souza, que nio comprometeu, sendo
apenas multo rl.oroso nos arremesso*, (Inverteu mui-
tos por deficiência) criando um caso com o técnico
Zeié Moreira na boca do túnel.

Argentina c do Haiti terminou com
a vitória da Argentina po>- 1 a 0
quando ainda faltava 25 minutos
para o término da partida.

O juiz deu por encerrado o"match" porque os haitianos rc-
solvcram sentar-se em campo, cm
sinal dc protesto contra -uma deci-
são do árbitro.

Esta não fol a primeira peleja
de futebol dos III Jogos Pan-Amc-
ricanos que termina de forma ir-
regular.

Aos 30 minutos dc jogo, quando
(Continua na 6- página)

ESTA SEMANA
A CONVOCAÇÃO

PARA
A 0'HIGGINS

O Conselho Técnico dc Futebol
realizou, ontem, uma reunião, na
qual foram apreciados assuntos re-
ferentes á disputa do próximo
Campeonato Brasileiro de Futebol.

Desta feita, a tabela quc, ante-
riormente, havia sido aprovada,
volto í a sofrer alterações.

Assim é quc na zona nordeste
foram suprimidas a: séries A c B,
ficando o Ceará como "byc".
Por sua vez, a Bahia passou a per-
tencer à zona do centro, havendo,
portanto, possibilidade de jogar
nas semifinais com os paulistas.

Na zona norte o certame deverá
se Iniciar no dla 22 de novembro
ao Invés dc 8 como estava pre-
viste. '

RIO BRANCO X ATLÉTICO

De acordo com o sorteio reali-
zado, o primeiro prélio entre Rio
Branco x Atlético Mineiro scrà
realizado cm Vitória nn dis 13 do
corrente. O segundo terá lusar em
Belo Horizonte, no dia 20.

PROTESTO DO AUTO ESPORTE

O Conselho apreciou o recurso
formulado pelo Auto Esporte dc
JoSo Pessoa contra o Esporte Clu-
he Rcclfr, que incluiu em sua
equipe, no '". tempo da primeira
peleja disputada pela Taça Brasil,
o Jogador Bé por Traçai», quando
o mesmo nem contundido se en-
contrava, infligindo dispositivo da
Regra III, recentemente recomen-
dado pela CBI).

O caso fol entregue a julgamen-
to no tribunal especial.

TACO 0'HIGGINS

Fol marcada nova. reunião do
Conselho para a próxima quinta-
feira, quando ser&o apreciados as-
suntos referentes aos jogos com
os chilenos nos dias 17 e 20 do
corrente.

No ensejo, o técnico Vicente
FeoU deverá aprcsenlar a relação
dos jogadores a 'serem convocados
bem como eslará reunida a Co-
missão que funcionou na Taça do
Mundo e que também tol mantida
para esses jogos.

« PORMENORES I) V RODADA
I

Local — Maracanã.
Renda — Cr R3_.242.00
Juli — Wilson Lopes dc Souza.
1.» tempo — 0 x 0.
Ftnal — Bangu 1 x 0 (ValtcrT.
fluminense — Castilho: Mari-

nho, Pinheiro e Altair; Edmilson
e Clóvis; Maurinho. Tcl.. Valdo.
Jair Francisco c Escurlnho.

Bangu — Ubirajara; Joel, Dar-

REAPARECERÃO
DEQUINHA E
FERNANDO

Fcrn»hdo • Dequinha, ausent.
ót partida contra a Portuguesa,
retornario & equipe do Flamengo.
O {folelro não parllcipou do en-
«onlro de ant.-ntem. por estar
(-ripado, enquanto o centro-me-
dio Tirou 4 margem cm face de
uma dlstenção muscular, Ambos
)4 recuperados, Iniciarão boje pr-
la manhk, o treinamento.

Quanto ao retorno de Ccpolilo.
ai perspectivas n&o são muito fa-
Torirtís. uma tei que. difktimen-
t*. o Wfuelro central recuperar*.
até texta-telra. estado atlético
perfeito para Intervir no Jôfo«un o IV:-.. v. .•«¦<.,.. P«tanto, o
seu pAsto deter* ccnllnuar ttn&v
ocüpwuO per :-."¦".
I-rDmDPAL HOJX, NA OAVEA
Começarüí» hoje pel» m_nhâ. n-

Dir**, os pr*parali*_s doa rubro-
ne-p-w para o Jftfo coasr* o Bon-
sacewo. Ccnfocme »<wnteí* ha-
blTuaimente. a primeira <• ;-\ d.
TrrinamtnTn o>¦¦¦.<¦.;-1 dt tntrti-
ch» dt tínJ-itic*. apóa a, rerisi.
Kêdtci. O treiaanenio eo <}-.:»-
€*o do -lanstrttí! prssseeuSH a-n».
sr-» * l»rõe, quarto? s»r« reatua-
Aa • prltpeir© ecituve.

cl . Nlllon; Rubens e Zózimo;
Correia. Luis Carlos, Décio Estí-
ves. Valter c Beto.

Aspirantes — Fluminense, 3x1.

OLARIA X AM-RICA
t.ocat — Rua Barlrl.
Renda — CrS 47.680,00.
Julr. — Amllcar Ferreira.
1.» tempo — Olaria. 1 x 0 (i,ui.,

pênalti).
Fina! — América. 2x1 (Anto-

ninho c Nllo).
Olaria — Anlonlnho; Murilo.

Sérgio e Maurício: Haroldo II c
Haroldo I; Valter, Alecir, Luis.
Nelson c Da Silva.

Amérlc.t ¦» Ari: Amaro, IaVío
r Ivan; Wilson Sanlos c Lcôni-
das: Calatans, HTon, Antoninhc
João Carlos e Nilo.

AspiranTcs — América, 2 x 0.

FORTCGUfcSA X FtAMKNOC
I.oc»l — Laranjeiras.
Renda — CrS 123.980.00.
Juií -- EunAplo de Quelró.»l.o te»ni — Flamc-so, S x

(Moacir. Henrique e Dlda).
Final — Flamengo. 6x0 (He-

rloue. Luis Carlos e Henrique).
Portuguesa — João Reis: Est."

vão. Juvaldo e Tlão: Wilson
Mesauita: Sldnel. Orlando. Sabá
ri. Pinheiro e Ronaldo.

Flamengo — Ari; Bolero, San-
Tana e Jordan; Jadlr e Carllnhc.
T.uls Cartos» Moacir, Henrique.
Dida e Baba.

Aspirantes — Portuguesa, lxo.

MAHtRtlRA X RONSICESSO

Toe»! — C_r*.lhetro Gaivâo.
Renda — Crí U.O9OO0.
Juil — AftU-tto Vtui.
1.» Tempo — Madureira. 1x0

?.f Henrtaue).
Finai — Boíuuccsso. lx'i Rus-

«o. Russo. Artof _ Ti Henrique*.
Madvireira — Alberto: -~Bít,v_-i.

DVcio tl e Defio fc Fratio *
Ap*t: Naii, Arutr.Sr. 14 Henrique.
Ncislnho * OsvaM..-.

V..»r,í_i-es*o — Ze Marta; ,?_.-i.
rr. Srr.-.T • e .«..-.':-- AãlAnio a

iCe«ei«a n» IJ«. -plflM).
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Dois flagrantes do jogo dc ontem à noite entra as vedetas cariocas e paulistas

BRILHARAM AS CARIOCAS: 2x0
Paulistas abandoiiaram o Maracanã

Terminou em briga o confronto das "vedetes" — Também houve futebol no divertido
espetáculo — Janete, a goleadora ~ Renda de Cr$ 1.130.838,00

Grande público compareceu à
noite de onlem, ao Maracanã,
para presenciar um espetáculo até
cntüo inédito entre a torcida ca-
rioca, qual seja o intcbol entre
equipes femininas. De um lado,
as vedetas do Distrito Federal.
Doutro lado, as vedeta? paulista-.

O prélio leve a duração dc 40
minutos, com duas fases de 20 mi-
nulos cada uma. Para maior ri-
gor, diga-se que o segundo tempo
não foi disputado "in-totum", já
quc um conflito irrompeu pouco
após a feitura do 2.° tento das
guanabarinas. O juiz Mário Via-
na, aliás agindo sabiamente, achou

dc bom alvit-c dar por encerrada
a contenda, não tomando' conheci-
mcnto do lempo que seria licito
descontar, pois que as paulistas
abandonaram o campo devido a
violência das cariocas, notadamen-
tc, dc Isa Rodrigues.

A primeira fase terminou sem
abertura dc contagem, com a dc-
fcnstva paulista c o ataque ca-
rioca cm plano destacado.

Para o segundo tempo, as ca-
riocas voltaram mais resolutas,
atacando com maifl- insistência o
arco defendido por Turquinha.

Aas 10-. minutos surgiu o nrl-
meiro tento das rcprcscntantcJ^o
Distrito Federal. Janete foi sua

VITÓRIA DA AMAIS
em futebol e pólo aquático

Por 3 x 0 o triunfo conlra a Escola dc Aeronáu*
tica — 5 x 1, o resultado na piscina do Vasco
Público numeroso afluiu ao campo p Souza nn tempo complementar,

do Fluminense para presenciar a pe. Os quadros Jogaram assim íorma-
lcja entre as equipes da Academia ,',,., ,„ , ., . , ,.,.,,. _ T . __ i _„,i AMAN — Vieira Alccbiades, JoSo,Militar dos Jogos Acadêmicos Mlli- Sarit0Si castelo Branco e Casali:
tares, patrocinados pela Comissão Souza. Cunha, Marques, Milto.-i c
Desportiva das Forças Armadas. As Marcelino.
equipes tiveram pela írente um ad- Escola de Aeronáutica - Paulo,

.¦"¦¦¦¦;.-; Nascimento, Raposo; Vitoriano, Ran-vci-iano extra e que íol o vcndaval
que anulava por completo as possi-
bllidades de grandes Jogadas. Muito
embora a representaçáo da Escola
de Aeronáutica se houvesse bem me-
lbor do que na sua apresentação an-
terior, quando íoi vencida pela Es-

gel, Erick; Walter,
Martins e Scixas.

Braga Taguiri,

Juiz: Jorge Paes Leme, da F.M.F.
Antes do J.go, foi prestada uma ho-

menagem póstuma ao cadete Screjo.
d.i AMAN, vitimado em um acidente
rodoviário, tendo a assistência e
atletas permanecido durante uin

cola Naval, nSo teve como impealr minuto em silêncio,
a vitória, relativamente lácil, dos ca- NOVA VITÓRIA
detes de Rezende os quais, a par de
melhor classe, apresentaram cm cam- . No J°Bo tie Polo Aquático, realiza-

_-. .... . _i _ co na manhã de domingo na piscinapo dois autênticos craques, quais sc do Vasco da Gama> triunfou ,iovn-
Jam o arqueiro Vieira c o centro- mente a AMAN, pela contagem de
médio Castelo Branco. Mais técni- 5xJi após o escore ter sido aberto

_ -. .. pela Escola dc Aeronáutica,cos nos lances, os rapazes do Esci-

autora, aproveitando uma rebatida
da goleira bandeirante. Aos 14
minutos, novamente Janete voltou
a marcar.

Turquinha cobrou o tiro dc me-
ta dc maneira falha, entregando
a bola às atacantes cariocas quc
sc achavam perto do scu reduto.
As defensoras do "tcam" visitante
foram recuando infantilmente, do
quc sc aproveitou Janete para sc
infiltrar c com um chute f-aco,
selar a sorte do jogo.

Episódio sentimental (o que nu-
ma ocasião como essa é compre-
cnslvcl), fol o que sucedeu quan-
do da marcação do primeiro ten-
to das cariocas, Uma "reserva"
da seleção paulista, chorava co-
piosamenté, no que era. consolada
por suas companheiras. .

DETALHES GERAIS

JOGO -^ Vedetas do Distrito
Federal 2 x Vcdítas de São Pau-
lo 0 (0 x 0 no 1." tempo)

TENTOS — Janete, aos 10' c II'
do 2." tempo.

JUIZ. — Mário Viana.
D. FEDERAL — Iolanda Jusli;

Isa Hcdrigues, Vanda Nel c Elza
Dupré; Patrícia Lqura c Circnc
Portugal; Jane Mota. Telma LN
ma (Janete), Conchita Mascare-
nhas, Sandra Gaby e Sandra So-
dré,

SAO PAULO — Turquinha; LI-
11.m Fernandes. Susl Montei c
Mar:a Helena; Lulsa Morgan e
Nelita; Taluama, Dalsc Paiva,
Irene Bcrtal, Jane Anderson c
Marly Marlcy,

RENDA — Cr$ 1.130.858,00 (O
prélio foi em beneficio do Retiro
dos Artistas, de Jacarepaguá),

PRELIMINAR ' — Palhaços' dc
Circo 3 x Cômicos 1. ,

TENTOS — Baltazar 2 c Hélio,
para os Palhaços e Tiriiica, para
os Artistas Cômicos.

NOTA — No primeiro prélio
entre as vedetas, realizado dia 17
do corrente, as paulistas vence-
ram por- 2 a 1.

Austrália
reconquistou
a Taça Davis
FQREST HILLS, 31 — Ncale

Frascr veneçu o norte-americano
Barry MacKay por 8/ü, 3/8, 8/2 •
6/4. na última partida de simples
cm disputa da Taça Davis. Com
êstc resultado, os australianos re-
cuperaram a posse da Taça Davis,
qtie. tinham.perdido no ano pas-...dq-para Os EE.im., depois de
um ."longo período cm scu poder.

Cada um dos contendores havia
ganho um "set" La noite dc ontem
qu.indo a partida teve dc ser sus-
pensa por falta de luz. Fol uma
partida que sc caracterizou porfortes serviços: Mackay fol o ryi-meiro a ceder ante a pressão do
australiano.

Fraser quebrou-lhe o serviço
duas vf-zes no terceiro "set1; quedisputaram hoje, e Mackay come-
teu três faltas duplas, uma no
sexto, "game e duas no oitavo.

A falta dupla fol cometida nn
sexto o fêz perder o "gamo"; aa
do oitavo, a primeira levou a par-tida a 30-30 e a segunda a 30-40
c Mackay. no tiro seguinte, l..iv.nu
a pelota contra a rede.

O australiano ganhou o Jogo •
com êle a Copa Davis, ao quebrar
o serviço do norte-americano no
décimo "gam-c" do quarto "set".
Uma vez mais o serviço faltou a
Mackay e Frascr dominou o «e-
gundo serviço quc Pai multo me-
nos (orle que o primeiro.

Depois quc a partida estava 30-
(Concluí iu 13a. página).

cito conseguiram aproveitar as opor-
tunidades quc sc lhes surgiram, ter-
minando por levar dc vencida o cen-
Junto dos futuros aviadores pelo cs-
core d-e 3x0, vitória que Já se flgu-
rava definitiva ao terminar o prl-
meiro tempo, j>nis a AMAN Ji vc-. -
cia por.2x0.

Marcaram para a AMAN: Milton
c Castelo Branco no tempo inicial,

INICIAM-SE
AS FINAIS

DO "ANTÔNIO
DO PASSO"

De.acordo com o sorteio le-
vado a efeito ontem, à ta.de, na
Federação Mclropoiilana de Fu-
tebol, as finais do Torneio dc
Juvenis "Antônio do Passo"
serão iniciados amai. .. com o
prélio enlre Bangu x Flamengo,
no campo do Botafo- , às 21
horas. Na direção dêsse cotejo
funcionará o apitador Antônio
D'Ávila Lins,

No próximo domingo, o per-
dedor dêsse jogo enfrentará o
Fluminense e, no dia 13, o tri-
color jogará contra o vencedor.

INTERVAL-TRAINING
NAO MARCA TENTOS

Encerrada a primeira parte
da temporada oficial carioca
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Aquino de Atevedo. montando "Gurrixinho"
foi o herói da festa dos montadores

Cot! i lucra ino
rsssí

e (kí-ta C_ir*.alho
Br_!Ít--t.

último* vencedores das competições oíi*
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(Tetxo na 13.* página)

Frase do dr. Waldir Luz
a propósito das críticas
— Vasco e Bangu têm

problemas
Vasco e Bangu iniciam hoje

seus preparativos para o clás-
sico do próximo domingo. Am-
bos têm problema, mormente
OS ruzinaltinos. quc continua-
rão privados do concurso dc
Almir e estão ameaçados dc
não contar mais uma uma vez
cem o ponteiro Safcará.

Falando à nossa reportagem,
na roite dc ontem, o dr, Wal-
dir Luz declarou que de todos
os jogadores entregues aos
seus cuidados, garantia apenas
o retorno de Coronel. Sabará
será novamente examinado
esta manhã, mas as pcrspectl-
vas de sua volta são ainda
sombrias

Novos problemas parecem
não existir, embora Bellini,
Delem c Orlando tenham
acusado ligeiras contusões no
encontro com o Botafogo.
"INTERVAL" NAO FAZ GOL

Com respeito às criticas ve-
ladas que têm sido dirigidas
ao "Iriterval Training", utili-
7irfo nos treinamentos indivi-
duals. declarou.

— Náo ve jo dr qne forma
se pode culnar o "Interval
Training" das derrotas srfr'-
das pelo nosso quadro. Ami. a
no enentro eom o Botafo-jo,
foi na fase complementar ru.
m?ior empenho e maior dis-
nèndio de energia se verificou
por parte de nossos Jogadores.

Um. coi.«a apenas, quero que
fique bem rlaro: o "Interval
Training" náo faz gôl.

NOVO ATAQUE

No decorrer do treinamento
desta semana Gradim. deverá
fazer novas observações, bua-
cando encontrar uma melhor
formarão para a vanxrtarda.
Arredita-se qne Paeoti e Ca-
brita seinm experimentados e
há Uunb»m possibilidades do
ret«rno dr .íoáoztnho.

— •--•__. m- • MtnAfii rtf |/!i/.i'iti r. _T-iM5i*nniii

Entre os alvlrubros. Zõzimo,
com n joelho inchado em con-
seoiiència de nma queda ntir
sofreu na pelei» com o Fio-
minense, é o único problemi.
Acredita o Dep Médico que
na sna recuneracio »e prtsees-
twi -fei?. d? £$.rf_--í-ira. em
tempo, portanto, de poder en-
frentar • Vasco.

Tiin não pretende alterar a
equipe, mas confirmando-sc a
ausência de Zózimo, Helcio sc-
rá o quarto zagueiro.

MITUCA OPERA-SE HOJE

O atacante Mituca será ope-
rado esta manhã pelo médico

alvirubro. Mituca extrairá os
meniscos e acredita-se eu«
pos.na voltar a jogar ainda nés-
tc certame. Achamos, contii-
do, precipitada esta afirmação
c, salvo engano, achámos quoseria um caso inédito a voltade Mituca, antes de pelo me-
nos 5 meses de recuperação.

Números do certame
carioca de futebol

m
m
m

Sete rodadas c 42 jogos foram
disputados ate «gora, pelo Campeona-
to dc Profissional» ( titulares), da
FMR. 136 tentor. foram assinalados.
Botafogo è o líder invicto do certa-
me. Bangu, também Invicto, é o vi-
cc-lfdcr. Quarcntlnha, com 12 ten-
tos, é o artilheiro. 17 milhões tlc
cruzeiros, em número redondo», fo-
ram arrecadados. Zé Marin é o gof<-I-

mais vazado iBonsuccnso. Bota-
fogo e Vasco da Gama, com 21 ten-

tes. pos-uem os ataques ma's posUl-voi. A'nda.'no campeonato dc nspi-anlr.5, o Botafogo é llder-invicto.
g Ia. ITODADA — 12J7 — Vasco'du
S Caíra x F!"mc:i->o 2: 1.2 — flo'a'0-
m ro 2 — Poriuguésa 0; 10;7 — Bonsu-

cesso x x S. CristovÃo 1; Bancn 0 x
OI_ri_ fl: G.nto do nio 3 x M-tíú-rclru 3: Fluminense 1 x América 0.

5 2n. RODADA — 25*7 — Vasco da
J 0..ma 6xS. CnstóvÃo 0: 2fl 7 — Ma-
a dureira 0 x Portuguesa 0: Flumln.n-

re 1 x Bônsucesso 0; Olaria 3 a Fia-
mongo 3: América 0 x C:nto do Rio
0: Bsn«ii 0 x Botafogo 0.

Jj 3». RODADA — 18 — América 1 x
5 Hadureira o: Botafogo 6 x Bonsuces-
2 fo 0: 28 — V.íco da Gania 2 x Oln-
a ria 1: Portugu.-,. 3 x S. CrtitóvSo I;

Flumln?n«e 4 x Canlo do Rio 0; Ban-
f.i 3 x Flamengo 1.*» 4a. RODADA — -18 — Botafogo 4

5 x Madureira 0: Bangii 2 x Portuguí-
! ti I; Flamengo 3 x Canlo do Rin O;
a 3-8 — Olaria 3 x Bonsucesto í; Am*-

rica 3 x Vasco da Gama I: 12 8 —
Fluminense 1 x Sio CritTóvío t,

m St. RODADA — IS8 — Botafogo 3
x América r. Flamengo 2 x SSo Cri».Tóv-o I: Vàtc- da Gama ( % v.r-,-

J sucesso 1: 18 8 — Madureira 2 x Ola-
9 ria 1; .--.-¦>-.- 2 x i -¦:• .(. -.i--\ 1;

Rangi' 3 X Canto do Rio 0:
«a RODADA — 22 8 — Botafogo S

x Olaria í; 23'í — numinense O x
Flamengx 0: Portuguesa 1 x CantoA* nt** n-( y*-** -;- Q-^3 4 X JJ;-

5 Hurrira i; Arr»êrtcs 3 X B._<uc!-~. J;
m P..-r.c-.i 8 x Sia ('¦'¦-•''.•.¦'.. 3.

7a. RODADA — 29 8 — Botafogo t
x V__co da Gaítia 6; »,*, — Tyuntn-
go í x r--.;r f>j o Bmgj t _ i: ¦..

J minen»*. 0: América 2 x 0°arU 1:
E Tter_iace_i<- 3 x XSadureir» 2. Sio 1 x
S Canto do Rio 8.
5 ARRJ-CADAÇatS — la. Rajada —
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A i.K.-i, nesu J_fo. é* qae m
nellinl e Ronl f-r»ri proTafO- ¦
nMas, t a derrsta ri., Domi- Z
r."---.. pata o Bangu. tilersn: m
li ,'rin.» absoluta que • 0a- ¦
t_T»so citmii rn» wimmrntm. ¦
r rTJr*i detTa semana BM * tm* ¦
n>ri*»l, p-T* v.ir: * Va»*» ¦
f_rSo a clis-leo 6' -¦>--;i_i->. J
«r.qt.-.n!-, o alrTxegrs enTreuTa- B
ri fa '¦ m ~. •-..-, 35 ÜJ5 —
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