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FEDERAÇÃO TEM NOVO ESTADO-GUANABARA
BRASÍLIA DESDE HOJE CAPITAL DA UNIÃO
REVOLUÇÃO NA VENEZUELA
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3 (NOTICIÁRIO NA ÚLTIMA PAGINA)

CARACAS, 20 — Uma guarnição militar de Sari Cristóbal levantou-se hoje contrao governo do presidente Romulo Betancourt, e ao meio-dia as forças insurretas tinhamconquistado um triunfo com a tomada de San Antônio de Tachira, fato confirmado norlontes governamentais. Chefia o movimento o general Castro Leon -
O Ministério acrescentou queunidades leais da Força Aérea es-

tão atacando grupos rebeldes
em La Fria. O governo calcula
que uns 300 homens pasçaram-ae para as fileiras do governo«m San Antônio, aproximada-
mente doi terços da guarnição

que se presume acantonada emSan^ Cristóbal.
Forças do governo foram mo*-

bilizadas imediatamente contra a
guarnição Bolívar, de San Cris-
tóbal. San Cristóbal é a Capital
da província de Tachira, 800
km a sudoeste de* Caracas.

Um porta-voz oficial disse queainda não se sabe oficialmente
se o comandante da guarnição de
San Cristóbal, coronel Francis-
do Lizarazo, entregou volun-
tàriamente o comando ou . s>>
íoi aprisionado pelos rebeldes.
Os insurretos também disseram

BARRICADAS NAS RUAS DE CARACAS
GREVE GERAL APOIA O GOVERNO

CARACAS, 20 — Uma atmosfera de mobilização começa
t sentir-se nesta Capital. Foram erguidas barricadas nas
ruas. As autoridades entregaram armas ao povo e orga-
nizaram comandos de operários e campônios, de.acordo com
o apelo feito pelo «rádio pela Federação Venezuelana de
Trabalhadores e outras organizações' operárips.

Por outra parte, notícias do Aeroporto Internacional de
Maiquctia assinalam a suspensão do quase todos os vôos
nacionais c internacionais. Em tôíno do aeroporto íoram
instaladas baterias- antiaéreas. (F.P.).
CARACAS, 20 — A Confede-

ração dos. Trabalhadores da Ve*
nezuela, com o apoio do govêr-no constitucional, decretou hoje
a greve geral dos operários e
camponeses venezuelanos, por
prazo indeterminado, como pro*testo contra os atos subversivos
registrados no Estado de Tachi-
ra e dirigidos pelo general Cas*
tro Leon. (FP)

t CARACAS, 20 — O presiden*te da Venezuela, Romulo Betan*
court, dirigiu-se à nação dando
a conhecer a subversão antigo*
vcmamental irrompida hoje de
manhã no Estado de Tachira,
oue, afirmou, será "esmagada
firmemente". Acrescentou quevárias esquadrilhas de aviões
militares haviam decolado da
base aérea de Paio Negro, em
Maracay, a 107 quilômetros de
Caracas, para bombardear e me-
tralhar as forças rebelde.-* de
Ban Cristobai, casp não se rendes*
sem em prazo razoável., Decla-
rou igualmente- o presidente queas forças armadas da nação
apoiavam o governo tfohstiiuciò*
nal c cjiorteu o público a uma
adesão serena e sem violências
oo seu regime. (FP)

CARACAS, 20 — O presiden-te Romulo Betancourt e os mem-
bros de seu gabinete se reuni-
ram com oi- altos oficiais das

forças armadas numa sessão de
emergência, às primeiras horas
do hoje, pouco depois das co*
memorações do 150-5 aniversário
da independência da Venezuela.

A. reunião se relacionou com
o levante militar, em San Crls*
tobal, onde domingo passado lol
preso Hernandez Carabano, su-
pô.sto chefe civil do movimento.Hernandez Carbano era secre*
tario civil do general Jesus Ma*ria Castro Leon, que foi minis-
tro da Defesa do governo pro-visório do almirante Wolfgang
Larrazabal, em 1958.

Castro Leon abandonou o paisem julho de 1958, depois de umfrustrado golpe de Estado porêle dirigido. (UPI)
CARACAS, 20/— Castro Leonameaçou bombardear Caracas às3 horas, numa de suas procla-mações, embora se. igfiore se'dispõe de aviões para fazê-lo.

Castro Leon também anunciou
que "ocupará Caracas esta. noi-
16 * ¦*¦ " - ;*'-"ír .¦' vi* ' *-,.- ¦¦ '-

Outra notíjíia importante deultima. hota-té .a -prisão do', go*
yernadof do Estado de Tai-tíra:Ccfctlnq Castillo, que íorTeltá
prisioneiro por tropas da guar*niçao "Libertador" e se encon-tra nas mãos do general CastroLeon"

Os membros dá 
' 
insurreição,

chefiados por Castro. Leon c Os-car Tnmnyo^ antigo comandante

da Guarda Nacional sob Perez
Jimenez, ocuparam rapidamente
a cidade de San Cristóbal e seapoderaram ààs emissoras -"Ecos
dei Torbes" e , "Rádio Junin".
que estao sendo profusamenteutilizadas ém suas proclamações
e apelos a população de todo o
país. Numa dessas emissões, Cas*tro Leon afirmou que "seu mo-vimento era absolutamente na-cionahsta e que nada tinha aver com o ex-ditador Perez Jimenez", acrescentando que "quer
encerrar definitivamente a eranegra dós golpes de Estado. Omovimento nao pretende matarnem exterminar ninguém". (FP)CARACAS, 20 — O Ministé-rio da Defesa advertiu pelo rá-dio ds civis residentes pas ime-diaçoes do quartel de Bolivar,em San Cristóbal, que devemevacuar imediatamente a zonaocupada pelos rebeldes, a qualserá submetida a bombardeio
aeí-eo e terrestre. (UPI)CARAÇAS, 20 — A rádio daUniversidade de Mérida, quenormalmente transmite sem in-terrupção das 6 às 23 horas, saiusubitamente do ar às 8.30 de ho*je, quando irradiava discursos edeclarações oficiais e dos parti-dos políticos.Merida fica 260 km a nordes-te de San Cristóbal, na RodoviaTransanítoa. (UPI)
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que dominam a localidade de LaFria, e que tinha- caido prisio*neira a guarnição,.integrada por80 homens.
O ministro da Defesa, JosuéLopez Henriques, disse qu-j n

expedição que, segundo se acre-dita, navega perto da costa ve-
nezuelana se encontra sob o co-mando do ex-capitão da Marinha
Eduardo Morales Luengo. Acres
centou que os mercenários pro-cedem da* República Dominicano,
pais com o gual a Venezuela
rompeu relações diplomáticas noano passado. Lopez Henriquez
também revelou que numerosas
pessoas foram detidas desde ecomunicado de domingo sobre a
possibilidade de um golpe contra
o governo. Entre os detidos, dis-se, figura o coronel reformado,
Pedro Molina Herrera.

O ministro das Comunicaçõei,
Manuíl Lopez Rlvas, pediu aostrabalhadores vm comunicações
que se mantenham em seus pos-tos, em vez de prestar ajuda aosrebeldes com o abandono do tra-balho. Os comunicados darádiooficial nao dizem quantos homens
aderiram ao movimento,rebelde.

Despachos dos centros petroli-feros do interior dizem qve aordem de greve foi imediata-men-
te obedecida pelos trabalhadores,
e que a indústria foi totalntèn-te paralisada.

Despachos recebidos nesta Ca
pitai dizem que hà combate en-tre a guarnicio rtfbelde de Boll
var € 800 sol qadps leais ao govêr-no na região de San Cristóbal.
O governo também enviou ur-
gentemente contingentes daGuarda Nacional para San Cris-tobal., ' A

A greve geral paralisou os
transportes aéreos é a KLM sus-
pendeu seus vôos para Caracas.
Despachos de Curaçaú dizem quetrês aviões de carga Venezuela-
nos estão retidos ali.

O governo colombiano anun-
ciou que fechou sua fronteira com
a Venezuela é ordenou a sua-
Força Aérea eme patrulha a região
fronteirça. (SP!)
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SEUL, Coréia do Sul — Flagrante do conflito verificado na capital sul-coreana,' do
qual resu'tou a morte dc mais de 80 pessoas e ficaram feridas cerca de 300'outras.

(Radiofoto UPI)

Cuba oferece
armas e
homens
à Venezuela

HAVANA, 20 — O governo
cubano ofereceu à Venezuela"armas e homens- na quantidade
que fôr necessária", para ajuda-
Ia a sufocar a sublevação mili-
tar contra o governo do presl-
dente Romulo Betancourt. (UPI)

CARACAS, 20 — O ministro
da Defesa da VenezueJa, general
Josué Lopez Henriquez, anunciou
que se sabe que dois barcos de
pesca carregados de armas, pro-
cedentes da Espanha, destinada!
aos que conspiram contra o go-
vêrno, se acham em algum lu-
gar perto das costas da Vene-
zuela.

Indicou ainda que unidades da
Armada e a Aviação' estão aler-
tas e preparadas para receber oi
barcos pesqueiros a tiros de ca-
nhões e bombas logo que pene-
trem em águas venezuelanas.

Novas manifestações na Coréia
Restabelecida a ordem em Seul

31»EUL, — Estão ocorrendo novas manifestações contra o governo nas cidades de
Pusan, Kwangjju, Taegu, Inchon, Chonju, Suwon d Iri. Contudo, informa-se que o
Exército o a Polícia já estão dominando os motins. Não há noticias de baixas nessas
cidades. \

Em Taejon, a polícia impediu uma ma nifestaçãó' do Partido Democrático, da Oposi-
ção. (UPI)

tes, retiraram-se estes para,as co-
linaa do norte dc Seul, oferecendo
resistência esporádica, Porta-voi
da oposição declarou hoje que em
face da firme atitude dos Estados
Unidos (dissera o embaixador ame*
rlcano em Seul que eram justas ai-
gumas das reivindicações estudan--

SEUL, 20 —Depois de 24 horas de a. 100 o número de mortos e Os estudantes furiosos, inceadiaram rtllL^V.i8,,?^^.?»"6™!!-^1^"nfPMtr»-* ... <pnMnlr.m rfluÈn.-.. Ir-mnl. nrA.onvort.Dmo-*. de.ní.e -""-«J*4 MO 'tlveSSO OUtTO 16'
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nesta Capital, onde, apesar disso,.- ._.._ , ,_r™......„..„„,..„.impera a lei marcial e a cens ira 600 pessoas foram detidas desde oà imprensa. Segundo algumas in
forni8S-§*£ n5o confínosdfis. ssccn,

HERTER NA OEA

wntrâkío à Instaiíçíò
de regimes eomunistas

„ , .. —f— „_ aal iiuioo uu a j,wu u íiuiuciu ua 111U11U& e un caiuuuiues lunu&us, íucuiiuiurarde sangrentos' combates, foi com- mais de 800 pessoas se encontram diversos jornais pró-govercamen-pletamente restabelecida a ordem feridas, algumas em estado grave, tais e enfrentaram as força» da ór-i nnrio "p-"»»p* -'!«« Por outro lado, .aproximadamente dem. Foi decidido em poucos ml-
nutos. Os manifestantes apodera-
ram-se dos "jecps" e das armas dos
policiais c dominaram dois dos
mais importantes bairros de Seul.
Enquanto espoucavam os tiros nas
ruas da Capital, era instaurada :
lei jnçrclsl Foram incendiados uns
doze edifícios do governo e foram
saqueados os depósitos do armas
da policia. O fragor dos tiros mes-
clava-so aos gritos dos feridos e

NOVA DELHI, — O primeiro-ministro da China Comunista,
Chou-cn-Lai, c o "prender" indiano Jawaharlal Nohru,

durante a vislla de Choir à Índia, .(Radiofoto UPI).

Asila-se na le gação da
Colômbia juiz português

LlSBOAy20 — Desapareceu de primeira fiança, mas não quis ou

ft

RI

•ua residência o ex-juk Sobas-
tlfio Ribeiro, pertencente à ono-
ftçáo portuguesa, e, segundo in-
_ irmações de boii fonte, julga-se
anber que conseguiu refugiar-se

t lefínçào da Colômbia, nesta
apitai, tm euja chefia está pre-

•entemente wm cncarrcRádo de
negikioy. Enrique Mimo Campo-

\nss\ visto como o ministro rc-
nteménte nomeado «Inda nfio

apresentou suas credenciais.
Seba.<çU&o Ribeiro «atava -senHe

twrsejfuirio. vwr haver publicado
há algum tempo verias críticas
contra a sentença estabelecida no
processo tle Henrique Galvâo,
também relevante figura d-, opo-
síçâo pcrtu-nu*í.! e «ut; sc f-eíu-
gicái na América do Sul, teiwK*
ainda contribuído pessoalmente
para a publicação clandestina do
uitimo livro escrito por aquele
no exUio.

Deixado em liberdade mediur--
te caução pcr ambos esses d«U«"
tos, pagou ScbftMlAo" Ribeiro
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de lnteri«res

nao pode pagar a complementa-
çáo de 50.000 escudos, que era
exigida quanto à segunda fiança.

Segundo parece, refugiou-se o
ex-juiz na legaçâo da Colômbia
a fim de evitar a prisão. (FP)LISBOA, 20 — Uma delegação
da Ordem dos Advogados, inte-
srada pelos drs. Abranches Fer-
rão. presidente da Ordem. Pedro
Pita c ponstantino Fernandes,
presidente do Colégio de Advoga-
rir*» *!** xf .,L..- ..;..¦.. _ .» . • *T»«~ ,.„ ..„.¦.,,„. «iatv-.ni <j encre ae
Policia a fim de protestar contra
a prisârf de Artur Cunha Leal.efetuada, ao que disseram, émcondições ilegais,

A r. *.:-.¦..-. considera, contudo,
que Cunha Leal foi pria*. normai
mente, yor se ter negado a eom-
parecer para declarar a propósi-to do assassinato do capitão Al»
meida Santos, evadido do"c4r-ce-
re militar de Elvas, c . membros
dé uma conspir*cão. denetainada"CcwnpiÔ de 12 de marw". '

Numa carta qi*« acaba de cn-
dereçar •» imprensa. Cunha Leal
declara q»ae se avistou coro o ca-

§ pi táo Aljneida Santas deimit d»
sua evasão. O efieiJil qucri« quec\tz fôsse seu defensor, mas Lealafinr^ ter-$e nciudo, já quo ou-
tro stí-rosado assun?4r* a dsíwa
do capitão, (FP)

'. 
WASHINGTON, 20 - "Não se pode permitir a impo-siçao de um estado comunista, pela força, em nenhumanação do,continente- americano", — declarou esta manhã

o secretario de Estado americano Christian Herter.
Herter declarou ante o Conselho da Organlzaçoã dos Es-

tados Americanos, num discurso por motivo do "Dia Pan
Americano", que a imposição de tal sistema seria "uma ne-
gativa dos princípios básicos que sustentam à O.E.A.".

O secretário de Estado americano não mencionou con-
cretamentè o comunismo em seu discurso, mas funciona-
rios do Departamento de Estado declararam que se referia
a êsse regime.

Herter acrescentou ser "provável
quo nunca vejamos o" dia em que,
sob um sistema de eleições livres,
a maioria dos votantes de qual-
quer pais escolha livremente sua
própria subjugaçaô ao Estado".

Disse ser inconcebível que o vo-
tante nas -Américas "se escravize
voluntariamente a uma economia
monolítica, que entregue sua liber-
dade individual; que renuncie à sua
religião, seja qual fôr, ou sc relê-
gue a situação de servidor — de-
samparada — dc uma nova classe
uõ arisioqracia burocrática".

"Como a Imposição de tal siste-
ma pela força, ameaça, ou subver-
.«So — acrescentou o secretário deEstado — seria uma negação dos
principios básicos sustentados pelaO.E.A., e portanto nio *c pode
permitir que exista, e como seu
atrativo para o eleitor é tradicio-
oalmcntc pequeno em todas as re-

gtões do mundo, a continuação do
progresso para uma democracia
cada vez mais preciosa em cã-
da uma de -¦¦issas pátrias é a
verdadeira p" raessa da vida emnosso Hemisr JÒ"..

Herter par ,/a em revista os pio*
gressos do /«tema interamericano,
em seus 70 unos de vida. Ao mes-
mo tompe, qualificou a América
Latina como "zona de tremenda po.tencialldade de desenvolvimento",
destinada a aumentar a importãn-
cia na familia das nações. Disse
também que a América Latina está
empenhada numa competição "en-
tre um explosivo crescimento de-ingraf.ro e o impulso ão desen-
volvimento econômica", que deve
proporcionar cada vez mais emprê-
gos a maior número de pessoas.

O secretário de Estado acresceu-
tou que, durante a recente viagem
do presidente Eisenhower á Amé-
rica do Sul. "fol-nos comunicado
um novo conceito de urgência" arespeito do papel 'que os R-stados
Unidos devem desempenhar para

ajudar a América Latina a desen-
volver-se.

Reconheceu também o secretário
Herter a Importância da possa da
terra nos planos de desenvolvimen-
to econômico latino-americano, di-
zendo:

"Ao passo que há muita terraarável não aproveitada econômica-
mente, centenas de milhares de pe-
quenos agricultores têm de ganhara vldá com minúsculas . parcelas
que de ano para ano vão dlmlnu-
indo ainda mais, em virtude dc um
aproveitamento demasiado ifiten-
sivo".

"A distribuição da terra •— acrei-centuou — é um problema do He-
misfério que reclama * atenção decada pais c da OEA cm conjunto;
O estabelecimento de facilidades de
crédito adequadas para ajudar cs
pequenos camponeses a comprar
terras, o estabelecimento de facili-
dades adequadas para outorgar ti-tulos a novos proprietários e aadoção de normas fiscais apropria-
das para promover o uso mais efi-
caz e facilitar a transferência de
terra • mal aproveitada, são medi-
das que exigem atenção urgente".

O secretário exortou as 21. na-
çõê» americanas a serem boas vi-
zinhas, dizendo:

"Nâo há um só de nossos paises
que não possa ajudar os demais,
nâo há um só que não possa rece-
ber assistência dos outros, não há
um só que tião possa colher bene-
fidos do bem-estar comum d-T to-
dos". (U.P.I.).

comêço-da insurreição. Novas ten
tatlvas dc inònífcãUyão levadas a
efeito hoje nos jardins da Unlver-
sidado foram rapidamente sufoca*
das pelos, soldados.

Segundo rumores^ váriaii centenas
de estudantes - conseguir*»» "lefu-
glar-se na regiís montanhosa ds
Yor-g MSòn, a uns 80 quilômetros
dé Seul e várias unidades do exér-
cito íoram expedidas para expul*
sá-los da montanha antes* do anol-
tecer. Mag os chefes . dos grupos
parlamentares da Assembléia Na-
eloiial,'reunidos fia tarde de hoje,
recomandaram que nâo fôsse em-
pregada a força contra os fugitivos,
temendo que essa atitude transfor-
masse os estudantes em guerrilhei-ros. Seguindo essas recomendações,
o gen. Sou Yo Chan. chefe do cs-
tado-maior do Exército e encarrfe-
gado da aplicação da lei marcial,
declarou que as suas tropas ha-
viam recebido ordem para nao ati-
rar contra os manifestantes, asse-
verando também que a polícia não
adotaria represálias contra os es-
tudantes amotinados.

A manifestação estudantil reali-
zada ontem para pedir a anulação
das últimas eleições presidenciais
trinsformou-se numa autêntica re*
belião depois de a policia atirar
contra os manifestantes, que de-
predaram o parlamento e dirigi-
ram-se para o palácio presidencial.

o sangue inundava pouco.a pouco
o asfalto de Seul. Em face da gra-
vldade da situação, 10.000 homens
armados, bem como unidades blin-
dadas do Exército, tomaram posi-
çáo nas principais artérias. Acos-
sados pelo número de soldados,
multo superior ao dos manifestan
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EUA condenam a atitude
do governo sul-coreano

WASHINGTON, 20 •— Os
EUA pediram ontem ao pre-
si-iente da Coréia, Syngman
Rhee, que ponha fim "ás medi-
das repressivas, que nâo m coa-
dunam com uma democracia li-
vre", c restabeleça -a liberdade
em sua nação, flagelada pelos
distúrbios.

A posição americana está con-
tida em uma nota sem prece-
dentes que o secretário de Esta-
dn, Christian A. Herter, entre-
gou ao embaixador coreano Yu
Chan Yang.

A enérgica nota deixa viva-
mente esclarecido o apoio que o
governo dos Estados Unidos dá
aos protestos que_ motivaram
víslcnts: m-iuíícstãçõcs contra o
governo de Rhee.

A nota foi enviada também ao
embaixador americano c» .Seul,
Walter P. MacConaughy, para
que a entregue ao govêmo co-
reano.

O Departamento de Estado
deu a conhccpur uma lista com-
pleta das criticas de Herter á
püííca interna do governo de
Rhee. Yang disse posteriormen-
te, em uma declaração feita pa-
ra a televisáo, que Herter tam-
bém declarou que se continua-
rem as violentas manifestações,
elas serão "desagradáveis para o

| presidente Eisenhower quandoda sua chegada ali". „* No entanto, segundo declara-
í çôes dc Yang, a visita que Eise-
ínlwwer fará à Cwéia zto prAxl-
Imo dia 12 de junho hão está
3 confirmada dc maneira con-
I creta.

Herter féz um veemente apelo
sw governo coreano qt» "tome
as Kwssdas r.c*-*es»irUs e con-

,<iMRM ftMftJTMrim * prote-ger os
,direito» democrático» da Bber-j
,4*de de país•„-;¦«. áe r-eufiii*-». dei.'impreas-i, bem «*&« a pres*T-vaçSo do tato secreto •> « elimi-

, wçio ds d»cnrr«;n-H;lo injusta
«entre os opositores poliUcos solps3mAh ne pc-dw".

Herter di«* que. o jpvérao¦*z.txiasãs *tr«s£ta qbs » «oda

de manifestações poli ticas na
Coréia "é um reflexo do des-contentamento popukr provoca-do pelos resultados das últimaseleições e das medidas de rc-
pressão que não está de ac-Arde
com uma democracia livre".

O embaixador Yang declarouaos jornalistas que Herter "dis-
*e apenas esperar que tudo isto
(a violência) termine logo, quesc cumpram os verdadeiros pro-cesjios diplomáticos c que o po-vo coreano se una para resolver

11 questío de maneira democrá-tica e pacifica". (UPI)

médio senão abolir a lei marcial e,
eventualmente, anunciar a "reali-
zação de novas eleições.

Julgam os observadores estran.
goros que a Coréia do Sul marcha
para a revolução, conquanto seja
impossível saber se essa revolução
irrempcr.*: dentro dé quinze dias
ou dois anos. Salientam os mes-*
mos observadores que o fato de o
governo dominar a' situação com-

prove b.ue Synghman Rheo contro-
Ia o Exército e a Policia de modo
total. Parece impossível, por outro
lado, que Synghman Rhee se reti-
re voluntariamente, conquanto não
se exclua á possibilidade do quaêsse presidente, que tem 88 anos,
nâo tenha a suficiente resistência
física para enfrentar uma situação
táo dificil. Cano Rhee se retirasse
da vida política, por um ou outro
Motivo, tudo faria prever que o
Exército séria chamado a entrar
em cena desde que. segundo os ob-
«ervadores, náo há qualquer por-sonalldade politica com autoridade
suficiente para resolver a crise.
Quanto á causa dos motins está noregime o na situação econômica,
segundo assinalam os observadores.
Reconheceu a oollcla quo os eo»munistas nada tinham com essa re»belião. Deve-se considerar que os

que se atiraram a rua eram em sua
maioria estuduntes desesperados
que temiam encontrar-se um dianas filas dos milhões de pessoBique atualmente se encontram semtrabalho. (P.p.).

SEUL — Fontes oficiais se mos-tram hoje preocupadas com a pos-sibilldade de que e presidente Ei»senhower cancele sua projetada vi-sita a Coréia, em Junho próximo,em conseqüência dos atos de vlo-lôncla neste pais. (U.P.I,),
SEUL, 20 — "Ê incrível que •meu povo, ao qual dediquei tôdâa minha vida, atua desta manei*ra", — afirmou o presidente Syngh»man na primeira declaração feita.-es-jó què começaram as msnlfes-tôvôea e <¦¦ motins contra o seu

govêmo.
Acrescentou Rhee: "Não obstante,não é este o momento de se dis-cutlr a causa distes acontecimentosou ...= procurar encontrar os res-

ponsávsli. A priüsalra tarefa quenos cabe é restaurar a ordem e alegalidade, de maneira que desaps-reça a necessidade da lei mareUl*.

Em comemoração à SEMANA ESCOTEIRA DO
ÃSO DO JÜBÜEÜ DO ESCOJISMO NO BRASIL

(DE 17 A 24 DE ABRIL)

o CORREIO DA MANHÃ
i.i-.crc, eomo ocorre há anos, em sna ediclo

de hoje, 21 ác abril, o

VII SUPLEMENTO ESPECIAL
ESCOTEIRO

<««e nio poder» ser vendido separadamente)

s

ISiLIA
Copitol éa ESPERANÇA

Vmixmm ü maior rcyotyãô pacífica em marcha no Bcasfl
HOMENAGEM E SATISFAÇÃO

ü fkm
I«íoc V. FRANCO

e set» fcBd«!ár1« prk reaRuçãt 4a ísorfar aspirai nacional
kwkfa, trigas sani.áfisi

R. GoaiaMzr*. !«2 — Tels. 31*1815 - U-tlti - 24-2«f
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feirn, 21 de Abril de 1960
1.° Caderno
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histórica

•em que se integra

na Federação

Brasileira 's

o 'EMado 
da Guanabara,

as. Companhias
i" '

da Organização Light,

que há mais
''':. '"*"

de meio século

contribuem

para o progresso
•da cidade,

¦ •»

reafirmam '.' '

a sua fé

na capacidade '.

realizadora

de seu povo.

O presidente da República ma-
nifestou o seu desagrado ptla apto-
vação do projeto relativo à òrga-
nização judiciária dc Brasília, ve-
lando-o rm grande parle. Nada
menos de tiiiinse vetos joram opôs-
los à iniciativa do Congresso, aliás
forçado pelos circunstâncias. '

Foi pena que o presidente não
fizesse o mesmo quanto à I.ei Or-
gânica votada para dar vida ao
Estado dn fhionákarei, li'<da ela ei
vada de incdnslilucioitalidadcs as
mais gritantes, bem assim em ir-
lação ao projeto sòbre a organi-
zação administrativa da' nova ca-
pi'-jl, onde figuram artigos t pa-
rágrafos de lal maneira eabelu-
dos, que só conseguiram aprova-
ção mediante o compromisso eis-
sumido em discurso, pelo 

' 
lider

Moura Andrade, dc que o presi-
denlc os vetaria.

Afirmou com efeito o represen
tante do governo -estar autorizado
a assumir lal compromisso, dando
a impressão'de que nenhuma rfti-
vida haveria sobre o velo presi-
dcncial a diversas partes da pio-
posição.

Entretanto, não houve veto ne-
nhuin, O projeto foi sancionado
integralmente, deixando cm situa-
ção inquestionavelmente vexáló-
ria, perante seus pores, o líder
Moura Andrade, que a meu ver
não merecia essa falta de consi-
deração do governo, o quem vinha
servindo com a maior dedicação,

. com sacrifício das suas comodi-
dades. trabalhando noites a fio pa-
ra poder dar conta do recado.

E' que o Doutor Jjjscclino não
liga> a esias coisas, preocupado só
e só com a mudança da capital,
ésse espetáculo inédito dc bagun-
ça, que assumiu caráter universal.

J\'ão sei como o jovem Moura
Andrade, moço'inteligente e ora-
dor primorost*. poderá se justifi-
car a respeito do ocorrido. Pro-
vàvehncnle, arranjará uma c.vpli-
cação qualquer para não brigar
com o presidente, muito embora
seja difícil, cm sã consciência, des-
culpar-se junto aos colegas, que
votaram na fé do padrinho,

O que está feito, -porém, está
feito, c não adianta falar.

' Xo tocante aos velos ao projeto
de organização judiciário de Bra-
sília, o Doutor Juscelino não dei-
xa de ter razão em quase tudo
Xão lem, todavia, na parte rela-
tiva ao pagamento dc custas, per
centagens e emolumentos a serem
cobrados pelos serventuários da
Justiça da nova capital; em selos
federais,

Era justamente essa uma das
partes interessantes da proposição
c que çhrfesfòridia a aceitação de

ACONTECEU...
GU1MA

Como t»nios outros, eu adotei!dns primeiras lembranças e dos
esta cidade. E, embora nem ho-j primeiros sonhos, dos primeiro?norário, considero-me carioca, desenganos c outros primeiros,lâo-bom-quanto. O que não slg-l Havia água e lavava-se a rou-
nifica esquecimento c indiferen-
ça em relação h minha Sâo G"i«-
calo do outro lado da baia, muito
ao contrário. Sim, Petúnio: pa-
pa-golaba e com muita honra,
_irn, senhor.

As primeiras lembranças fa-
Iam de uma rua do (im do En-
genho Velho com pretensões d<-
pertencer à Tijuca. A casa, sem
qualquer pretensão: ao mesmo

pa em casa. Corinheiras e arru-
madeiras e copeiras desfilavam
pela porta, à procura dc empré-
go. Vendeiro e açougueiro, qui-
tandeiro e padeiro surgiam sor-
rldetues, em competição, cada um
tentando servir melhor e mais
barato.

Era assim a* minha rua, assim
era a minha cidade.

Um dia porém, a picareta de
jeitão das outras, com a fachadajum prefeito arremessou-se ras-
caiada rente ao passeio, rasgada gando a Rua Nova. como ficou
pela entrada modesta ao lado e sendo chamada até mesmo depois
debruçando duas janelas pinta- de batizada oficialmente. E p
das dc verde. minha rua sofreu a influência da

vizinha maior, outras Ruas No-
vas vieram sendo aberias,' a mi-
nha cidade veio mudando.

Na casa da direita, morava um E eu próprio mudei de casa.
gordo. Com a mulher ainda mais mudei de rua, vim por ai mudan-
gorda c a filha gordinha. do tanlo e tanto.

A entrada era diferente, com
uma caixa de ferro, espécie de
cofre, guardando o relógio da
luz. t}ue o gordo fora apanhado
com a boca na botija .ou, melhor,
com os dedos nos ponteiros, rou
bando na medição da Light!

À esquerda, um quarentão ma-
gro. Também casado com uma
gorducha, quc, mais que gordu
cha, era barbuda, a coitada. Aos
fins-de-semana, êle sumia para
uma fazenda, ao que dizia. Di-
zendo-se também que ia mesmo
de encontro a outra mulher.

Na vizinhança, os outros mari-
dos miravam-no com inveja, as
mulheres de cara-amarrada.e os
garotos de olho comprido.

Aos domingos, a barbuda não
se escanhoava; entrava forte na
cerveja e cantava aos berros:

Recepção ao cardeal legado
e missa campal no Russell

b Domingo próximo, às 16.30
{.horas, o cardeal d. Jaime Câ-
i mar* receberá no Palácio S.•-Joaquim, o cardeal Cerejeira,
[ com a presença de todo o clero"" t associações religiosas.

Às 18 horas do mesmo dia•erá realizada na Praia do Rus-«ei missa campal, celebrada pori. emcla. o cardeal legado." 
e- C**}"*1!1'* ° eoro do seminário
5, José e comparecerão a essa•olenidade os cardeais e bispos,
o governador do Estado da•'____

ALTERAÇÃO
NO TRAFEGO DE TRENS
Os trens elétricos pnradoresque partem de D. Pedro IInao far&o paradas, sexta-feira,

das 10 ás JR horas, nas estaçõesde Mangueira, Rocha, Rtachuelo.
»an.pa«G, EüKcuhn Novò"e To-dos oa Santos, parando, no en-tanto, cm Lauto Muller, Sfio-_ Cristóvão. São Francisco Xavier,f • Silva Freire,

Guanabara e as altas autorida
des.

A Marinha formará seus va-sos de guerra em frente à Praiado Russel e o "Exército ilumina-ré a solenidade com seus nolo-fotes.
T,^l°-,„5ML GABINETE
PORTUGUÊS DE LEITURA
Realiza-se domingo próximo,às 21 horas, no Real GabinetePortuguês de Leitura, uma re-cepção ao cardeal legado d.Manuel Gonçalves Cerejeira,

promovida pela Federação dasAssociações Portuguesas, com a
presença de ( altas autoridades
»V_ c eclesiásticas. Talttrà d.H?«aer Câmara, arcebispo-au-xiliar do Rio de Janeiro.

Lei Reguladora do Estado da Guanabara
e Convocatória da Câmara Constituinte

URSOS PARA 0 ZOO
DE SÃO PAULO

o

Publicamos abaixo o texto in-tegral da Lei n.° 3.752 que ditaas normas para a transformação
do Rio de Janeiro em Estado daGuanabara e convoca a Consti-tuinte desta nova unidade daFederação. A Lei oriunda do
projeto de autoria do deputado
San Thiago Dantas, foi aprovada
pela Câmara e pelo Senado daRepublica, em seguida, saneio-nada pelo sr. Juscelino Kubits-chek, seguido por, todos os mi-nistros de Estado. * ,

LEI NO, 3.752, DE 14 DE
ABRIL DE 1960

O presidente da República:
Faço saber que o Congresso»Nacional decreta e eu sanciono aseguinte Lei:

Art. io, -va data em que seefetivai- a mudança da CapitalFederal, prevista no art. 4°. do
. las •D'»po-iÇÔeí Constitucio-nais, .Transitórias, o sstual D_jtri=

.»„ io Federal passará, em cumpri-\apor ment- flo que dispõe o I 4°. do' t* "t*-- nirt... . _...*.__ — si. _

SAO PAULO, 19 -
alemão "Cap Ortesrar
gou ontem . Santos troux"e dèu £2™*^Üuml^mvL.^Jmtursos para o Jardim Zoológico dé moa 

"^-'l^-S^08-™^
n«i- -U_ '"•—"¦ «« V~- u.3]JU_ q , 1-, QO

X. c."*- mesmo artigo, a constituir o Es-

Sâo Paulc. os animais, proceden- pp
limites geográficos, tendo

Capital e sédc do Govêrno'"'«i«. - -1 -.i |^«*' *-¦*-'"-us animais, proceden- d

JlClHO. réílí*1 -B-M-r-iu .. -s.i .li - -,..%. ' ,.,>. _J--. .._..____r_^_r„i_ _ r, ... ... 1_2mI«'_. 11 **rci? c ?-n«l"»Ç-o me dos veterinários do Ministéentre is cabinas 2 e 4. jrio ria Agricultura. "

dores lotados nos serviços trans-
íçndos o direito de contribuírem
para o montepio e para as insti-tuiçoes federas de previdência.

§ 4°. Ao Estado da Guanaba-
ra compete pagar:a) a remuneração correspon-
dente aos cargos isolados e de
carreira dos serviços transferi-
dos. cujo provimento seja poste-nor à transferência, com" ex-
ceção das promoções a que serefere o § io, alínea a; ,b) os proventos da inatividade
que vier a conceder aos servido-
res por êle nomeados;

c) as diferenças devidas ao
pessoal remunerado pela União,
inclusive o inativo, correspon-
dçntes às majorações de venci-
mentos, proventos e vantagens
decretados pelo Estado.

§ 5o. Os serviços transferidos
continuarão regidos pela legisla-
çao Vigente, enquanto nâo íor
modificada pelos Podêres com-
petentes do novo Estado, no qualincumbe sobre eles legislar in-
clussvê sobre o pessoal Iransfe-
riço bem como ãdminisirá-los,
provendo-lhes e movimentando-
lhes os quadros.

§6°. A transferência dos ser-
viçqs e dos bens e direitos neles

.¦i li *m
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i* 3011 «S
EM BRASÍLIA

LOWNDES & SONS, LTDA. têm
o prazer *ie comunicar aos seus clien-
tes e amigos e ao público em geral queacaba de instalar uma Sucursal em
Brasilia, na Quadra 7, Setor Comercial
e Residencial (Edifício do Banco Lown-
des, S. A.). Dora nre-stncn-. «-in -«..-

—  - *m, ¦g-mmmr mmm j-c-U,-

serviços na nova Capital, onde, princi-
polmente como procuradores, poderãocuidar de seus interesses junto às
Repartições Federais.

lowndes & Soas, Lido.
Quadra T5 S*t*r Comercial e Residencial

(Fd-ÍKi.*. do Banre L-wndr*-, S. A.)
BRASÍLIA

ADMINISTRADOR!» DE BENS
CORRETORES DE IMÓVEIS
TROCtUADORIA KM GERAL

,.._ e aos bens e -..».,.,,., ,„,...
aplicadas e compreendidos far-

, t—;,-„ --, - "~"--'í- , ;e:a mediante termo assinado nosArt. 2". Passam ao Estado da Ministérios competentes.Guanabara, a partir da data d. Art. 4». No áa 3 dc outubrosua constituição, independente-j de 1980 serão eleitos o Governa-tnente de qualquer ato de trans- j dor do -.stado da Guanabara e
,,-ereiicia. os direitos, encargos elos Deputados à Assembléia Le-
|| obrigações do atual Distrito t>-! tmlaíivn, a qsinl «ta-st ird_i_Lm£n^íícíai. o domínio e posue dos bensl te funçiò constituinte.moveis ou imóveis a êle perten-t S 1°. O mandato de Governa-
| centej e os serviços públicos por 

"
êle prestados ou mantidos.

Art. 3o. Serão transferidos ao

dor terá a duração de cinco anos.
o mandato das Deputados ter-

 „„ minará a^31 de janeiro de 1963.
Estado da Guanabara, na date de* -*-2i>" Caberá ao Tribunal Re-
sua constituição, aem qualquer i l.10-1*1 Eleitoral do Estado da

; indenizaçio, os sea-iços públicos 'Guanabara, em que se terá
.dt* nature-a local prestadas ou transformado o Distrito Federal, cões em contra
; mantidos pela UniSo, os servido- í Pl'csjJir e apurar as eleições re- Rio de Janei
ire» neles lotados e todos os bens! , das ne*ne *rliK" e expedir di-jde 1960; 1S8.°

* direito-* neles aplicados e com-'plí"),8* *m eleitos. e 72° da Repú
5 3o. A eleição do governador!preendidos. > >••• \

I io o, «ervirr,. -r. tr»«w. ' 'c s*** deP"ut°8 a Assembléia Le
ri-los' i f^^JS^^^Jírl^^^k^^.à» 

Guanaba
¦jrCivil _ iríiü.sr, pssj-ir1 ***
Irwdiçâo do Estado da GD ra, « ficam sujeite* i a„ne estadual, tanto no <jue se re-

ra será feita mediante cédula-r»~/«.-. .".. 1 ,*CI". ml? rneoiante cctlula
.M! ^StSlí: te?^ *?ô^dt, «"> •¦» instru--lansça-içoes que viesrsT, a ser b*"*i-*à*r_"r

IS' ÍSSÍ íÍUjfÍl°«"* L^ii-jíS. T^bunaílüp^rior ÍWSSL
lf^ í «?«niW«a«?-Í^ >e "?-A Art* i0- * ASblêia Lcgtí-
|,itl« »._rtrgani.r»ç*() d*-«s« .servi-i lativa. cm-t-slmiit- »»..-;-.-
»•.¦»-.- íi'ri,r> mt» riT.j' ¦n— ¦¦ ¦¦¦ ¦ ___>• *-__•_ 1 _r_ . ___,?_ .a. --———-™ u.ni ... -
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Art. 7°. O Poder Legislativo
no Estado da Guanabara conti-
nuará.a ser exercido, até que se
promulgue a Contituição, pelaCâmara dos Vereadores, eleita
pelo povo em 3 de outubro de
1958, à qual competirá, além dor
podêres reconhecidos na Lei nú-
mero 217, de 15 de janeiro de
1948, o de aprovar os vetos im-
postos pelo governador provisó-tio, ou rejeita-la1? por dois térço3
de seus membros.

S Io. Os membros da Assem-
bléia Constituinte e os atuais ve-readores integrarão, a partir da
promulgação da Constituição e
na forma que esta estabelecer, a
Assembléia Legislativa do Esta-
do ria Guanabara, respeitada a
duração dos respectivos manda-
tos .*

§ 2o. Até a promulgação da
Constituição caberá à Assembléia
Legislativa, além da função cons-
tituinte. a de legislar sobre a or-
ganizaçio administrativa e jttdi-ciaria dr, Estado da Guanabara.Art. 8". Até * pussè do gover-nador eleito em 3 de outubro de
1960, o Poder Executivo será
exercido por um governador
provisório nomeado pelo presi-dente da República, com a apro-
vação da escolha pelo Senado Fe-
deral.

Art. 9o. Continuarão vigentes
no Estado da Guanabara até queos poderei! competentes os revo-
guem ou modifiquem as leis, re-•rüsmsítte;, decretos, portarí-ã ê
quaisquer normas que se acha-
rem em vigor no atual Distrito'
Federal no momento em que éste
passar a constituir aquela uni-
dade federativa.

Art. ,10. A presente lei entra-
rá em vigor na data de sua pu-blkaçáo. revogadas as disposl-
ções em contrário.

neiro. em 14 de abril
da Independência

jública.
Juscelino KubitttcJiefc,
Armando Ribeiro Faiífio.
Jora,- do Poço Af-fto-o AíflifJ,
Otíylio Denyt,
Horário L«f/«?r.
S.' Part de Almeida.
fcrnàní dc Aiüsm! Peiroto.
Fmtflstdto .Vobreoa,
Fr<iiifr'.ío"Tde jif-i,'o, ,.Mano Pinotfi.

itiif» idéia tantas yêsQ pleitcadt
sempre derrotada pelos potentados
donos de cartórios. Brasília é uma
Coisa nova. A medida poderia ser
perfeitamente posta em prática, in-
clusive porque não havia ainda
nenhum serventuário nomeado e
os que o fossem já entrariam rm
função dentro da nova ordem.

O Doutor Juscelino talvez não
tenha visto a matéria por êsse ân-
gido, 011 talvez já tenha os seus
candidatos mineiros, o que é mais
provável.

Foi pena. porque reahiícute o
projeto nesse particular é que cs-
tava certo.

Errado eslava aquele outro pro-
jcto quc estabeleceu Câmara de
Vereadores cm Brasília, numa ho
ra em que o exemplo da Câmara
do mesmo gênero aqui, aconselha-
ria o contrário. Todavia, o presi-
dente não vetou o dispositivo, Bra-
sília vai nascer, ou já nasceu, dês-
se modo. envolta na politicagem,
com uma Câmara de Vereadores,
erro funesto, como se verá cm fu-
turo próximo. \

J'ai ler, também, senadores e
deputados, devendo ser os primei-
ros, na eleição a se ferir cm 1062,
o Doutor Juscelino e o Doutor Is-
rael Pinheiro, os dois grandes da
obra. ' 

AH Right

Ai, "seu" Mé!..,
Ai, "scu" Mé!...
Lá no palácio das «íattias, blé
Nào hás de pôr o pé.

Aos fundos, dona Sinhá com a
sua família imensa. Destacando
o filho mais velho, o Candlnho
que gostava de cantar. O que
não conseguia por causa do. um
ptgarro permanente.

À frente, a rua, alternando en-
tre" rios de lama e esteiras de
pó. Além da rua, o campo das
peladas diárias.

* * *
v "

A vizinhança formava romo
que ujna família, todos se dando
da melhor maneira e comuni-
cando°sc através dc uns tapas
nas paredes comuns, aignlfican-
do como que. um toque de cha-
inada para a conversa de jane-
lfcn para janela.,.

¦— Espero nâo incomodar, dona
Joana, mas eu posso utilirar-me
do seu telefone?... Um instan-
tinho só... Para a Repartição do
Jiiiin/10... O coitado esfá com
uma en.raqtic-ca que a senhora
nent imapitia...

Dorfa Joana não se incomoda
va, ficava com pena e atérecel-
tava um remédio muito bom, que
havia curado o sogro. Enquanto
"seu" Júlio cozinhava uma bru-
ta ressaca e cantava cm surdina:

A minha cidade ficou ditercn-
te. Cresceu desordenadamente
apertada entre o mar e o morro
tirando terra daqui para cobrii
ali, subindo e aumentando em
uma violência desmedida.

Os vizinhos são estranhos, nào
há empregadas domésticas, não st
encontram os comerciantes do
bairro batendo à porta. Falta
água nas torneiras e os esgotos
funcionam mal, as ruas sâo e*-
buracadas e tém os bueiros en-
tupidos, os transportes sáo escas-
sos e o trânsito é confuso.

Sim, que a minha cidade cies-
cou e cresceu, tornou-se adulta
e hoje recebe um marco: deixa
de ser a Velhacap para transfor-
mar-se em um Estado, o da Gua-'
nabara. Livra-se dos que quase
a degradaram e promete voltar à'
condição de cidade aberta e amá-
vel e simpática, sempre lider,
com aua alegria de sempre, com
o seu jeitão inconfundível. Parn
o que terá a ajuda de todos nós
que aqui continuamos gozando
dos seus encantos, que rcalme|-
te as outras terras náo têm,..

CIDADÃO CARIOCA
OTTO MARIA CARPEAUX
O plenário da Câmara dos Ve-readores aprovou ontem, por in-dicação do sr. Albano Marques,a concessão do tlltiln dc Cidadã n

Carioca ao escritor Otto MariaCarpeaux, nosso companheiro deredação, austríaco de nascimento,cidadão brasileiro naturalizadodesde 1944 e integrado, há muitotempo, na vida cultural e nasatividades jornalísticas do país.

REPÓRTER DO"CORREIO DA MANHA"
RECEBE PRÊMIO

Não quero saber mais dfia,
iVão quero saber mais dela...

— Afetí filho, dá um pulo na
casa dc dona Ze.tnha e pede em
prestado o Correio da Manhã de
hoje... E' para ver o programa
dos einemos... Já mondo de
«olta..,

Era -assim a minha rua sim-
pies, assim era a minha cidade
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Realizar-se-á segunda-feira, dia
25, ás 20,30 hora?, no 7.° andai
da ABI, a solenidade da .nlrega
dos prêmios instituídos pela Mer-
cedes Benz'dó Brasil nara o mr-
lhor trabalho jornalístico sobre a
Caravana de Integração Nadouni,
recentemente realizada a Brasi-
lia. Alcançou o primeiro prêmio—- de Cr$ 100.000,00 — a repor-
tagem "Dez dias na Bclém-Bra-
üllla", dc Afranio Melo ("Diários
Associados"). Instituído pela em-
presa promotora do certame —¦
devido ao êxito alcançado pelainiciativa e o interesse quc des-
pertou nos meios jornalísticos —
um prêmio complementar de Cr$
50.000,00, fei o mesmo dividido
entre os autores das reportagens"Coluna Leste rumo a Brasília",
de Marcelo Escobar (Correio da
Manhã) e "Caravana da Integra-
ção", de José Rego ("O Semn-
nárlo"), Foram conferidas meti-
çôes honrosas ás reportagens"Norte c Sul marcaram encontro
no coração do Brasil", tle Ana
Arruda (-Jornal do Brasil); "Go-
vernadorps de nove Estados, etc",
de D'Alcmbert Jorge Jaccourl,
Valentim Lorcnzetti. Murilo A,
Fclisberto e Carlos Moreira r'pr-

jrcira ("Folha de Sfio Paulo";;'Coluna Sul da Caravana", do
INinivc Figuelró ("Diários Asso-
ciados" do R. G. tio Sul) e "Ro-
dando até Brasilia". de Geraldo
Octavio Guimarães ("O Globo").

DR 6IIVAN TORRES
Jmpottnrl'- Do-nçtn rto smd • is»!*»-

riu». .TÉ-Nupel*l. AM*mh!é|» 9». »! 7»,
Ttl. 4MtmttM í-n , 18.30 -• lt fe.
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BENEDITO BARROS
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Gustavo Philadelpho Azevedo
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LABORAÍÓRIO

ESTADO DO RIO
VAI VENDER MATERIAL
RECUSADO
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F.AJS. LEVA JORNAIS
CARIOCAS A BRASÍLIA —•
Num ge-sto dc sensibilisadora
cooperação com a imprensa,
a F.A.B- tendo em vista.uma
recomer.daçío do presidente
/4a« V a» t - V*-* *•» lm.A**.****> ._-,--*_-—.

um f-riiço provisório de
transporte dos matutino* do
Rio de Janeiro para Brasi-
lia. Estando as empresas
de avia-cSo eóm todos 0;
seus aparelhes ocupados no
transporte relacionado com a
isuuíuraçáo da nova eapt-
tal at Republica e impossibi-
-itadaf. mr*.;nt:'.!í,ne>r.*ffr.:r. de
le%ar, pela madrugada t*% jer-rati cariocas àquela cidade.
foi ür.hei-sdo ts auxilio «ío Mi-
n.<-:tr,t> da Aeronáutica, que
gentilmente se prontífkou *
ruíi ^tsa valiosa coíaíxa-açifl
com t iB-ptettM. Aí 4 hora» n
tmietn. *.bi a-rtirt da FAJ3..
roma&dJMÍo pela to5«*stí»-<*oro-
r.ei Oia-eio Jsrdlm. tendi, w
mo sejr*-r«di-Híãl*t*H'„ u major
Marcete Ciem*»**»---» eeir»
rr.embrros da tnptiiaíio ntsu.

gentos Audir da Conceição
Gorjáo e Joio Alberto Morei-
ra -b-ilhomen., deixou o atro-
porto Santos Dumont, levandoos matutinos do Rio. que, as-
sim. circularam já ontem nor-
•rríS.rr.-íTtw- c«j oíãsiifb, ?.i;"r:**-
nes de pessoas qs*e transferi-
raro suas residêncífes para o
Planalto teráo. pois, a gatit-
façáo de continuar a ler «¦«•. or-
stár>s dc rua simpatia e ptefe-rência. Na foio acima, fia-
grante colhido por ocasião da
partida do avia». vè-»e o pre-sidente do Sindicato daí Em-
presa» Proprietárias de Jor-
nai* e Revistas db "Rio de Ja-
oeíro. dejHitailflí Chagas Trt\-r
tas. as-istituto _¦<•- rrr.*}»tc-ie
útft jornais.

DR. VIANNA JÚNIOR
j T(XÍ « OI .«•-.. ()* MfüSS». !-..-•!•:•.,<-.-..:* iH*i-»ioi_<ico«, Staqul-
jmiect. -.tf- r .-. ;., « «tei. »
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1.* Caderno CORREIO DA MANHA, Qulnía-felra, 21 do Abril do 1060
"À MELHOR HISTÓRIA SÔBRE SUA CIDADE"

tirf3"iTí1l*-,l -, , f-iV-iWHii-til ili W-ililml

CMCO ESCRITORES APLAUDEM CONCURSO
LITERÁRIO LANÇADO POR ÊSTE JORNAL

Cinco escritores que flieram parte
«In comissfio organizadora do concur-
•o pira escolha do "Príncipe dos
Poetas Brasileiros" , organizado o ano
passado pelo Corroía da Manha, ma*-il.estam-se, agora, aõbre o novo rer-
time literário lançado por tste jornal
¦Invés da coluna "Escritores e LI-
vros": "A Melhor História Sabre Sua

Cidade". SUo eles: Peregrino Júnior,
Austregésilo de Atalde, Valdemar
Cavalcanti, Celso Kelly e Antônio
Ollnto.

Afirmou Peregrino Júnior, presl-
rifn.n da TTnIRn BU^II-Hra Ho K^H*
tores:

— Acabo de fazer um minucioso
estudo sobre o conto brasileiro e vc*

W **tfL \ O futuro constrói-se

i MmJjBmmk* aflora!
W ^$W*\ O deposito seu dinheiro

mh*V»S»

rlflquel, com ilegrli, que a história
curta 6 o gênero literário preferido
pela maioria dos nossos escritores,
desda Machado de Assis. Atualmen
te, nfio há ura grande Hedonista que
tonha Iniciado' sua carreira literária
sem haver escrita ontes um conto,
da mesma maneira que antigamente
ninguém começava sem fazer um
soneto.

Acrescentando:
Isto demonstra a importância

atual do conto. O Correio da ManhS,
portanto, com esta Iniciativa, velo
atender a uma necessidade do nos-
so' movimento literário, procurando
revelar ao Brasil .novos escritores
que ainda nfio tiveram oportunidade
de aparecer.

A ACADEMIA APLAUDE
De Austregésilo de Atalde, presl-

dente da Academia Brasileira de
Letras:

O concurso "A Melhor História
Sôbre Sua Cidade" é uma iniciativa
que merece todos os aplausos porque,
se estendendo a todo o pais, poderá
ser um ponto de partida para a con-
sagraçilo nacional de alguns escrl-

HJ^|í*H?.*vaI
;S*#».' 
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Agrava-se a crise no PTB
por causa do secretariado

tores que ainda nfio so revelaram
ou cujo valor continua ainda desço*
nhecldo. O tema proposto pelo jor*
nal, ¦ vida de qualquer comunidade
brasileira, permite, pela sua vastidão,
que, em quakiuei recanto do Brasil,
um escritor se associe a uma com-
petlçfio destinada a abrir perspectl*
vas a muitos jovens que queiram,
dessa maneira, começar sus carreira
literária. Como presidente da Aca*
demla Brasileira de Letras, aplaudo
com entusiasmo mais esta oportuni-
dade que o Correio da Manhd ofere*
ce aos escritores para obter uma con*
sagração digna de seu/ merecimento,

PELA CULTURA
Depoimento do ensaísta Valdemar

Cavalcanti, colunista literário da "O
Jornal":

— Mala uma vez o Correio da
ManhS lança uma iniciativa k altura
de suas tradlçóes como Instrumento
eficiente de difusfio da cultura bra-
«ileira. Ainda no ano passado, o
grande matutino promoveu, com um
êxito acima de qualquer expectativa,
o concurso, em Âmbito nacional, para
escolha do "Príncipe dos Poetas Bra-

¦

ffl_____ 
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Peregrino Júnior

slleiros", E agora vemos lançado um
certame que há de despertar em to-
do o pais o maior interesse, isso em
proveito da cultura braslellra.

CONVOCAÇÃO DE ESCRITORES
De Antônio Ollnto, poeta a ensaísta;

colunista literário de "O Globo":
— Em pri mel ío lugar, o conourso

literário tem a vantagem de convo-

(Cunünua na, 10» página)

Continua a crise interna no
PTB carioca por causa dos íu-
turos representantes partidáriosno governo do*sr. Sette Câmara.
Conforme noticiamos em nossa
edição de ontem, há um choqueAntro a bancada de vereadores
do PTB e a sua comissão exe-
cutiva regional. Foram elabora-
das várias listas de cândida-
tos para as secretárias de Edu-
cação e Cultura. Para o Depar-tamento de Estradas de Roda-
gem havia, a principio, um can-didato único, o engenheiro IvoMagalhães. Mas depois surgiu,da parte da Comissão Executi-va, o engenheiro Mário Cabral,cuja candidatura ao pôsto con-
tribui para agravamento da cri-
se,
NEGOCIAÇÕES COM JANGO

Nada ficou resolvido nas con-versações entre os vereadores, osenador -Caiado de Castro e osr. João Goulart sôbre o preen-chimento dos cargos a disposi-
ção do PTB. Desde a noite deanteontem até «¦ madrugada deontem, os vereadores Celso Lis-

boa, Geraldo Moreira, Solo'
mão Filho e Amando da Fonse*
ca e o sr. Caiado dc Castro,
examinaram, detidamente, tôdas
as faces da crise intestlna queestá dividindo elementos da
cúpula trabalhista em fac» do
secretariado do Estado da Gua*
nabara. O sr. João Goulart, após
o encontro, arrumou as malas
c seguiu para Brasilia e sòmen'
nte voltará amanhã ou depois,
não vencendo o impasse. Mas
sabe-se. de antemão, que o vi'
ce-presldente da República ad
mite a divisão das pastas entre
a Comissão Executiva Regional
e a bancada dos vereadores. Ca-
da grupo ficaria com uma se-
cretaria. Também concordaria o
vice-presidente da República
com a entrega dc uma relação
de todos os candidatos ao sr.
Sette Câmara que assim, teria
liberdade de escolha,

DECISÃO CABERIA A JANGO
O senador Caiado de Castro,

voltando a I__er declarações ao"Correio da Manhã" sôbre a cri-
se trabalhista, afirmou que ha-
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via, assentado, com o .vereador
Celso Lisboa, o critério ipara' a
indicação dos represen tantes i. do
seu partido do novo Secretaria-
do. Assim, a Executiva ficaria
com uma secretaria cios vetea-
dores com outra. Mns depois) fô-ra informado de que, os verea-dores pleitearam as duas «sopre-
tarias para os seus candidatos.
Observou o senador petebifta
que a executiva regional díluestritamente dentro dos*Estfitu-
tos partidários e éle,; ademais,estava autorizado' pelo* sr. • JoãoGoulart a conduzir as! negocia-
çôes em torno desse problemaJOsr. Caiado de Castro não se n_5s-trou intransigente com Telaçtò- anomeação aos candidatos | daExecutiva, admitindo, ainda, quoo sr. João Goulart resolva, ed-mo achar mais conveniente, iês-
ses casos que estão perturbandoas relações entre dirigentes do
partido.

NOMES MAIS EM -:
EVIDÊNCIA

Do PTB continuam mais emevidência para as secretarias?da
Educação e Saúde os srs.- Sàlo-mão Filho. Roberto GonçalvesLima, Milton Pereira. CatrtroMenezes, Lopes de Assis, (can-didatos dos vereadores) e JoãoMachado, Floriano de Gols, Ro-berto Acioly e Adamastor Li-ma, (candidatos da Executiva) eIvo Magalhães e Mário' Cabral,sendo o primeiro pelos dois gru-pos em choque- e o último-sò-
mente pela Executiva.

SECRETÁRIOS DO«PSD
Têm-se como jpràticamentei ln-dicados os srs. Erasm_s> MartinsPedro e Tedim- Bareto para assecretarias de Interior e AéJrl-cultura. Também está no páreoo sr. Lopo Coelho para a Agri-cultura. Como, entretaiito, osdirigentes pessedistas ainda ínãofalaram claro sôbre esse assunto,esses nomes figuram no noi.-

ciário apenas por serem maischegados ao comando do prlnci-
pai partido situacionista.,

AS DEMAIS SECRETARIAS
Para as demais secretarias,cujos titulares serão escolhidosdiretamente pelo governadorSette Câmara, — Finanças. Ad-ministração e ViaçSo, — não seconhece, ainda, os, candidatosmais cotados. Provavelmente osseus ocupantes somente serãoconhecidos depois dos festejosda inauguração de Brasilia.

ALISTAMENTO MILITAR
Todo Brasileiro devera «llstir-ee

para o Sftrviço Militar, dentro : «doa
pTlmelros seis meses, após completar
de-esíete anos d. Idade. Este nlls-
tamento poderá eer feito ao coniple-

tar dezesseis anos.

É MUITO FÁCIL O AL1_*MMÍn-
, TO MILITAR

Basta procurar o órgfio do Ber-
viço Militar do seu município ou
bilrro com a certidllo do Nasclniéi-
to (com firma reconhecida), ou-pro-
va equivalente e uma fotografia: da
3x4 cms.

O alistamento fors do prazo tia-
gui. acima, ocasionará a n,<;iracSo' rio
multa, prevista era lel.
FAÇA-SE HOMEM, ALISTANDO-

SE PABA O SERVIÇO MILITAftl

ASSISTÊNCIA AOS LÁZARO. 
"

Com a sua contrilnilçfío n o st a
Campanha que visa salvar centsnau
ds crianças do contágio da lepra, vo-
cS estará praticando um ato de alto
ssntldo cristão e patriótico. Enrloiua
ajuda, p&ra a sede da Bocledadfti do
Distrito Federal de Assistência aosILá-
raros. Av. Almirante Barroso., ti —
sala 600. Tel. 43-8304.

TÓRNEIRUS E
REGISTROS '^

IJ3ECR.*-»-". Podrdo de Qualidodo

BUENOS AIRES
[SUS HOIUE5 MAS C.NTRICOS]

[CURIDGE HOTEL!
Tueumón 535

tXup oeondielenorfd
«*i lodo» «tn ombleriM»

;hotei continental;
Oiooonot Node 725
t\lia ocondltlanod»

«n t-v!.-. tui rtr,!..fr.vi

!t.lCHMONDHOm«
Florido -470

Cl mãt ««.'.nor*,''.

^TEtE
INTERNACIONAL

TELEGRAMAS

/^\

via S^dumal

\é. MARCA QUE GARANTE O PRODUTO

Quadros - Pinturas
Compro c pago bem qu-

úm madernôí, iR.pre»iof.itli.t
íefido FaiM», Cubiile, pBmto,

rio, Sesok, Chagai!, 0»-
«as, bom, Deraíri, Yia.firJf,
Dufy, Mafijís, Marque Mo«-
miê, SosRf* e wtm. hat-
w pm H. I Hotel Serra&r.
ktkiftk preçn e fw>mte.
e se pss.físl, mm f-sfsgri*
fin. Ua a iteflde.wf tik-
km. **«#
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1960

O TEMPO
PBKV18AO VALIDA PARA HOJE

Tempo instável melhorando no d**"nio(UO J)K JANKIRO - NITEH6I¦¦"¦'-»'" ''i' período. Temperatura em dsilfnlo. Vento» quadrante Sul, (¦«-'cos. Mt-tlma; 28.7 -- Praça B. d» Corumbá. M'ntm«- 10.1 -- Pr»ç» Bitd» Taquara. SAO PAULO K CURITIBA
•m
Nor
fracos, VITORIA -- Tempo inil»vei, pi•m deollnlo. Veoto» do quadrante Sul, fr»cos 2S1.0 HORIZONTETenipo InsUvsl. Temparatura elevada, declinando apda. Ventos qudiante Norte, fracos rondando par» Oest* niod.rsdoi. CUIABÁ — T»mpn mibUdp. T»mp»ratura em daollnla. V»nto» quidrinle Kul, fracosUAIJQR X iiKiMKK — T»mpo n
niisdrante FjiU, fraco». hrakiI.ia. distrito federal - tempo nü

n» Taquara. SAO PAULO IC CURITIBA - Tempo nublado. Teniptratural
•rn declínio. Vento» quadrante Sul, fraco». PÔRTO ALEORÍ! E FLORIA-,
jSOPOLIS — Tempo bpm. T«mp»r»lur» estável. Vento» quadrante Uite,Ú

n*H
NAI.VAliou X iiKtMKK — T»mpo nublado. T»raper»tur» »«távei'. Vento»qu»(lrante E»U, fraco». HRAKiLIA. DISTRITO FEDERAL ~ Tempo nu-hl»Uo. Jnstablll.ando no fim do período. Temptratur» elevada, decllnan-da apon, \_„l,>t Uu uiisiUaiile .xoiie. frteos, rondsndo psra Oeat», mo-doiadoa. ESTADO* Dí) RIO GRANO- DO iUL E SANTA CATARINA —
£_._-!_ ™ _?*!-£.'a*UI"** ••t*v»l. V»nto» quadrante K«t», fr«eo». KS-
J^r,* -0,? p.ARAN-*_•" ¦*•• PAULO - -impe nublado. T.ras.ratura em
. ní1?,*.---!-!?.".'--'"'"''"'^ *•"'¦ ft*co'** «-«TAD08 «O RIO DE JANEIRO
ii *-{ijA*,*-*»--AI»*** — Tampo Instável, melhorando no decorrer do p»-

DOS DK MATO QROSSO E SUL DE OOIAStura em declínio. Ventos
Tempo nublado. Tciupert-

l
1B0

st.if.Pi. .* ». w-maí'-" SH*4™0** JI1*!' tr__co"- ««TADOS DA BAHIA,.tmiou-e |; A1.AGOA8 — Tqmpo nubUdo. Temperatura eatável. Vento»
S__teS-*-J!í*'- "¦»«0,• ATADOS OE PERNAMBUCO, PARAÍBA I! RIO
2!__-__fi -0. N1RT1 ~_._lVÍP0 -n-bUflo. T»mper.tura estável. Ven o»quadrante K»U, fr«co». ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Temp» lmtá-vel. psiicml** ooadonal». T»mp»r»tur» em declinlo. Vento» qutdranleSul, fracos.

CORREIO OOS ESTADOS
I." Ca-Tcraó

Auxílio imediato às vítimas
das inundações do Nordeste

O ministro da Justiça assinou militar indicada ao coordenador-•to dispondo que lhe ficam su*
bordlriados, na qualidrde de coor-"denador-geral, todas as provi-
dênclas o recursos do governo íe-
deral que representem auxílio
Imediato às vitimas das inunda-
icõea do Nordeste, incumbindo-
lhe, igualmente, a articulação
dos esforços e iniciativas das en-
tldades públicas e privada» que
se proponham o mesmo fim. De
acordo com o ato referido, con-
sideram-se medidas assistenciais!
imediatas a evacuação, abrigo,
alimentação, higiene e socorros
médicos às populações atingidas!
e, igualmente, o seu retorno aosj
locais de origem. A juízo do coor-
denador-geral, poderão ser sollci-
farias aos órgãos competentes ou-
trás providencias que represen-
tem auKÍlio imediato às vitimas
da.s inundações, do Nordeste e,
particularmente, aquelas que te-
nham por fim o -"estabelecimento
dos sistemas de transporte e o
Imediato aproveitamento agrícola
das áreas de vazante, tais como,
reconstrução de cercas e distri-
buição de sementes e, ainda, a
l|beraç|o de verbas cujo emprego
proporcione colocação de mão-de-
obra das rogides atingidas. O
coprdenador-geral apoiarl e ori-
entará as iniciativas dos parti-
culares que se proponham os ob-
jettvoj definidos no art. 1°, envi-
dando esforços para 'entrosá-las
com a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil. Compete-lhe es-
tabelecer o sistema, de sviprimen-
tn às zonas de atendimento, so-
licitar meios de transporte ter-
restrei, marítimos e aéreos, or-
ganjzar as cargas e ffxar as prjo-
ridades de embarque; •'• r ,

geral pelo ministro da Guerra. A
ampliação das zonas de «.tendi-
mento dependerá de expressa
autorização de coordenador-geral,
mediante prévia verificação porautoridade militar indicada pelpministro da Guerra.

(Coptlnua na \4.» pág.)

TOMATB A 120 CRUZEIROS EM NATAL - Todo. 0, éraéo»d» Imprensa ét Nat.i. bem como tt ••ta-ães dt rádio .-..„ ,«¦»»*nhado. tm grandt campanha contra « carestla ctt vldt qut Vtm St¦batendo -obre «população potiguar. Diariamente oi prece» do»artlwt. d» prlm.lr. necessidade sobem »».u»»»dtr»m»ntt, verlfl-c.ndt,.», também, a falt» do» mal. n.cená.lot flntrt» tllmtntlclos.Durtntt o» dia. da Semana 'mt., , tbt.tt.lmtnlt d» cld.d.¦OfrtU verdadeiro colapso, principalmente ne setor pelxtrlt, dt vtiqut nio atendeu «t» que procuravam adquirir ptlxtt.Quanto i verdura enteo nem •» ftlt, pol», basta dl.er qu, o
ÍÃT) . * "" ' ° pr,ç° "° írüMlro» MT Vulto*

R. GRANDE ÜO NORTE
tem. ui-hi VASP nan o Wi<. de
Janeiro, de lá rumando psra anova capital. (Asp)

PERNAMBUCO
r,_2i ££5PS DE INTOXICA-.
ÇAO PROVOCADA POR PM*
Xa — Segundo boletim forneci*
do pelo secretário da Saúde, fe-
glstraram-se durante a Semana
Santa nada menos de vinte no-
vos casos de intoxicação.

Desses casos, dois ocorreram
na quinta-feira. «n<jnan**> »« H»*
mais verificaram-se na sexta-feira santa.

As vitimas foram atendidasno Hospital Pronto Socorro, nâose constatando, felizmente, ne
nhum caso de maior gravidade(Asp).

MINAS GERAIS

AUXILIO AOS FLAGELA*
DOS — Por intermédio do co*
ronel Aurlz Coelho, Comandan*
te do Grupamento de Engenha*
ria, foram entregues ao Bispo
Auxiliar de Natal, 12.953 qui-los de mercadorias destinadas
aos flagelados das enchentes
deste Eãtado. (Asp)

.REPRKSENTARAO O RIO
GRANDE DO NORTE — Variai*
autoridades potiguares assistirão
como convidados especiais, a
inauguração de Brasília. Além
do governador Dinarte Mariz,
representarão u Rio Urande do
Norte nas solenidades de hoje,
diversas autoridades estaduais.
Dessa forma, tôdà a bancada po-tiguar na Câmara Eederal esta-
rá presente, bem como dom Eu-
gênio Sales que viajou, anteon-

RIO GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE RURAL — Acriação de uma Universidade

Rural, na cidade de Alegrete é,
agora, um dos principais obieti-
vos da Superintendência do Pia-
no de Valorização Econômica da
Região Frpnteira Sudoeste do
Brasil. -.

Isso foi o que constatou a re-
portagem por ocasião da reu-
nião convocada e presidida pelo

COOPERAÇÃO .DO-íífíXlf.RÒITQ

Nas zonas de atejtídimento, a
direção, coordenação* <e .extjcuçãô*
dos trabalhos de soqórfp ca-berãó
?n ''omannantfi da HBjjjão'Mlitlar
rçspectlva^ "^^outr^agtoridgde•¦ w

Preparativos nos Estados para
o recenseamento geral do país
Está sendo realizado no Rio

Grande do Sul o censo agrope-
cuario. Trata-se de uma opera
ção de interesse para o Recensea-
mento Geral do*psls, no corrente
ano, para cuja realização o go-
vernador aíaba de manifestar
seu apoio e colaboração, no que
disser respeito à participação da-
quela Unidade Federada.

A declaração do chefe do Exe-
cutivo gaúcho sôbre o assunto
consta de mensagem lida pelo
representante do Rio Grande do
Sul na solenidade' de aberiura
dos. trabalhos da Assembléia Ge-
ral do Conselho Nacional de Es-
tatistica. Delegados de todas as
Unidades da Federação, perlen--
centes aos quadros dirigentes do
sistema estatístico nacional esta-
vam presentes. As reuniões pie-
nárias da Assembléia realizam-*
se diariamente na sede do IBGE,
devendo encerrar-se os tra-
balhos no dia 26 vipdouro, em
Brasília.

Os assuntos ceusitários ocupam
lugar de destaque nos debates de
temas estatísticos que motivam
a;í*eynião. Como se sabe, realiza-
se reste ano em todo o pais o VII
Receijseamehto Geral, empreen-
dimento nue requer uma conju-
gação de esforços de todos os

prgãos estatísticos regionais. Na
oportunidade deste encontro, se-*
rão acertadas medidas da maior
importância para o ê*xito da ope-
rjção. . .

Amanhã dia 21, os delegados i.
Assembléia Geral do Conselho
Nacional de Estatística farão uma
visita ao Serviço Nacional de
Recenseamento, quando serão in-
telrados das diversas providên-
cias que o órgão censitário está
pondo em execução çom vistas àrealização dos censos no correu
te -ano.

Em 'contato com ,os técnicos
censitários, os delegados à As-
sembléia têm manifestado o in-
terêsse com que os governos de
seus Estados acompanham a fase
preparatória do Recenseamento
ps comoi deü provas o governa-dor gaúcho — dispostos a pres-tar toda a colaboração ao seu
alcance. Aliás a opinião unânime
da Assembléia é de que o Recen-*
seamento Geral, na atual conjun-*
tura, se reveste de impor-ancii*
idêntica à de Brasília, ambos os
empreendimentos vistos , como
obras de integração nacional anova Capital," como marco de
uma nova era e o RecenHeamen-*
to como base objetiva psra ot
planos nacionais de desenvolvi-
mento, «mnncipação i. cultura.

titular da nova autarquia fede
ral. (Asp)

MATO GROSSO QUER DEZ
MILHÕES — Outra reivindica'
çao para a zona compreendida
dentro do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira
Sudoeste do Brasil, íoi feita pelo delegado regional do órgão,
sr. Lúcio Borraího
o emprego de 10
cruzeiros para conclusfio da Hl

, que propôs
o emprego de 10 milhões de

drelétrica de Ponta Porã, cujas
obras estão em fase de conclii-
sao. (Asp)

ADIANTAMENTO PARA OS
TRITICULTORES — O Mihis*
tério da Fazenda e o Banco do
Brasil foram autorizados . a pa*
gar adiantamento de mil e qul-nhentos cruzeiros por hectare
plantado oom trigo.

Tal medida regultpu de en-
tendimentos mantidos na Capi*
tel Federal pelo governador do
Estado e visa, principalmente,
corrigir o atraso na comerclaü-
zaçao da atual safra, que pode*ria ocasionar diminuição da área
plantada. (Asp)

RELIGIOSAS NA
ADMINISTRAÇÃO
DOS K0SPITAIS
FLUMINENSES
De há muito vinha o gover-nador do E. do Rio desejando co-

locar religiosas na administração
dos hospitais fluminenses «, nes-
té'sentido, manteve diversas con*.
versações. Os entendimentos ch**-
«aram a bom termo, tendo sido
dada a competente autorizaça.
para que a Secretaria de Saud«*
e Assistência assine o termo de
acordo com as Irmãs Terceiras
Franciscanas de Caridade pata a
prestação de serviços de enter-
magem e para administração in-
terna do Hospital Infantil Ge-
túlio Vargas Filho. Esperam as
autoridades estender ésse serviçoaòs demais hospitais mantidas
pelo Estado.
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PALÁCIO DA JUSTIÇA DE
JUIZ DE FORA — Há alguns
anos, quando se realizavam as
apurações das eleições então
realizadas, o Fórum de Juiz de
Fora esteve sob a ameaça de
desabamento, em virtude do
grande número dc pessoas que
ali compareceram para presen-
ciar as apurações. Na época,
muito falou-se na construção do
Palácio da Justiça, cujo terreno
existe na Av, Hio Branco, atual*
mente ocupado por barraquinha
da* COMAP.

Vários governos estaduais e
muitos candidatos *. diversos
cargos eletivos, inclusive candi-
datos à presidência da Repúbli-
ca, prometeram construir o Pa*
lácio, tendo Ynesmo um deles
lançado a pedra fundamental
que ninguém sabe mais onde se
encontra. Quando houve a amea-
ça de desabamento, as promes-
sas se sucederam. Posterior-
liiciilç, com o acúiiiulo de servi-
ço forense, com processos em
cima de processos e os juizesencontrando grandes dificulda-
des para exercer suas funções,estes acabaram por despejar do
FÓRUM alguns cartórios parti-culares que ali estavam havia
vários anos, melhorando em
parte a situação. Agora, o problema volta a se fazer sentir,
pois, decididamente, o atual Fo-rum nao atende mais ás neces-
sidades da cidade. Sabe-se, ain-
da com relação ao mesmo as-sunto, que certa feito chegou aser votada uma verba de 10
milhões de cruzeiros para aconstrução do Palácio da Justl-
ça, mas desta verba nunca maisse ouviu falar, tudo indicando
que tenha sido desviada paraoutras finalidades. Enquanto is-
tp, no terreno, existe uma pe-dra fupdamental já desapareci-
?&¦!_¦ t-ZtoW barraquinhas da
ÇOMAP, além de uma Drogaria
do mesmo, órgão. O Palácio daJustiça tao. prometido continua
no rói .das coisas esquecidas pe-lo governo estadua* e. mesmo
pelo federal, que.já prometeu,também construí-lo. Certamen-
te, quando o atual Iforum desa-
bar ou os juizes forem obriga-
dos a despachar sentados em
pilhas de processos, será lança-
bb uma nova pedra íundamen-
tal; (Do CorrésjDondente).

ENCERRADA A CONCOR-
RfNCIA — Confirmando noti-
ciário anterior deste jornal, en-
cerrou-se o prazo concedido pe-la Prefeitura de Juiz de Fora
para apresentação dé prdpostas
para realização dos serviços de
infrsestrutura da Estação Rodo-
viária, .obra que será imediata-
mente iniciada. Está, assim, che-
gando ao seu final, a campanha

encetada por êste jornal há qua-
se dois anos, no sentido dc queJuiz de Fora tivesse construída
uma nova Rodoviária. (Do Cor-
respondente).

JUNTA DE RECURSOS FIS-
CAIS — A Prefeitura Municipal
vai expedir editais convidando
as clases patronais para indica-
rem dois representantes e seus
respectivos suplentes para par-
ticiporem da Junta de Recursos
Fiscais, deilipuda a rever os
lançamentos de Impostos, dc
acordo com o novo Código Trl*
butário Municipal. A Câmara
Municipal, que está sendo acio-
nada por alguns corrjerclantes,
que desejam a anulação da vo-
tação do Código, contestou, ho-
je, a ação que lhe foi movida,
em curso na la, Vara Cível. (Do
Correspondente) •

FALTAM. PROFESSORES —"Fizemos o possível para que
não sofresse solução de conti-
nuidade o ritmo do ensino Pri
mário nos estabelecimentos da
prefeitura de Belo Horizonte
apesar dos avultados problemas
que se nos depararam na rede
escolar, com a falta de regentes,
o déficit de 52 professoras e o

§éssimo 
estado de várias unida-

es, sem falar em 2.000 crian-
ças matriculadas e os exceden-
tes por carência de mestras" —
diz em certo trecho o relatório
do prefeito à Câmara Municipal."A população desta capital pa-
gou o ano passado, em taxa de
educação, ao município o mon-
tante de 55 milhões de cruzei-
ros. A despesa prevista com a
educação municipal foi da or-
dem de 60 milhões de cruzeiros.
A despesa realizada íoi da or-
dem de 77 milhões, o que exi-
giu um crédito especial de 14
milhões de cruzeiros". (Asp)

RESENHA PAULISTA #
(SUCURSAl .

BAHIA
CONTRIBUIÇÃO DO POVO

URUGUAIO AO FLAGELADOS— Aterrissou no aeroporto de
Ipitanga, um C-47 da força aé-
rea uruguaia, comandado pelocoronel Atílio Bonellli, condu-
zindo os jornalistas Eduardo Na-
via, "do 

Diário "El Bien Publi-
co" e Gutemberg Charquere, do"El Pais", de Montevidéu, além
do sr. Rolando Gallardo, repre-
sentante da Cruz Vermelha do
Uruguai.

Este avião foi enviado pelo
governo uruguaio aos Estados
de Piaui e Ceará, conduzindo
cerca de mil e oitocentos quilosde medicamentos além de gran-
des quantidade de leite em pó,constituindo a colaboração do
povo do Uruguai aos flagelados,
vítimas das enchentes do Nor-
deste. (Asp)

PÔRTO DE SANTOS CONGESTIONADO
19 NAVIOS NAO PODEM ATRACAR

Sj. PAULO, 20 — Nada menos de lll navios aguardam
atracação no porto de Santos, cm virtude do congestiona-
mcnto determinado pelo impasse entre arrumadorei e cai-
roteiros. Os armazéns da Docas eslno superlotados e as
mercadorias não são retiradas por falta de transporte. O
capitão dos Portos, diante da situação, enviou telegramn
ao ministro do Trabalho, encarecendo unia solução parn o
angustioso problema. Informam ainda que empresas trans*
portadoras entraram em lock-out. E faz um apelo: "Urge
solução da pendência em virtude do Conselho da Dele-
gacia do Trabalho Marítimo não ter meios de desenvol-
vê-la, noã obstante a ordem do cnis estar assegurada por
tropas federais".

bléia, propõe a sprovar_*&o do ujus-
Inici

'

REPERCUSSÃO MUNDIAL DO
FEITO DE CIENTISTAS ATÔMI-

OOS DE SAO PAULO
te firmado no inicio de 1959 entre
o irovri no brasileiro e a ONU, com
a anuência do govArno paulista,
para a Instalavfto. nesU Capital,
do Instituto L&tlno-Araerlcano d«
Crimlnolo-ria. A ONU prestar*, tó-
da s usistAncla técnica e flnanrel-
ra à entidade.

S. PAULO, 20 — Depois de to-
mar conhecimento da descoberta.
por dentistas do Instituto de Ener-
gla Atômica, do urânio at/mtca-
mente puro, o governador Carvalho
Pinto afirmou que o "aconteclmen-
to destina-se a ter repercussão
mundial". Por sinal que o chele
do Executivo paulista çnviou sol
presidente da República telegrams] S. PAULO. 20 — o secretário da
em que comunica o triunfo alcan- Agricultura, sr. José Bonifácio No

APOIOS AO PROJETO DE REVI-
SAO AGRARIA

Miuiiçípios Fluminenses

Enquanto es brasileiro, inauau*' ?* '* í. >*' _ •*
ram suo. novo Capital no Pia*

nalio Goiano a o Brasil se agi*

gania no determinismo da mar-

cha para a Oeste, .acelerada

pela politica dasenvolvimentista

do Governo,

a Central do Brasil
prossegue na remodelação de

suas linhas, -largando a b.íoio

da tinha do Sertão, de onde

partirá -a nova estrada de tenro

pare 6ratHli*>, e inverte bilhão»

de -ruic.roí no compra dc no*

vos equipamento*.

NOVAS MAQUINAS E NQVQS CARROS SÔBRE TRILHOS NOVOS

Porá Impulsionar o
Progresso do Brasil

e proporcionar ao transporto ferroviário

+ RAPIDEZ + CONFORTO + SEGURANÇA

ITAGUAÍ
C&nwra Municipal aplaude

promoção — A Câmara Muni-
cipal de Itagual, pelos vereado-
res de todas as bancadas que in
tegrtm o seu plenário, còngratu
lou-se conj o governador do Es-
tado, pela promoção à 2.** en-
trância, por merecimento, do pio-motor publico da Comarca, ílcio
Crisóstomo. O representante da
sociedade, local tetn tido ação
destacada- na repressão ao crlttiè,

NOVA IGUAÇU
Mait uma' escolinha — Foi

inaugurada .sjàbadò.--vütfihp, mais
uma escolinha denominada Esco-
m das Palmeiras, rio Bairro, de
Posse, O ato se revestiu de so-
lenidade e teve a presença dasautoridades do município.

Jmi)i)tto tem multa — Até odia 30 deste mês, segundo avisofeito aos contribuintes, a Pre-
feitura de Nova Iguaçu recebe-
rá sem multa o Imposto Territo-
rial. Os que não pagarem até** áreferida data incorrerão nas san-
çoes da lei.

CAMPOS
Açuardado o _ecretária de Ad-

nunutraoão Geral — Está sendoaguardada em Campes a presen-ça do secretário de Administra-
çao-Geral, sr. Jorge Loretti, quese fará acompanhar dos profes-sore. Ciiantro Siqueira e JoãoBorges de Morais. A visita do sr.Jorge Loretti a éste município
prende-se á criação da Faculda-
de de Filosogia, antiga e justaaspiração dos campistas.

PETROPOLIS
Vereadoret foram atendidos —

Teve repercussão em Petrópo-
lis a noticia de que o governa-dpr do Estado, ao despachar
processo no qual a Câmara Mu-nicipal deste município solicitou
auxilio para o Hospital Antônio
Fontes, determinou á Secretaria deaaude estudo imediato para quea ajuda do Estado ao Hospitalseja elevada para 800 ml* trii-
zeiros.

SÃO GONÇALO
Extensão da rede elétrica —

Os moradores das* Ruas Flora
I Ferreira e Ivs Reis. em São Gon-

calo. foram atendidos em suas
¦ I_e4V1»***i*,**cões pelo governadorfluminense, que «utorisou a con-cessão de auxilio de cerca de 72mil cruzeiros para extensão darede de enargi-. elétrica Aquelpslogradouros. O auxilio concedido
representa 50 por cento da obr».

ITAPERUNA
Afí-dança de sede distrital —

A Câmara Municipal de Itape-
runa vai apreciar projeto do ve-reador .Mcelino Malafaia. que
?P__£* * jnutl«*nça da sede do 2<>distrito d* Nossa Senhora daPenha para Aré. localidade que,sejtunao o «dii, dispõe de rneífto-re* condição* e maíore. possibilioa_.s de desenvolvimento.

NATIVIDADE DO
CARANGOLA

Novo delepado de Polícia —
Está sendo aguardado dentro de
breves dias, neste município, o
tenente da Policia Militar do Es-
tado, Nilo Pereira de Araújo, re-
centemente nomeado delegado de
Polícia de ****. 

atividade do Caran-
gola, em substituição ao sr. Ha-
roldo Jahuer, que exercia o car-
go provisoriamente.

Mllllicípiuf* Fiiimiii.-i.M--,

Quawquer no.tíHa. para eila
seção devem* ser! enviadas ao
Correio da Manhã, Sucursal
de Niterói, _.t\ -.«toral Pei-
xoto, 60, conjs. 510/12, Edi-
/(cio Vassal.

cado e diz.'entre outras coisas: —
"Com essa notável conquista cien-
tlfica o Brasil coloca-se entre os
países de vanguarda ho estudo de
aproveitamento da energia atômica,
abrindo-ae nova perspectiva em be-
nefloio da integração econômica
das regiões do nosso pais, despro-
vidas de fontes de energia hldrele-
trica".

NAVIO PARA TRAN8PORTAR
AUXÍLIOS AOS FLAGELADOS

S. PAULO. 20 — Em oficio que
enviou ao ministro da Marinha, o
governador do Estado solicita seja
pasto à disposição da comissão en-
carregada de conseguir auxilio aos
nordestinos flagelados pelas en-
chentes. um navio que transportará
o produto d» campanha. Acres-
centa o governador que cftrca de
200 toneladas de medicamentos, ge-
neros alimentícios e roupas depen-
dem de transporte para os Esta-
dos de Sergipe. Rio Grande do Nor-
te, Ceará e Piaui.

BAIRROS ASSISTIRÃO TEATRO
AO AR LIVRE

S. PAULO, 20 — O Departamen-
to de Cultura da Municipalidade
está empenhado em levar às po-
pula.ões dos bairros periféricos d*
Capital, conjuntos culturais, entre
eles o teatro de bonecos, a orques-
tra sinfônica e outros. Vãria_ via-
turas serão utilizadas para a exe-
cução dps espetáculos, uma vez que
na maioria dos bairros não se en-
contram salões apropriados para as
apresentações.

CONVÊNIO LA-INO-AMERICA*
NO OE CRIMINOLOGIA

8. PAULO. 20 — Projeto de lei
enviado pelo governador à Assem-

gueira, vem recebendo diariamente
telegramas, ofícios o textos de pro-
nunolamentos apoiando o projeto
de revisão da política agrária no
Estndo. Ainda agora, acaba de re-
ceber carta do marechal Juarez Tá-¦vora em que, depois de elogiar o
trabalho, afirma: "Que Deus con-
ttnue » inspirar sua nobre tarefa
de reabilitação social e humana
das atividades rurais de S. Paulo,
para que se beneficie, cm breve,
todo o Brasil". Pronuncianvmtos
semelhantes tèm chegado de gT&n-
de parte dos municípios paulistas,
assinados por prefeitos, vereadores
e entidades repiesentativas das
classes produtoras.

EMPRÉSTIMOS PARA OBRAS
NO INTERIOR PAULISTA

S. PAULO, 20 — Novos contratos
de empréstimos acabam de ser as-
sitiados pela Caixa Econômica Esta-
duai. beneficiando 21 municípios
paulista*, toses financiamentos quetotall7-im importância superior a
227 milhões de cruzeiros, destinam-
se i reallz.-ii-áo _e 0],rM dp âRurl
esgotos, pavimentação urbana e
construção de matadouros.

INAUGURAÇÃO DA la. FEIRA
DE CIÊNCIAS

S. PAULO, 20 — Depois de ama-
nh& será Inaugurada na Oatcria
Prestes Maia, a Primeira Feira dc
Ciências, promovida pelo IBECC
(Unesco), com o apoio do CADES
da Secretaria da Educação, da Pre-
feitura e da Fiesp. O objetivo do
certame é estimular entre os alu-
nos do curso secundário, o gosto
pelo estudo experimental das clí-n-
cias e dar-lhes oportunidade de ex-
por trabalhos próprias sôbre física,
química, biologia ou história natu-
ral.

EXPOSIÇÃO DE ZERU E OU-
TRÁS RAÇAS DE CORTE

8. PAULO, 20 — Inaugura-te
•manhã m» Fart-uê da Agaa Bt*n-
ra n Expoeipáo-felra de Zebn e on
trai raça* de corte, promovida peloDepartamento de Produção Anl*
mal da Secretaria da Agrleultun».

PARECER SÔBRE O PROBLEMA
DE TELEFONES

8. PAULO. 30 — O relator da
Comissão de Pinanc-w da Câmara
Municipal já tem pronto o parecersôbre os projetos e substitutivos
existentes na Edllldade e referên-
tes à exploração dos serviços tele-
fônlcos nesta Capital. Entre ou-
trás alterações, o parecer prevft a
abertura de concorrência públicainternacional e a criação de fun-
doa de reversão e de expansão. JA
na próxima «mana o parecer do
vereador Monteiro de Carvalho de-
verá scr apreciado pelo plenário.

SEGURANÇA DE VoO EM
CONGONHAS

S. PAULO. 20 — Será Instalado
no Aeroporto de Congonhas, pelaDiretoria de Aeroportos, um Mate-
ma de lucea de aproximação, com o
objetive de melhorar aa condições
de operações de vóo das aeronave*.
Uma térfe de torres aeráo Instala*
das na cabeceira da pista para,
Juntamente com o radar que e*tá
sendo montado, oferecer maior »«*
gurança n» decolagem e aterrlaea-
gem dss aviões.

FESTA DO ARROZ NO MUNI-
OIPIO DE JALES

.£ íln?.iv». uui?° TC* 
A 

n*'" íi"*3 área de 4*?88*85 hí* A *rta "* Promovida pela Associação Ni*
níLir. w ' 7 e » AJthur !e*i"yrc.' Para Avaliação o coloniza-!po-Jalen__. Durante os ícsm-Jos. se-
lí n„^,eKns V.'v Pa_"h,«*»B-I A"-*: *íao ***.?f, -•-*¦•••«> «w. Para utiiida- rão ciassiiicados os produto» «pos-
_ tf«, a uUm- de Andradt*,de publica (praças, hospitais, es- tos e haverá palestras sôbre pro*eMana do Rosário Carneiro cola. cemitério etc), foi destinadaIduto» agrícolas, particularmenteieixeira. ; pelo presidente do INIC uma área! sôbre a cultura do arros e, aindaJá foram escriturados 7U lotes,;de 93.03 ha. (930,575.34 m2). ] sôbr* "Bru**_one do Arroz".

MELHOR SALÁRIO
PARA CONTRATADOS
Melhoria salaria de .2. mil cru

zeiros foi autorizada ptáo gover*
nador do E. do Rio para o pes-
suai do plano de Colonização é
Terras Devolutas do Estado, coii-
forme solicitação do diretor do
Departamento do Trabalho.

Agricultores austríacos em Santa Catarina
recebem títulos de propriedades rurais

O presidente do INIC, em re-*send** que 90 o serão dentro eni
cente visita ao Núcleo Colonial)breve. Em concorrência pública,Papuan, no município eatarinen-jjá foram vendidos 13 lotes, ao
se de JoaçabaL procedeu à en-!preço de Cr$ 1.518.059,20, com o
trega de títulos definitivos dc!recolhimento imediato de Cr$ ..
propriedades rurais em favor dos;.*) 12.172,50, Os bens imóveis do
agricultores austríacos, e •seusiNiicleo Colonial Papuan, sob ad-¦descendentes biasileiros, ídand*'! ministração do 1NÍC, íoram in-
assim início à fase dc liquIdHçâo-ventaripdos em CrS 1.477.120,70,
daquela unidade colonizadora rii.itenrio sido elaboradas por aque-INIC. O ato teve caráter fostivijia Comissão as sugestões para o
por parte da população local, es-i conveniente destino destes bem,
tando presentes o representante!quando findar o prazo dc liqui-
do embaixador da Áustria, depu- dacão do Núcleo,
tados. prefeitos e outras autori •• O Núcleo Colonial Papuan, que,dades. ipor ato bilateral enlre o sr. em-Uma comissão especial de té*-'bai**ador da Autria e o presiden*nicos do INIC deslocou-.e para i te do INIC, passou cm abril d.aquele município catarinenfe. a! 1959 para a administração destefim de realizar todos os trabalhis Instituto, para a sua liquidação,

• ,re!ularizasã° daquelas pru-| constituía um empreendimento
pnedades rurais. Esta .comissão, I colonizador particular austríaco,
que foi designada em abril de:iniciado em 1933. A Area total1959, encerrará sua atividade emjdo referido Núcleo é de 5.400 4(1setembro do *¦•¦••••••¦•

OITO TONELADAS DE CERA CACIIOPA

^¦-r^jvü - ___H/_____^^*-»w_s_________Br____;^__________________^ ™j_ffi**-*^*•^*^**/'-*?*Wrt*y^r^C' *' 3£_**5_•-___-¦_'"*''**" * ___r ___k

0*t»-~CFCl

FAZENDA SÂO PEDRO
SERÁ MEDIDA

* A fun de apzamr a execução
|do Plano "-.tôto 

dt Ação Afrá-
jria. o governador fluminense au-j
j toritou o ínkis dos trabalhos de t
, medição à» Tattnáa Sáo Pedro,'em 

Nova I-ruaçú. qu* foi desa-'
propriad* p«r» que se* forme nela \

iam nôtíeo rural, aproveitando-s_
;ej trabalhjtdore.* locas*.

5* a****1--*» cem * iutonsscáo' * NOVACAP *K*ab_ de adquirir dt« tonebd.* de C*ra Ca.Hop* de->1inad*u a ffr*,**!;•
«__.,*Üm' 

««^idaj*í» eo*i .-l|satiifa<:ã-. e • entu*i»»m« qae é*w fato tamau a Propalo* qaimiro. font«ar« falrfi-
.SíH tr.^llrShM^ im 

e"lw 4m ÍUn0%t *"*" C»fh<,l»'*- " itaduriram „» manairt .-*.t»» com qu* f.i frit» .
••ae-Mpropriada, deJmiitasdo-a ir>- r*m_t»m*ut* ia p«<*i.._*. Na l*to, am *, perto do rmi.t.tnat d_ Cera C_*-hepa sara
íwnia t extemimer.tt, , Rrtnh-*i. T309S
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O nosso dever
1.* Caderno

O proceisd ile tjopaitieiito úo
,.pais cliegft ljojc ao seu clímax. '

.0 governo o construiu pela mo-

^•bílização das fôrmas irracionais
"Concentradas no milo da nova

, capital. '.-¦¦«

Sfl ))A.,]r o advento tias rlilndn
. çás, paiticitlanuenle do 

'nazismo,

!,íjue sc elevou à categoria de.téc-

elaborarão de unia orgia visual
«le dimensões gigantescas. Pri-
meiro,-a amostragem do deserlo
sendo operado. Depois, naí áreas
t|iie as máquinas revolveram, o
aparato das edificações colossais,
destinadas a impressionar, e,'por
via dêsse choque, a imbecil irar n
país.'»

Depois que a arquitetura mo-
denta, iia Europa e nos listados

.jucá para conqu.íta c manulen- (Unidos, passou' pela chamada«çao, do poder o apelo às reações "crise do raciot.alismo", o tra-'

.passionais coletivas. Emoção e
incompatível com raciocínio, A
paixão exclui a Jógica. O »r.

.Juscelino Kubitschek que é uni
primário resolveu conduzir o
pais ná base do prímaristno, Es-
ta opção revelou-se quando, em
vez de colocar ênfase adminis-
trativa na execução de planos tle
importância real para o progres-
so do pais; preferiu impulsionar
com a maior afã o andamento
de uma construção monumenta-
lista. ,Se hoje, por exempío, cs-
tivessem sendo inauguradas Fur- mentalismo e ditadura
nas ou TrêsíMarias, a Nação 

' 
Brasília reedita hoje,

receberia essa notícia com entu-
liasmo, alegria, otimismo, mas
sem os delírios de uma crise alu-
cinatória e oS transbordamentos
tlc uma inundação neurótica, nas
quais se dá o'eclipse de todas as
faculdades lógicas c racionais.
Foi, por isto,.'muito, de indústria
qne o sr. Juscelino Kubitschek
escolheu a meta da nova capital.
Ali tudo confabulava para a ex-
plosão de um surto de irracio-
nalismo político, tão necessário
aos seus obscuros desígnios

uma incursão politica nos reinos
ilo nionumciitalismo urbano e ar-
quitetónico,

O sr. Juscelino sabe de tudo
isto, mas sabe muito mais que os
mitos-niotoies sáo aqueles que
m3Ís facilmente permitem a um
aventureiro a stibjugação dc um
povo. Eis porque féz a NOVA-
CAP, e para lá se foi, e de lá
começará hoje a projetar sua
sombra de César pampttlhoso sô-
bre a Nação magnetizada pela
mágica do monumentalispio.

Os candidatos à sucessão pre-
sidencial srs. Jânio Quadros e
Henrique Lott já compreende-
ram isto/e' tanlo o compreende-
ram que não compareceram à

Brasília, patibulo rle-candidatos.

Espirito c coração do Brasil,
continuamos sendo nós — esta
terra e esta gente carioca que a
inteligência e a malicia vacina-
ram contra todos os( surtos de
alumbramento e misticismo po-
lítico. Por isto, a palavra de es-
clarecimento de que o Brasil

pobre Nação de tenra e frágil agora precisa, deve partir desta
democracia, a experiência açqui- Cidade que mereceu o ódio do
tetónica fascista. Assim acontece governo justamente pelo seu ca-

balho de arquitetos e urbanistas
passou a ser em sentido contra-
rio ao do monunientalismo. Tas-
sou a ser a busca da humaniza-
ção da arquitetura, de íorma a
que os edifícios servissem às ne-
cessidadep humanas, e não aos
suspeitos propósitos da perplexi-
datle, .do ciitupefaciente e do es-
petacular. Em alguns países da
Europa a fase do colossal coin-
cidiu significativamente cotii o
apogeu do fascismo, denotando
a íntima, correlação entre nionu-

nesta

viram k ditadura, O ponto em cbmum entre am-
bos será o ressentimento contra Rómuio Bcttan-
court, c n circunstancia de, nos úlllutos tempos,
terem viajado e residido eni paises próxjmos no
Mar das Antllhas.

Seria desastroso para o processo de rede-
mocratização em curso na América Latina, que
se prolongasse c adensasse o levante na Vcne-
ruela. O desdobramento da sedlção, o quc no
momento não parece admissível, traria reflexos
muito graves para outros pnises, onde o esforço
de normalização institucional porfia ainda, com
a fermentação rie. eris-s de instabilidade política,
alimentadas pelos resíduos ditatoriais.

A situação interna da Venezuela poderá não
sofrer, com o levante, um abalo considerável e
conseqüente, podendo, inclusive, a sufocação do
levante, reduzido a um simples episódio, íorta-
lecer o regime democrático através das demons-
ttações populares provocadas pela emergência em
apoio do governo do presidente Rómulo Betan-
court-

Mas parece inevitável que o levante, cm
muitos dos seus aspectos, terá uma influ'ência
fatal para o recrudescimento da crise nas Caraí-

bus. Os acontecimentos de Táclilra, sob a forma
de acusações e denúncias, -porierAo acabar porser levados a Washington, à investigação e asanção da Organização dos Estados Americanos.

Precipitação
Na sessão de 12 de abril, quando o Supremo

Tribunal, por maioria, resolveu mudar-se para
Brasília, o ministro Nelson Hungria declarou,"depois de longo depoimento acerca da visita
que acabava de realizar a Brasília", que a nova
capital oferecia as mínimas condições de habita-
bilidade e assim o. Tribunal deveria lá instalar-se
a 21 de abril.. ,

Anteontem, o mesmo ministro Hungria, em
Brasília, afirmou que só a 20 de maio o Supremo
poderá funcionar.

Verjfica-se, assim, que com o.seu voto, fèz
com que o Tribunal fosse precipitado na sua'
decisão de mudar-se antes do tempo.

Veio em seguida o ministro Mota Filho e
íêz esta confissão: — Volto para o Rio a íim
dc apertar a mão do ministro Luiz Gallotti,
e dizer-lhe que éle estava absolutamento certo.

porque o seu objetivo íoi menos
o de servir ao progresso real do
Brasil, através do estabelecimen-
to de novas fronteiras econòmi-
cas internas, do que servir à sê-
de de poder absoluto de um che-

ráter indomável, sua irrevercn-
cia e seu sentimento de liberdade.

A -Cidade do Rio dç Janeiro
é o Estado da Guanabara que
a emoldura, a palfir de hoje, têm
com a Nação indefesa o compro-

fe de governo tocado pela para- inisso de acordá-la da letargia a
noia- que a levaram como condição do

Fronteiras econômicas e zonas agora visível atentado qüe se tra-
pioneiras não se fabricam ou ini-, ma contra o que de liberdade,
provisam. Não são fatos artifi- cultura e dignidade sobrou neste

NO LEGISLATIVO CARIOCA

FALTOU NUMERO PARÁ VOTAR PROJETO
DANDO NOME DE ASSEMBLÉIA ESTADUAL

Provi

INCOMPETÊNCIA DO MINISTRO ANULA
AÇÃO CONTRA DIRETOR DE JORNAL i

meia

"Cora a crlaç&o do Eatado da Gua
nabara atravéa da lei proraulgidn a
14 do corrente, o mlnlatro da Juatt(a
e Negócloa Interlorea nlo poda requi-
altar o procedimento penal contra
jornallataa aubmetidoa k Jurlsdlçüo ea-
tndiial." Aaalm o advogado Bvandro
Llna e SUva Inicia o defesa príitn do
jornalista Paulo Filho, diretor do Cor-
relo da Manhl, proceasado por delito
de lmprana» pelo governador do Rio
Grande do Sul, Leonel Brlxola.

"Na íorma do art. 29. n." 2, para-
(rafo 1°. da Lei de Imprensa. aO n.i
esfera íederal ae. atribui ao Minlsté-
rio da Juatlça o aviso para ofereci-
mento da denúncia pelo M.l\, con.
tra oa acuaadoa dt InfrnçAo da lei..
2.083, da 12 da novembro de 1953
Tratando-aa de Jornal editado em Es-
Udo da Federaçio, a Iniciativa do pru •
cedlmento mediante aviso cabe ao ae •
eretirlo da Juatlça, ou autoridade
equivalente na esfera estadual. N&o
há dúvida que o ministro da Justiça
perdeu autoridade para requisitar o
inicio da açfio penal, «m assunto de
Imprensa, no Zstado da Guanabara,

<•>. J .......

te do Katadn da Guanabara), n aviso
a que alude o art, IB, II, | l». da UI
de lmpienaa."

Aletft, ainda, o advonado qua nâo (nl
Juntado aoa autos uni eiemplar <lo
Jornnl onde foi publicado o artigo qua
originou a quelia-crlme, sendo apensa
anexado ao processo nm recorte. Kn-
fim, argut o ar. Evandro Una • Stl-
va, a exceçRo da verdade <¦ da nolo-
rledada do íato Impuudo, tal como
uitorUn a-Lei. Deseja « defesa do
Jornalista Paulo Pilho provar a pro-
cedincla daa criticas, baseadas em no-
ticlaa de fatos virdadelroe • nota-
rios, visando Impedir qua ae Ateie-
tasse o estado dc sitio, que teria cau-
sado grave perturbação da normallda-
da democrática.

Depois de três horas de discussões, clonlsta Impediram fosse aprovada a

tima nova capital permitira a . ciais, como artificial só pode scr país.

RUÍNAS
O governador Cal-valho Pinto acaba de en-

carecer aos seus auxiliares a urgente necessidade
de tomar medidas' de reabilitação do litoral pau-
lista, pois a orla marítima do mais rica Estado
da Federação encontrar-se-ia em tal situação de
atraso e abandono que a renda per capita ali é
menor do que no paupérrimo Nordeste.

A leitura dessa noticia deve ser encarecida,
por sua vez, aos supersticiosos da chamada
viteriorhação, acostumadoii a «lar em contraste
entre o Litoral rico e favorecido • o Interior po-
bre e abandonado. Em certo» pontos do território
nacional acontece justamente p contrário. E o
caso do litoral paulista* especialmente doloroso.

Pois êsse litoral paulista dWflülyalh» ttrra
de colonização do BrailJL NesM HtWal flxou-w
o primeiro colonizador brinco -dêste pais, o mis-
terioso Bacharel de Canaftiia. Ntue litoral foi
estabelecida a primeira iislná ds açúcar «o,Brà-
•il, pela família belga doa Schetz, qut ostentam
hoje o titulo de duquèé^flr.Wiai^tipHftiéira'
história do país, Sã» VicÀitt ocupa lugar deci--
aivo e honroso. Foi região próspera. Hoje, sfio
tuinas, mm sOiiucr minas,

Revoltando-se contra ÍI» esíàdó de coisas,
o governador Carvalho Pinto rompa com uma
tradição que nio é das mais vW»r«idas; poistr.mbém existem tradiçBíSi— Já o disse Hamlet
— que antes merecem; ser abolidas dd que rés-
peitadas. " 

,- < -, >
No caso, trata-se fdò vlelt «ntUçonômico

da exploração migratória qye abra sempre novas
regiões, condenando no abandono as já expio-
radas. E' um vicio do küot nem se podem
absolver os bandelrantíi, No íim d* siculo XVIII

, representaram-se em Uolás tragédias de Voltaire
• óperas de Metastásioj.hoJ», é preciso mobilizar
a especulação imobiliária para- restabelecer a
prosperidade dessa ref lio. Às mijraçCas da ca-
feicultura transformaram «m deserto* a zona de
Taubaté 6 a maior parta do Estado do ftio. Mas
íoi muito especialmente"vitima disse abàndotft o
litoral, nâo só o de São Paulo: também o do Rto
Grande do Sul, o litoral de Bahla^ a de parte do
Nordeste — o agora, abandono semelhante, de
parte de nômades po|iticM,-£ 0 perigo $ue paira
em cima doTRio de Janeiro. * ,,;*

Eis as illtimas eo»ieqü'ètlcia>; daStima velha
superstição dos colohiaadores i$éricçw:*..a espe-
lança de encontrar tesouros cada vez mai* ricos
em regiões cada v<?2 mais remotas do interior do
continente. Nío os encontrafaÂj ou ehtio, es-
golaram-nos rapidamente, continuando o movi-
mento nômade c criando desertos atrás da
caravana. < ¦

F,' essa tradição com a qual o governador
Carvalho Pinto preiend» romper. Poi» sabe que
todas as grandes civilizações Se apoiam em bai«
marítimas.

y. ¦¦'' '.'':''¦' 
y'7'í. ^,{'

Nem iodos sabem disso. Alguns renovam at
ptaintas tradições do r.omadismo. Náo esperamos
«ue governantes possam jattíaia lembrar-se, em
Brasília, do litorsl carioca. Tomáramos em nossas
próprias mãos nosso destino e vereiAOa onde
haverá ruinas

Rio de Janeiro; embora melhor autorizada voz
paulista já tenha lamentado essa deplorável con-
seqüência. '

Indecente, o sr. Carvalho Pinto não íoi, esfie-
ramos. Suas palavras revelam apenas, confor-
mismo e aquela falta de compreensão que não
se esperava de um homem inteligente. O gover-
nador^ conseguiu desmentir a impressão favorá-
vel que dele "se tinha-

Importância da não-bomba
O Brasil, por uni método próprioj já sabe

íazer urânio puro. Ilustrando- a importância dz
descoberta do Instituto de Energia Atômica de
São Paulo, o reitoryda Universidade paulista,
professor Gabriel Teixeira de Carvalho, decla-
rou: "Basta o apròveitaiçento fdo 

plutônio resul-
tante do novo processo para que possamos íazer
a bomba. Mas case não é o objetivo Hã desço-
berta". ,

O Brasil se alegra com as -duas declarações.
E' um índice'de .progresso tecnológico a capaci-
dade' de fazer a bomba. E' uma tolice íazer a
bomba. Gastsriamos, para Isso, milhões e mi-
lhões. e entraríamos numa corrida suicida sem
sentido nenhum. Se«o-mimdo diva âuâbac tót
resultado de explosões nucleares, nio vemos por
que devêssemos colaborar nesse apocalíptico
baile da Ilha Fiscal. 

'. v v
A capacidade de produzirmos o urânio atò-

micamente pòlro, isto é outra história- O gover-
nador Carvalho Pinto já Comunicou ao presidente
da República,- em Brasília, o resultado a que
chegou o Instituto de Energia Atômica de São
Paulo e é de ge esperar que o governo-ajude-de todas as maneiras 6 professor Marcelo Dámy
e seus colaboradores. O presidente há de ver quc
um resultado déssse reforça inclusive a posição
internacional do Brasil.-

Priiidpalftiéiife a>, podendo eventualmente
fabricar a bomba, o"Btf»ií ndo.o fizer.

na sessão matutina de ontem, nSo íoi
aprovado o projeto de resolução le-
Kislatlva, transformando o nome de
Cimara do Distrito Federal para
Assembléia Legislativa do Estado da
Guanabara e denominando os ve-
readorea cariocas de deputados esta-
duais. O jiroJeto é de autoria da Co-
missão Diretora e contava com o
apoio das bancadas do PSD e do PTB.
Passava das 13 horas quando o sr
Celso Lisboa anunciou ;l matéria- como
aprovada em votacSo simbólica, mas,
a esta altura, o vereador Jurandl Mi-
randa solicitou vcrificaçüo de votos
e com ,a saida do plenário de vários
edis, não houve quorum para. de-
liberação.

EMENDA UDENISTA
O lidei- udenista Haul Brunini

defendeu da, tribuna uma emenda,
por cie próprio apresentada, no sen-
tido- de que a denominação não f ôsse
da Assembléia, mas sim de Câmara
Legislativa e os vereadores passariam
a se qualificar pelo nome genéii.o
fio legisladores. Segundo argumentou,
esta nomenclatura seria a mala li-
dlcada, dentro das de/iniçOe» geral» do
projeto San Thiago Dantas, aprovado
nó Parlamento Nadonal sobre o novo
Estado. Mas os vereadora» da maio
ria, por seu turno, afirmavam pri:-
tender o projeto de resolução en-
quadrar a Câmara dentro da nova si-
tuaçãode fato criada eom o aurgl-
mento do Estado da Guanabara e a
Integração da Casa nai íunções pie-nas dos Podêres Legislativos dos de-
mais Estados.

funcionou o air
Em dias desta aemana, o Correio

da Manhã noticiou , formação de
giupp» parlamentares entre os ve
mdores pertencentes a '.pequenas
bancadas, participando também alguns
já Inrompatibllizadoit com os partido»
pelos quais foram eleito». '

Na manhã de onttm, o> membros
do Grupo Independente Parlamentar
ia vereador*») quo se opunham ao
projeto d* resolução, deixaram o pie-nlrio e oom est* manobra obstru-

matéria.
Mas segundo se sabe, os objetivos

déste bloco vão muito mais além. Pre-
tende éle fazer oposição ao PTB e
ao PSD na formação do secretariado
estadual, reclamando para sl uma das
Secretarias.

GUARDAS-VIUAS , .
O sr. Qomlngos D'Ângelo reclamru

contra o atraso no pagamento da gru-
tificação aos guardas-vldas do Serviço
de Salvamento nas praias cariocas
Desde dezembro — assegurou 
aqueles servidores aguardam o rece-
bimento da gratificação assegurada
por lei da Câmara.

TITULO PAKA O ESCRITOR
O plenário . aprovou o titulo de"Cidadão Carioca" para o escritor e

redator do Correio da Manhã Otto
Maria Carpeaux. A indicação parUu
do ar. Albano Marques. :

outros títulos ,
Por Indicação da vereadora Lyula

Lessa Bastos e do sr. José Romero,
receberam o tltulo.de "Cidadão Ca-
rioca" os advogados Anísio Castelo
Branco, Orlando Lisboa Lemos, Jader
do Araújo' Medeiros e Cícero Ca
valcanti de Albuquerque.

A seriedade dos partidos
Não é grande — para falar discretamente

— nossa simpatia peU candidatura do marechal
Teixeira Lott. Mat temos de reconhecer que
ontem, em Pôrto Aleire, o biarechal teve bom-
senso e senso de humor .qutbdo declarou: "£'
de Jango, c não de mim, que depende o íato de
fazermos juntos'i« campanha eleitoral. Eu sou
marechal de pijama, Jango è presidente do Se-
nado e do partido. Num pais organizado, os par»
tidos representam um contingente poderoso no
sucesso eleitoral, em que o eleitorado flutuante
não é ponderável".

O mero fato de se atribuir a caracterização
de "marechal dc pijama" empresta à declaração
de l*tt üm er «impitico e que reforça o íundo
sério da sua declaraçSo: o de que, na» próximas
eleições, * preciso haver por parte doa grandes
parifdoa mais aitteeridade, mais honestidade; di-
gamos, am' relação aos seus candidatos. Essas
sveíãs movediça.'', «jbs brigas'- internas, isses
apoios que no dia seguinte se retiram ou se
reduzem, se ameequinham am retsalvaa e heal-
laçôts'— isto não i coisa de país sério. O pais
quar torcer direito pelos candidatos apoiados dl-
reito. quer ir àa urnas para uma batalha eleito-
ral correta, quer, ganhe quem ganhe, ter o sen-
timento de que ie disputou até o fundo ura pleito
democrático e em que se chocaram facções demo-
eráticas. Intrigas e picuinhas dentro dos próprios*
partidos diminuem o pleitn « c Rr.-.si!. .!sr,jçt, que
trate de apoiar o marechal de pijama para valer,
e a UDN que cuide para valer do seu candidato
Jânio.

A meia-noite de ontem tomou poase do seu J o Brasil, que quer votar a sério, precisa dac*rgo o primeiro governador do Estado da Gua- ; seriedade dos seus partidos.n*b»ra, E, logo a seguir, foi pata Brasília, de 
onde regressará domingo. i -u-.u _, \j__m_.. ___\.

Se ninguém é profeta na su» lacra, menos ***B*« m VeiWZWIa
ainda i alguém diplomata no seu pais. PMÜmo* , í** *«t*do de Tácàka, cuja capital, a cidade
Unia p«ra lembrar aa embaixador Sètte Câmara ! *• s,n Criatébal, « rtbaldea dominaram — piro,
qu* èle nlo é chefe da Mbsio Diplomáttc* ie! *uat«-Mtáaieveateermedone, Veneauela contra

o governo renstiiucionsl do presidente Rómulo
Battancouri, Aa notícias telegráficae de Caracas
níá indicam qt-e a.tediçio eitreç» coadiçóe* or-

« jfànkat de ameaça real k «Isbilicade d.-, govérsm
{ O r;-«ideat* Bettatiíourt centãu Sfn«<iia'Jimente

INICÍOÀiÍ,MÁiÒ
DQ PAGAMENTO
DO FUNCIONALISMO
O Tesouro Nacional iniciará a 2 du

maio próximo o' pagamento do íun-
cionalismo, relativo aos vencimentos
do mês em cur»o, eom as leguintes
folhas do zero-di» (pagamentos' *x-
ternos):

PaUclos pr**'d? nclele. Congresao
Nacional, Poder Judiclirlo, ministro»
aposentados do Superior Tribunal Ml-
Htar. do Supremo Tribunal Federal,
juizes t promotores e desembtrgado-
res do Tribunal d* Justiça aposen-
tados; e Tribunal d» Contas;

No dia 3 de ¦ maio »«'£ efetuado,
pela Pagadoria, o'pagamento do 1>dia útil. Quinto'ao» aposentados. r«-
eeberSo a parUr do dl» 8.

nKQUEBlMENTOS
A »r». Lygla Lessa Basto» solicitou

lniorm»çõ«» do Executivo .aébre o
acervo da Emprtsa Nacional de Pe-
tróleo, qua deveria ter revertido oo
patrimônio municipal, detdc marco
de 1981,

Outro' ;-.edido de InformacSo, de
autoria do sr. Murilo Miranda, refe-
rc-sc aos planos urbanísticos da Pre-
feitura relaüvos ao aquedúlu dos
Arco» e ajuntou uma «»rta recebida
de um de seus eleitores, oferecendo
sugestÇe». -

BANCO DO COMÉRCIO l/h,
O mai»' antigo desta praça.

MINISTRO DA FAZENDA
ESPANHOLA
CONDECORADO -
PELO BRASIL
MADRI. IO.. O ministro secretário

da F*1*hge José Solt» Rui» foi conde-
enrado hoje. nfl Embaixada dn Braill
com » Gra Çrn* do O-uzelro do Sul,
qu* r«c«ntem»nt« lhe confeflu o go-vírna brasileiro. Fôt a entrega d»
esmenfla a r:r.!;si\;cít.i do ãrasii João
nablffi Oóaltao Lisboa, o qual pro-nunciou algumas palavras ressajtando
o» méiitoi do íniniMrn espanhol.
(UPI)

BANCO BOAVISTA S.A.
üma o-iiiplata organlzaçSo bancârU

FACULTATIVO,
AMANHÃ, O PONTO
NAS REPARTIÇÕES
PUBLICAS
O chefe do Gabinete Civil da Pri-

tidtnci» da República enviou clrculi.f
aos ínlnifitros da Estado' c dirigentes
dos órgãos subordinados k - Presi-
dtncia comunicando que o chefe do
governo resolveu considerar faculta-
tivo o ponto nas reparticSes federai!
• autárquicas amanhã, dia 22 do co;--
rente, por¦ motivo dos fest.ejoí cn-
üicmoratlvüB da mudança da capitil
do pais para Brasilia.

»  ¦"" _iaj M.

fflS: S2-90SI e 42-24;

Várias pessoas têm chegado a
mim:

E então?
Então o què?— Menos de vinte anos depois,

hein?
Hein, o quê?Estás de novo na província!O Rio deixou de Ser metrópole...

Tanto sonho, tanta força, tanto
vapor do Lóide e da Costeira e
agora?

Então, baixo a cabeça, não
vencido. Para pensar de cabeça
baixa. Quem pensa de cabeça
baixa, pensa de cabeça fria. O
sangue não sobe, a pessoa não
se exalta, não há contração ner-
vosa, choque nem apoplexia, de-
sespêro nem falta de fôlego. Quem
baixa a cabeça, fica à sombra do
que está pensando.

E eu penso se todos nós, queviemos do Maranhão ou de Ser-
gipe, de Mato Grosso ou da Bahia,
do Piauí ou do Pará... (Seria
inevitável que o Pará entrasse
aqui por catisa do "Exército dd
Pará"...) ... se todos nós pro-curamos a metrópole, ia Capital
Federal, ou o Rio de Janeiro. Se
a Capital procuramos, seria e
será o que nela havia e há de
intransferível, ds imutávei, de
nunca substituído, no seu fluido.

A verdade é que a gente se
engana quando ainda está na
província: sonha com. o Rio, de
verdade, palpita, suspira, econo-
miza, pede, se arrisca, por amor
do Rio para vir morar nôle, e
confunde-o, ou confundia-o, até
ontem, com a Capital Federal,
alguma coisa que em si mesma é
apenas administrativa, processua-lístiça, ds relógio do porito e
desconto para o IPASE.

Passado o tempo e juntadosalguns caraminguás, vamos em
férias rever a província para de-
pressa sentir saudades do Jlio e
vir."voando de voJla..De toda a
viagem, o ponto culminante é
quando o avião vai baixando, so-
brevoando maeiamente a cidade
desde o Joá até o Gjdeáo, É en-
tão que parece, de fato, estar-
«e chegando pela primeira vez.
Nada de Capital Federal. O Rio
essencial e irreproduzível, o Rio
do alio do céu serpenteando em
praias, e morros, êsse Rio lutni-
noso e eterno, atlântico e desa-
brochado como uma flor de haste
longa. O Rio dáíjiii, dali e daçolá,
serrano e oceânico, ''notíVàfcô e
suburbano, rural e asfaltado, que-brado e Inteiro, do peito nu dai
praias, da calça-esporte das com-
pras, da casaca do Municipal e
do Itamarati, do fardão da Aca-
demia, dos exercícios de tiro em
Gericinó, da Tijuca, do Engenho
de Dentro, do Leblon e de Braz
do Pina. O Rjo cosmopolita do
Leme e de Copacabana, dás lem-
brancas da Praça Onze, da Leo-
poldina, da Central, do Jacaré-
paguá, de Santa Cruz e do Gúan-
du. O Rio das ilhas que o mar
comunica, comunicando Paquetá,
a "da 

pedra da Moreninha, com oArpoador de pedras floridas debrotos morenos, nascidos quandoaqui chegávamos em um vapor
do Lóide ou da Costeira. Ah!
tempo, no Rio intemporal!,.,

C.' M.

-C tíiln.-.l..
a órg&o ou entidade que exerça auto
ridade pública, em rn/fto de auas M ri
bulçfiM. Essa atribuição — continua
o advogado Lins e Bllvn — deslocou-
se em respeito ao principio da auto-
nomla estadual e por expressa dispo-
slçáo legal, para o secretário da Jus-
tiça ou autoridade .equivalente da no-
vel unidade federativa."

E mais adiante: "Pergunta-se: pode
prosseguir a nç*o penal, no íftro ua-
tadual sim o requisição da autorida-
d» competente, ou dere o processo ser
encaminhado ao noro D. T. em Bra.-
siliá, onde o M.P. seria o mesmo, de
caráter íederal, que deu Inicio ao
feito?

A nosso ver, a competência é lotai
e nío federal, em face do que dis-
pfiem os arts. 8J, 1, e 70, do CrP.P.,
nada havendo que justifique a remes-
sa dos autos para'8raallla. No entau-
to, a açfio nâo pode prosseguir e é
nula porque requisitada por autott-
dade manifestamente Incompetente.
A Justiça do Estado da Guanabara es-
tá diante de nm avise íederal, qüau-do a açfio só poderia ter nascedouro
em virtude de'requisição da autorl-
dade estadual.

A transferência dos serviços ca
União para a nova unidade federativa
n.lo exclui o respeito i autoridade oi-
tadual, nem der roga expressa dis-
poalçlo legal, que sujeita a ação do
M.P-., e conseqüentemente, da Jus-
tiça, a aviso da autoridade competen-
te. Cessada a competência íederal,
fica dependendo a ação de nova re-
qulslção na esfera estadual. Bem ea-
ta, o processo estará marcado de nu-
lidade evidente, decorrente de norma
especifica e dos princípios gerais con-'
tidos na Constituição Federal.""Desta íorma — dis o sr. Lins e
SUva — o processo deve aer sobresta-
do. até que o ofendido pleiteie da
autoridade competente (o aecretáiio
da Justiça ou autoridade equlvalen-

ACORDO ITÁLIA-BRASIL
SOBRE ISENÇÃO
DE VISTO
O primeiro ato Internacional a ter

lugar ' na nova capital constava d*
uma troca de notas entre o Brasil •
a Itália, mu que o governo italiano
dispensará de visto oa passaportes de
brasileiros que venham a permanecer
na Itália por menos de tré» meses- •
concederá gratuidade de visto aoa quese demorem naquele pais por mais
de tris meses; por outro lado, o go-vêrno brasileiro concederá gratuidade
de visto para todos os cidadãoa ita-
lianos que ingressem no Brasil,; in-
clusive para os que aqui venham re-
sldlr permanentemente.

Esta última medida adotada pela
primeira ver pelo Braail. virá «stlmu-
lar de multo a imigração italiana
para o nosso pai», a constitui o pri-meiro resultado dos trabalhos da Co-
missão recentemente constituída no
Departamento Consular do Itamarati
para a execução de medidas deMi-
nadas a incrementar a imigração IU-
liana para o nosso pats.

BANCO MERCANTIL DO RIO' DE JANEIRO S.A.
DEPÓSITOS E DBSCONTOS — QUI-TANDA. .Vi e 55.

0 PROCESSO
DE DAVID NASSER

SOLENE MISSA
PELO ESTADO
DA GUANABARA

JÂNIO SOBRE BRASÍLIA: DESORDEM
E TERRÍVEIS DIFICULDADES AO PAIS
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SUCURSAL EM MINAS

. SAO PAULO, 20.(Sucursal) —"Espqro que a mudança da Ca-
pitai -Federal se processe nor-
malmente,, embora permaneçamde pé todas as restrições que fiz
c ijue se relacionam com as cir-
cunstAncias que rodearam a cons-
trução da nova cidade, «o ritmo
das obras respectivas e ao pro-cesso infiacionário que pretextouou ensejou, e a própria desordemcom a qual se promove a trans-
ferência, tudo causando terríveis
dificuldades à econúinia ào paise do povo, e danos, muito sérios
ao bom desenvolvimento da ad-
miniatraçáo íederal." Estas de-
clarações íoram feitas hoje pelosr. Jânio Quadros, Jojip depois
de ter «onferenciado por quaseduas horas com o governadorCarvalho Pinto na

seu amigo, professor Carvalho
Pinto, e relatar o que tem visto
e sentido no pais durante a «ua
campanha eleitoral, .Acrescentou
que íoram examinados também
alguns aspectos gerais da políti-ca brasileira. Depois de tecer elo-
gios à administração do proefssorCarvalho Pinto, o sr. Jânio Qua-dros reafirmou sua certeza na

A Irmandade de N. S. do Ro-sario e S. Benedito dos HomensPretos; e a Instituto Histórico eGeográfico da Cidade farão ce-lcbrar, hoje, às 9 horas, solenenüssíi.pelof advento do Estado
da Guanabara. .

A solenidade de ,caráler reli-
gioso e cívico revestir-se-á demarcante significação, porque ali,no templo. d« Rua Uruguaiana,
íuhcionou longos anos o Senado
da Câmara, onde foram debatidos
memoráveis

pendência do Brasil, cuja fase íi."Jjl teve início no episódio do"Fico".
0> ato conta com o apoio devárias autoridades e a Missa seráassistida por todos os defensores

da liberdade política. « adminis-
trativa da terra carioca.

. acontecimentos ria.... .......... ._,. ,. ..,.,„,,„¦. , ,,,-nacionalidade, Inclusive a inde-Jjúrias, perderá a causa. Tehla

Está o jornalista David Nasser
sendo processado por injúria e
calúnia, crimes em que teria-ln-
corrido no curso da campanha
aue íêz acerca do assassínio de
Aída Ciiri. Está êsse nosso con-
frade enquadrado na Lei de Im-
prensa, Trata-se, portanto,, de
um processo normal.

Menos normal parece serem as
exigências feitas nos despachos
do juiz Monjardlm, da 3.* Vara
Criminal. '

Em primeiro lugar quer iden-
tificar David Nasser no Instituto
Félix Pacheco, como se se ira-
tasse de um marginal. Acontece
que o jornalista, como todos os
cidadãos dêste pais dactiloscóplco,
tem sua ficha no Instituto. Bas-
taria um oficio do juiz para re-
cebê-la.

Em seguida, a pedido do advo-
gado que acusa, quer o jui* a íi-
cha de antecedentes políticos tio
jornalista. O crime- não é po-
litico. Alega além disso David
Nasser que a Escola Superior de
Guerra recebeu, • em 1958, cer-
tidão negativa de seus antece-
dentes políticos. ,0 ,. ofício res-
peetivo teria O número OOt e 002.

Segundo o jornalista, o advo-
gado pretende levar o juiz a cx-
treinos descabidos por saber que,como seu çretenso crime de in-
juría ecalúnia íoi apenas o íato
de revidar êle a calúnias e Jn-
assim reforçá-la por meio de ve-
xames. e manobras ainda mal ex-
plicadar

f^BANCODOPOVOS.A.
Inf FUNOADO EM I9?0

Imagens do Rio
PEDIDO À ESTKÊLA

.Vo «lfio da poeira Uzvnlada por
RrífSÍHe, difiso dois rostos que
resplandecem de limpeza, e que nSo
precisaram.de lenço para proteger-
ie. Sâo os de (lladstone Chaves dc
Mela e Dulce Magalhães, qur
ahattdosiaram a Cimara de Verea-
dores do Rio de Janeiro, recusa»-
do-se a ser promovidos a deputado

beneficiado com essa chanet im-
prevista de chegar it posteridade.
Hoje somos assim: jazemos ao
mesmo tempo o dlo e a História,
poupando trabalho au futuro.

Pito isto, hoje à noite filarei
o céu com insistência, para i>eif se
descubro nele uma tsova, estttia."Quando uma capital morre, uma

por um papel clandestino com o\estreio aparece..." \'a bandeira,
pseudônima dt lei. Não sei se fljmaw/rtruw piniá-h, (nas i no àllo,
povo ria (.iuaiiabiira guardarei estes] nesta primeira noite dr outono dos

vitória pw exprcMiva margem "°meS Mre 9t àt senS. V"'ll">res\airwcas estadualisados, que dese.
de votos. A propósito de infor.
maçèes segundo as quais o che-
te do .Executivo paulista teria
vetado o nome do sr. Qulntanl-
lha Ribeiro para chefe da Casa
Civil dos Campos Eüísios, o sr.
Jânio Quadros afirmou que era
a primeira vex que ouvia falar
no assunto e que jamais cogitara
eom o governador do nome a ser
indicado para aquele posto,

EXPRESSO DA VITÓRIA
- ala resldên-

ciai dos Cwnpos ElisWs.
Interrog»do n« oportunidade!

se havia, sido convidado para a 1 ° candidato oposicionista d*!-
iOlcnirisdí da inauguração dc!xou **'* noil* ^fio P»«lo eom
Brasília, afirmou o ex-governa-!d9*tíno * Uberaba, no Eatado de
dor paulista: ! Minas Gerais, de onde viajará"Nfio 

posso dizer se fui ou nâo!**31"8 Igarapava em automóvel, a

representantes. Mas sei que, mijaria vê-la brilhar, nào muilo ru-
momento, eles representam com U-\tilalite, porque fi<)t> devemos ser
gilimidade o que há de mais puro\demasiado ambiciosos, mas rm lo-
no Rio e que só pode ser repre-uio caso onunaadotà e amiga. Es-
sentado mesmo ptla nâo-parlirípa-llrelinha, estrelinha, brilha um ins-
cão. ptla ausência nos "eombina-Uante sAbre n confuso destino dos
*w,u ' < Icariotas, t inspira ao governador

E tr acomrrsa e em torno de\^tí,f Cimara a malícia de, enire
lembrar nomes, vou prestar iom'0-' ¦""'' secretarias de estado que

\fle tem de raltar mm os famm-
PSD, dejender ptlo

logo mais tle estará pronunciando! *n*nos uma, enlretiando-o a alauém
rm Brasilia. Vejalâ, ta- citar José\dhfio aot partidos e qualificado
Bonifácio, no passado, como o ho-\Para fsercela apenas em hentjí-

cio do nosso Estado. Pode ter

minima sen-i(0 «a presidente Jus^
Cthno. colaborando ua Alscurm aut. {at" PI B e

Rut Go-a?, 65 — Belo Horizonte, iQUw ,» «.í.í v *-* -i t

ivcvfíá\i°*rÍi p Atsriar tsnstl^^ ° «"»*"»«*<> oposicionista ÍW/? o,candidato falar* às
M^ge^erMàei^SF^RS.?Í!,«ue «*»* «« ctanprimentar »:^an$rfi^u!arf^^

Cokí. 5í — Sái*. Fronteira { ~±- ,.Á. '.  ' " :,i'f' ,:

Brasilia no >v..ut.> da Guanabara. Aceitou a
pòntt. Agora trate de ficar oéte. K de governar.

Dwmwtkio /
No mesmo dia em que o governador dt ü« j «^ a fcdtlidaít"daii >«gcã> Anawtftik # a «cai- j,

raulomoHeu tomar medidas (comentadas n*at*í tí*ri*did« dol rtndífates «bralroa, cujt ordem **»** "¦.'"--'¦'" ct$ m'«]
o§ gf*v* gera*! íol obw?edd« i n*ca. paralisando Jab^»* ...TÜ". cr$ M»et
a atividade úc\ traoalhadorea na indústria do

SÜCtíTtSAU KM NITERÓI
A*. Amarei Peixoto. <0 — C«ol

ÍIM1> — Edlf. V»*»»!.
T»I».: I-MJ1 — f-s*a — HM. i

PRrçO DE ASStNATVRA:
iPOfTAU

Asuet» ,....,..,. o* «mm:Steir.ttttol  Crf mt»M'
iDOSHCtUAR!

MtrMi  crf ee.ae:9*m«tr»i .............e.. c«$sae,i*
me*»? pásiral «te rsablU?«y
lista, o sr. Carvalho pinto também resolveu
íwtejar a inauguração da nova Cantai, falando
*m báttdtxmnttt. sosAo dos fftttMttâtattt*. 'pá-
inortm Clt indrprarfiwcta, dfrr^reirtstentOt imit*
t»of»i«ç*» *, até, «» *h«r«d*,

tj« rlfirwwr M«tido ft* deoènt-,e nio n««
l^rsTiste admiur §¦¦:*¦ *s*»s paiavataa « expr«H<é«i
Iwísara «do ta^iiidas ftío $stsu*ai»«to n*$

i f

petróleo, Os e^idaates, por tm xet. ap&iam j££ Se^0..^..*.!!1! 
"w^!

aev*u*. roojuaumtat* e*tn os partido» poUtíto* ttwg^^u-^.,»^^. ÇrtMM»
repmomtadoi tsa Cccttrasc veoetueJano. | rtmotiteo v^*ita áo Sao*». ioto Nu

Do latk» des t^üd**. a cvmposjeiít Jtetero- ;***¦ J<»* S*l«**»t Gi|a»t«. laawi
: Ui.eh» ^t-tm&jm mrAmm.il

convidado para ir a Brasília i^m de iniciar sua excursão w,*\mfm P*Mto que sugeriu às CòrA™> <<« nossa
Ignoro-se existe algum convite Zo«» da Mogiana. Dessa cidade\lex Pmuguísas a inlerioritação naucacào, pinte ser .Saúde ou Agn-
neste sentido no Congresso. Pare-Í°'^'"ado "Expresso da Vitória" Ida capital do Brasil faca tismbêm' fnltura, pode ser VietcSo, setrt
ce-me todavia que cáo"Mereci ír"«,ará para Ribeirão Prelo ama- \Hma ^f^^ ^ f,Urw A,auste\ a^autr; < se tm única mt ele-essa distinção." Jnháv e depois de amanha irá a -r - ¦' , - ".. ' 

,,,.:. _,>„ _,_,j,r .... „r._. J_t_íInterpelado sobre a conferência Campinas, percorrendo 68 cida-jraxe,rt> df pmiai t**™ aquele]'™ -ào poder .ter salva tomo rt-
¦--¦¦¦- nas!?1", "o presente, mais lutou para\<"f'°' 1** ** ***** *•» a,a.ia, e*ttt.

nst-lcancretisiar essa idrm. Q "dr. Tti-\**'in6, uma tfpariitòõ i*bãri"msiit
\xeira". aqMile modelo de educador (amo pnr exemplo a Limpeis Pó-

nlo ' iiadros vis}arar paia 
"o 

^f^ dr lormfda^r <** 'oluçõtí fmW"», no sen duplo senlsdo. Ser*
} tado da Guanabara, a fim ãm]«* problemas nacionais, que tadot',*'*'* txpertêncifi s confrontar cam

ueno astrã pri-
podtt '*mi-

t caíHmtm ttr emiides fvm t 
ma somara dr Vt-

 imaior rtoltt Ját titPt. )re6domt,*msHfmulet,oqudno.i—:*' "| _ '¦_-.¦-.¦¦- ínrm a lut de todos as tímstilaièei
CHE DIIUACC DlOl 1 .°"./'««f. ^"^"^. *'*¦]hut«n« p*,o &mm4h* » teto
Xlt DlLHOb PARA Â M#r "â',*"™* W*"*. y*Mtmmnmhá. Umca tens raiai htmw-

RODOVIA RIO-BAHÍÂ w**?* « r"«rfrtt" /4,^i« ** *«««# * Zi^Z.** ^' ae BmStá -^^ 
^ ér «to m0it (ím„.

jaxorr tsçtsm hoje * vk-er oms nèt nar*.
ItVttt

¦smfíoe e,'

1|

í tado da Guanabara, a íim d*}*» promemat nacionais, qut lados]**»" experiencsfi a <<rn
reaiixar comícios na Praça Sa«M'f*BArffri>m como * alma do IBOE \° fixttma atual. Peque*
Pcfia. _0 ex-governador paulla-i/j ^ ^. „ jrwfKu dt (.uanabara.

iM perrorrerf também vário»lí"**""-,™" t—-™- rr» * •" """'itir.u »m Amu, A* c â*hairroí áo V.tharaa liei tostomam ter otmUA<it a««l"r " rm cvm* M {m

PAGAMENTOS
«0 TESOURO

Pensionistas
*LJS!LVÍrt!^* 

í* «Çf *•*> «ail-i^f;'* ** **pám*t ™'mt4*Kím\t0*str*'t (qoweáettr) te-Ww tstA m^nôstoÚoVa e moZta. àtrudo ponto faítiltaüvo o dia;í* v^âo r*f« otr <*üHia<m om mst-ix. <-, „ „„,»»« ,—.. -mtiimiLí .* itotiát amarfii. moíveu a D;-':»*«¦*««« > po^rmonstüm «o ro-i , ,«*' " tureven,tam oiffhtiA E te e*U* etttH* t\

Vm tre*st» «apeoal ie T btiftí** ie
tttsfi—tm tm eontoáiárt poia pr«- j tstdá . que ¦ tt estrescets o

i*iim í*rer» *«r a «oU dominan» 
"conkiUdm 

JS?&í2íLS^2to^,?Í^Í?t?,to~'ia %***** WSleaTinMJd^^'«a^M-<~o,5«S H*ê\*^_ '. »**&* " V»*rd*d« tvAmti».tjairt <?»r u,o * de CáftUa
..^•^^.v^_ -AtmiJTz™. 771-1! :*to leot áo Souu o &e*Mts*o Liareâ» ; f^i,. p,Tasib*do, 33. o pagarnta--» toUátát, áo trH nat». , çmmt mifm-ç«e tt acham oftoaii fM derrubaram Marcos
Pém Jireerses e inttgratim a Ivrntt ie Govèmotwtagw», dei-«rr«si«s da' mud»»^ para o fe- 

' 
nxonésèt p*5« almiraat* Weifíaní Ut?«ab»l >W

*H* èt Sia Pavla» CÜ^Mpfin da táéad* d-^ | a-o» primeiro» n»e*es úo l*U, «. «fteiaia qw* **r- j^

*-.!.•. j.«,««-^ki« me, wjm^iM»n*p »j !¦¦ —r «»» ¦¦!¦». s> ***«• «• iy»™-»»»«tmtrtitiá fpt oeéem d* tt-\3etbet, ctsoftntt f*yr otíostéte í4

'*tyimxx#r M.ESMO «vanso x.tx>:^*srsmtm com © de «egíiada-Xetra.!»*»». >«• ítepwtséMwt» *M*sa«r*«* *um»*. j-* t/itrá. lauti, t£A
Idí* ^» j*ç fe*»*» io ftedafca, Igonm t*t* eteri-ta Um tt%mim) Ç. ff. .4,"

tAjátÊooáB_^_)_^_to_t_õ_a__________M



¦^¦-^¦^"¦W*»»"»^»^^ l*J (•¦P*BM*jjl*j*«-*i

!.• Cndcrjio

Cerca de mil trajes a rigor foram
alugados para as festas t3e Brasília

Deputados, senadores, homens
públicos dó um modo geral, mú-
sicos a "garçons", em poucos dias
tsgotaram praticamente o "stock"
do trajes á rigor da Casa Rolas,
Pa.ra » inauguração da nova ca-
pitai.. Hâ uma semana tevo inl-cio a grande corrida àquela esta-bcleclme-nto cm disputa ès casa-cas fraques.e J,smokings" maismodernos. *

Os retardatárlos, entretanto,
qonformaram-se com os íatos decortes menos atualizados. Carto-ias em grande número, cheirandoa naftalinas, foram também re-tiradas aas arcas, com destino uBrasília e seus festejos. Vestidosfemininos, igualmente, emboraem menor número, foram aluga-
o08.,? *2mo os ttd3es masculinos,desfilarão no Palácio Alvorada,no decorrer dos festejos inaugu-rais. •

950 TRAJES A RIGOR
MASCULINOS

\ 
* Dissè-nos o sr. Elldio Rolas quea procura dos fraques, caáacas e¦"smokings" e cartolas teve inicioTia mais de oito dias, por políti-tos e homens da boa situação so-ciai, entremeados por músicos* e•garçons". Os fraques e casacas

' AFONSO CELSO
..E 0 INSTITUTO
.HISTÓRICO
. Agradecendo as homenagens
qué foram prestadas pelo Insti-tuto Histórico e Geográfico Bra-Eileíro à memória do conde deAfonso Celso, a propósito do cen-tenário de seu nascimento, a sra.Maria Eugênia Celso dirigiu aoembaixador José Carlos de Ma-cedo Soares, presidente perpétuo-daquela tradicional entidade, aseguinte carta:"Vassouras, 6-IV-60. Prezado
Amigo Embaixador Macedo Soa-res, no receio que o artigo deagradecimento ao Instituto His-
tórlco, enviado há dias Já ao "Jor-
nal rin Brasil" e intitulado "Aí-
íonso Celso e o Instituto Histó-
rico'V demoro a aparecer, nSo•quero deixar por mais tempo semuma palavra de agradecimento
.tudo quanto o sr. fez nas come-
jmoraçoes do centenário de meu
Pai.

E' de todo coração, portanto,•que repelindo aqui as palavras di-tas no Instituto, comovidamente
lhe renovo a expressão do meu
reconhecimento e de toda minha
família.

A Dona. Matilde, cuja presençana missa tanto me sensibilizou e
à cara Dada envio um gratoabraço, rogando ao prezado Ami-
go aceitar meus mais amistosos
e reconhecidos cumprimentos.

Muito atenciosamente — Maria
Eugênia Celso."

•INAUGURADO v
MAIS UM POSTO
DE VACINAÇÃO .

ÍÒNTRA-A RAIVA
O sr. Lopo Coelho, secretário

dé- Agricultura da Prefeitura,
inaugurou oficialmente, ontem, o
V pflstd dè Vacinação Contra *a
Raiva,, na , Rua Toneleros, 260.
O posto em causa já estava em
funcionamento desde janeiro, ten-
do sido ali vacinados no primeiromês de funcionamento 3.300 cães.
Com a inauguração oficial do
Posto n.®V, tem agora» o Serviço
d#. Veterinária 16 postos perma-
ncates de vacinação contra a
raiva no Rio, sem contar outros
postos volantes espalhados pelosdiversos bairros. O sr. Alberto
Carvalho Pinto, diretor do novo
posto, informou è reportagem do
Correio da Manhã que ali po-derão ser vacinados diariamente
cerca de 150 animais, ou maior
número, dependendo da procurado público. A vacinação no Pôs-
to V, como nos demais, perma-nentès ou volantes, é gratuita.

ESCOTEIROS NAO
REALIZARÃO HOJE
FESTA DE DESPEDIDA
A cerimônia de despedida donome da Região Escoteira do Dis-

trito ícderal e de recepção ao no-vo nomo de Região da Guanabara
não mais será realizada hoje, con-
forme estava programada. O ceri-
monial foi transferido nara do-
mingo próximo, 24. quando n-icampo do Russel, haverá a anualconcentração dos escoteiros ca
riocas, como parte final das co
memorações da Semana Eseolei
ra de 1960,

Após a celebração da missa
por frei Metodlo de Haas, assis-
lenta religioso nacional dos esco-telros, haverá a cerimônia, pre-vista para Is 10 horas. Formam!.
um grande ctattta, os jovens can-
tarfio n tradicional "Canção ú*"Desnedida". setruitU da au«lm»
doa distintivos da Região rJõ Dis-trito Federal numa fogueira ai-
mada no melo do circulo^ Em
prosseguimento, os badenlaniM
cantarão o hino Rataplan, em h«>-menagtm «o novo nome. Encer-
rando, o escoteiro-chefe do Bra-
tril. almte. José de Araújo Fil! ir.entregará ao comissário cario-a.
chefe Geraldo Hugo Nunes, o du-ttntivo da Região da Guanabara,

CAMPANHA DO LIVRO
EM CAVALCANTE
Assodando-se às cc-memora-

çô«a da.Semana do Livro, o Cen-in» Social "Bane. Antônio Gon-
çalves de Meneses", do ÍAPR, em
Cavalcante, est* promovendo uma
«unpanba do livro, A Iniciativa,
et*-* conta «sn a cclaboradlo da
A**ml»Tl0 Atlética Bancários dc
Ctvatante, vi» obter d&açèts de
Ttvrc» jsara a htb4!o'.eci ::¦.:*:•.:—
Juvenil em or-ga-fttxaçio.

A* doaçoéa podem ser encamS-
nhadai para o Centro Social eu
s*»r* t Assíxiaçã<\ n* Kua Graça
Meta, no anugo Caminho do Ca-
*•$*. no Conjunt» át* Bartcártc*.
«r* Cav**cantrfe.

foram alugados à razão de milcruzeiros diários. Assim, os pri-meiros, escolheram os melhores
fatos, e pagarão de aluguel nadamenos de oito mil cruzeiros.

OS RETARDATARIOS

Quelxou-s* o sr. Rolas dos re»
tnrdatários, ou fregueses de úl-
tima hora, em sua maioria exi-
gentes, quando a casa já dlspu-nha de poucos fatos a escolher.
De qualquer maneira o original
comerciante, encurtando' mangas,
encomprldando calças, acolchoan-
do palitos, contentou a todos.

Nada menos de 350 cartolas,
foram igualmente alugadas, exi-,
gência das casacas. Seus preços al-
tos sofreram variações de acordo
com os tipos e estado de conscr-
vaçao. ;'

V CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril da IMO

Ministério do Trabalho prroga
até 1962 os mandatos sindicais

n».!&Í....?^,

Rigor a prestação
Requinte para'o Planalto

Uma das últimas portarias as- rem à
sinadas pelo ar, Fernando Nobre
ga, como ministro do Trabalho,
prorrogou os mandatos dos atuais
dirigentes sindicais alé março de
1962. Essa portaria, que tomou o
número 65 e íol publicada no"Diário Oficial" do dia 13 do
corrente, determina o prorrogo
ção dos mandatos sindicais e es-
tabelece que eleições, doravante,
somente serão realizadas nos anos
pares, e nos meses 'de março,
maio e junho. Diz, ainda, a por-taria prorrogacionista: "Aplicar-
-se-á, desde já, às federações e
confederações, com permanênciados seus atuais conselhos de re-
presentantes e dispensa de qual-
quer prazo de carência porven-tura previsto era disposição es-
tatutária, o disposto no art. 2.°.
devendo os sindicatos procede-

renovação diis suas dire-
tovins e conselhos fiscais em fe-
verelro de 1962, sem alteração,
até lá, das composições vigentes,
ou daquelas já eleitns, embora
ainda não empossadas".

Há, também, uma recomenda-
çfio para que ns entidades sin-
dicais modifiquem os seu» esta-
tutos para adaptá-los a essa por-taria.

VAI - RESPONDER PEtO
EXPEDIENTE DA VIAÇÃO

O ministro Amaral Peixoto de-
signou o engenheiro Carlos Arêa
Leão chefe de seu gabinete pararesponder em sua ausência portodo o expediente do Ministério
da Viação

MOTORISTAS DE TÁXI
PLEITEIAM AUMENTO

Realizou-se anteontem, as 20,30
horas, no Sindicato dos Conduto-
res Autônomos de Veículos Ro-
dovlários do Rio dc Janeiro, uma
assembléia paia estudar a revi-
são taximétrica, rie acordo com
o art. 35 do Decreto-lei n. 31.181,
de 25 de julho de 1952, que
piv>vè. o vpajustsmenln rim tftbe-
las taximétricas de dois em dois
anos.

Baseados em dados estatísticos
fornecidos pela Fundação Getú-
lio Vargas, que. mostram ter o
custo de tida aumentado de 77%
nós dois últimos anos, os sindi-
ealizados, através de sua direto-
ria, apresentarão ao diretor do
Trânsito as seguintes reivit>di-
cações: bandeirada e quilômetro
(CrÇ 50,00 e Cr? 14,00, respec-
tivameníe,. o que corresponde a
um aumento de 76%); bandei-

rada e quilômetro (&'$ 40,00 •
Cr$ 15,00, respectivamente, o quaeoresponde a um aumento de
75%); bandeirada e, quilômetro
(Cr$ 30,00 e Cr$ 17,00, o quecorresponde a um aumento de
83%). Essas três tabelas serão
submetidas n apreciação das nu-
toridades para a escolha do uma
delas.

A diretoria do sindicato apre-
sentará a.'nda, como reivindica-
ções da classe: Cada volume, Cr$
20,00; hora de espera, Cr$ 120,00;
retorno, Cr$ 40,00; >subldas queestejam nos limites da 1.» Zona
(Bonsucesso, na Leopoldina, e
Engenho Novo, na Central), se-
jam cobradas tarifas correspon-
dentes à 2.* Zona, isto é, mais
50%. O Sindicato também tra-
tara da revisão, dos preços do
táxi-lotação.
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I DE ABRIL

A mudança da Capitai Federal — sonho de modernos bandetjaníes
— torna-se hoje uma realidade. £ uma vitória dos brasileiros. £ o
inicio de uma nova era para o nosso Pais. Nessa extraordu.ána
conquista, o Jeep WtiK/s —hoje praticamente 100% nacional —de-
sempenhou importante papel. Versátil, (orle, indiferente ás mais adver-
sas condições de clima e de terreno, era sempre o primeiro**
chegar aos lugares considerados ínacessrwMS, traasportando homens,
equipamentos, vrVeres. Nossa mdlhor recompensa pela tardia reaii-
tada é a certeia de contnbuírmííí para o er«grandeclmeRío do Brasít.

WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A.
SÃO Sf£«tKA»íOO OO.CA**I»0 ~ ESTADO OK SÂO **M*-0
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C0REK10 DA MANHA, Qulnti-feire, 21 da Auril d» 1960

Tabela salarial
, 

.- 
\ .

do."Grupo Light
Og'trabalhadores do Grupo «esta cidade. K' pensamento das

1.* Cnóoruo

l.inht do Rio, Sio Paulo e Sanio» iniciaram no dia IS do cor-tente, através dt «uu entidades
a sindicai!), aa assembléias paiaaprovação de uma tabela sala-« uai quo será apresentada às em-? presas,

AS ASSEMBLÉIA.
Assim é que já foram realiza-daa aa assembléias nos Sindicatosdos Trabalhadores na 'Indústria

m (U Produçio do Gás de Sfio Pau-io, dos Trabalhadores na Tndús-tna de Eneraia Elétrica de SfioPaulo, dos Trabalhadores nas ln-dustrjM Urbanas de Santos e
,?.°7 Trabalhadores em EmpresasTelefônicas de Sio Paulo/ de-* vrndo, a partir do dia 23 do cor-íentt serem realizadas us assem-blélas nos Sindicatos dos Traba-

r Jhadores em Carris Urbanos, no
, dla25; dos Trabalhadores nas In-
,. dustrias da Energia Elétrica e da

, ProduçSo do Gás do Rio de Ja-neiro, no dia 28; e do= Traba-Jhadorea em Empresas TeleWní-cas do Rio de Janeiro, no dia
27 .
TABELA A SER APRECIADA

A tabela organizada pelas dt-retorias das entidades sindicais
já íoi aprovada nelas assembléiasrealizadas em Sfio Paulo, deven-do, também, ser aprovadas pelasassembléias que serfio realizadas

diretorias dos sindicatos encon-trai* uma rápida soluçfio patastia.1 reivindicações, pois o acôr-dp firmado no ano pacsado tem avigência até o dia 27 do maio. Atabela aprovada é a seguinte: a)40% «e aumento para todos osempregados da Light; b) Abonode Natal de um mês de salário,com um mínimo de Cr$ 6.000,00.
e) Vigência do reajustamento a
partir de l.o de julho.

CEARÁ AGRADECIDO
AO E. DO RIO
O sr. Parsiíal Barroso, gover-nador do Ceará, enviou, mensa-

fiem ao chefo do governo flumi-nense, agradecendo a cooperaçãodo E. do Rio as populações nor-destinas,, vítimas das últimasinundações.
Para êsse fim estívevfcm naque-le Estado do nordeste brasileiro

os deputados estaduais tluminen-
ses Palmir Silva e Hamilton Xa-vier líderes do aovêmo e daoposição, respectivamente, ns As-sembléia Legislativa.

No fecho d» sua mensagem dizo governador cearense: Fique o
povo do Estado do Rio de Janei-ro, por intermédio de V. Exa.,
convicto de que o povo do Cea-rá pela delicadeza do gesto queestou agradecendo, jamais èsque-
cera esta prova de fraternidade
nacional e cristfi".
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O NOVO *.* PROCURADOR DA.
JUSMÇA roCAT, - Acaba de ter
Investido na* íiwçlíes dt 4.» pro-
curador da Justiça, local 0 sr. Eu-
«ora Magalhles, antigo curador de
Menores, carso nue exerceu au-
rante vírlos anos a no qual, pela
aua competência, atividade, inte-
llgCncla e espírito de compreen-
ala, prestou asalnaladoi atrvifos
à. causa da infância carioca.

O novo procurador substitui o
dr. Itufluo de r,oy, que ae apostn-
tou por Jlmtte de Idade.

Sesuodo .oi.iiini..^.,, a*. *.,,.,.,
ria dt llnanfaa, o pegamtnto do fun-
clouallsmo, eorreipondentt ao mis tm
«urso, começará a. t* do corrtate,
acrescido da. dlftrença do a tona de
março do ano paiaado,

* *
At repartiria do litlsdo da Una-

iit-buia também nâo iiinuloiurio ama-
nlií, aexta-felia, em comemorai-lo a
Inauguração rte Brasília t crJtçfo Uu
novo Estado d« Federaelo,

* *
O prelallo Sá Kreire Alvim t teu

secretario Álvaro Amtrlcano ttUvc-
ram ontem na Sala dt lmprtiua do
Palácio Uuanafesre, dtipedlndo-ie dei
jornall»Ut ali acreditados.

* *
3egundu ordem de ati vivo- baixada

pelo diretor do Departamento dt Edu-
caçío Primâriu, íoi instituída uma
unidade escolar na Ftindaçgo Rotnto
de Mattos Duarte.

* *
O governador it» cidade encaminhou

ttentagem a. Câmara doi Vereador» a
reorganizando o Departamento de
Transpnrtt da Secretaria de Vlaçío e
Obras.

* *
O pitíeiio aasinoU, decreto regula-

multando a anecidaçlo e fitcaltuaçlo
tio.lr.ip6.slo «idbre trantactiet, na parterelativa à locação de quaisquer obje
tot.

ÍNSFKVAO UB SAUUK
Ü* PROUSSSORKS PARXICUl.ÁRsH

Comptreçam no prasto de cinco dias,ao .Departamento de Saúde Bscolar, *Avenida Almirante Barroso, 81, 1*>andai, da» IJ ks 18 horas, munidosde carteira de identidade e cartfode protocolo, os seguintes candidatos:Antônio Joree dos Santos Seixas, Au-rílio Pitanga Seixas-Filho, Flora Car-doso dos Santos Abreu, Glacy Atam-buja André, lerecS Parada Guima-rie». Ivan Figueira da Costa, Jacque-line Zimbul Castro, Jan Bohdan Ni-told Trlstan Port- Carrero Slawimiki.
í0.1** caram, Jost clemente AnbreUlMichellotto, Jòstfa Pereira Monteiro,Léa de Aguiar Nadaes, Loreta Brasil,Luiza do Vale Marino, Manoel Fer-nandes, Magall da Silveira Albernaz,Marilda Lyra Veiga, Mavlen» Marquesdos Santos, Rosa Daniel doi Santos,Rosalia RoUi, Sonla Trebitst, VilmaAbalo Pessoa da Sllva e Walter Guer-ra do Amaral.

EMPRÉSTIMOS

No M. k. M. leri efetuado ama-
nhg, aa, daa 8,16 às 18 bora», o pa-

PREFEITURA
COMEÇAM A 29 O PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO
Aaiauliã não fmiciouaião sa repurtiçoft* — Reorgauixa^aw tio Ocpailamentu de Transporte

gtilaiueiilatio o iuipôsto de transações
Re-

propu*u« desamento. da» atauintta
empréstimos:

Cúdigo ai -- De oídem do pitfeitoMatrículas!'/.««a ll :i'i2
as. 855 so. MS45.1B0 48.«07
14.JS7 vs.vsn

814.«lfi SSO.281

ae.177
31.733
55.870
7» 70S

400 381

J7.174
44.808
70.841

301.SM
93K.885

„c6dl»o at.-. comuns efetivos--
^ÍHf" í.m 1MS " ' Pedldoi '?•3»8.
milv *S, ?.i"* Con,»ns exUanumerá-nos i— ptdldos:

I.J15 Í.Í1J ,.2|ga.220
<^dl«o « _ Pedidos

2.ÍU.

104 108 ioi
üiieiiyênclat Matricula»:

1,154 S.210 2.ÍU . 3 U263028 4.087 4.881 í.wi
4*28 4.883 4.98B S.058
i-W-, 8.323 5.882 8.881
7.537 8.007 8.481 | 525

ÍS'22Í 1U'7M 110*9 H.78812,fl50 15.180 18.173 18.620
W.J84 19.457 20.376 21.508
22.194 22.788 23.289 23 79921.928 ai,143 24 238 28 408«.723 28.878 28.926 M^O»
3J.S53 34.108 34.842 si «438.23S 38.887 - .15.648 35 674M.739 38.J2S 37.Í70 37 511
52? 28! UB 3Í8:»2X2SÍ 39"s MMO W-«3139.8B5 42.141 43.288 «685
«.706 44.111 44 254 44 55«¦«» Jj.W «.410 45.4M
«.807 48.989 48.074 48 1%46.289 46.646 -48.114 46 M4
il-ISf 47'WB *'-MS 48.428
ÍÍÜ5 «•«« 48.816 50.2895?-2íí S'!S S0-M» 50«5»R .290 51.380 81.514 ' 5I.Í5851.779 5JÍ369 82.623 53.465
83.548 52.978 84.073 88 80555.597 58.611 55.836 58 2S?66.540 58.001 81.488 58.640

S-51 81-4,J «»¦««82.481 62.768 82.831 62 8U«M8 63.411 63.4BT 5.911
«3.817 64.570 «4.623 -64 62464.619 68.083 87.003 VI.1W
«7.691 68.214 68,332 .. 68.40388.407 68.473 69.234 68.287
«9.469 89.776 mf,mh ¦ '¦ 

*».8S089.966 70.556 T0;876 " 71.ííl72.637^ 1S.4B8 78.891 74 «N74.470 74.878 76.408 78.48S
2SH2 7,,1<4 li-W 76.383
J8.B22 78.764 7Í.S01 78.50379.701 82.214 : 83.074 84.406
8.1.755 83.858 84.663 85.5.14
85.895 88.094 86.163 H6.4J8
86.517 87:305 88.400 88.111
«8.242 88.261 92.284 82.389
02451 92.741 82.788 02.887
93.576 8S.724 93.880 84.368
94.568 S4.7ÍS ÍS.781 85.333
85.506 98.083 98.817 100.408

101.613 101.983 104.478 10O.8Í5
300.68fl 303.089 304.897 306.852
307.714 309.618 309.882 310.854
311.527 312.605 314.5». 314.8»
315.187 315.306 318.011 317.771
322.029 321.190 323.678 326.410
«27.692 329.891 330.843 339.129-
340.521 341.612 384.611 400.066

950.0ÍB
MI.WU
951.911
952.831

Huu.mih
aso.tos
951.937
95.VI63
«10.244
£inei(fnclaa-• Pedido»:

381
3.303
4.188
4.768
8.376
6.381

. 8.385
6.389
5.393
S.W7
8.401
8.405
5.410'6.418

930.130
950.991
952,435
952.866

960.301
931.747
052 885
11.13.744

e' i -ns — Código 33

Somente o VANGUARD compete com
os [atos puros, ao custo de turbo-hélicès,
em rotas curtas e médias

I
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Wma pinvt dt alirmaçío da Vicket» de que o VÀNGUARU
federia obter tempoa de calvo a calço iguait ao» do jato puro,
»»a rotas curtas ou cuitat/'«>4diaa, íoi t|oia Mtabelcclda. Os
tempos tftdtss na tabtla da «lapa*, até l.Sit) Km. íoram obiidóa
nat retas comerv.ialt nat coiidic&e« atuais dt operaçlo, No vôo
Roma-lwíre*. s tüiipo do VANGUARD íoi 3 minutos mem.v
<»ut o tempo normal rto Jtlo puro de quatro liu-biiia«. A "ve-

Oiiito ie«ult«Uo i*m}* (lexibllitiade em veloildade/altlUiae,
ma sa dMartnça muito ptqueua dt cuatos «iln diveiaas al-
tltudM na iiitatnt rola. Nenhuma viagem de 800 Km, por »xtm-
pio. a diferença tia nitima rota a S.O00 m. • a 8.00o m,. (a
mala aeon&mic»), 4 dt apenas 44 dòlara». No v«o Roma-Loo-
slre«, a N»ifi« dt 10 minutos aôbrt Kpnon -- Oevido * deu-
•IdaA» d» tiiftio ¦- ruataria 70 dólaiox «um jato puro. Com
• VANCUAHD, qu» fêa a ««ptra a ^ttqutna titiUltte, o culto
foi de apenas 40 dotai*». *n vlageot cintas * mediai, aé um >
Í!«"-vo!Ín a jaio ?-C«pi-lim*!íii*i,-,é iipliiô pOÍ«fi« VSTieii «
irn.ro a» caiço a caito éo VAtiQUABO. Keniiure «viio a
Jate té lha podt igualar ttn tut nbtévei econamit operteio-
nal. nem vom We ,.««wi, na flxeçáo de taiifts t-aduzidas.

luvldade que o VANGUARD apitaantã,
pekW eom oe Jato*, provém: da sua capauidade dé- oop,-,

tua ;eruí.eiro-'veál' t genuíno auperlor a 610 Km jh.
nlvei» de altitude situado «ntrs « ltmlié»

Hieirot. lttò pode ter veriticado na t
ciimeim.

com
aeivái1
«n todua
dt, 1.500 e S.iíCS
!>*ia de peiieimuice

'< que o tit com-

. oe
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.Ixrrn:
Só? 611 675 /40

* VEiOClIMOe M CRUZBRO

KlfX SER MANTIOA.

SEJA QUAIFÔR A

airnuoE oeierminada
PARA A RÔfA

Veioi-irtorte ajrod.nomao
de ctujewo em ».o.ti

117 1.415 3,055
3.847 3.864 3.748
.1.209 4.224 4.448
8.144 5.373 5.374
5.377 5.878 5.380
5.362 5.383 5.384
5.386 5.387 5.388
6.390 5.391 5.292
5.394 5.395 1.306
5.398 5.399 5.400
5.402 6.403 5.404
8.407 5.406 5.409
5.411 5.412 5,413 '
5.417 5.418 5.419

6.421 5.422 5.423 5.424
5.425 5.426 5.427 5.428
5.429 5.431 8.438 1.433

.5.434 .5,435 5.436 5.437'
5.439 ¦ 5.441 5.443 5.444 

'

5.445 5.446 5.447 5.448
6.449 5.450 5.452 5.451
5.463 6.454 5.455 5.456
4.467 6.459 3.460 5.461
5.402. 5.464 5.465 5.466
6.468 8.469 8.470 5.471
6.472 5.473 5.474 5.478 .
5.475 5.476 5.477 5.480
6.481 5.482 5.484 5.485
5.486 ' 6.487 6.468 3.480
6.491 5.489 5.463 5.494
5.486 . 5.487 5.488 5.499

Casai:ienlos — Cédlgo 41 Pedidos:
150 180 194 105
187 \

Total do pagamento dr amanha —
Crf 4.084.019,30.

At propostas já amtnciaãaa e ainda
nfto procuradas aerBo ptgas *!'• a dia
23 do m6s cm curso.

O Código 21 atingirá ao n. 14.388
Entradas em 1959.

O Código 23 atingir A ao n. 2 220
Sntradas em 11-4-960.

O Código 33 atingirá ao n. 7.699
-: JEntradtB em 8-3-860.
. O Código 32 «Ungirá ao n. 1.499

Kntradas em 9-3-660.
O Código 33 atingirá ao n. 1 174

iántradas em 11-4-960.

ATOS DO PRBFB1VO

O pefeito assinou ot setfuintt* de-
netos: nomeando Adélla Pinheiro
Pinto para exercer o cargo de pro-
íessOra do Curso Primário Supletivo
padrio "J": Alberto Leon Bessil, Si-
mio Rotsteln, José Dias Ferreira. 3*-
coto atmaléWics, Paulo Roberto Mon-
tenagro, Sylvio riguelrédo Ltma, Ja-
mil Haddad a Paulo Gonçalves Fer-
reira para exercerem interinamente
o cargo dé médico; jubilando Laura
dé Vllhénâ Trotto no cargo da pro-
lessor da Curso Primário; disptn-
¦ando Leyda Araújo castéllo Branco
pelo prazo dé 180, dias, a partir de
1* dé malO dé 1960, B íliíi de a fler-
vleo da Rádio Roqucte Pinto, infor-
mar a populaçfio do Estado da Gua-
nabara, doa - atos legislativos, exe
cativos a judiciais deliberados em
Brasília; autorizando o afastamento
dé Nelson da Costa Cony a partir de
8 dé junho dé 1960, pelo prazo de 90
dias, • fim dé visitar diversar hos-

gltais 
da Euvopk; designando Ells

taty paíé 
'exercer a iunção gratifi-

cada dé Agente Fiscal; Herval do
Nascimento, Darlot Ferreira da Cos-
tt, Marcelo Ney Pinto, Jo&o brede-
rode» Coutinho ' para exercerem a
funcio gratificada dé Agenia fiscal;
dispensando Krntnt Ribeiro, Mar-
ceio Ney Pinto a Arlindo Coelho dos
Santo» Filho da íuucSo gratiticada
de Agéhle TiScél.

DRSPACHOS DO PBKFEIXO

Nà f ecratarla it Interior e Segu-
raaça — Jorge Carmine, Antônio Tel-
Seira. Lobo -— Indeferido; Centro de
RtablllUçío dé Wcapadtados Físicos

Autorizo; Associação Brasileira do
rivro, Joié Antabl — Indeferido.

Nà aecrtUrla de Viaçáo • obras -
Isaltino dé Oliveira Coutinho, De
I.tjcâ JaíipBi Angeia fc»outra, íáeve-
rlno WtaSBlrtinô da Silva — Autorteo;
Antônio Ferreira Tavares, Osvaldo
Ribeiro — Cancele-se; Lúcia Comes
Bandeira • outros — Aprovo. a mi-
huta do termo: Napoleío Bonaparte
dt Azambttja, José Moreira da Cruz
-- Indeferido; Idallna Mendes e ou-
tros —'Aprovo a minuta do lírmo;
Toblas Palatiniek e outros — Aprovo
a Minuto dd- lêimo; Paschoal Vino-
cur e outros — Aprovo; Manoel' de
Almatda a Sousa — De acordo rom
o, parecer; Antônio Henrlques Lou-
reko dé Oliveira - • Mantenho o des-
pacho; N. J. da Silva — Deferido;;
Br** Coelho — Proceda-se de acôr-
do com o parecei; Martinho Guima'
rães parédts e outros — Aguarde
oportunidade; Japfr Timóteo Peixoto'—- Dé acordo; Bruno Giorgi — Apro-•vo; Clube dos MarSjr.>alas •—' Apro-
vel a planta; Nestor Wanderley
Curió, CéSar Moranl, Armando Mar-
tins, ítalo Braile Franca. Homero d«
Rocha — Aprovo o projeto.

de admlts&o n. 16.336/ss: Edna custo
dio Ferreira - • Junte certldio de óbl
to do ex-servidor; Ebm Teixeira deu.i it.i -• Coinpartca para receber o
carlSo de procuraclo; Leonor Blcallio
Miranda BeltrRo — Compareça para
cumprir txlgéncia; Ijierte de Carva
lho —- Compareça ao a ,':'¦. para atua-
Usar a declarac&o de família; Gilberto
Asamor Caltxto -— Compareça muni-
do de Crf 10,00 e mselos da expe-
alente da PDF, a fim de receber a
certidlo requerida.'

Osmpareca para esclarecimento:
Marlene Mala Pinto, Alclnda Ferreira
de Castro, JoSo Fernandes da Rocha
Celeclnda Mattos dos Santos.

Compareça para ciência t receber
documentos: Margarida Santos Ros-
sttto, Francisco de Paula Lemo.i JBo-
lonha, Carlos Nelson de Oliveira Góes,
Alexandre Grangier Júnior.

Compareça para ciência: JosC Rita,
Ernesto Gomes Marins, Pery CarVa-
llio . dé. Oliveira, Yolanda l.opes
Cupello, Carlos Augusto de Moraes
Rego Pestana, Francisco Rita Sobri-
nho, Dárlo da Silva Pimentel, Maria
Aparecida de Sou/n.

Compareça para receber documen-
tos: Hélio Vera Ramos. T.ui/. Maurilio
Cavalcanti de Albuquerque, Lucla de
Azevedo Dutra, Irltteu Ferreira, Her-
mes Pessoa Machado, Osmar da Silva,
Arthur Seabra de Souza, Edir Mottt,
José Simíio Rosa, JosS de Deus
Aguiar, SlmSo Ribeiro. Benedito Ri-
beiro Dutra, Luiz Felizardo doa San-
tos.

.HKCRKTARIA Í>E 8.VUDK
K A88ISXKNCIA.

A1XJS DO SBCRKl'ARIO

UesignacSes — Vadelice Brito 'para
o Departamento Municipal da Criam
ca e do Adolescente; Dahil Hasten-
retter de Oliveira e Anita Miranda
Carvalhais para o D. T. B.; remoções
— Julieta da Sllva para o D. H. S.;
Vicentina Grond para o D. T. B.; e
Aututerval de Miranda para o Depar-
tamento de Obras e instalaçóet.

Departamento de Tuberculose

DESPACHOS DO DniETOR
Salvador Joaquim Guedes — Certi-

fique-se, paga a taxa devido em,selo<
municipais no protocolo geral; Mar
garida Jorge Reche — Indeferido.

Departamento Municipal da Criança
e do Adolescente

' DESPACHOS DO DIRETOR
Jorge Brasil Leite, Jogo Ribeiro

Zayden, Paulo Izabel Manhftes é Josi
Maria dos Santos — Autorixo na Ma-
temidade Fernando Magalhlet;

SECRETARIA DO INTERIOR,
E SEGURANÇA

ATOS DO SECRETARIO
Deslgnacóes — Nelson Inntcco Ca

navapro Costa, Valdomiro Nicolau
Raick, Francisco de Paula Duarte Ga-
meleira para o Departamento de Fls-
calizaçSo: Ivan Moniz Freire para o
Serviço de Expediente; Maria Cletna
da Sllva Alves para o Departamento
de Turismo t Certames; José Marques
de Souza Filho para o Departamento
de Fiscalização.

DESPACHOS 
"/.

Diários Associados Ltda. — D*ferl-
do; Casa Sctilti indústria de Saco e
Artefatos de Papel — Indeferida;
Jone Brunetti- Campagner, Komeu de
Oliveira Ribeiro, Fábrica de Choco-
lates Patrone S/A, Roberto dé Lima
Barreto — Deferido; Benedicto Her-
mogenes — Ratificado o despacho;
Setimio Mandarino, Oilanoo Foronhi,
Antônio Filippo, Assunta Bruno Pau-
tore, Maria Titument Borba — Deferi-
do;, Giovannl Mandarino — Concedida

transferencia; Elmano ds Lues, Ma-
ria Basllc — indeferido; Jockey Club
Sfio Vicente, Bolsa de fixcurslio Clen-
tiflco Cultural ao Exterior, doa Alu-
nos 4a Ibcola Politécnica da Univer-
sidade Católica — Deferido; Júlio Ce-
sare Clttadlno, Citadino Nicola, Nei-
son dos Santos — Indeferido; Gul-
lhermina Cardoso Mandarino, Rafael
Mandarino, Ernesto Alves do Couto,
Mario Sa-blno Campioli, Movimento
Familiar Crlstlto — Deferido.

tos -- iu,u-i.Mtu,. Francisco Luiz ln.neco — De acordo, ao 1. T. E.
Departamento de Kducacfio Primária

ATOS DO DIRETOR
Dtaimacoes •- Uilka Maria Sent-dello Machado para a funcio d» se-cretaria da conduto encarregada deapresentar ao SBA silgestSes para aorganlzaç.io • desenvolvimento daCnmpanha de Redacfio do correnteano; Maria Helena Dlnix Pralon para* escola José Pedro Varela; Lia Ce-tar Rodrigues Lopes para a funciod« dingéht» do Ctntro Dlttrlttl deOnéntaclo no 3» Distrito Educacional:Heloísa Maria Bittencourt Pinho paraa funcio da dirigente do centro Dis-trital de Orientacio no 4» DistritoBducactonal; Nllsa . Alheira Tarture

para dirigente do Centro DistrlUl deOriehtaçSò no 6» Distrito Educaçio-nal; Nilza Camarinha Rolim para iliil-
gente do Centro Distrital de Orienta-
çSo no 6° Distrito Educacional; EdyPinheiro Alves par» dirigente do Cen-tro Distrital de Orientacio no To Dlt-trito Educacional; Lucv PamplonaPenfold para dirigente do Centro DU-trital do Orientacio no 8° DistritoEducacioual; Ntll de Souza MohrstetH
para dirigente do Centro Distrital deOrientacio no 10» Distrito Educado-nal; Jneyra da Moura Reis para dlrl-
gente do Centro Distrital de Orlertta-
Cio no 120 Distrito Educacional; Elza
Araújo de Souza para dirigente doCentro Distrital de Orienjacão no 13»Distrito Educacional; Maria Helena
Alves Pereira para dirigente do Cen-
tro Distrital de Orlentacfio 110 ü"22° Distrito Educacional; Marllna An-
gela dé Aguiar Gils para a escola Cel,
Cortino do Amarante; Cledir perelrA
dos Santos para a escola SSo Paulo;
Mara Benevidts dos Guaranvs paraauxiliar de chefia na sede do 9° Dis-
trito Educacional. .

Departamento de Saúde Etcolar

ATOS DO DIRETOR

Detlgnac8ei — Euclidcs Guedes da
Almeida para ttr exercido no C. c,
O. Barata Ribeiro; Nilo Martins para
o 11° D. M.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

SERVIÇO DE PAGAMENTO

J) 
próximo pagamento de peusótaerente ao més de abril corrente

será feito de acordo com a seguinte
tabela: Primeira .chamada — Finais 1e a, dia 25/4; 3 e 4, dia 26; 5 e 6, dia
17; 7 « 8, dia' 28; 9 e 0, dia 2S,
segunda chamada — Finais 1 a 6, dia
11/5; 7 a 0, dia 12/5.

DESPACHOS DO CHEFE
DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS

EINVERSÕES

Honorina Machado de Almeida, Odl-lon, Vasconcellos, Benlzio Antônio dos
Santo», Manoel Ferrdra Lara, Irlneu
Perdia de Carvalho, Nlcanor Marca-
lino, Imero Conto, Fuad Nassim Mel-
lem, Lulas Carlos Pinto, Zbritno Bar-
roto do Amaral Filho, Estellx Mer-
cante, Salvador Nogueira Diniz. Lau-
ra Letl Gaivlo, Joio Rocha Cherem

- Deferido.

DESPACHOS DO CHEFE .
DA brVISAO DE CONTROLE

Boletim de exclusão: Ibrahlm Eiiss
Oarates. Fernando Arantes Leal, Jay-
ma Moieéa Burla, .Tessr Antônio BI-
qudra, Joio Paulo Campo», Adliemar

Mvjts Teixeira. Ana ferreira do Vai-le. Amaury Louzai-do Santiago de Al-meida, Aloy Ferreira Filho, Aldo Dle-
gas Bastos, Cielde Moerbeck Moreira.Darcy Alonso, Dejane Tavares Sobral,Kd rirmlno, Hélio Pinto dt Soira»,Henrique N»c, Fnzlo .Ymarlo. GenvN»c»o -• Bxclua-se do quadro dtcontribuintes do MEM, ot servidoresacima cltadoe, de acordo com o artigo
44. parágrafo 2» <io decreto 3.387, da9-5-930. Exigência: Alcino RabeloCompareça d. Florlnda Rebelo, viúvade Alcino Rebelo, ao gablnet* do Sr.Chefe da Divltlo M-.1. 50 ,nd»r, p(lrâUAtãi de .«miiiiu de aeu luterttst.

DESPACHOS DO CHKFK
DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Armando Coelho Fragoso FiUio —
Compareça « DlvlsSo de Admlniatra-
Cio, para escUreclmentoe.

DESPACHOS DO CHEFE
DA CARTEIRA DE PENSÕES

E AUXÍLIOS

Jonê Nabuco Ferraz, Juatíniano Cur-doso de Assuinpçlo, Evehir Elldlo Ro-aa, Allplo José Plree, IBdeu Guarany.
César Gonçalve», Ary Pinheiro da Mo-raes, Carlos Alberto Bastos do on-veira, Odetta de Lima Furtado, Le-nlra de Souza Jatobá, JoSo Pereira
dos Santos, Albino Portella da Motta— Compareça urgente.

DESPACHOS'DO CHEFE
DA DIVISÃO DE CONTROLE

Pagamento de aluguel: Luix deLoUrenco Ferreira — Deferido Se-
giuida via de carteira de pensionista:Joaquim Ferreira Lima ~ Detteido.Majoraylo de pensão: Joio de Sou/.aBandeira de Mello Júnior ~- Deferido.

CLUB MUNICIPAL

Estado da Guanabara -- Pelo pre-sidente Jorge Geraldo, outrot dirigeu-
tes e associados, o Club Munlrini>i
talive representado nat cerimônias
oficiais, realizadas ontem à noite, daimplanUclo do Estado da Guanabara
e da transmlsslio do cargo de prefeitoda cidade para o de governador pro.visório da nova entidade federative
Também com a mesma finalidade, eClub compareceu por uma comisslo
de diretores ás festividade» que tive-ram lugar na praça Saens Pefla. pro-movidas pela Assodaçlo dos Amigos
da Tijuca com a colaborado dasagremiações sociais e desportivas
desse bairro carioca. Os- servidores
associados estio convidados para amissa a aer celebrada hoje. As S ho-ras, na Igreja de Sfio Benedito, í. riuUruguaiana, em acio de graças pelonascimento do Estado da Quanaban.Homenagens —- Comemorando oadvento do Estado da Guanabara eencerrando o programa social déstemés, o Club Municipal realizará tá-bado próximo grandiosa festa no Gl-néslo Allah Baptista, para 6ste fimdevidamente preparado • -domado
Será o "baile da professoranda", emhomenagem' ás mestras refcSm-fbrma--das peloa institutos municipais, e a"noite do ballet", com a partlcipaçüodos bailarinos e sapatllhas do corpode baile do Teatro Municipal, Para ostodos e auas famílias haverá Meei vade mesas, estando a plrte dançante a
cargo de Claudionor Cruz e seus con-
junto de buate.

Impísto de Renda — No horário de
?«.**,12 • dM M à* le bar*« o aubMunicipal ditpCe de funcionários ha-bilitndos a preencher as declarações
de renda déste exercido, cujo pra/oterminará no dia 30 do corrente.

Clinica Ortopédlca Funcional Mas-cUar — Foi criado, na Assistência
Odontológica do Ciur, « Clinica dtOrtopedia funcional masdlar pára fl-lhos, enteados ou netos desóeio», eomIdáda compreendida tntre 7 e lt anosOs interessados deverio ae dirigir aò
Departamento d» Asslstéiida, ha aedt
Central do Club, para maiores nela-
reeimentoa.

0 SSR promoverá pesquisas
em 23 municípios de Minas

SKCKEiARiA DK tm-CHAU
K CULTURA

ATOS IX) SECRETARIO

SBCRKTARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATOS DO SECRETARIO

Determinando o retorno de Ruy
Austregesildo de Athayde A Secretar
ria de ViaçSo e Obras que estava A
dlspoSiçSo da SURSAN; tornando
sem efeito a portaria que romeveu
Francisco Alberto Corrêa Dutra p«ra
a Secretaria de Saúde e Assistência:
atribuindo A servidora Marlene Mes-
sina de Abreu encargos que nSo exi-
jam grande esforço fisico em virtu-
de de laudo médico.

DESPACHOS

Ever Severino de Oliveira. Maria
do Carmo Costa Rego — Indeferido;
Aldherb.il Splnola Dias, José Erme-

lindo dos Reis, Amélia Rello de
Araújo, Manoel Ferreira, de Castro,
eMátio Daradn de Mira? Lima — As-
sinadas as apostilas; Jacy Bastos Ri

UeilgnaçSes — ladina Martins dos
Santos para o Departamento de Edu
cacSo Primária; Maria da Penha Sil-
va para o Departamento de Saúde
Escolar; Carminda Rebello de Mello
para o Departamento de Educaçio
Complementar; Myrttm de Carvalho
Trolta paia á, Biblioteca 'Municipal;
Marin de Lourdet Bandeira de Lima
para o Serviço de Divulgação; Eunict
Jagl para o Instituto de EducaçSo;
Ivan Martins para o Instituto de Edu-
cação; 'Martiia Maria de Lemos Brito
pata o Departamento de Educaçio
Técnico Profissional; remoçdee — Syl.
vio de Oliveira Linhares para a es -
cola mu mnl Inácio Azevedo Amaral;
Walter Pereira dos Santos para o De-
parlamento de Educaçio Técnico Pro-
flssional; Paschoal de Queiroz parao Departamento de Educaçio de
Adultos; Emitia do Eeplrltò Santo,
Cadmo Souto Bastos para o Departa-
mento dc Educaçio Técnico Proflssio-
nal: Dorvidio Antônio para o Depar-
tamento de Educaçio de Adultos;
Zita Mm in Veiga para o Departamen-
to de EducaçSo Complementai;
Eduardo Antônio dos Santos pira <-.
Departamento de Saúda Escolar.

Com a finalidade de obler pie
mentiu Indispensáveis k elabora
S|^de programas de desenvol
vimento de comunidades a serem
executados em várias regiões <je
MJnas Gerais, o Serviço Social
Rural promoverá a realizaçáo de
pesquisas sócio-econômicas eom
23 municípios daquele Estado,
Para isso o Cohselho Regional do
SSR contará com a colaboraçío
da Federac&o das Associações Ru-
rais de Minas, tendo sido autori-
r.ado, ontem, pelo Conselho • Na-
cional a assinar convênio nesse
sentido.

Na execucSo dos projetos de
investigações sócio-econômicas, os
técnicos do SSR aluarão nos se-
guetes municípios: Além Paral-
ba, Araçaui, Barbacena, Betim,
Bom Sucesso, Diamantina, For-
mosa, Guaxupé, a.ínuária, Juiz de
Fora, Itttitaba, Lavras, Luz, Mon-
fes Claros, Ouro Fino, Pará de
Minas, Paraopeba, Passos, Patos
de Minas, Patrocínio, Ponte No-
va, Santana do Deserto e Teófilo
Otoni.

execução de utíi programa de
educavSo rural, através de uma
ampla rede de Escolas Itndioló-
nicas, que atingirá o número da
50. tsse. planejamento será con-cretizado com a cooperação deSistema Radioeducfilivo Nácio-
nal, do Ministério da Educação-

Ài Escola Agrbtécnica Ue San-
ta Teresa — ooníorme salientou o
conselheiro Manuel Diegues Jú-njor.lque relatou, a matéria --
já montem escolas radiofônicas
funcionando com grande êxito,
Firmado.o^cptwênio, subirá ime-diatamente pafa 26 o número das
emissoras radioeducativas cm ati-
vidades.

OPINIÃO DE KICHI
SÔBRE CONFLITOS
EM SEUL

ESCOLAS RADIOFÔNICAS

DESPACHOS

..Antônio de Uma 1 „-....¦ >

Ainda na sua reunião de on-
teni, aprovou o Conselho Naeio-
nal do Serviço Social Rural mi-
nuta do convênio a ser firmado
entre o Conselho Regional do Es-

Defe- P<Hto Santo e a Escola Agrotéc
beho -- AntorizoT- Josí Frandícô |,ido: A1bam> L*,te Ro<higu„ de B..-|nica de Santa Teresa para a munista. (FP)

TÓQUIO - ü ar. Kíshl, pri-
jmejro-minlstro do Japão, emJtiu

a opinião dè quê ps conflitos quese manifestaram em Seul eram"uma explosão da cólera popularem conseqüência das recenteseleições".
Acrescentou que tião acíedita-

va que /óssem de inspiraçlo co-

D* todos 0$ aviões,
SO O VANGB 'ADFm rn.Am.mmm.m*-**w mr r *-** ** *mr vrenv a VIII

todas estas
características:

Cnuttfn* de «*«> K«u pJi. — Capacidade para
íratispotUr l, toneiaõas em operaçótt normais —•
ou 1S9 passageiros mais 3.632 Kg. da carga —
Vôos dimos nas condições A.T.C, isto'•€,_ sob con-
U^ôle da Tráttgo Aéreo -- Pode uttiisar os aeit>-
pot tos «guiarei existentes - Rapideg de Saano-
ferss — Ms trls problemas de excesso de barulho
nas vumhauças de aer^isoilos — &xpertéacia jp*i-
cwHparável de ia anos toui turbo^iélice da'.Aíf-
ckers/RoRs-Ro.vee... c t«m suavidade "Viscouofj

¥ICHERS

Carvalha!, Alberto Cumplldo de San
; Una. Oscar Pereira da Silva,' Os-[
i car da Veiga THI10. Manoel de As-
. r.tiuípc.ío Santiago, Lindalvo Bezeriaí dos Santo«,, Sorls icieln Maria Cai- j
; í*io Biaiiru de -Oliveira, Durval Mar- l
ítins Saj'2o. Ufcania J.íartiíjs Palmíi-,'
| ra. Sérgio- Drumond Gonçalves, JoSo
I Henri«pie César Júnior, Miguel Pi-
j menta Martins, Maria de I,ourde«
[ Nelson Machado, I.éa Santos de Bus-

la-.nantc. Samaiitana Pereira Leite,
T.ílla Soada Chometon de Oliveira,¦Areu.. Séffto Ferreira Fortes, Rò-
berio Vieira Martins Ferreira. —• An-
Miisilati ás apostilas; Nelson Duprat

|-.-,Ctrr}ri<|ue-se o que constar.
.Departamento do Peuoal

. DKSPACHOS DO DIRETOR
Retina M.„iirs,„ de Dai roa Btüen-

«:omi t l.eíc. Octactiio Vieira Sulano.
JoH Marta de s.-..,-a — Retificando
6 despacho; >.»:.io-i Alvares Perei,
Adylts Silveira Monteiro da Silva.
$dllh Rotíia Mal tos'-.- Concedidos
tríj tnéses d* lic*r.(t *"p«>-;»!¦ Joa*
Ss Bam» HamtUio OrUgSo JuninrConeetdoa seis rntst* de lír«nea
«padal; atmtnUno Atv**. Paulo
Fernandes Damisla, Antônio da
Costa Pimentel - - A urinada* a* apat-
tüar; Sebacttio 11.:«, (•¦-.¦*;.-'..-, An-tfinio Marinho. I.uii Ferreira dt Sil-
v, Eugtnlo Miracda de Arau|». Ma-1
noel r-.--;.!-. Odii Dias TeRu — In-j
deferido; Jorge Barbon de Olivatra!ArxjuÍT»-t*; Teilfi*:.n Imí Oliveri'Mantenho o despachai õjõon*
Pereira da Silva. Joventlna Antonia!
da Sitvt. Maria Rosa da SUra. Nra-1
ia Angela Mala Patrício — Cenee-
dido • saláTk» famlU*; Joio A'«noDírit FWso — Indaitrido: Marta
ferreira Gow.ee - todtatetido.

15 POSTOS SHELL NA RIO-BRASÍUA
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1.* Caderno CORREIO DA MANHA, QuinU-ftira, 21 de Abril de 1900

Ônibus elétricos de Niterói
já têm pequeno escritório

No sentido de oferecer maiorcomodidade a seus funcionários,o ServiCo de Vinçflo Niterói-SüoGonçalo, que é administrado pelogoverno do Estado do Rio, t.iconstruir na Praça Martim Aíon-«o, em Niterói, pequeno c fun-cional escritório, no qual se pro-cessa o movimento dos ônibuselétricos da Zona Sul da cidade.
INCONVENIENTE SANADO
Os serviços vinham sendo exc-eu tados, conforme o Correio daManha focalizou em recente re-portagem, em1 antigo vagão, no*etor M ">na norte eem umôni-

pus elétrico, para a zona sul, es-taclonados, respectivamente naR. Visconde dò Rio Branco ePraça Martim Afonso, isso por-que, com os acontecimentos demaio do ano passado, os escrito-rios, que se achavam instaladosna antiga estação da Cantareira,íoram devorados pelas chamas.
Observamos, então, em nossareportagem, os inconvenientes

que apresentava o íuncionamen-to dos escritórios do SERVE na-
quéles veículos por não ofere-cerem qualquer conforto aos queneles trabalhavam, princlpalmen-te a noite depois dos estabeleci-
mentos comerciais fechados.Há pouco, porém, resolveu adireção do SERVE sanar o malmandando construir o pequenoescritório da Praça Martim Afon-
so em frente à R. José Clemen-
te, a fim de atender ao movi-

mento dos "irolley-bus" da zonasul da Nllorói. Oferece maiorconforto aos funcionários, sendo
dotado de instalações sanitáriase água corrente. A provlcfôn-cia agradou bastante aos traba-lhadores, tendo estes se mostra-
do satisfeitos, quando ontem, aliestivemos.

mesmas dificuldades já experi-montadas pelos seus companhei-ros que trabalham no escritório
da zona sul. O vagão permane-ce na R. Visconde do Rio Bran-
co, em (rente à estação de car-
gçs da Frota 3arreto. Os que nê-le trabalham também se mrwtrRtn
desejosos de instalações condlg-
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Vagão permanece
VAGÃO CONTINUA

No eulaiito, os serviços de es-critório da zona norte continuam
sendo feitos no vagão, cujos ser-
vidores continuam a sofrer as

¦'•'}':¦> .*.¦•:.,.-¦':. . V_WP^-i__w

_____________

mp_Ã^£kítym I »¦WÊÊTr____m^m m^m m\_____\AA-mw_WMM m -fl ¦ '
HHfl i \______Em0-_m mÈXÊm m\_____-\__m'X^'']7___m ____\\W%$$M8__m __m&$$i_____\ ^w v

vÊm Slnfl ¦ L*
mwHÊÈ_wÈmÊ I fl í®19 i KflÉ I I -fl ¦£

tv ** -zWÊ. l^S^.z_--^__\x§\\__--____^-r^_____ ^fl^-^-BB JBPt™"^B?F^™^''''"•"'"

i :-.'^^^^^S^M^MmWKmm^^W^^ ¦ X^7777:;7p§m

^màÊmmÊ-mÊ^rW^rrtí^.X'':.: ¦¦'¦ .¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦]

nas, segundo declarações feitasao repórter e níste sentido fazemapelo à direção do Serviço deViação Niteffòi-Ção Gonçalo.

O Pitoresco na Justiça
O advogado Oaldtno Plniud velo no Rio para comprar una discospara scu garoto. Entrou na casa Palcrmo e para melhor manusearos discos, deixou o Código Penal com uma Jovem multo lntcliRcntc.que era a "Caixa" do estabelecimento. '

Foi para a cabina e escolheu as gravações. Na volta, encontrounao aó a jovem inteligente, mas quase todos os empregados da lojaconsultando, curiosamente, os artigos do C. P.
Pacientemente aguardava que embrulhassem os discos o lhedevolvessem o séu livro, quando chegou um dos chefes da casa.Vendo a falta de atenção dos empregados para com o sonoro ire-guês. Indagou do dr. Plnaud:

. — Qua dttxeja o ir?
O Código Penal.
Cantado por quem?...

PARA NAO PRATICAR INJUSTIÇA
IU um jurado que toda a vez em que é sorteado, Inclina a cabe-faz o "Sinal do Cruz".

Afinal, por què você se persigna quando 6 sorteado?
Eu rezo sempre, para que condenando, como sempre conde-

Deus me ajude a nio praticar uma injustiça.
Êsse jurado, segundo se sabe, só absolveu uma vez. Foi quandoo promotor pediu ao Júri que absolvesse o réu, quc nSo poderiajamais ser o verdadeiro culpado.

DATA VINIA
Já somos Estado da Guanabara. Dc capital, agora, temos o nos-so, e o dos amigos e inimigos. Uma coisa, entretanto,'nós continua-mos sendo, ca-rl-o-cas. Donos do samba, da alegria rasgada. Anossa Praça Onze está" mesmo at. Os morros continuam mar-cando o ritmo do samba e os malandros continuarão dando as-

junto para o pitoresco, fazendo os juizes solicitarem os "Intérpre-
tes para 'certos depoimentos? que continuarão sendo feitos namesma rua "Dom Manuel". E por falar nisso, uma das moças dogabinete do ministro da Viação, quando visitou Brasilia, para que-
jl*.,.8. i?0".?10"1» <s»o palavras dela); tirouda Mlss n depoin^ntodo Zé da Ilha". puhllr»do pelo Woresco e — ainda segundo ela —-s monotonia desapareceu. Afinal, ser carioca é le-gal...

Z. T.

ENCONTRADO 0 CORPO
00 HOMEM-RA AMERICANO
Nas proximidades da ilha das

Enxadas, foi encontrado boiando o
cadáver do marinheiro norte-
americano Rlchard Linder Clark
quc integrava a guarnição do por-ta-aviões "Shangri-lá", c perten-cia ao grupo dos homens-rás. A
Identificação foi feita pelo medi-
co da Missão Naval Norte-Amc-
ricana no Instituto Medico Legal.
O extinto que portava ''aqua-
lung", juntamente com outro ma-
rlnheiro fora incumbido de rea-lizar a limpeza nus hélires dn
porta-aviões americano.

O corpo será remetido dentro
de poucos dias para os Estados
Unidos, via aérea.

TRANSFERÊNCIA
para classe intermediária

de carreira
Em despacho proferido m. pra

cesso de interesse dc Paulo Martins
dos Santos, declara o ministro Om
Fazenda que o critério firmado por
aquela Secretaria de Estado, no que
concerne A transferencia para classe
intermediária de carreira, é norma
de caráter geral, quc nfio deve ser
aplicada no caco de que se trata
atendendo a que a lei 1.293, de 1950,
jâ restringe o Ingresso na carreira
de coletor (art. 39). Pedidos dessa
natureza devem ser apreciados
quanto ao seu enquadramento legal,
aliado ao prisma da convenlên
cia, ou nfio, dos respectivos serviços
da Fazenda.

Assim, é uma vez que a pretensfio
atende a esse aspecto, e se acha o
postulante habilitado em concurso, o
ministro autoriza a transferência,
observadas as disposições do decre-
to n* 33.635, de 21 de agteto de 1953.

ATENTADO AO BARÃO:

Ariadne e Mônica
vão ser acareadas

A carta ameaçadora de Fraw-
ley ao milionário belga, já foi tra-
duzida e enviada pela DPS ao de-
legado Pires de Sá. Do que diz
n texte da missiva, nada quis rc-
velar o delegado substituto, sr.
Helber Murtinho que. entretanto,
deixou transparecer tratar-se de
algo comprometedor contra o
atual presidente da Interamerl-
can Minyng. Frawley terá ago-
ra que anresenttr álibis mais
convincentes a fim do provar na-
da ter com o atentado sofrido
pelo barão.

ACAREADAS AS
SECRETÁRIAS

O delegado Murtinho disse on-
tem à reportagem que nos pri-meiros dias da semana próximaserá feita uma acareação entre
Ariadne Silva, atual secrelária
de Edward George Frawley, e a

jovem Maria Edméia Benzone
Carvalho (Mônica) quo também
íoi secretária do americano du-rantn sim estada no Copacabana
Palace. Disse ainda a autoridado
quc as diligências para esclareci-
mento do fato, a despeito de pa-recerem paralisadas, prosseguemativas e bem adiantadas.

CONCURSO DO DASP
Gravador da Casa da Motia —

C. 593 — Desenho Figurado e .tn-
pecttva Prática: IdenUflcaçSo dia
29, às 17 horas, na sala 715 do Ml-
nisttrlo da Fazenda — 7» andar,

Tecnico de Contabilidade do KNDB
— Contabilidade IdenUdcaçfio dia
30, áa 13 horas, na Esc, Nacional de
Ucla» Artes ir. Araújo Porto Ale-
grej.

PRESENTES PARA BATIZADOS
Produtos de Prata Moderna Lida, A

(Ex-forncccdorcs de Mappin & Webb)
Rv. Pres. Vargas, 435-17.° andar

Novas instalações

Buraco põe vidas ém perigo
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Há trts semanas desapareceu p
tampfto de cimento armado que
Cobria Uma daa galerias de águas
pluviais, situada na Rua Darfto de
ltapaglpe, entre às Ruas Delgado
de Carvalho e Aguiar. A abertura
apresenta 1,20 de profundidade
por 1,10 de comprimento c 70 cmt
de largura (foto). Embora os mo-
Mdores da redondtw jà tenham
dirigido vários apelos às autorida-
des competentes, nenhuma provi-
dtlicta foi ainda tomada no senti-
do dn restaurar a tampa que tol
removida, deixando em risco a

NOTICIAS DA POLICIA
MILITAR

vida dos. transeuntes que. por ali
passam, sendo inclusive aquela
calcada o final de uma felra-llvre.

BALEADO
0 ASSALTANTE
AO ARROMBAR
A RESIDÊNCIA
Foi baleado na perna esquerda,

ao tentar o arrombamento ae tima
porta dos fundos da casa n? 1062
da rua Conde dc Bonfim, o assai-
tnnte João Fernandes, (casado,de 40 anos, s/ profissão, rua Re-
cife, 1217, cm Realengo).

O autor do disparo conlra o
marginal foi o proprietário, mo-
rador da casa, George Etiene Ger-
ves Basselet ( casado, de 70 anos)
técnico cm eletricidade, e que ali
reside sozinho. Intimado apres-
tar csclarecirâenios, disse ucorge
às autoridade-ã du 17? D.P,, que
por volta de 8 horas acordou com
um barulho estranho na porta dos

FORMATURA DE HOMENA-
GEM A TIRADENTES — PA-
LESTRA — PROGRAMA — Co-
mímorondo-?© hoje o Dia das
Policias Militares, instituído pelo
Decreto Lei 9208 de 29 do aorll "»» oamuio esiraiwo na pona ao>
dc 1946. o Comando Geral orga-; fundos que dá para o seu quintal.
Hiíou o seguinte programa, em;p* medida de precaução apa-
colaboração com o "Centro Mt-!n»ou um revólver c deu a volta
nclro" "pnra as homenagens quc {P°r. uma porta do lado indo até
•erâõ prestadas ao bravo c glorio-:5 local de onde partia o'barulho;
«o "Alfercs Joaquim José da Silva deparou então com o assaltante
Xavier". "Patrono das Milícias | armado de uma barra de ferro e
Brasileiras1'. A. —- Nos Corpos de tentando arrombar a porta. O
Tropa, por ocasião da parada marginai quando viu o deciaran-
diária e eom o maior número poa- *c investiu contra èle tentando
íivel de praças disponíveis, pales-WCdl-lo. obrigando George a fa-
tra na qual sejam exaltados os:Icr uso da arma.
I!íí^ud.0rRr,*".dL.I.a!Iio,^ cuJaL° ,.I?aI«inal íoí «ocorrido nor.';""s.rts ~ .;:!¦."..-. :;".íto.v:.-;, ;•,..=- lí,.. jüai Souta Aguiar e Georgeta data. B. — No Exterior, iun-ifoi autuado por tcnUtíva de ho-to à Estátua do Ctlorloso Mártir, micidio naquela delegacia.oa nossa emancipação: ^_____

a) abertura ,da solenidade' * 
' ~————

*s 10,00 horas; b) leitura do Bo- D hi ADDIDmíIletim do Quartel General atusi- Y. M. AKKIdUUvo à data; c, eoíocaçlo de uma> -.*. ^..-A -..».,coroa ae Húíís saturai» aa çé d«! nfl DnVTlI DADAMonumento de Tiradcntes; d) Uv rvJ,v i«««
fe pJST"***cfta<ado PRENDER "BICHEIRO"

Ontem, cerra daí 12 horas, um

...\t 1..._- *»„•  _ i- sicdo at% rrwrcia mirlur r>.> r •»•-
cuadri» d« Regimento Mawhst f_ld* ?!"«*?.• &_ lr a "«der
Caetano de Fatiai, o qual «*!?&*$!*& a» d* smiço. Mas o
Hélio Miraria Quaresma, coman--SS^ .fii "^^u5* encontrava no
dant* do «* B.J. ««"•» ê posto, tendo abandonado à ftt*

AlAiAurvm v\e «^^-..r ; P«"Pri* «^e material de alto|

Mo no BatâlMo ée Gwttúm*.: wttpahheírv. m *«ic do B> Distri- :>
___te-m____f.__E_1& XS_± ír" ^hci*!- w'dc ^ l«wpr*-5
I.l n.*v t<U "í!f»rdo Eftadi» » um «Wchciro" 

qur encontrara:d» Bahu. J«w Lute da Fon*«a. "trabalhando" na escada dc"c" •

2*?i_ r. ^a,?í* 
ím dtu«ft«1» W^ de Santo ABttSZ 'Be»» t.-apitai. __ _^t... .. _____ . „

mt-N£n£*&£_F!IF$*~ TtTi mkrw **Pl*™* convenientemente * <k*«o mHírtto dia », o (uticrnitoi Um Itxtx na escadaria da-v-rV-
t» «1 Pssfei» Mi«uc, itra\«ntcT Walttr da Silva Leal. |
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i. $e inaugura BRASÍLIA. Sua preocupação /" I Wff ,, II \ I ^^vJ^^üB^I^^
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DESPERCEBIDO E DE5APBHCK

B/DO (J. Illbelrn, D. T.)
Knvla-notf o cr, J. R.:"A Singra, do 18 a 24 do corrente

(março), página 15, em artigo «ob o
titulo "Política on Singra": *

"Entre nós nfio iSo poucos os or
gloa da edmlnlMraç.lo que paaaam
_*c_ap*m-eWí_o.- aos olhos do grande
püiillw...

X conclui: "Quer-me parecer quc
melhor aerlu dizer (Icaocrcobidos. Nm
meus dicionário.», desapercebido slgnl-
tica desncautelado, despreucnido. Des-
percebido significa que níio so viu,
ou que nfio ao ouviu, a que nfio se
deu atençilo.

Boa a aua llçno: driapcrcebído __
desguarnecido; despercebido __ nfio
percebido.

Anoto mais estes exemplos:"O comandanic-am-chc/e, desaper-
eebido dos mais elementares recur-
¦oa, queixavu-_c, sem deliberar".
(Bue, da Cunha, Os Sertões, 374)."O fato nâo me passou desperce-
bido. (V. Bergo, Erros o Diiuidos).

lí.Esqueceu-lhe o verbo, sr, j,
• * is

GESTOS... t O QUE O
POVO ESPERA

A primeira coisa que se aprende no
ttat toca à concordância do verbo ner
é o seguinte: Quando iem por sujeito
um substantivo comum ou qualquer
dou pronomes, tudo, isto, isso, aquilo,
• verbo ter concorda,, via de regra,
eom o predicado nominal.

Ex.: "A cama ado umas palhas"
(Camilo, Coisa. Espantosas, 87:
apud C. Góis', Sintaxe dc Cone, 80).

O ordenado eram dez cruzeiros."Eram tudo travessur.s de criança"
(M. de Assis, np '. R. Lima, Gr.
Nora., 407)."Isto... eram notas que cu havta
tomado para um capitulo triste c vul-
gar que nüo escrevo". IM. dc Assis,
apud R. Uma)."O que ai vai sSo umas poucas pá-
finas" (M. de Assis, apud C. Góis);

Em seguida, vamos observando, noa
tutores, que, quando o sujeito, é um
•ubstantlvo próprio ou um pronome
pessoal, o verbo com êle concorda
Bormalmantc:"Todo cu era olhos c coração" (M.
de Assis, apud R. L)."Tito era aa delicias de Roma

Ao depois, reparamos cm como ex-
pllcam os gramáticos concordâncias
como estas:"Vinte e quatro horas não é inul-
to": "Eram aetc de maio da era de
M3D...", etc., etc.

Para esta: "Gestos altrulaticos co-
mo éste á o que o povo espera", te-
mos a explicação do pior. Carlos
Gola, na Slniaro de Concordância,
••• ed., pág. 81: Se o "sujeito iór um
substantivo indeterminado no plural,
vindo o prcdlcatlvo determinado c
no singular, o verbo"jtlexltina-se'""no
singular com sujeito no plural": "Fa-
tot t tido tetes £ o que trago para
•qui (Camilo, C. Eapanlosns, 134)."Visitas quo se fazem e que so rc-
cebom 6 um largo pego (í*. M1. dc
Melo, Gula de Casados, cap. 15).

* * »
SURREXIT; NON EST HTC

Batamos na oitava da Páscoa, sole-
nidade das aolenldades da Igreja Ca-.
jtóMea.

Aproveito este eipoçozlnW, a llm
do desejar a todos oa meus prezados
leitores uma boa Páscoa.

Que todos operem bem a sua Pás-
eoa, vivendo bem, vivendo de modo
Inteiramente novo.

eslá aqui (S. Marcou, XVI, 6)„ lem-
bro um trechlnho do padre Antônio
Vieira, citado polo grande Rui, na
Réplica:

"Surrcxit; nou est lilc. Ressuscitou:
nfio está aqut. Com estas palavras diz
o evangelista que Cristo ressuscitou.
c com aa mesma., (se se mudar a
pontuacfio) pode dizer um herege que
Cristo nfio resauscitou: Surr«xit7 Non;
est hio. Ressuscitou, NSo; está aqui. De
maneira que só com trocar pontos e
vírgulas, com as mesmos palavras sc
diz que Cristo ressuscitou; e i de fé:
e com a. mesmas se diz qu: Cristo
nfio ressuscitou; e é de heresia. Vede
qufio arriscado ofido é o de uma pe-
na na mSo. Oficio que, com mudar
um ponto, ou uma vírgula, da heresia
pode fazer fé, _ di li pode fazer lie-
resia. Oli, quc escrupuloso oflclol".

Viagem pelos cafés do velho Rio
A ficha liquidou os cafés do Rio — No tempo das polainas dc Guerra Du-
vai e dos minuetos de harpa —De como o Café Papagaio furoii um estado
de sítio — Os garções de sete instrumentos — A boêmia do Lamas, Caxias

e falso Santos Dumont

Endereço: Av. Gomes Freire, 471,
2.» andar.

RENDIMENTOS
INDIVIDUAIS
EM BRASÍLIA

• A propósito do nosso texto Snr-
rexit; non est hic: ressuscitou; nfio

A pesquisa dos rendimentos In-
divlduais, incluida a titulo experi-
mental no Censo de Brasilia, revê-
lou um tipo de comunidade pe*
culiar sem os extremos desníveis
sociais tão comuns na maioria dos
grandes centros urbanos. 0 rendi-
mento mediano dos empregados
(6.100 cruzeiros mensais) é superior
ao das pessoas autônomas ou que
trabalham por sua própria conta
(5.000 cruzeiros mensais) e apenas
cerca de três vêzes menor que o
dos empregadores (19.700 cruzeiros
mensais). Sabe-se que o valor me-
diano é aquele que se situa no cen-
tro, acima e abaixo do qual se acha
igual numero de pessoas, abrangi-
das pela investigação, no caso, as
pessoas quo . exercem - atividades
econômicas.

Os resultados da pesquisa de ren*
rendimento foram ibtldos por amos*
tragem, com base em um numero
de questionários correspondentes a
25% dos domicílios particulares e a
25% das pessoas recenseadas em
domicílios coletivos. Utilizou-se
um quesito de fácil compreensão —"Quanto ganha, em média, por
mês?". Entretanto, como se escla*
rece na apreciação analítica divtil*
gada pelo IBGE, o Inquérito, pela
sua própria natureza, não compor»
ta precisão rigorosa, "sendo possi-
vel quo, por compreensível discre-
çãl dos declarantes, as informações
não correspondam com inteireza à
realidade".

Pela .distribuição percentual da
população economicamente ativa de
Brasília, verifica-se que a classe
do rendimento mais freqüente, á
época do Censo (17 de maio dc
1959), era a compreendida entre
3.500 e 5.500 cruzeiros mensais, na
qual se incluíam mais de uma quar-ta parte ou 27,1% do total. Dlscri-
minando-se êsse total segundo a
posição na ocupação, observa-se
que naquela mesma classe se en-
contram 29% dos empregados,
16,2% dos trabalhadores por pró-
pria conta e 5,4% dos empregado-
res. A ordem começa a inverter-se
nas classes do rendimentos maio-
res de 9.500 cruzeiros e, no extre-
mo superior, Isto é, na classe de
rendimentos mensais de 49.500
cruzeiros . acima, o percentual dos
empregados desce a 0,3%, o de
própria conta a 3,1%. subindo ode empregadores a 18,2%.

Gustavo Corçio fala num dos
seus livros da praga do "café cm
pó", mostrando como a Infusão
perdeu toda a nobreza quc possuía
cem a implantatiu desta nu.-* _
antipática postura oficial — cgols-
ta, solitária e vertical. Antigamen-
te fonte de passatempo vadlo, onde
um níquel apenas alugava a mesa
de pista para o espetáculo do co-
tidiano ou comprava o direito de
uma especulação indefinida sóbre
problemas literários c políticos, o
café perdeu hoje toda a sua díg-
nidade. Deixou de ser bom pre-
texto e transformou-se apenas em
rápida entrevista com a moça uni-
formlzada e enjaulada, distribuído-
ra mecânica de três ou quatro go-
les reparadores.

Longe vai a famosa quadra dos
cafés do Rio... O meio século com
seu ritmo de vida impiedoso con-
denou-a Irremediavelmente. Há
uma pressa imensa em tudo e ."ra tudo, prlncipali-iente no quetange ao ganhar dinheiro. Dal o
Império da ficha, á moda do "café
em pé", a substituição do pregui-
coso sanduíche pelo "radip toast",
a diminuição da garrafa dos rcfrl-
gerantes e a instalação daqueles
tamboretes pernaltas que são um
estimulo a consumação rápida e um
desafio a qualquer coluna verte-
bral. O café perdeu seus privilégiosde ponto de reunião e conformou-
se a moderna lel "'o pegue-pague
Sua freqüência despersonallzou-se,
adotando o anonimato daquelas
massas desconhecidas que do con-
vivio humano conhecem apenas o
agressivo roçar de cotovelos. Tor.
nou-se autônomo, independente,
frio, mecânico, Inóspito.

Por isso mesmo quando a cidade
que se faz quase quatrocentonaaniversarla, torna-se Interessante
reencontrar um pouco desta fase
boêmia e humana, empreendendo
pelas memórias de Luiz Edmundo
uma viagem aos alegres cafés do
Rio dc ontem.

* >*. *
í no coraçãc da cidade, na en-

cruzilhada de Ouvidor com Gon*
çalves Dias que se planta o chi*
quíssimo Café do Rio, freqüenta-
do pelas polainas do elegante Guer-
ra Duval, as gravatas abóbora de
Ataulpho de Paiva e outros pias-trons Igualmente famosos, quc „emtorno das mesas de pé de galo vêm
saborear sua média com mãe-
bentas. Cristais, nos mostruários,
louça da Inglaterra, cadeiras dé pa-Ihlnha e uma imprescindível cole-
Cão- de grandes espelhos fornecem
o décor ao estabelecimento do ve*
lho Brito.
..Estudantes e políticos garantema freguesia fiel, não raro de san-

gue' quente e mão pronta à bor-
doada (Individual ou coletiva) oue
sempre é ténteada pelo velho Bri-
to com um estratégico descer de
portas. E entre a arrebatada cllen-
tela lá está, segundo a pena do cro*
nista do velho Rio, Flores da Cunha— "lindo rapai, d'Artagnan de
mela cabeleira, bigode e pêra..."Mas há também o Café do Glo-bo lá pelas banda, da Primeiro de
Março. Café-rcstuuran??, y\y* n0ralar do século de recordações im-
perlals, glórias passadas e do enor-
me .pão de família que acompanha
sua média, defendendo por três
tostões ldnga. tranqüilidade para o
estômago. Mais .adiante, no Beco
das Cancelas, está o Amorim, queo velho Brito trocou pela nova ca-sa da Ouvidor, e que* mantém uma

V 
•

ffiflflfl$o8ssyTO jfiJnBoBpflflmy . *V,*

Na Rua do Rosário vamos encon*
trar o rcputadísslmo Café do Amo-
rim, que na fala dos entendidos
oferece a bebida dc palndar mais
h.-imiiiMi. Negociantes, tabciioes e
funcionários dos Correios e da Al-
fândega enchem a sala modesta c
bastante freqüentada. Subindo pa-
ra o Largb de Sáo Francisco vamos
topar com duas casas do nomeada— o Londres o o Javo. Êste último
é quartel-general dos moços da Po*
liteenlea e dos cavalheiros que, dc
luto fechado, fazem hora de olho
no relógio da torre da Igreja, cs-
perando quc as missas de sétimo
dia terminem para abraçar parou-
tes ou amigos. No Largo do Rocio
há o Crlterium, ponto preferido de
atores e mocinhos do voz melosa o
vlrilidade problemática.

•*.¦*•<•

Na Gonçalves Dias localiza-se
uma casa qui» r**qijtj* iuoihúo espe-
da", o .Café Papagaio. Dependên.
cias simples e convidativas, o bal
cãozlnhodo Fagundes charutelro c
um portentoso porco assado que se
comia no restaurante ao fundo, ga-rantlam fama e clientela i casa.
Sobre o pequeno estrado um quar-teto fornece sua música de harpa,
flauta e dois violinos, seguida de
um giro de pires entre a audlên-
cia. À porta do estabclecimc-i'o. ao
seu poleiro, o personagem qut em-
prestou fama ao café, papagaio dis-
creto e de poucas palavras. Quan-do morre c lhe dão substituto, apa-
rece um bicho falador c capaz de
repetir as mais indecorosas anedo-
tas, aptidão que lhe vale imedia-
tamente a alcunha de Bocage c
que mais tarde' o levará a uma
aposentadoria compulsória, por fôr-
ça mesmo de intervenção policial...

O proprietário é um portuguêsdesleixado, bigodudo e. gordo, queapesar de sua simpatia se exaspera
quando o tratam de "sr. Papagaio",
coisa que não raro acontece, poisestudantes e artistas que povoamseu estabelecimento estão sempre
prontos a gozá-lo. É no Papagaio
qué os càrícaturistas do Rio tra-
çam seus planos de açã«. — Raul,
Calixto, Folstaff, Gastão de Mello
Alves, Crispim do Amaral e outros
colaboradores do "Malho" ou do"Mercúrio", entre os quais tenta
infiltrar-se mo verdor dos seus 17
anos, J. Carlos.

Quartel-general de carnavalescos
renitentes, sede de blocos impro-
visados por Raul, ò Papagaio teve
crônica vasta e pitoresca, na qualse destaca o desfilo de um cor-
dão organizado em pleno estado
de sítio para gozar J. J. Sea-
bra. então rudemente combatido
pelo nosso Correio, onde os "Pin-
gos e Respingos" em sua ofensiva
diária contra o politico haviam
criado a irreverente quadrinha queterminava assim: "Só tu, Seabras,
não sais!" Naturalmente a Polícia
proibiu essa alusão a Seabra du-
rante o carnaval, espalhando solda-
dos e secretas pelas ruas do cen-
tro, ouvido atento ao estrlbllho in-
terditado.

É quando sal do Papagaio o bio-
co de Raul; Calixto ao estandarte,
Frota Pessoa no reco-reco, Fernan-
do de Magalhães ao chocalho,
Abreu Fialho, Bastos Tigre. Cor-
d^iro Jamanta e toda a turma do
café a entoar os versos de Lima
Campos:"Saem cordões tocando Zé Pe-
_ (reiraTodos os anoS pelos carnavais
Saímos nós em grande pago-

hf-ü&u! %£!&*>& voítM cím"_o-|De alçatéia a polícia «soenVeióluwnteimtm.at.f8...' l"só tu, Seabra,'nâo sais", a fim

dc punir a Irreverência dos boé-
mios recnlcltrantes.. Mas a frase
náo vai áb ar, substituída pelo
bum-bum.bum do tambor quo aju-
da sua ruputicap mental, t. lá vai
o bloco do Papagaio cnlre aplausos
do povo, quc rapidamente so in-
corpora ao coro, cantar seus vcr*
sinhos gostosos contra determina-
Cão expressa do governo, cm pleno
estado de sitio, diante do próprio
delegado dc polícia que do Café
do Rio assiste bos festejos dc Momo.

E o delegado ante a pilhéria e
a alegria contagiante dos boêmios
do Papagaio não consegue sequer
ocultar um sorriso, porta aberta
para o armistício carnavalesco...

* «*• *
No Largo da Carioca funciona o

Café Paris, que em suas paredes
exibe uma decoração singular, re-
pleta de colo. .ais pinto: quebrando
suas cascas dc ôvo... É o tempo
do café simples a cem réis e da
média com pão torrado a qulnhen-.
tos réis, preço pelo qual também
é vendido um mingau de mai/.-.-
na, com direito a guardanapo. Mas
há a galeria dos "prontos", reslg-
nada a somente palestrar e consu-
mir na eventualidade de um con-
vite amigo, galeria esta que teve
seu batismo com um certo Cllmaco
Barreto, boêmio do fim do século
XIX, que bebendo e comendo sem
dinheiro para pagar costumava or-
denar aos garçons na hora da do-
lorosa: "Prontol Revistem-mo para
ver se encontram algum níquel!"

O gerente do Paris, de nome Pel-
xoto, coleciona selos no balcão e
o galego Salvador Gonçalves, como
garção, é empregado da casa e de-
positário de embrulhos, telegramas,
recados, contas e pagamentos dos
fregueses, cuja vida, hábitos e de-
cisões 'conhece na palma da mão.
Dá referências sobre inquilinos,
guarda correspondência de aman-
tes, Informa sobre casamentos e
batizados c não raro até faz seus
empréstimos. Igual a êle são os ou-
tros garçons dos principais cafés,
inteiramente ao serviço daquela en-
tidade respeitável que é o "freguês
da casa".

Café onde a noite reunia boê-
mies literários e artistas, de per-
meio com jornalistas e adeptos da"boêmia pela boêmia". O Paris foi
um marco na vida carioca.
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O Lamas será o ponto final des-
ta nossa ronda pelos cafés do ve-
lho Rio, êle que está tão Intima-
mente ligado is recordações de to-
dos aqueles que um dia estudaram
na Capital c que na vida dos mais
jovens, seja pela referência de um
pai ou tio sempre soube se fazer
presente. Além disso o Lamas re-
slstiu no seu bastião do Largo do
Machado, assistindo de portas cs-
cancaradas a praça receber sua es-

"A melhor...
(Continuação da 3.a pág.)

ear escritor*-..que se escondem. O
do Correio d» Manhã — "A Melhor
História Sóbre' Sua Cidade" — tom
no scu tema uma qualidade tora do
comum! num pais centralizado como
Vem sendo o Brasil, Incentivar quecada um fale de sua cidade c um ne-

Praça da República, esquina tlc Frei Caneca, edifício cm quc esteve a Câmara Municipal
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Valdemar Cavnlcantl

cessârio movimento dcscentfalizador
capaz de fazer com que conheçamos
melhor os diversos pontos dc nossa
terra.

BELA INICIATIVA

tátua de Caxias, remetê-la para o
Campo de Sant'Anna e recuperar
também a denominação perdida,
sempre hospitaleiro para com as le-
vas da estudantada o boêmia que
se habituou a nêlc aguardar o des-
pertar de um povo dia, discutindo
amores, futebol c política entre ca-
necos de cerveja e xícaras dc café
com leite.

No começo, do século o grande
garçom do Lamas é o "Gambá", que
entre outras habilidades banca a
casa dc penhores para sua cliente-
la cm dificuldades. Só foi engana-
do uma vez, ao pagar vinte mll
coresponde a um aumento de
réis por um casal de aves raras do
Norte: os purupupés (dois pintos
brochados a ouro banana c com os
pés negros, a custa de verniz ja-
ponês...). Será mais tarde substi-
tuido por um garçom quc figura
entre os mais famosos desta cida-
de — o popularisslmo "Bodoque".
Quando morre scu antecessor, o"Gambá", seguem o féretro homens
como Quintino Bocayuva Filho,
Joaquim de Salles, Miguel Atistre
gésilo, Leopoldo Magalhães Castro
e outros velhos freqüentadores da
casa. i

A repúbliba lamística se não pos
sul selo, alfândega, exército, mari-
nha e outras características esta
tais, têm uma bandeira na grava-
ta azul negra de Bastos Tigre,
constituição liberalissima c hino
composto pelos irmãos Austregé-
silo, dc titulo "Há de sc chamar
Gonçalo". Tão popular é este hino
quc os garçons ao servirem a ro-
da indagam sempre: "Há dc sc cha-
màr?". Quando o freguês responde"Gonçalo", lhe é servido café sim
pies; quando grita o refrão "olé",
que tempera a marchinha, dão-lhe
café com leite, consoante o troca-
dilho iau laitii imposto por Bas
tos Tigre ao pessoal da casa.

Entre o anedotário do Lamas
existem casos fabulosos, como
aquele da inauguração, da estátua
do Duque il£ Caxias, uni agosto de
1900, quando vários boêmios resol-
veriun varar a noite para assistir
à ...lcnidade. As seis horas da ma-
nhã, após muito chope consumido,
o grupo decide se antecipar a
Campos Salles e inaugurar imedia-
tamente o monumento. Bastos Ti-
gre é nomeado orador oficial, Mi-
guel Austregésilo representante de
Campos Salles e Haroldo Rcddy
representante do general Rocca.
Improvisaram-se delegações das
Forças Armadas e da Guarda No<
turna, lnvadindo-se o palanque
guardado por alguns soldados bas-
baques c confusos ante a chegada
da turba. Alguns passantes acer-
cam-se curiosos e entre ôlcs está
Ortiz Monteiro, lente da Polltccni-
ca e professor dc Tigre, que logo
saúda o mestre "oficialmente" c
profere vibrante oração sóbre Nas-
sau c 8S Guerras Holandesas, já
que ignorava completamente o his-
tórlco da campanha do Paraguai.
Finalmente, entre vivas, a armação
dc pano é descerrada c os rcpubli-
canos do Lamas, perfilados, can-
tam o "Há de se chamar Gonçalo".

Igualmente famosa é a história
do sósia dc Santos Dumont, de no-
me João Brasil, que o grupo do

a servir um lauto j.-ntar rogado a
champanha, recebem homenagens
populares e escapam de levar tre-
menda surra quando o verdadeiro

ORÇAMENTÁRIA
PARA 1960
O orçamento federal sancionado

para o corrente exercício registra
um "déficit" de aproximadamente
15 bilhões de cruzeiros. Para uma
receita estimada de 179 bilhões a
despesa foi fixada em 194 bilhões.
A situação real, porém, não é essa
precisamente. Afora certas falhas
do orçamento tais como verbas re-
conhecidamente "reduzidas, cabe
considerar .os novos encargos adi-
danais, através dos créditos trans-
feridos de exercícios anteriores ou
abertos no transcurso do atual.

Portanto, como assinalou "Con-
juntura Econômica", para uma efe*
tiv.-i apreciação da carga a ser cn-
frentada pelo Tesouro Nacional
torna-se evidente que, além dos
compromissos ordinários consigna
dos na programação representada
pelo . orçamento sancionado, deve-
sc apurar igualmente os dispêndlos
estranhos ao referido orçamento.

No entanto para enfrentar essa
situação baixou o governo normas
de contenção dos gastos relativos
não só i aplicação das verbas orça-
mentárias como Igualmente á li
quidação dos restos a pagar. Tam-
bém são severas as providências
para autorizar a cobertura dos "de-
ficlts" das autarquias federais.

O plano de contenção da despesa
prevê um corte de i5,5% no mon-
tante do orçamento sancionado de
194.327 milhões de cruzeiros*ou
seja uma economia de 30.028 ml-
lhõçs. Finallsa "Conjuntura Econô-
mica" admitindo, caso não surjam
novos fatores e sejam mantidas as
normas' de contenção dos _ gastos,
que a conclusão financeira* de 1960
será menos desequilibrada que a
do ano passado. Ponderada a car-
ga em potencial, o resultado espe-
rado Importa, na realidade, cm um
esforço maior no sentido da recu-
peração das finanças públicas fede-
rais.

Santos Dumont aparece.
E assim era o Lamas, recinto da

alegria c da boêmia, sem jamais,
baixar as portas dc aço, que até
para uma revolução negaram-se a
descer. Dc nada valeram os esfot-
ços dc um lusitano que as quis bai-
xar muitos anos depois, por ocasião
do uma sublevação da Escola Mill-
tar. Estavam irremediavelmente
emperradas e o jeito fol o Lamas
assistir ao estrangulamento da
quartelada do portas abertas, fre-
guesla entrincheirada atrás dos co-
pos de chope.

* * »
Aqui termina nosso passeio com

as memórias dc Luiz Edmundo pe-los cafés do Rio de outros tempos,
quando o Brasil realmente não pos.suía pressa, e podia-se saborear um
cafezinho, ancorado horas e horas
numa mesa de Vista para as ele-
gantes da Ouvidor e Gonçalves
Dias. Sumiram os cafés e sumiram
seus garçons serviçais. Hoje, a be-
bida é servida no balcão circular
por mãos automáticas, que no to-
ma lá, dá cá, de fichas e xícaras,
executa o mecanismo de uma ati-
vidade silenciosa e sem calor hu*
mano.

Ficou uma coisa chamada "snack
bar", onde ainda nos é permitidodescansar a carcassa, abancados em
altoç poleiros que enfrentam ilmé-
tricôs as prateleiras de bebidas. O
vizinho olha-nos apenas dc esgue-
lha, arriscando uma vesgulce, poisa planta do "snack" já prevê êsse
obstáculo natural a qualquer bate-
pado, Inimigo da caixa registrado-
rá e da pressa que hoje impera e
predomina.

O arquiteto do moderno suceda-
neo do café de ontem i obrlgató-
rin c decididamente um homem
contra o diálogo.

EXPORTAÇÕES
DÉ AUTOMÓVEIS
FRANCESAS
PARIS — Durante o mis de

fevereiro deste ano, as exporta-
ções de automóveis franceses fo-
ram de 69.146 veiculos contra
61.709 em janeiro, e contra ape-
nas 38.412 em fevereiro do ano
passado. *

Do escritor Celso Kelly, presidente,, , ,
do PEN Clube do Brasil e organi- í"í*-mis_ de5c?bri_raJ.nV.Í"_a_ cl!?,,__a^.,?
zador do próximo Congresso Inter
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...AFIRMAÇÃO DE UMA VONTADE INDÔMITA!

;ANTE TÃO CONSAGRA0ORA PROVA DE CAPACIDADE«OE UM POVO-E AO ESTABELECER-SE O MARCO DE
<-(JMA NOVA ERA DÊ CIVILIZAÇÃO, PROJETANDO'£% 

HO A Cf V S_***_ __ ar» _r. * •*» -— - — *** *O SRASIL EM Rá**__j_AÇÕES PARALELAS AS DAS
MAIORES NAÇÕES DO MUNDO ~ É COM GRATO
.JÚBILO QUE A PHILCO SAÚDA O FEITO. CONVICTA
;DE SUA, EMBORA MODESTA, PARTICIPAÇÃO PARA
QUE O BRASIL CAMINHE A LARGOS PASSOS NA
CONQUISTA DO PROGRESSO.

PHILCO RÁDIO I TELIVISAO S.A.

da Rua Sele c decidira levar ao
ludMaTdrã^tow^VMr^iíá !?¦"»»¦• Fluminense no dia em quc
no Hio, em julho diste ano: Ne elegante centro de diversões

. - Bela iniciativa a déste coenurso, Pro**ram*ira uma grande homena-
50brctudo porque representa um in-j|em ao 

_?____'» 
«cím-chegado da

centlvo dos maiores para aqueles que. tè*-™P«- %T^ ____*** 
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vivendo nas recantos maü.afastado f^' «<» ». 
£"$£do pais. terão uma chance de ver obri8am os arrendatários alemães

consagrado seu talento criado no ter-,
reno da literatura.

JUIZ MONJARDIM
QUER IR * .
PARA BRASÍLIA
O juiz Monjardim Filho, titU-

BASES

Como Já foi dito, dentro tíe poucos
dias o Correio da Minha divulgará
as bases do concurso literário que
acaba de lançar atravís dc sua co-
luna espeelallzada. ."Escritores e Lí-
vros*. Serio fixadas as datas, de «***-|Jte'&. 3.*"Va«"Crtólnaí.' ofí

í ciou ontem ao presidente da
j República, solidando "conti-
i nuar a bem servir sem dolo nem
malícia, a scu pais, no exerci-

jeio de suas funções, dc magis-
trado do Dí", em sua nova sede

iria cidade de Brasilia,"
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tores ntoriesca, .assim corr.o a dt-
me.**» que c«_* etntin** -j. v. -_ ter.
ean.ifttáo ;uit?à,-.ra, pré::-.'..»., *U-.

O aátOr d» conto clarificado em
primeiro tujar *6br» «j tema- "A Me-
lhor HUtárta Sdbre Su» CMsd**. re-
t*t*-r* a importância de 30 mil cru.
tttit* * i>*ttitA -.una tté-.Atit no Rio
a convi-» d*«i« lernal. No caso ét
rteü&r nu Ri», teri usna eMB^asM-
«*• que t**A pr«r__u ru» *B__w. do
«man*. C* «ío m«_r«»rt-* oootot at-
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\ JUIZ REPRESENTA
: NOVAMENTE CONTRA

! SEUS ACUSADORES
Em virtude da divulgação, dia

!9 último, por uma e*tãç5o de
STV, de novo programa no qual
í "íiniatfamente combinados, vèm
organizando prograroas terri-

jveis de calúnia, injúria e difa-
; mação, com reiterada afirmação
• apresoaçáo defalsidadei In-
*w-.-*\*v.Kl--/<í*í'* f* iíUT 5w»i 1 __ _%_ -

lto representou novamente on-
jtam contra o jornalüta Davi
Nasser. o locutor Car',os Frias e

lo advogsdo João Roberto Ribei-
1 ro Sampaio.

Afirma o magistrado quc Jo_io
Roberto aíirmou no programa.

i entre outras ço_s_5-.q-i_e cic, um
promotor, e o ex-escrever, te

;Wató«nar Chibaia, haviam re-
i eebido dinheiro tara facilitar o
(desaparecimento de proc«s»o do
Cartório em 1951. acrescentar*-
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feagtffads diiçrido _ut Carlos
Frias dissera que se mo-lvets-
¦*«*m IrrterTmaper o programa dt

•TY, <j«e Iten «ntinuariam cta»
;« camparSSa pela «vista a*
,a»»J trabalha o _*are,tlü»,¦ Tenain» « juú toltótafido de»
-- Siak-!a dm acatadas, eapita**!*»
ido ttm átliim mm »n*. 13*,
itn e 5*0 do CP.
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O MELHOR
SERVIÇO
DE BORDO

Viajar pela Luíthaim c desíruar
do mais aprimorado tratamento
dc bordo — o incomparávcl us*
tamcRto pessoal. Atenciosas aero*-
moças, suas anfitriãs autênticas,'
"adivinham" seus mínimos des**-*
jos... leiam ininterruptamente pcU*
seu conforto... c levam até -rocl
as deliciosas iguarias êt uma inra-
perivei coxinhã — j tcZ€5 prrm-.s-
da cm concursos tme***m:-cnais!

^£_\_Z
LUFTHANSA
"O MELHOR SERVIÇO D£ BORDO

__________________ -.



1«* Caderno CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1860"Correio da Manhã" inaugurou
loja na Zona Norte: Tijuca

11
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Os srs. Oscarino dc Vasconcellos, diretor de publicidade
do jornal; o sr Dino dc Mello Garcia, gerente da agência
Tijuca do Banco Nacional de Minas Gerais, e o sr. Er-
mano Dutra c Mello, um dos mais antigos anunciantes do
"Correio da Manhã", formando um grupo durante o co-

quetcl de inauguração.

Desde ontem, que o Correio da
Manhã tem uma agência na Tiju-
eá, para atender aos seus leitores
• anunciantes. A loja está . locall-
atada na Rua Conde dc Bonfim, 400,
ao lado do 'cinema Art-Paiácío,
portanto bem 4>roximo da Praça
ÍJaens Pena.

Prossegue, assim, êste jornal o sou

Íilano 
de melhor atender nos seus

èltores e anunciantes edm a Ins-
talacão de agências, cm diferentes
pontos da cidade;

., . 
'inauguração

A nossa agência, que desde on-
tem, está aberta, foi inaugurada
terça-feira. Gerentes de bancos, de
magazines c de lojas do aristocrá-
tico bairro, além do presidente de
agremiações sociais c da Sociedade
de Amigos do Bairro da Tijuca fo-
ram levar os seus cumprimentos à
direção do jornal, pela instalação
do uma agência na hoje conhecida"CinclAndia da Zona Norte".

A loja foi cuidadosamente deco-
rada dentro das linhas da Agência
Central, na Avenida Rio Branco es-
quina de Avenida Almirante Bar-• roso. Ê dotada de ar condicionacjp
e a sua decoração obedece as ca-
ractcristlcáa externas e Internas da
Agência matriz, ondo predominam< as còrcs branco e preto.

SERVIÇOS

A nova agência não apenas sc
destina a receber anúncios. Os nos-
•os leitores poderão procurar a lo-
ja da Kua Cpndc do Bonfim, 406,
para fazer ou renovar assinaturas,

deixar correspondências para a re-
dação ou mesmo ler coleções do
Correio da Manhã.

HA QUASE DOIS ANOS
Não só estes serviços de rotina

;i agência oferecerá aos leitores da
Zona Norte. Outros também serio
prestados, como por exemplo, ocot-
reu em outubro de 1958, quando

das últimas eleições. Ainda o pré-dio Clne Arte-Palácio estava cm
construção e no tapume, na parte
qua ficava i frente da atual loja,
foi colocado um "placard" eleitoral.
De hora em hora, por 15 dias, os
moradores da Tijuca e vizinhanças
tinham os últimos resultados e>lot_
torais no Dletrlto Federal, não só
para a cadeira no Senado, mas tam-
bém de legendas para as câmaras
Federal e Municipal, fisses dados
eram fornecidos diretamente doEstádio do Maracanã, onde fundo-
naram as mesas apuradoras, pelanossa equipe de repórteres.

HORÁRIO

A mais nova agência deste Jor-nal receberá anúncios para a edi-
ção imediata de segunda a sexta-
feira, até is 19 horas. Aos sábados,
até is 13 horas. Nestes horários,
poderão também ser feitas assi-
naturas e encaminhadas correspon-
dência para a nossa redação. Para
maiores esclarecimentos sôbre ho-rárlo e outras informações, os lei-tores poderão usar o telefone....
34-9265.

PRIMEIRO ANUNCIANTE

O primeiro anunciante da Agên-
cia, íol o sr. Hermano Dutra e Mel-
lo, um dos mais antigos leitores
dêsle jornal. Já em 1915, quando obalcão de anúncios funcionava na
Rua do Ouvidor, o sr. Mello levava
os seus "classificados" para o nos-
so jornal. E assim continua, sendo,
portanto, uma das mais conhecidas
figuras dos funcionários que tra-
balham no baleio da Agência Cen-
trai, na Av. Rio Branco esquina da
Av. Almirante Barroso. Morando
na Tijuca, o sr. Mello será mais um
dos beneficiados com a instalação
da Agência na "Cinelândia da Zo
na Norte".

O sr. Mello também aproveitou asua visita de ontem, para renovar
a sua assinatura de nosso jornal
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Fachada da Agencia Tijuca, na Rua Conde de Bonfim, 406

Futuros veterinários querem vantagens
asseguradas açs médicos: risco de vida

O Diretório Central dos Estu-los motivos abaixo expostos acre-

JAMMAL FARRA:

Conferência de Bandung abriu novos
rumos entre povos da África e Ásia

O st-i Jammal Farra, embaixador
da República Árabe Unida, revelou
ao' Correio da Manhã "que a Confe-
rência de Bandung íoi um grande
passo nas "relações sociais, econômi-
cas e políticas de todos os povos do.
Ásia <e da África. Estamos comemo-
randoao fl.? aniversário daquele ocon-
technento internacional, de significa-
ç3o ncmelhante'ao do lançamento,da
Operação Pan-Amerlcana, lançada
pelo presidente Juscelino Kubitschek
do Brasil".

MERENDA PARA 120
MIL ESCOLARES

. FLUMINENSES
O governo do E. do Rio assinou

convênio com a Campanha Na-i cional do Merenda Escolar do
Ministério do EducaçSo. que be-
rieficiará 120 mil escolares- ílu-
mlnenses, Inclusive alunos de es-
colas municipais. Em 1958 íoram
beneficiados apenas 30 mil cs-
colares.

PÔSTO FLORESTAL
EM JABUTICABA.
Foi Instalado cm- Jabuticnbul,

Estado dc São Paulo, um Poso
Florestal, em área/doada ao Mi-
nistério-da Agricultura pela Mu-
nicipalidade. O novo Posto, soha jurisdição do Acordo Florestai
mantido pelo Ministério com o
governo bandeirante, destina-se-
ti promover a defesa das matas,
Incrementar o reflorestamento «sa orientar o homem do campo em
modernas, práticas de conserva-
ção do3 recursos florestais. ' j
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Embaixador Jammal Farra, dn Rau:
Século XX acabou com isolado-

nlsmo
"A Conferência de Bandung, quereuniu cerca de 23 pálses da África

e du Asla, nos dlaa 17 e 24 de «brll
de 1933. langou os fundamentos de
colaboração intensa entre todos os po-
vos dos continente africano e1 asiá-
tico para lutar, em comum, pelo de-
«envolvimento econômico e pela li-
bertação de todos os paiaes que ain-
dü sofrem eübt-e o tacflo de potên-cias estrangeiras", acrescentou,

CONTRA ISOlAflONISMO
"Uni dos princípios fundamen-

taU — disse o embaixador Jammal
Farra — é a lulu pcla pai mundial,
problema que preocupa toda a hu»
manldatte. por outro lado a operação
hinçada. pela Conferência de Ban-
dung nfio exclui, «o contrário a com-
pleta, a colaboração com todos os
outro» continentes, com todos os po-vos do mundo, pola estamos certos
ter acabado no século XX o laola-

cionlsmo. Ninguém podo mais isolar,
se, sob pena de desaparecer como
Nação soberana.

As famílias doa Continentes'' d-a
África e Aala podem perfeitamente
colaborar com ai famílias do Contl-
nente- Sul-Americano, estreitando os
laços de amizade e de relações cul-
turals, sociais e econômicas. A Con-
ferència do Bandung íol. especifica-
mente, uma conferência positiva.Queremos a erradicação do anal-
íabetismo, desejamos levar a educa-
çâo e Instrução a todos os povos,nutria Intensa colaboração com a
UNESCO e a FAO. Enfim, desejamos
melhores condições de vida, de tra-balho, de saúde e de harmonia paratodos os homens. Por leso _ nossa
Conferência de Bandung foi positiva".

FLANO FOUIICO
Prosseguindo: — "No Plano PoUtí-

co a Conferência Já promoveu con-
cretamente a. crlacSo de um grupo
permanente de Nações da Aala t
África na ONU, consultai permanen-tes entre as Nações, luta pela Inde-
pendência da Argélia e contra a dis-criminação racial.

No plano econômico realizamos
um* conferência econômica no Cal-
ro em 1938 para a concretização de
colaboração econômica: comércio, pa-gamentos, ajuda técnica, câmbio, tra-tados de comércio bl-laterais, viagens
de delegações para estudos técnicos.
No campo social desejamos a liber-
dade para todos os países, a dlgnlda-
4e do homem, porque esta é mal»importante que o pão e sapatos. Com
liberdade podemos lutar para con-
qulstar os bens materiais."

dantes de Veterinária do Brasil,
entidade máxima dos aacdêmicos
de veterinária do país, dirigiu,
ao presidente da República, atra-
vés de sua Secretaria de Impren-
sa e Publicidade, um- memorial
com o objetivo de reivindicar pa-ra a classe proíissional de ve-
tudanets de Veterinária do Bra-
para os médicos, pelo risco de
vida c saúde no exercício de suas
íunções,

O MEMORIAL

E' a seguinte a íntegra do me-
morial: .'O Diretório Central dos Es-
tudantes de eVtcrinária. do Bra-
sil, entidade máxima dos acadê-
micos de Veterinária do país, in-
térprete dos ideais e sentimentos
da classe, procurando preservaros direitos de sua futura proíis-são, encaminha a V. Exa., o pre-sente memorial, onde "reivindica
para os profissionais em Veteri-'
nária, as vantagens previstas aos
srs. médicos pelo decreto especial

dita obter de V. Exa. um pronuneiamento favorável e indis
pensável, para que seja tal obje-
tivo alcançado.

E' natural e lógico, que nós es-tudantes de Veterinária nos sin-tamos no dever de firmarmos asnossas atenções aos problemas dafutura profissão, principalmente
quando os nossos técnicos, pormotivos ignorados, são despoja-
dos de seus reais direitos.

O ésíes abnegados proíissio-nais,_ que no exercício de suasfunções sacrificam a sua vida esua saúde para o melhoramento
de nosso meio rural, não foramconcedidas as justas vantagens
oferecidas aos senhores médicos
de risco de vida e saúde e que pe-humanos pelo citado decreto, van-tagens estas atualmete extensi-vasa outras profissões-

Senhor presidente, V. Exa. co-mo médico, não ignora que nós,atuais estudantes de Veterüiá-
ria, seremos aqueles, que no cam-
po da saúde pública lutaremos

(Continua na' 16* pAj.

Vetos presidenciais à organização
judiciária da Nova Capital

mi™}^™1^ °--"Diárl° OT1- cl?eíe í° ^r Executivo, no proiInal" do último dia 18, com a publlcaçflo da Lei Orvânlca do Estado
da Quanabara e a Lei de Organiza-
çao Judiciaria de Brasília.

VETOS
A primeira foi sancionada na in-tegra, tal como a aprovou o Con-

gresso, ao passo que a segunda so-íreu nada menos de quinze vetosdo presidente da República, a sa-ber:
Io — No art. 32, In fine a ex-

pressão: "pagas em sfilos nos res-
pectivos autos ou papéis".Razões do veto: A aplicação doRegimento dc Custas do atual Dis-trlto Federal, sc mantida a expres-sáo em tela e, cm conseqüência, o
pagamento em selos dos atos prati-cados. importaria em sujeitar osfuncionários e serventuários da
Justiça da nova Capital a ficarem
sem remuneração, eis que a Tabela
5. anexa à proposição, não teria
nenhum efeito, por não cogitar alegislarão vigente de níveis nume-ricos de vencimentos, matéria pre-vista no Plano de Classificação,
ainda em tramitação no Congresso
Nacional. Ademais, é da tradição
do nosso aparelho judiciário a per-cepção de custas, pagas pelas par-tes aos seus serventuários. Tenta-
tlvas várias, têm sido realizadas,
no sentido de alterar êsse critério.
A falta de receptividade para essa
alteração todavia, está a indicar
que, dentro da sistemática da nos-
sa Justiça, a medida se configura
impraticável.

2o — Todo o art. 49 e respectivos
parágrafos.

Razões do veto: Dispõe a Consti-
tulção Federal, em seu art. 87 n°
V. verbis: "Compete privativamen-te ao Presidente da' República.

V — prover na íorma da lei' ecom as ressalvas estatuídas por es-ta Constituição, os cargos públicosfederais".
Ora. o dispositivo em referência,

sôbre ser uma limitação ao precei-to constitucional, viria quebrar, ln-
justlficàvelmente, uma tradição
observada no atual Distrito Fede-

ral, que é a da livre escolha do

vimento de tais cargos. Acresce,ainda, que, quando sc cogita de dara Justiça do novo Distrito Federal,organização Judiciária cm tudo se-melhante & da antiga Capital daRepública, seria prejudicial à uni-dade do sistema a adoção de nor-mas que com ele não se coadu-nam.
O veto aos parágrafos è uma de-corréncla do veto aposto no artigo.3o —Art. 71 Inteiramente.
Razoes do veto: As razões já fo-ram referidas na motivação do vetodo art. 32, in fine. Não há. na le-

gislação em vigor, níveis numérl-
cos de venctmêntos.

4' — Art. 72, Integralmente.
Kaióea do veto: Trata-se de ma-térla ainda pendente de apreciação

pelo Congresso Nacional constante
que é do Plano de Classlílcaçáo. Aconversão do dispositivo em leiimportaria em dcsaconsclhável an-teclpação, em favor de determinado
grupo de servidores, constituindo,
assim, medida discriminatória, ma-nlfestaménte inconveniente. Relê-va assinalar que, a rigor, a matériadeve ser objeto de normas regi-mentais, no que tange ao horário
de funcionamento dos serviços ju-diclárlos.

5o — No art. 73, in fine, a ex-
pressão: "e cobrando-se, porém, emselos federais as referidas custas,
porcentagens e emolumentos.

Ilazões do veto: São as mesmas
determinantes do veto aposto à
parte íinal do .art. 32, que dispõe
em Idêntico sentido.

6o — Parágrafo único do art. 73inteiramente.
Razões do veto: A adoção da me-

dida preconizada no parágrafo em
apreço importaria em deixar sem
remuneração os titulares dos Car-
tórios do Registro Civil e de Ca-
samento, tendo em vista as consi-
derações já expostas nas razoes de
veto parcial ao art. 32.

7o — Art. 74, todo o dispositivo.
Razõea do veto: O veto a êste

artigo decorre, embora indireta-
mente, daquele a expressões dos
arts. 32 e 73. pois que, uma vez
adotado o critério usual da percep-

cávcl a' providência de que cogita
o dispositivo. Vale acentuar, ain-da, que mesmo se mantido Integral-
mente o texto do projeto, seriainócua a providência prescrita podispositivo, por estabelecer a pro-
posição vencimentos fixos paraaqueles servent.iiárlrw « funciona-
rios. Ademais, viria instituir in-
Justificável oscilação em seus ven-
cimentos, de acordo com o rodízio
observado na Justiça com relação a

(Continua, na 16' pág.

ATÉ 30. DE JUNHO
REMESSA
DE TRABALHOS
AO CONGRESSO
PAN-AMERICANO
DE FERROVIAS
Foi prorrogado de 3t dc maio

para 30 de junho o prazo de re-messa de trabalhos pelas Comis-
soes Nacionais dos paises-mem-bros da Comissão Organizadora
do X Congresso Pan-Americano
de Estradas de Ferro. A direção
do conclave decidiu, ainda, paramaior facilidade de encaminha-
mento das teses destinadas àapreciação do congresso, dispen-
sar aos autores dos trabalhos a
obrigatoriedade de remessa dos
trabalhos com tradução integral,
desde que remetam juntamentecom os mesmos um resumo no
máximo de duas folhas dati-
lografadas, tamanho oficio ¦ e
espaço dois. Esse resumo terá sua
tradução a cargo da própria Cc-
missão Organizadora do Con-
gresso.

O Congresso Pan-Americano
de Estradas de Ferro, será insta-
lado no Rio de Janeiro, a 12 dc
outubro vindouro, terá prosse-
guimento em São Paulo, ficando

,„ .-¦ • . -;•• >—"* seu término marcado para 27 dõção de custas, tornar-se-á Impratl- mesmo mês, em Brasília.
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REVOLUÇÃO
Dias» ainda o embaixador da RAU:"A revolução egípcia, ocorrida

em 1932. que liquidou com o rei Fa-
rtiuk íol « füais natural do mundo.
Note-se" que possuíamos um rei to-talmente corrupto, com. a existência
de grupos que exploravam o povo,a existência de famílias feudais quddominavam a maioria das terras. En-
fim, um reduzidíssimo grupo explora
a totalidade do povo, êsscs gruposapoiados pelo Rei e pelo Impirlatls-
mo, impunham a miséria e a fome
a todos.

Por Isso a revolução foi natural.
Foi uma revolução em que r.fio houve
uma gota de sangue. O rei deixou o
poder e seus seguidores ficaram «m
casa, sem qualquer • resistência, ou
detidos. Surgiu entSo um grupo de
homens dignos, herói* do povo, que
possuem fé nos desUnog dos povosárabes • que desejam elevar progres-
slvamentc a condiçio de vida do seu
povo."

lUBÓLÇOilA
Finalizando, disse o embaixador

Jammal Farra: — «A revoluçSo eglp-
cia possui uma ideologia e uma men-
sagem. Era eati certa de que os po-vos árabes tim direito a merecer um
lugar digno entra todos os povos do
mundo, gozando dos beneilclos ao-
ciais, materiais e morais de toda a
humanidade. Acreditamos na tendên-
ela socialista p»ra _ jueüça humana,
em bases convenientes para «u nessas
condições c tradições, sem copias e
sem imitações de teorias ou doutrl-
nas Importadas. Temos a nona* ex-
pertencia, Por isso a revoluçio eglp-
ela caminhará dentro das condições
próprias do seu próprio povo".

Â FRAGATA
1E0PARD"
E A INAUGURAÇÃO
DE BRASÍLIA
Para comemorar a inauguração

de Brasüia como Capital Faderal
e; a imràtiação âo novo âraão sar
Guanabara, a tripulação e os ofi-1
ciais do navio britânico "Leo-
pard" realíiaráo. sob o comando
ao cap. R, G. Gaunt, a bordo,
tradicionais cerimonias, a partirdas 9,30 horas do dia 31 de abril
de 1960. hora programada para *
iosíalaçáo simultânea em Bra-
sUiâ. áos Três Podêres da Repú-
blica.

O capàtâo Gaunt convida a im-
prensa escrita, falada e ilustrada
p*tã preseneiar a borda ela fr.-a-

;gata "Leopord™1 essa cexijnteia
jeorn qae a Marinha Real bri-
itânica t o poro bntinico pw-
;tkàp&ra áe. S festividades que as-
í «inalara ura manco na historia do
i Brasil: a teauíwacio d* Brasília
[c«no Capítíl F*s$er*l • « insta-
íSaçfo do novo EstíJo da Guaa»-sbzr*.

Prepaf-e hoje
a operação

do futuro
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Faça SSus cálculos
certos para o dia dc amanhi.
Some mais segurança para voei.
Multiplique teus lucros, para
o bem-estar e tranqüilidade
de sua família. Obtenha
o resultado poritivo de um bom
negócio, o melhor negócio,
que voei pode fazer em tua vida.
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Argentina não pediu
extradição de Perón
BUENOS AIRES, 20 — Fonfos

chegadas ao Mblstério das Rela-
ções Exteriores nAo vacilaram
cm a filmar que o titular daquolr.1
pasta, Dlogenjes Taboada, não vê
com agrado as negociações ofi-
ciosa* de membros dn represe**-
tação diplomática argentina em
Madri a respeito do caso Perón.

Frisou-se, além do mais, oue
o chanceler dera instruções de-
talhadas à Embaixada para queseu pessoal sc abstivesse de rea-
lizar negociações iunto ao go-vèrnb do generallsslmo IVanoo
para solicitar a retirada do ex-
ditador argentino da Capital es-
panhola durante a visita do pre-sidente Arturo Frondi-d à Espa-
Cha.

Por outi-o lado, destacou-se queo governo argentino nfio teve
nem tem qualquer preocupaçãocom a presença de Perón em Ma-
dri, acrescentando que caso ti-
vesse existido essa situação, já60 teria -abordado o assunto com
o embaixador espanhol em Bue
nos Aires, José Maria Alfano yPcJanco.

Além disso, soube-se que as
autoridades prgentinas não ado
taram qualquer determi»* ção a
respeito dessas d**cun**tâncias.
(Uk)

BUENOS AIRES, 20 — Uma
vasta rede terrerirta íoi desço-
berta em Rosário em conseqüên-
cila da morte misteriosa do di-
rlgente pero**dsta Neyra, cujo cor-
po crivado por 40 balas de me-
tralhadora, foi descoberto no dia
10 do corrente, declarraram fon-
tes bem informadas.

Rosário, porto no rio Paraná e
grande centro industrial, antiga-

INAUGURADA
A RODOVIA
BELO HORIZONTE-
BRASÍLIA
O ministro Amaral Peixoto

Inaugurou a rodovia Belo Hori-
zonte-Brasilia, tendo o carro mi-
nisterial desenvolvido alta velo-
cidade a fim de testar a quali-dade da pavimentação. O titular
da Vlação ficou satisfeito com a
experiência que logrou êxito pelaexcelência da estrada, sendo con-
fiderada a melhor rodovia do
país.

Inquirido sobre a transferência
do PSD para Brasilla disse o
ar. Amaral Peixoto que concorda
com as decisões da convenção do
Partido e tão logo sejam acer-
tados detalhes, transferirá a sede
do Partido Social Democrático
para o Planalto.

mente chamadu de "capital do-x.'1-oni.smo", havia sido declara-
da "ama ae guerra" quando o
governo aplicou, em março ÚU1*
mo, o dispositivo dc segurança
do "Plano Comintes" (comoçãointerna do Estado),

As tí-mliicações da rede, des-
cobertas em conseqüência d* mor-
te de Neyra e da prisão de 22
pessoas, ae estenderiam por tu-
da a zona da fronteira fluvial en-
tre a Argentina de uma partee o Uruguai c o Brasil de outra.

O comandante-chefe do Exér-
cito, general Carlos Severo To-
ranxo Monturo, partiu a fim de
inspecionar os guamiçõe*- dessa
região, O secretário de Estado da
Guerra, general Larcher, anun-
ciou que Ia a Concórdia e a Con-
cepcion dei Uruguai, nessa zona.

Por outro lado. pois agentes
de policia foram atacados na noi-
te passada nesta Capital por des
conhecidos. Um deles, de guardanuma subestação elétrica do pôrto, está em estado gifeve, com
um pulmão perfurado por bola
de revólver.

Em Rosário prosseguem ativa-
mente as investigações do caso
Ornar Neyra. A polícia rosarina
estuda a retação que possa exis-
tlr entre a morte de Noyra e uma
série de sabotagens ocorrida no
mesmo dia com o espaço de uma
hora. (FP)

F. Castro falará sobre
combate aos revoltosos

TELEGRAMA
DE LARRAZABAL
A BETANCOURT
SANTIAGO DO CHILE, 20 —

Wolfgang Larrazabal, o almiran-
te que derrubou a ditadura de
Marcos Perez Jiménez, sugeriu,
hoje, que fossem conduzidos "ao
paredão" os insurretos de San
Cristobal, em um telegrama pes-soai que dirigiu ao presidente da
Venezuela, Rômulo Betarifcourt,
oferecendo-lhe seu "apoio abso-
luto".

Larrazabal, informado nela
UPI do levante chefiado no Esta-
do de Tachlra pelo ex-generaj
Jesus Maria aCstro Leon, enviou
imediatamente sua mensagem ao
presidente Betancourt. ,

O almirante, agora embaixa-
dor de sua pátria no Chile, qua-llficou os insurretos de "desal-
mados" e "inimigos do povo dá
Venezuela".

Em seu telegrama, Larrazabal
disse: ,"Uma vez mais o povo da Ve-
nezuelá é atacado por seus.ini-
migos, porém, uma vez mais êsse
povo, juntamente com as forças
armadas, darão conta desses vi-
loas. A esta hora em que lhe
envio minha mensagem de apoio
absoluto, estarão no paredão és-
ses desalmados. . Que Deus lhe
proteja e «o povo venezuelano".
(UPI)

HAVANA, 20. Acredita-se que
o primeiro-ministro Fidel Castro,
falará ao povo cubano no curso
desta semana para lho comunicar
sobre os acontecimentos relacio-
nados com os elementos chefiados
por Manuel Beaton e outros "re-
voluclonárlos" que aparentemen-
te continuam na Província de
Oriente.

Esses bandos realizam espo-rádicas incursões como a aindanfio confirmada de ontem contraPalma Sorlano.
Em Havana e outras cidadescirculam tôda a sorte de rumo-res, que poderiam ficar esclare-cidos com um relatório do chefe

do governo.
Uma emissora de rádio do go-vêrno deu a entender que Castro

falaria na noite de sábado pró-ximo, no entanto, outras versões
dizem que o faria em qualquerdia desta semana; as noites dc
quinta-feira têm sido, em geral,utilizadas por Castro para falarao povo cubano.

Diz-se em alguns círculos quecaso venha a discursar, Castro
poderia referir-se ainda às opi-niões do presidente Eisenhower,
em sua carta à Federação de Es-tudantes do Chile, de que o re-
gime do líder cubano traiu osideais da Revolução, e poderiacomentar ou ampliar sua própriadenúncia de que as autoridades
da Base Naval americana deGuantanamo estão colaborando
com os elementos contra-revolu--cionários — fato desmentido pe-la Embaixada dos EE.UU. e peloDepartamento de Estado. (UPI)GUANTANAMO, Cuba, 20. Ocorrespondente americano MartinP. Houseman foi detido por agen-tes do Departamento de Investi-
gações do Exército Cubano, on-tem, quando se dirigia de táxi àbase naval americana de Guan-tanamo.

. Houseman esteve durante 90minutos no comando da 16.*Guarnição do Exército "para in-vestigação", porém llnalmente
íoi pôsto tim liberdade sem que otenham interrogado. (UPI)HAVANA, 20. A Embaixada

REDES DE
ESPIONAGEM
ISRAELENSES

dos Estados Unidos nesta capitalanunciou que na manhã de hojeforam expulsos de Cuba, por or-dem do Departamento de Investi-
gações do Exército Revoluciona-
rio, Richard Bates, corresponden-
te dn Columbia Broadcasting
System, e- Mdrlo Btselti, cine-
grafista da mesma empresa.
(UPI)

MILHARES DE
REFUGIADOS
CHEGAM A BERLIM
BERLIM, 20 — Chegaram onttm a

Berlim Ocidental cerca de mll rtfti-
gladot da Alemanha Oriental, Ot re-
(ugtados escaparam da tona comunta-
ta em fn«.«* da coletlvlza*-ao das gran-
Jes.

Desde 0a. feira paatada, chegaram
a oeste de Berlim cinco mll refugia-
dot do leste.

Um jovem declarou:"Estou .teii* por estar uvre embo-
ra tenha que dormir em cama de pa-
lha". (UPI)

PDC impede formação
do Gabinete italiano

ROMA, 20 — Os es/oruot do "pre-
mler" designado, Amlntore Fnnfunl,
do PDC, estão encontiriuuio lorte opo-
tltjão por parte dt teu próprio partido,o que o Impede dé organista* o novo
gabinete da Itália, que vive, há 50
dias, ttm gablnttt. ' ¦

"Se esta tentativa Democrata Cris-
tâo de formar o governo iraeassar, em
virtude das contrnellçOcs t dlssençOos
no partido, a próxima oportunidade
deveria ter dada a um lider de ou-
tro partido" — dir hoje o Jornal co-
muni st a "Paese Sera", qulça Inalnu-
ando que te entregue aos comunista*
o novo governo da República.

, Nos circulou políticos nio se dá lm-
portânela it sugestões comunistas e
acredita-se que o presidente Òlovannl
Oronchl deslgnari outro "premier**
democrata crlstSo se Fanfanl fracas-
tar em tua mlssflo. (UPI)

I

CAIRO, 20 — A República
Árabe Unida anunciou hoje quedestruiu várias redes de espiona-
gem isralenses, entre as quaisuftia que conspirava para as-
sassinar o presidente Nasser. O
comunicado diz que serão leva-
dos aos tribunais seis casos, aos
quais se dará publicidade nos
próximos dias. (UPI)

GREVE DE FOME
NA ESPANHA
MADRI, 20 — A greve de fome queesti sendo levada a efeito desde o

dia 12 de abril por cerca de 120 detl-
dos políticos da Prisão de Carabanchel,
perto de Madri, susoltou repercussões
no exterior nos últimos dois dias.

Os presos políticos entendem pro-testar com êsse movimento contra os
maus tratos a que teria sido subme-
tido um dentre eles, e contra as me-
dtdas tomadas para limitar suas en-
trevlstas com os advogados encarre-
gados de suas defesas.

Cerca de trinta advogados endere-
çarom ao diretor da Prisão de Cara-
banchel uma parta exprimindo "a
preocupação que lhes causa um tra-
tamento que nio corresponde i sua
condlçio de pretos políticos*,- sobre-
tudo depois de alguns meses", e "se
queixam respeitosamente das difieul-
dades que tem encontrado no exer-
oiclo dé tua missão."

Sabe-se por outro lado quo duas
delegações de famílias de presos po-
lltlcos Internados em Carabanchel se
dirigiram oo diretor da prisão para
protestar contra o íato de nio terem
podido vlstti-los por ocasião das fes-
tas da Páscoa. (FP)

ROMA, 20 — Ao término dos reu-
nlOes que os Comitês Diretores dos
grupos parlamentares tiveram em pre-
senta de Amlntore Fanfanl, presiden-
te designado, virlos deputados a se-
nadores desse partido solicitaram a
convocação o mais rapidamente pos-tivel dos grupos parlamentares da Câ-
mara e do Senado a fim de examinar
ot desenvolvimentos da ertst mlnls-
terlal.

Essa solicitação confirma a lmpret-
tio de que reservas cada vez mais
numerosas te manifestam no telo des-
ses grupos com relação i tentativa
efetuada por Amintore Fanfanl dt
constituir um governo de centro-e.i-
querda beneficiando-se com a absten-
ção benivola dos socialistas de Netml.

Por outro lado, sabe-se que quan-do da reunião do Comitê Diretor do
grupo senatorial democrata-crlstSo,
quatro membros do Comitê (ontre 12)
st pronunciaram tm favor da fór-
mula de centro-esquerda, quatro se-
nadores também expressaram seu
consentimento com a condlçio de queo novo governo não tenha neoesslda-
de da abstenção dos socialistas de
Nennl, e, finalmente, quatro senado
res se declararam hostis a qualquerfórmula de centro-esquerda. (r*P)

Inauguração de
Repercussão no

Brasília
exterior

LISBOA, 20 — "Os tlnos das igre-
ju foplcarlo aqui amanhã, to melo-
dia, em homenagem a lntugurtção
de Bratlllt, t nova Capital brttllelrt.
A decisão daa autoiidadtt ecletlatU-
cai de ordenar que sejam toctdot os
Unos em Lisboa e Santarém, onde
t-.-.tíi enterrado o detcobridor do Brt-
til. Pedro Alvarct Cabral, é um ln-
diclo do orgulho que tentem ot por-tugueses pelo progretto brasileiro.

O cardeal patriarca de Lisboa, D.
Manuel Gonçalves Cerejeira, já te
encontra no Brasil como Legtdo Pa-
pai At cerimonias dt inauguração.

O matutino "O Século", num edito-
rlal intitulado "Brasília — uma vi-
tória do mundo moderno", destaca
o fato da presença do cardeal e lem-
bra também que foi um português
quem descobriu o Brasil.'•O acontecimento t uma festa da
famiUa luso-brasileira —- a festa é
de grande repercussão internacional
porque significa o detenvolvlmento
poliUco, econômico • social da quedentro em breve teri umt du maio-
rcs naçõet do mundo".

O edltoritl elogia o pretidenteKubitschek pela construção de Bra-
silia. (UPI)

ROMA, 2o——n Mcssagero" dedica
hoje grande espaço i inauguração de
Brasília. , .

Faz o jornal o histórico do acon-
tecimento e narra a controvertia tra-
vada entre partidários e opositores
da mudança da Capital do Brasil."Secolo d'Itilla" também trata de
Brasilla e diz que o pretidente
Kubitschek abre com ela uma nova
era para "o colosso sul-americano".
(FP).

TÓQUIO, 20 — A inauguração de
Brasília é o acontecimento do ano,
segundo a imprensa japonesa, quededica hoje extensas reportagens A
nova Cap/al brasileira, ilustradas
com fotografias dos principais edlfl-
cios e avenidas da "Capital do fu-
turo". (FP).

LIMA — Uma "Semana de Brul-
lia" terá celebrada nesta Capital a

Faleceu o médico de
Heinrich Himnüer

DUSSELDOHF, 20 — Felix Kersten
que foi médico particular do "Hei
chfifuchrer" dos "S.S.", Heinrich
Himmler,. faleceu sábado .passado em
Hamm (Westfalfa), em conseqüência
tie un» crise cardíaca. A noticia do
falecimento só hoje foi divulgada.

Kersten, que residia ultimamente
na Suécia, caiu enfermo durante uma
viagem de -ICstooolmo *a Dusstsídorí «
íoi hospitalizado em Hairim.

Por ocasião de sua- mbrtV, numa
cosa dc saúde dessa localidade, re-

J ^Presidente\Juscelino Kubitsche\de Oliveira
/ W^ pela inauguração de V^
Ar ^^^^**t JI ¦> A_______\w B 
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corda-tse sua humanitária lnterven
ção na última crise mundial.

Kresten. adquiriu grande influên-
cia sObre-Himmler, pelo fato do che-
fe dos "SS" sofrer, em 1939, de for-
tlsfiimas e intoleráveis cãlbrat etto-
macals. tendo recorrido a éste mé-
dico, ¦ que conseguiu acalmar suss
dores.

Kersten foi condecorado, em 1950,
com a Grg Cruz da Ordem de Oran-
ge-Jfaesiu, pelo príncipe Bernhardt,
da Holanda. Também foi titular de
altas honrarlas italianas e flnlande-
sas. De origem baltlca. o dr. Kert-
ten féz eatudoa de medicina nat uni-
TersJd-ades de Berlim e Heltlnque, e
ganhou fama por sua habilidade pea-toai como massagista.

J5m tua biografia "Caveira * ride-
lldade", obra traduzida para várias
línguas, o dr. Kertten narra quoHimmler era extvemeniente sentivel
A dor. i'or ocasião de suas crises, o
mt**dit-o conseguia arrancar do chefe
doa "S8" uma série de concessões, ob-
tendo .certas medidas de alivio paraos detentos em csmpoa de concentra-
ção.

Através de documentos encontrados
depois da guerm, ficou estabelecido
que'Kersten concluíra um verdadei-
ro "pacto escrito" com Himmler. no
qual este último te comprometia anão transmlUr a seut subordltrados aordem de Hitler de fazer explodir oa
campo» de concentração com teus de-tentos, e guardas, antes da chegada
dot aliados.

O dr. Kersten, ao que parece, íoi
quem impediu, após um levante emAmstordão, » transferencia de gran-de parte dt população holandesa pa-ra a Polônia e também a destruição
de Halo, por meio doa projéteis V-2,
de triste memória,

Acutado, ao terminar i Segunda
Guerra Mundlel, de ter nazista e deter obtido lucro» conalderiveis em
suai reltçóei com Himmler, Kersten
íoi reabilitado quando foram feitosinvestlgaçóei, especialmente pelas tu-

partir de tmanhl, qulntt-ftlrt, por
motivo da Iniufuri-lo da nova Ci-
plttl do iii.ii.il. e o pretidente da nt-
públict. Mtiioel Prtdo, acompinhtdo
por tua eipõta t-omptrectrá, na em-
bttxtda rln H-mII, A ret-epçío qut
oferecerá o embaixador Orlando Leltt
Ribeiro. (FP).

BUENOS AIRES. 20 — At vétpe-
rat da Inauguração dt Brasília, o
matutino "La Prentt" consagra t
maior parte de tua prlmelia página
e dull grandes fotografia», A nova
Capital brasileira.

Sob o titulo de "Bruflla é uma
nova experiência americana", O mt-
tutlno faz um relato retrospectivo
dt Ctpital brasileira, desde tuu orl-
gens em Ven Cruz, passando pelas
sucessivas tentativas que ot fiztrtm
para tratladtr ess» Capital ptra o
interior do ptlt. (FP)

PARIS, 90 — Tôda t Imprensa pt-
risiense dedica hoje variai colunai A

Brasília, a nova Ctplttl do Bruil.
(FP).

BONN, 20 — "Com t trantftrenola
dt ted» do governo pira o ooraçlo do
ptlt começa uma nova época no de-
ttnvolvlnunto du Brull", dia Helnricn
Lutbke. pretidente dt Rtpúbllca Fe-
deral Alemã, num telegrama dt fe-
licitações enviado hoje to pretidente
Juscelino Kublttchek, do Brasil, por
motivo da lntugurtção de Brttilla.
(iT).

NOVA YORK, Í0 — O contul-gertl
•rio Bruil nettt cidade, trt. Dora
Vuconcetoi, ofereceu, etrti manhl,
uma recepção %t sede do Contulado,
na Quinta Avenida, para celebrar a
inauguração dl nova Ctplttl bran-
leirt. (UPI).

BUENOS AIRES. 30 — Ptll Inau-
guração dt Brasília o eucarregadn
dt Negócios Lult Butttn Pinto, ofe-
receu hoje A noite rtcepçlo nt tm-
baixada do Brasil. (FP),

Continuam as detenções
de negros na Ãfrica

JÔHANNESBURG, Africt do Sul,
30 — A Policia Irrompeu no tubúr-
bio de Duncan, perto de Kast Long,
ao amanhecer de hoje, e prendeu
cerca de 400 africanos. Os negros
foram acusados de pequenos delitos.
Inclusive de não levarem consigo do-
cumentos dc identidade.*

Os detidos te acham nat prisões e
amanhã terão Julgados por tribunais
especiais no péprlo pátio dos cárceres.
(UPI).

CIDADE DO CABO, 20. O primeiro
ministro Hendrik Verwoerd, ferido
com dois tiros a nove do mês em
curso, não poderá comparecer A
Conferência que em Londres reill-
zarão os primeiros-ministros da Com,
monwealth, segundo foi anunciado
oficialmente na noite de ontem.

O ministro du RelaçSes Extario-
res, Erlq Louw, que o representará,
fêz a seguinte comunicação na at-sembléia:

"Recebi onttm inttruçfles do prl-meiro-minlstro Verwoerd para co-municar ao governo britânico, porintermédio do Alto Comissariado
em Londres, que Verwoerd lamentamuito não estar em condições decomparecer á Conferência." ,.„.,.

Disse em seguida; "Verwoerd or- (FP)

denou-me que o represente nt Con-
feriu cia, • neste sentido foi envia-
da umt mensagem lo primeiro-ml-
lustro britânico. A esposa de Ver-
wocrd assegurou-lhe que não txitte
t menor possibilidade dt que teu
marido possa ir a Londres. Os mé-
dlcos proibiram que éle pensasse em
tal viagem."

Desde então, vêm-se dizendo que
seu estado progride excelentemente.
(UPI).

VACINA SALK
TRÊS VEZES
MAIS PODEROSA
NOVA YORK, 20 — A Funda-

ção Nacional contra a Poliomie-
lite anunciou ontem o preparode uma vacina Salk três vozesmais'poderosa do que,a anti-
ga. Declarou o doutor DanielBergsma, subdiretor das- pes-
guisas médicas da Fundação, quaduas injeções de meio centlm**-tro cúbico cada uma da nova va-cina contra a poliomlellte teriamo mesmo efeito de três InjeçõesAA um centímetro cúbico cadaat* agora obrigatórias.
de

Rússia não eotaborará na ajuda
aos países subdesenvolvidos

LONDR-ES, 20 _ A Rússia féz B|.ber que não te juntará ao ocfàente,num eiíôi-ço comum para ajudar dspaíses subdesenvolvidos
O t-ovêrno do Kremlin preferemanter tob t tua própria retpontabi-lldade teu pltno de ijuda, "ttm obttruçOee" turgidas de consideriçõei

poliUeai do ocidente, segundo mslo.dlplomátlcot locais.
A situação tt apresentou em de-corrtncla de um pltno frtncêt parapropor fc prAxims eenísrâ-.da de c-ilpü-It um programa conjunto do orientee ocidente, de coopertção part o dt-tenvolvlmento, ou pira um grupo ne-leto de tais naçSei necettlUdtt dcajuda.
Ot diplomatii russos nu capitaisdo ocidentt trrojaram um balde deágua fria sôbr» a idéia e fizeram st-ber que, ao m-Jhos por agora, Moscounão tem Interesse.
Atribuiu-se to pretidente da Fran

ça, general Charles De Gaulle, a tu
gestão de que os t-hefet de governodeveriam estudar alguma íorma decooperação entre os dois lados, nosimportantes campos da ajuda econômica, c a assistência técnica At na
ções menos desenvolvidas. Os EstadosUnido» t a Grã-Brôlannt se mottrt-ram frioB, porque consideram queêste não e o momento propicio paraum plano tão ambicioso. Porémnão o rejeitaram totalmente.

O primeiro-ministro soviético, Nl-klta Kruchev,t-*ridades" e hlsToriattorM'ho'ÍMd°e^S" ém"um'díscurso q*ueUpronuidoueemCalcutá, em fevereiro pauado, a po-(H>)

CASO PEUGEOT:

Romance policial teria
inspirado os raptores

í^__^^áÈ_^Á\mh_^& » cem mU dôl«-rentemente. a policia francesacarece ainda de lôda pista paradescobrir o paradeiro dos raptoresdo menino Erie Peugeot, ocorridona semana passada, mas a políciaestuda a informação de que o so-qüestro teria sido inspirado deuma novela americana.
O menino, de 4 ano» foi, con-tudo, devolvido são e salvo de-pois que seus pais pagaram o res-

DISTRITOS POLICIAIS
VÃO MUDAR

DE JURISDIÇÃO
Todos os Distritos Policiai* to-írerarn renumeraçáo, a partir deontem por detemlnaçío dc por-j taria baixada pelo coronel Jac-íjuss Jânio** <**«*•> -*-_. d„h,

SCANIA-VABIS DO BRASIL S.A.
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res. (UPI.)PARIS, 20 — A polícia, tf pro-p«*i-|to da* aflrrnn^õís ds *JU9 anovela american-i''?) Rapto" teriaservido de modelo para a açãodos raptores do menino EriePeugeot, anotou as seguintes coln-cidÊncia» entre <t atuação dos ac-
qüestradores e o livro:
. ." T~, •As notas • «8 chamadastelefônicas pedindo o resgate fo-ram copiadas, palavra por paia-vra. do livro.

2 — O» seqüestradores, na no-ve a, não eram profissionais. Apolícia não acredita que os rap-

Blçfio de teu ptlt, qutndo rejeitouImplicitamente a Idéia de ajudar os
palset menog dwtnvolvidot, dentro deum plano comum. Desde então, ot di-
plomatat comunlttas deram a tnttn-der que tal pltno poderia poderiadiscutir-.- km alguma conftrêncit decúpula, poitcrior A de maio, em Pa-ris, porém nio netti. (UPi).

CONFERÊNCU DE
DE§ARRÍAMEÍ\TO
.GENEBRA, 20 - A 2S*> •*«-

sao da conferência do desarma-mento foi aberta hoje de manhãno Palácio das Nações, às 10 35noras, sob a presidência do de-legado francês Jules Moom, eterminou às 12,25.
O representante polonês Nas-zokowBki interveio para por emrclôvo as razões políticas, eco-nõmicas e militares que abun-dam, na sua opinião, a favor deum desarmamento geral e com-pleto.
Depois da intervenção do dele-gado polonês, a discussão girouem torno dos limites mAximosdos éietlvõS do armamento.O delegado americano Eaton de-clarou que ainda esperava a res-posta russa à sua proposta c?ediscutir uma das nove medidasconcretas do desarmamento, quoenumerou na semana passada-.
O delegado russo, Valcrian Zo-rin respondeu que só uma dascitadas medida* lhe parecia pos-sulr o caráter de uma ação dedesarmamento: a que fixa o tetoefetivo das tropas e do arma-mento.
Zorin aludiu na* sua interven-

ção, à redução unilateral feita
pela Rússia dos aeus efetivos e noseu orçamento militar.

O delegado britânico OrmsbyGore declarou, de sua parte, queessas reduções russas chegavammuito tarde e recordou as decla-rações de Kruchev afirmando queapesar delas a potência de ío-
go da Rússia, tra hoje ainda maisforte.

•*"» trmtnrÂ *__U>i__\.tlÍ^__ ir._.i. *„•W < ijm t,--;; li t-nn.tr -itilit.r." J*f>"ninou nesse sentido, sfírmindo:"Parece que om nosaa conferên-
cia os processos de moderniza-ção
do armamento constituem umfenômeno de desarmamento
quando têm lugar na Rússia, ao
passo que nos pAises ocidentais
essas medidas devem ser qualifi-cadas de "competição armamen-
Urta'*. (FP)

RECESSO DO TFR
PREJUDICA DIREITO*
CONSTITUCIONAIS

tores de Erie sejam profissionais..3 — O livro comenta o fato de jque as impressões digitais nfio!apresentam inconvenientes para!os que não tenham antecedentes!
policiais. Os seqüestradores nãoíüersm tentativa alguma paraíapagar suas ünpress«5eã dlgltaia.

:vr - Du-se que ¦ teoria de aue o...Desta maneira as delegacias"^! I^™00*0» *¦••*- «áo profissionais ej Tribunal'FederaltntaLs, ficaram .-.¦-,...--j-
das:

O í* DP toa

O advogado Mário Figueiredo
.telegrafou ontem para o minis-:a de que oeltm Afi-Anin Cj_mm_ t,.-ç=i,-*r-,t. a0

íe Recur*:)-.
assim diítribui-iRue*e,*P.***"mP«1<>l*vroeiUmu.)gpelando no sentido de calcularilaapolfciafrancej-taquetmaforalo t.***mpo de prisão de um (MtiiünuSíá fuí-tdcH* *sp*TSnf\.d* P-^dè-lat, m constituinte, Daniel DUt, cuja-v«R« «1- _r*£.__._^__. -. : ttMl!Ar#*!Tl fnfíraf ,i i-V/u, .1. . il. _ ___. * _a *_i '~ j1_

CONSUMO
DE AMÊNDOAS

rando na jurisdição da Gávea oii*rT*,',rem foü«"ar dinheiro da2.o DP passará a funcionar nai-ÍSP.t'* mediante conúabando.
se-ü-s do 12.o dp, 0 3.0 DP irálfUP1*)
paira a sede do 2.*». o 4 DP para o 1Ifi DP o 5° DP para o ifi Dp|-sesruindo nesta ordem até a 20.° IDistrito Policial. O 21.0 DP con- !

jUnuari _*_in s meniu. sede. o!mesmo ocorrendo com o Ufi DP,!enquanto o 22.<- DP vai funcionar; r r 1 ruir kl: . ntrr>___"*«•*•¦- do?.o e o 23.0 na áoi [ CARNE NA PÁSCOA22.0. aeg*oindo-s« a ordem até o! ,*-**r,m'1- "« • HJV.UH
»-«». vindo o 30° DP da Ilha do! EU IICDA*Gsv^ssdís- para s «çde do ;p.o; ÇI*1 Ü30UADP, tm Bons-jcesso. A chefia de

rx-na termina no próximo di»
Diz o r'í--!.(*--i" nos dois U*.--

gramas (éle mandou dois, um
com er-deréço âe Brt*ílU e ou-
tro para o Rio, isto é, para o
T_t_oi__o ds Guanabara). £tcia-
receu o advogado que mtnrf .
para os dois enderecoa ptsrquenio ne nfee bem onde poderáser encontrado o pre-identa dt-•ji****!-* tribunal.

Nof (elegraraã* o advogadA
dlt: "Em face da injuridiea de-

onde ir» o 20 3-qui *52tóo « &u?i0o tJSS^Lt ^xUT\^:**fa&&ÍKfa;Mde twra o 30.3 Dp. Ocou tejn «5*^* « Periodo da Hteça ta;1,«.rurtd-í! L ContÚiMiràn
íuris4içio. Na sede do J0.« nâ*>se aabe o oue vai funcionarDíi ainda a pcets-*i» que as to-
rüdiçôes serio- rrxiisàMâ de aco«-
do cota rvoro e*tudo etofriOeo
A inova mtf-áitía esatrari em «iftcrainda esta **emafsi«. ap©* a sua
pubi-CAçao r,o bol-Kcai -ie tervi-
is» «fe* DFSP. F«]**--«** rprM rm

l__m^LtS?r2_4?tÍ -f* 2?5S5^«5as ?-«íra.Trdináfio da apela-

H1*?* * í1*»» W tam-!0 ta^klIUJ da pena ttrmi-
rSSLS J^° ro«-»,rr*a*ie emlr.a a 23 pr-i*t!mo. Outr*«ür^Utboa cém <Sw» f.MO <ab"-*ç»*:hav-*tt4o éi* mmm» tamb*^;

,-JE2r,Jtó*u?13 ** <íUM"' ***lt*--* ***« P*i*i» -«ími-siílTattvt.
çnacao de tx«ii*aa.*-ía*-!o» sx-§ *s*gViMHII <h fHM á* earot eoc->ip*« m*ná$t comcuta-la Bi*>r-terastea baírma. l**f»U^ p*a*tae * venda. {ANI/ i£« _m te." 

^^

-*—*¦ —- A. *- *- .*.-..__.__._-.__. •***- rx tw.



I.- Caderno CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1960 2i>
í.. .\-

-

¦l.Y-V-

íf HlllllS»

/ g \ BRASIL /
\. _^

^^^^^^=^-^^^iJ^^^»^^^^^^:^^~-^:^^___\ t. já _9K^^__\_______?SS^^____^^^£. '~~zz~£?t--

^^^II_^^^____^llS^Jíl-i^^Êi ™*Mtf \ /

¦ •;•*1 ')'*_>. M

311

A DESIGNAÇÃO' DO DIA! itf DÊ
ABRIL PARA A TRANSFERÊNCIA DA^CA-
PITAL FEDERAL PARA O PLANALTO DE
GOIÁS, COINCIDINDO COM A DATA EM

A NAÇÃO CELEBRA RELEVANTE
(DIO DE SUA HISTÓRIA a A IN-

^l^FIDÊNCIA MINEIRA - TEM O ALTO
SENTIDO DE REAFIRMAR A INDEPEN-
DÊNCIA ALMEJADA PELOS IDEALISTAS
DA ENTÃO VILA RICA DO SÉCULO XVIIl)

APÓS DOIS SÉCULOS, EM i QUE
ABRIGOU OS PODÉRES DA UNIÃO, A
FORMOSA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO
DO RIO DE JANEIRO CEDE'AO ALTIPLA-
NO CENTRAL A RESPONSABILIDADE DE
METRÓPOLE, QUE EM 1763 HERDARA DA
FORTALEZA DO SALVADOR, NA GE-
NEROSA BAHIA DE TODOS OS SANTOS.

BRASÍLIA, OBRA CICLÓPICÀ COM
QUE O PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS-
CHEK DE OLIVEIRA CUMPRE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL, É FULGURANTE MA-
NIFESTAÇÃO DOS IDEAIS REVOLUCIO-
NÁRIOS DOS INCONFIDENTES MINEIROS,
POIS PROPICIA À NAÇÃO CONDIÇÕES
IDEAIS PARA A CONSOLIDAÇÃO DE SUA
INDEPENDÊNCIA, AO PERMITIR QUEDOS
SUPREMOS PODÉRES EXECUTIVO, LEGIS-
LATIVO E JUDICIÁRIO, MELHOR- AUS-
CULTEM OS INDÓMITOSMANSEIOS ]DA
BRASILIDADE.

P^^K ^\. _^^^^^^^^S - W^§"[rzÊ^Ê^flrWf^ .""Íí PODER -E.-E-yJ-lv-9 ~-p;ALÀC!° D0 flANALT°S ^

300 ELEVADORES E 10 ESCADAS ROLANTES £ Jnk S». EM BRASÍLIA
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0 Henrique Lage vai ter capacidade de
docagem para navios de 25 mil ton.

Tem sido a nfotiji constante
preocupação desde efue* assumi-
mos a Stiperientcdõncia cia' Cos
teira, a terminação do dique da
Ilha do Viana que será dcnoml-
nado Henrique Lage, cm hnme
nagem ao impul.sionr.dor da na-
vegação costeira em nosso,país
— declarou à nossa reportagem,
o sr. Armando Redig .tie Cam-
pos, superintendente d». Compa-
nhia Nacional de Navegação Cos-
teira. Frisou que independente-
mente do programa de rea
fiarelhamente 

do estaleiro da
lha do Viana, propõe o

acabamento da referida obra
ao ministro Amaral Peixo-
to, da Pasta da Viação, queaprovou de imcdi-Uo a sugsetão.

Disse mais quc procurou obter
recursos para a terminação do di-
que Henrique Lage e quas» os
obteve no Instituto dos Indus-
triários, mas que somente conse-
guiu financiamento através do
Fundo de Marinha Mercante.
Acrescentou quo não se justifi-cava com a grande falta de di-
quês em tôda a América- do Sul
deixar inacabada uma obra querepresentará um aumento de-ca-
paridade de reparo do estaleiro da
Ilha do Viana da ordem de ..
45.000 toneladas para 90.000 to-
neladas. ,

PRIMEIRO 1NVESTIMEN-
TO DO FMM

O projeto do dique Henrique
Lage — prosseguiu o sr. Ar-
mando Rendi;* de Campos — foi
elaborado peios engenheiros do
Departamento dc Engenharia Ci-
vil e Portuária, srs, Galba de
Bóscoli Reis, Luiz Santos Bran-
dão e Álvaro Brandão Cavalcan-
ti que já haviam planejado o
projeto primitivo e dirigido . os
trabalhos de escavação realizados
na Ilha do Viana. Esclareceu queo novo projeto apresenta sôbre o
primitivo vantagens dc natureza
técnica, tendo sido mantidas

mais ou menos as dimensões da
obra antiga sem contudo entro-
var aquela- área clc circulação
do estaleiro. O dique Henrique
Lage' será construído paralela-
msntc ao dique Cruzeiro, já exis
tente e terá 180 metros de com
nrimsnln, **7 metro»; ele bíVn
9,50 metros de profundidade, ser-
víndo-para docagem de navios até
26,000 toneladas. O novo dique
tem atualmente uma escavação
dc 32.200 metros cúbicos.

Afirmou ainda o superinten-
dente da Costeira- que as obras
do "Henrique Lage" serão rea-
lizadas em 18 meses, e o seu
custo importará cm 297 milhões
de cruzeiros c iniciadas 10 dias
após assinatura do 'contrato. A
construção do dique da Ilha do
Viana, é o primeiro investimen-
to feito pelo Fundo ,da Marinha
Mercante em estaleiro do Govér-
no.

EQUIPAMENTOS

Concluindo informou o sr. Ar-
mando Redig de Campos que a
Costeira já adquiriu c se encon-
tram em viagem três guindastes
procedentes da Alemanha, dos
quais o primeiro com capacida'-
oe para 30 toneladas, operará en-
tre os diques Henrique Lage e
Cruzeiro. Os outros serão de 5
toneladas e de 20 toneladas. O
custo total desses equipamentos
c de 600 mil dólares aproxima-
damente. O "Cruzeiro" tem 143
metros, 18,8 metros-de largura e
profundidade dc 5,90 metros. A
sua docagem é de até 10.000 to-
neladas.

Com saudação ao novo Estado
presidente voa para Brasília

PESAR DOS
AVICULTORES
PELA MORÍE DE
WATHELY
Em sua última reunião, plena-

ria, a Comissão Nacional de Avi-
cultura aprovou voto de pesar
pelo falecimento do agrônomo
Thomaz Alberto Wathely. Sua
atuação como cafeicultor e avi-
cultqr, além de planejador de vá-
rios empreendimentos técnico-
econômicos, foi relembrada pelo
representante da União das Co-
operativas do Estadode São Pau-
lo. sr. Rubens TelechÔa ClauseU.

PELA MELHORIA
DAS ESTATÍSTICAS
ECONÔMICAS
Ot estatísticos brasileiros que ae

encontram reunidos no Rio, na As-
sembléia Geral do Conselho Nacional
de Kstatlstlca (IBGE), parUciparam
ontem de uma mesa-redonda, no
Serviço de Estatística' Econômica •
Financeira (Ministério da Fazenda),
durante a qual íoram apreciados dl-
versos problemas relacionados com
o aperfeiçoamento das estatísticas
econômicas do pale. Os trabalhos
foram dirigidos pelo sr.. Augusto de
Bulhões, diretor do Serviço, quo re-
colheu aa sugestões apresentadas com
aquele objetivo pelos técnicos queorientam os órgãos regionais do sis-
tema estatístico brasileiro.

Realizou-se também uma reunião
plenária da Assembléia Geral, ten-
do sido submetido i primeira dis-
cussSo vários projetos de Resoluções
de natureza técnica e adminlstratl*
va.

O plenário voltará a reunir-se ho-
Je, pela manhA, seguindo-se uma vi-
sita ao Serviço Nacional de Recen-
teamento, onde será oferecido um
almAço aos delegados à Assembléia
Gorai do cne.

O presidente da Repúbllci, acom-
punhado de sua eapâsa e filhas, an-
tes de ambarcar parn Brasllls, na
m.inhil de ontem, esteve no Palácio
do Catete, onde se desptdlu de to-
dos os funclonárloi que nio foram
trantíeridos para a nova Capital do
pais.

A cerimônia foi simples, sam qual-
quer protocolo. O Chefe do Governo
féz questão de reunir no seu antigo
gabinete de trabalho >todos os servi*
dores do Catete, independente da ca*
tegorla funcionai e, abraçou um j
um.

Durante algum tempo de palestn
com • os representantes da lmprensí,
o presidente Juscelino Kubitschek ex*
ternou os seus agradecimentos a to.
dos que, de qualquer forma, naquela
casa.presidencial, emprestaram cola.
boraçSo an seu Governo.

COM OS JORNALISTAS
Falando em nome doi Jornalistas

crcdencladoa no Palácio do Cattte, o
sr. Valdemar Bandeira, decano da
Sala de Imprensa, agradeceu as alen-
ções com que o presidente da Rtpú-
blica sempre os distinguiu, agradeci-
mentos ¦ que estendeu ao sr. Autran
Dourado, secretário da Imprensa da
presidência tia República, e i Agenda
Nacional.

HOMENAGEM
Ao rcUrar-se do Palácio do Catete,

o presidente Juscelino Kubitschek foi
alvo de manlfeatacSo de aprlço por
parte de alunos da "Escola Rodrigues
Alves", fronteira ao Palácio presiden-
ciai, que, agitando lenços branco*
despediam-se do chefe do Govérno.

Com multo esforço, o presidente dt
República conseguiu entrar no auto-
móvel, pois a massa populsr dificul-
tava a sua locomoção, e somente com
muito custo os batedores conseguiram
romper a aglomeração popular e ru-
mar para o Aeroporto, I

NO AEROPORTO
O presidente da República, acom.»

panhado de tua familia, chegou aa
Aeroporto Militar Santos Dumont
pouco antes das 10 horas, sendo
aguardado por numerosas pessoar.
Dentre aa personalidades presentes
ao embarque, viam-se o ar, JoSo Gou-
lart, Vice-presidente ¦ da República;
Embaixador José Setta Câmara, Go*
vernador do Eslado da Guanabara;
sr. Sebattiio Paes de Almeida, Mi*
nistro da Fazenda; Dom Htlder CS»
mara, bispo-auxlliar do Rio de Ja*
neiro; Prefeito Sá Freire Alvim, Par-
lamentarei, vereadores e outras au*
toridades civis e militares. Na ocu»
sião, o vereador Amancfb Fonseca
apresentou as despedidas ao presi-
dente da República, em nomt da Cll-
mara Municipal.

A PARTIDA
Após cumprimentar a todbs quail-tos se encontravam no Aeroporto Mt-

litar Santos Dumont, o presidente
Juscelino Kubitschek, tendo ao lado
a sra. Sarah Kubitschek, Márcia e
Maristela, subiu as escadas do "Vis-
count", voltou-se para a multidão ei.
deu um "Viva o Estado da Guanaba-jno Marina.!.ra"* I Segundo diz o relatório da co
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Sofrendo atraso de salários
os ferroviários aposentados

Presidente, sua família c auxiliares deixam o Catete

Aliança do Canadá é EUA
a nações européias proposta

WASHINGTON, 20 — Uma
comissão intenacional propôs
hoje que o Canadá e os Estados
Unidos formem uma nova alian-
ça econômica com 18 nações da
Europa.

O novo grupo constituiria a
Organização para a Cooperação
Econômica Européia, da qual os
Estados Unidos e Canadá são
apenas associados.

A comissão, composta de qua-
tro pessoas: Randolph Burgess,
dos Estados Unidos; Bernard
Clappier, da França; sir Paul
Gore-Booth, da Grã-Bretanha; e
Xenophon Zolotas, da Grécia, foi
designada na Conferência Eco-
nômica^de Paris, em janeiro úl-
timo.

A Organização de Cooperação
Econômica Européia íoi estabele-

T*e'fi3 em 1948 para apressar a re-
cuperação européia no pós-guer-

ndo' a ajuda do Pia-

missão, "a Europa se recuperou
em grande parte da destruição
da guerra e surgiram novos ti-
pos de problemas".

A nova organização seria um
grupo para a formação de uma
política econômica cujos proble-
mas principais serão:

1 —Promoção do Comércio
Internacional -mediante a redu-
ção multilateral das tarifas al-
fandegárias e a discriminação.

2— Coordenação da ajuda aos
paises industriais às nações sub-
desenvolvidas.

A comissão sugere que o grupo
seja denominado "Organização
Para a Cooperação e Desenvol-
vimento. Econômico".

.O organismo poderia tomar de-
cisões de importância mediante
uma votação unânime mas se es-
tipularia que os paises que se
abstiverem em uma votação po-deriam se eximir do cumprimen-
to de alguma resolução dos res-
tantes embora não pudessem lm-"- aue os outros tomassem en-"-s 

qup considera-
rassem necessárias. (UPI)
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Na Lei nf 3.593 de 1959, foi esta-
belecido o reajustamento dos va-
loves da aposentadoria c pensãoa todos os previdencários a partirde 13-9-50. O assumo esiá ua dc-
pendência dos cálculos que estão
sendo feito pelos setores da pre-vidência social, inclusive da
CAPFESP. 'Aqueles que perco-
bem mais do que o salário mini-
mo estão com os valores de apo-
sentádoria e pensão na base dos
valores originais concedidos, ou
seja, com o poder aquisitivo dês-
ses valores anulados pela crescen-
te desvalorização da moeda, ur-
gindo, assim, uma medida que
possa trazer a concretização des-
sa sábia e humana lei. A Caixa
faz os cálculos e encaminha ao
Tesouro, que fornece o numera-
rio e, por sua vez, recebe o au-
mento de *.% sôbre a taxa dc
previdência, aumento êsse criado
pela Lei n° 3.593.0 reajustamento
dos valores da aposentadoria e
pensão com base no salário mini-
mo é uma conquista da legislação
anterior (legislação geral da apo
sentádoria). ,

Ó SALÁRIO MÍNIMO

O salário mínimo deveria ser
pago a partir de 1-1-59, más, sem
dinheiro, a Caixa só o íêz, a par-
tir de 1-10-59.

Os aposentados da Estrada de
Ferro Leopoldina e da Santos-
Jundiaí foram beneficiados com
um abono provisório de 30% pe-
la Lei n° 3.531 de 1959. Após muita
luta, os ferroviários conseguiram
do ministro da Fazenda o paga
mento em três meses, dos quais
dois já.foram pagos, janeiro e fe
verelro de 1959. Ate agora, o Tc
souro não entrou com o dinheiro
para março, apesar da promessado ministro da Fazenda. Espera-
se que a Divisão de Orçamento
do DASP complete o processo que
lhe foi remeüdo pelo ministro da
Fazenda, pari» que os pagamentosdo 49 mês em diante não sofram
solução de continuidade.

O SINDICATO

Cumpre registrar os adicionais
por tempo de serviço, o salário-
familia e aumento de vencimen-
tos, para os aposentados da Es-
trada de Ferro Leopoldina e da
Santos-Jundiaí, que oassaram à
inatividade depois da encampa-
çfo, frutos do Sindicato de Tra-
balhadores em Empresas Ferro-
viárias do Rio de Janeiro.

O Sindicato, na pessoa do seu
secretário, sr. Wander Esquerdo,
comunicou ao Correto do Manha
o recebimento de um telefonema
de Pôrto Novo do Cunha, onde

foi notificado du tentativa de sul-
cídio de um ferro iário aposenta-
do quc não recebi- desde feverei-
ro e que tentou aquela medida
por falta de credite.' nos estabele-
cimentes comerciais da cidade on-
de mora. O sr. Wander conside-
ra a CAPFESP uma calamidade e

declarou: "Recebemos Inúmeras
reclamações do interior. Os apo-
sentados de Cachoeiras dc Ma-
cacu náo recebem há três meses,
enquanto o dinheiro da CAPFESP
constrói monumentos em Brasi-
lia, cuja suntuosidade brota da
fome dos que não recebem".

CONFERÊNCIAS
SÔBRE PROBLEMAS
NACIONAIS
Prosseguindo no ciclo de palestras

promovido pelo Sindicato dos Profes-
sores do Rio de Janeiro, será reali*
sada, na próxima terça-feira, is 18
horas, na sede do Sindicato — Av. 13
de Maio, 13, grupo 402, a conferência
do des. Oany Duarte Pereira, >sôbre
o temi: "PolIUèa Interna do Brasil",
Ontem, para o atidtttmo lotada, falou
o ar. Inicio Rangel, diretor do Depar-
tamento de Estudos Econômicos do
BNDE, que discorreu sôbre "A mSo
de obra ociosa e o desenvolvimento",

Na fofo, 6 modelo de uma das bancas que o -CORREIO
DA MANJIA", instalou em Brasília, para servir a popu-
lação da nova capital informando c propagando tudo o
que se passa no Brasil c no Mundo. As novas bancas dc
linhas modernas c funcionais, estarão cm breve também
em outras cidades importantes do Interior do país.

Isolado pela primeira vez no Brasil o
vírus Oeste da encefalomielite eqüina

COFAP
TEM NOVO CHEFE
DE DIVULGAÇÃO
O sr. Guilherme Romano, presiden-

le da COFAP, assinou ato nomeando
cheíe do Serviço de Divulgação do
órgáo controlador de preços o sr. Luiz
de Medeiros, antigo Jornalista que Já
vinha dirigindo interinamente aquele
Serviço.

TONEL SOB 0 CANAL
DA MANCHA
PARIS, 20 — Um túnel ferroviário

sob o canal da Manetha, numa exten-
sáo de 52 quilômetros, que assegurará
o transito de automóveis, é técnica e
financeiramente realizável num pra-
zo da 8 anoi, com o invesUmento tle
ctm milhõtt de libras esterlinas.

Etta a conclutlo emiUda ptlo rtla-
tório do "Grupo de Estudos do Túnel
sob a Mancha", como resumo dot rc*
sultados e trabalhos efetuados há dolt
«im» e melo, publicado simultânea-
mente em Londret e Paris. (FP).

A apresentação dos resultados
laboratoriais que comprovam a
existência do virus Oeste da en
cefalomlelite eqüina; o seu isola
mento pela primeira vez no Bra-
sil; a .comparação de amostras de
sangue "po%itlvas 

em soro agluti-
nação para dois tipos do.virus
(Oeste e Leste) em cavalos da
Gávea e a verificação do soro
aglutinação positiva em amostras
de sangue de pessoas que traba-
lham nas cocheiras, entre outras,
foram os .principais enunciados
do Simpósio realizado polo Cen-
trd de Estudos do Departamento
de Veterinário, no Hospital do
Jockey Club.

Q Simpósio, presidido peiu
PFyf, Patüo Fróes da Cruz. dire-
tor geral do Departamento .Na-
cional da Produção Animal, con-
tou com a presença de uma cen-
lená de técnicos — médicos, ve-
terinárids, químicos — além de
professores e estudantes das cs-
colas Nacional e Fluminense de
Veterinária, tendo como modera-
dor o dr. Paulo Góis, professor
da Faculdade Nacional de Medi-
cina e diretor do Instituto de Mi-
crobiologia. ,

ENCEFALOMIELITE NA
GÁVEA

bém o estabelecimento de medi-
das profiláticas.

Ao sr. Bruno Lobo, def Insti tu th
de Microbiològia, coube o tema
Diagnóstico Laboratorial. Apre-
sentou so resultados de todas ns
provas pelas quais não duvidava
em afirmar que se tratava do vi- ¦
rus Oeste. O isolamento do agen-
te da moléstia foi possivel cm
virtude de ter recebido material
em boas condições. Salientou,
também, que o inquérito soroló-
gico iniciado imediatamente-na
cavalhada do Jockey veio mos-
Irar a existência de animais reo-
gentes aos testes para os dois vi-
rus. razão pnr quc recomendava
a profilaxia com a vacina biva-
lente;. Informou, ainda, que o De-
partáinc-nto Nacional ae Endf-
mias t Rurais estava colaborando
no sentido dc determinar o trans-
missor, provavelmente um mos-
quito, e no levantamento do ín-
dlce sorológico humano. Rcve-
lo*u, então, que entre as amostras
de sangue humano já obteve três
resultados positivos.

Inicialmente, pela equipe do
Pronto" Socorro o Hospital do Jo-
ckey, íoi apresentado o caso de
um cavalo que morreu vitimado
pela doença, do aual foi colhido de Vírus do IBA
material que possibilitou ao Ins- sílico, da Defesa
tituto de Microbiològia isolar o
vírus. Falou, a seguir, o dr. Vi
tor Carneiro, do Instituto Bloló-
gico dc São Paulo, sôbre os as-
pectos clínicos em Veterinária
acentuando a necessidade dc com-
provação" pelos testos de labora-
tório do diagnóstico clinico. O
prof. Paulo Góis, como slmposls-
ia, abordou o problema da enfer-
midade em medicina humana,
frisando ser imperioso um maior
entrosamento entre veterinário-s
e médicos, a fim de possibilitar
náo somente o estudo, mas tam-

Pesquisa e extensão articulam-se
para maior produtividade agrícola

Dirigentes do Centro Nacional] Uvar ésse entrosamento, desta-
de Ensino e Pesquisas Agronó
micag (Ministério da Agricultu- de representantes do CNEPÃ. do

ca-sc a que prevê a designação

Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas e da ABCAR. pa-
ra coordenarem os entendlmen
tos critre a Rêdé Nacional
Experimentação Agrícçla e
Serviços de Extensão. Todo

ANATOMAPATOLOGIA
OUTROS ASPECTOS

Sôbre os aspectos anatomopa-
tológicos, discorreu o dr. Do-
mingos dc Paula, enquanto o sr.
Jaime Lins de Almeida, diretor
do Institui*: de Biologia Animal,
abordou ò tema Epizootiologin o
Profilaxia. Falaram ainda sôbre
e»sse item os veterinários Renato
Augusto da Silva, chefe da Seçue»

c Manuel Brn-
Sanitária Ani-

mal.
O coronel Euricc* Cortes, ria

Diretoria de Veterinária do Exér-
cito, apresentou us trabalhos rcr-
lizados no controle da cnccfalo-
miclite nquina.

Encerrando os trabalhos, o dl-
retcir-gcral do D.N.P.A., do Mi-
nislério da Agricultura, prrff.
Fróis da Cruz, congratulou-se
com os promotores do Simpósio
o acentuou a necessidade tle um
maior entrosamento entre as ins-
tituições técnico-cicntíficns. par-
ticulares e oficiais como o comi-
nho mais cerkf para a troca de
experiências, debates c, aind;i,
para o encaminhamento de solu-
çóes adequadas à saúde pública e
à defesa do* rebanhos.

AUXlllO . . ,
(Continuação da 4» pág.)

O coordcnador-gcral, consulta-
das at necessidades das popula-

dejc2**> íâíoclndas, rt-meterá, direta*
oísrnente as autoridades competente."

o! os recursos federais e aquelesjjue-

r») e da Associação Brasileira
lt. Crédito e Assistência Rural
reuniram-a* na sede do CNEPA.
na Universidade Rural do Km
47. a fim de estudar c fixar
normas capazes de permitir o
entrosamento -»ntre os Serviços
«Je Extensão Rural e os de Ex-
perim*ntaçío e Pesquisa, com
vistas à melhoria da produçãoagropecuária do pala

Nesse encontro, foi decidido! Os participantes do encontrojnaa de atendimento, pplcm eoor
que serio sílecionadat . levadas! aprovaram, ainda, a realizaçãoj denadores regionais, a fim
ao campo, dentre at principais
conclusões dos trabalhos de Pes-

Suiia 
e Experimentação, aquelas

e maior interesse para os la-
vradorea e criadores, * que pos-
sam provocar refleotoi imedia-
toa no aumento da pTodutivida-
de agrícola.

ENTROSAMENTO
N» reunião, aberta pelo ar.

José Lsb£s Guis*-a*>fet. diretor-
geral do CNEPA, o sr, José Iri-
neu Cabral, diretor-executivo da

trabalho prático será executado,: lhes forem encaminhados pela
em cooperação, pelas EstaçeJesiConferência Nacional dos Bispos
Exp-yimentais tios Institutos;do Brasil c pela iniciativa priva-
Agronômicos e pelas Filiadas dai da. A aquisição de suprimentos!

j ABCAR. !far-se-á, de preferência, nas to-

de uma reunião, no segundo se- desafogar os transportes e auxt-
mestre dêste ano, entre os diri- xiliar a economí» regional. Oa
gentes nacionais d# Pesquisa, dojrecursos em dinheiro, na propor-Fomento e da Extensio, pata oí.So fixada pelo coordcnador-geralestabelecimento de medidas que j 4. _ê acôrdo com as necessidades
possibilitern melhor articulaçiolj-e cada região, serio remetido*
entre tais Serviço», |am, -oooreiw-adorr* regionaÍJ. Es-

PARTICIPANTES
.aos cc-oorcV/nadores regionais.
{te» remeterão ad caorderiaãr*-
! geral a comprovação á»t despe**»
realizadas, no praio de w-Menta

iV*-*-t$Mt t som fof-T-bém p*rftiios,
saúda o povo hratihiro
ao ato 9*** !**v? isso o ooçõo
volta te para o Oesfo
oímítio p«ío c****sç-5o cio mtpmvnçe-

**í>f*«N-*tonht w Rio de Jo««rot F. D^UISO — Av. Pro». Vor-**«, 529 - 20.* ondor — Solo 2.001 — Telefefte 43-45M

JXSSUSS& ^tóiSf^^^S!; SUS
ABCAR. sugeriu . -***, '«ífejáSft^Bí^E^
medidas, em nivel nacionit -» r*-jdo ÇHEPAi Valtom». M-âdes. 2?"_f Tl_™_tn... «iSSÍriV
gio-iai. que aMe-furem a exe- diretor do SNPA: í^ Stosmttei«£" "Ç,?*U"*,^^LX'

leuçâo d? recomendações da IIIjde Souza Brito, diretor do ImO- SSSflfMS^ESríSSte*
Beueiio Naciot»! de Técnicos em:-u!o de Eeatoffa e Experimen-i^"1*» * «««y* »\trtT .
Extensão Rural e Crédito Super-itacia A-rrira.»-- e Oii<-, Lyraí"**8"1" a<? m«t«!p*>Utas dasre-

i visi-maír*. promovida no Re-*ife. Sehrader, asHent-i do IEEA Ç*< •«op»» •*"* -«ruir.*-
em i1M.ao.nt.do de um maior Por pan* da Extensão Rural.i^f, £?,"'&„ 

"t« 
ESSfcTÍrnirosamento da Exlenslo com acomparVceram o» ir*. Joté Fftoeu ^2^*2^^?^^^•^"íb- „ Cabral. dlretor-^cecwiivô d* ?TSÍsSS^Si ãE$í£Atravfe, de.«a artkcUçio. «ABCAR; Maurkío CanUhe* d* ^frt^u f.f^l L «?. *£• fx-ncMnistas rurais poderão st--! Medeircj-. tBretor-eatetuUvo át mtormiúo, m tm dt cada jer-

pie-n«ntar *. t-o-Ttp:em-*nt*r o tra- j Aas-x-iarlo de Créd»r-* « A***ff-'c
pest-ui-iídOTéí, irvan-Uénri* Hurai cfr, j&ttaoo ãn Rio:¦:-lh*- dos

do t**ftej
:#xp»--dj-ia -uríense, sèüre «t área»

9 s-isvs iSiát Jíneira (ACAR-KJ)- Wibo» 1 * lanliá*a& ttt\*4*t. as üopu.-*-

râo. 
«m «ãtnaa-itta, nio Ui._;*T?m* A"w* *» »»«**« **Intínéê * «tfn». t. aín-ta. *Ht-

ire-rtíltadei p*iw***f. retw Ums-1 Tratr^-*-*-sJo da ABCAR; Fran-ir* úo* dl-tpofiitlvo-i de as-ísíeíi-
bèrn os r.*rm pniUbUKU eee*»-» l citeo Ariac» d* Silva thtrt* «**{•-*» «« eomeâ-es, tar^Iagem d<tt
Ü*ám' 

»«--«T*rAi« :tHrí*l* «í# íüíormaçi,, ETA-1?***^. ****?*.A g"!^RES<jL,t ÇoES J iB^*1B. . t%-_ km-* Otftfito Ai erirettiõjrtfii tm tf-Eatre iwaituBM «-provada» naI ABCAR; * Uí-^-f Cl-ei-üns, êüritxtim' tm pcmíâê&ci** Ò» te*mmao\ c--*m tt «4-3«h*o d« efe»-!»-*!--** dt T^fi**nfiitfl iz^p&iè&ci*.
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CELULOSE

» «6-,*«S

Quando o entusiasmo, a energia, o

dinamismo e o otimismo de um povo jovem,
resulta num acontecimento cicíópico

como o é BRASÍLIA, pode-se. então,

afirmar que o futuro lhe pertence!
Justamente por acreditar nesse futuro,

que está nascendo hoje como

impressionante realidade, é quo
decidimos associar nosso

progresso ao desenvolvimento do Brasil,

com a instalação de nossa

fábrica de celulose.
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Lott "marechal de pijama"
visita o túmulo de Vargas

!.• CntleriH» *

Porto alecihe, 20 (Sucursal) _
E' (le Jnngo, e nAo' de mim, qua do
pende o fato de íarermos Juntos a
eampanha eleitoral, Eu bou marechal
de pljnma, Jango 6 presidente do ,1o-
nado e do partido. Num pais 07„a-
nlrndo, ot partido» representam um
oontlngente poderoso no aucesao eiol-
toral, em que o eleitorado flutuante
nâo * ponderável" — disse ontem o
uiareulial Teixeira Lott à Imprensa do
Porto Alegro.

SOLUÇÃO COMPLEXA

—. "Entendo que ao problema da
eomposlç&o do govímo n&o pode sor
dada uma aoluÇAo almpllBtR" — con-
tlnttou. "Os partido» dovem partici-
par do govímo que elegem, e da mes-
ma forma terá natural a escolha de
elementos mais capucltados para os
postos de mala alta responsabilidade

PROBLEMA DO TRIGO

A êste respeito opinou o marechal:
«— "O problema do trigo no R. Gran-
de do Sul i agravado pela carência
de maquinaria agrícola e pela doflci-
•nela de crédito. ¦'

NO TÚMULO DE VARGAS

Lott chegou pela manha de ontem
a Sio Borja, dlrlglndo-so dlrctamen-
te para a fazenda de Jmigo. Depois
de conversarem por algum tempo, ru-
mareia ambos para o túmulo do Ge-
túlio Vargas, onde guardaram um ml-
nuto de «Uénclo. Regressando do ce-
mltórlo. Lott e Jango conferenclaram
com o lrmao de Vargas, sr. Protáslo
Vargas, presidente de honva do PSD.
Já depois do melo-dla, dlrlglram-se n
fasenda de 8. Vicente, onde comeram
churrasco, tendo Lott e Jango confe-
rendado novamente.

VIAJA PARA O RIO

Ainda na tarde de ontem, Jango
viajou para o Rio, a .pedido do ml-
nistro Sette Câmara, a fim de dts-
cutlr com iate a íormnçSo do secre-
tarlado do Estado da Guanabara.
Jango pretendia adiar o encontro pa-
ra o dia 22, após seu regresso de Bra-
jri.Ua.

EXPULSÃO DOS DISSIDENTES

Informa-se que a ausência do sr.
Jango t do sr. Leonel Brizola dos cn-
tnlclos do marechal visa a harmoniza*
C.1o entre pessedistas e trabalhistas
diste Estado. Fonte fidedigna adlan-
ta que depois do dia 23 todos os dlu-
tldentes pessedistas serSo expulsos da
partido, rendo o fato comunicado ao
Tribunal Eleitoral.

PERNAMBUCANO PARA O MINIS-
TÉRIO

Jango Goulart declarou nfto ter pre-
ferínclas para o. Ministério da A.trl-

cordou, também, com a possibilidadedo ser o senador Barros Carvalho o
futuro inlnlr.il n. Dlsae mala quo M
defecçõe» do purildu nto tem maiiir
importância, poli a candidatura do sr,
Fernando Ferrari 10 acabaria por il
mesmo, por carecer dl consistência.
Finalizando, dlau que Iria no próxüapano fixar residência tm S. Paulo, pa-ra fazer uma grandt campanha en
prol do trabalhismo.

60VÊRN0 FEDERAL COMUNICOU A SÃO KRz^
PAULO: NOVA ESTRELA NA BANDEIRA

• 8. PAULO, JO (Sucursal) — O go-
vernador Carvalho Pinto recebeu do
presidente da República o ngulnte
telegrama:

"Apraz-me comunicar a V, Exa.
qut expedi hoje decreto dispondo 10-
bra a Incurpors.to & bandeira nacio-
nal, a partir de 21 dc abril corrente,
da mais uma estréia de primeira
grandeza para ilmbollzar o Estado da

Academia Carioca de Letras
e novo Estado da Guanabara

A diretoria da Academia Carioca forma dos Estatutos para adaptá-loi
de Letras rtunlu-st ontem tm iub
sede provisória da Avenida Presiden-
te Vargas, tomando algúmat resoiu-
Voes de caráter administrativo.

NSo havendo expediente, o prest-
dente M. Paulo Filho leu a carta do
acadêmico Modesto de Abrtu, querenunciava ao seu cargu de secretário.
Confessou a sua surpresa e íêz um
apelo ao colega, que se achava pre-sente, para nfto Insistir no pedido dc
renúncia. Mais ainda: aolicitou à dl-
retoria. por sl e pela Academia, quu
conservasse no cargo o sr. Modesto
de Abreu. £ste agradecendo a refe-
rência, deu as razões pelas quais n5o
desejava continuar nas fnnçflei. O
plenário decidirá;

Ficou constituída a comissáo dt re-

à nova ordem judlclarli-admlntatra
Uva estabelecida com a criaçõo du
Estado da Guanabara. Integram a
comissão os Acadêmicos Othon Cos-
ta. Modesto do Abreu e M. Paul o
Filho.

A diretoria deliberou enviar á Câ-
mara dos Vereadores, atual Assem-
bléia Legislativa, uma mensagem de
congratulações da Academia pela crlu-
{So do Estado da Guanabara.

Por propostas de Othon Costa e
M. Paulo Filho, respectivamente, a
Academia congratulou-se com os cs-
crltores Cândido Motta Filho e, Sll-
va. Mello, pelas auas recentes elei-
ções para a Academia Brasileira de
Letras.

Guanabara. A poilcA . da nova is-
trêla será ligeiramente a esquerda do
eixo do. Cruzeiro do Sul, abaixo do
dístico "Ordem e Progresso" ir acima
do Cruzeiro, O governo federal está
tomando tftdn as providenciai para
que, Ji a 21 de abril, aeja a bandel-
ra ltaiteada em todos os edifícios
públicos em sua nova configuratlo,
de modo a comemorar condtghamen-
te a rrinçíio dv Estado da Guanabara
a a transferência da Capital ptra o
Planalto Central do pais. Muito agra-
decerla a colaboração de V. Ext.
no sentido de terem adotadas Idên-
ticas providências nesse Estado, da
modo que as comemorações cívicas
do próximo dia 21 de abril poasamalcançar o merecido brilho e txprts-
bRo". I

FERIDOS LEVEMENTE
SAO PAULO, 20 — O trem elé-

tricô IVP-289 chocou-se ontem
de noite com o lastro UP-70 queviajava no mesmo sentido, entre
as estações de Engenheiro Artur
Alvim e Patriarca, no subúrbio
de São Paulo, ferindo levemente
dez passageiros. '

O acidente ocorreu por engano
do agente Artur Alves, que 11-
cenclou o trem elétrico fim Ita-
quera, quando a Unha estavaocupada pelo lsstrn. A maq ina
ER-1.102. do lastro, descarrilou
uma roda do truque dianteiro e oIVP-289 ficou amassado na fren-
te.

As dez pessoas feridos forammedicadas no Pronto Socorro dePatriaca. A Unha foi desimpedi-
da duas horns depois do desastre,
que ocorreu às 21h22m.

ftO MUNDO POLÍTICO
Viagem presidencial
Jânio não foi a Brasi Ha f
Dificuldades à vista

Os srs. Juscelino Kubltschtk t Joio Goulart viajaram iuntosontem para Brasília. E* a primeira vti que Isso ocorre no Brasil.::m outros palsai, eipeclilmentt nos Estados Unidos, por motivosdt segurança, o prtsldtntl t o vlct-prtildenle da República niovli|im nunca na mtsma condução.
O sr. Ranltrl Manllll, preildinlt da Cintara t substituto avtn-lual do vlct-prtsldtntt da República,' ptrmantciu tm Brasília,cômodi a tranqOllamtnra esperando o Inicio dis aalinldad*. n«r-

a Inauguração da nova Capital da Rtpúbllca.

Concurso de reportagens
sobre Brasília

Centenas de jornalistas espa-
nhóis já se inscreveram no con-
curso de reportagem sobre Bra-
sília-, instituído pelo escritório
Comercial do Brasil em Madri
para comemorar a inauguração
da Nova Capital.

Um júri integrado pelas mais
altas personalidades literárias e
jornalísticas, tôdas ligadas porlaço de afeição e amizade ao

Brasil, decidirá qual a melhor re-
portagem. publicada na imprensa
espanhola tendo como tema Bra-
silia.

Jornalistas de "Arriba", "Van-
guarda", revista "Blanco y Ne-
gro", "Pueblo", "Madrid", "Ga-
ceta Ilustrada" e de vários ou-
tros jornais de províncias já en-
viaram originais de suas repor-
tagens ao Escritório Comercial
Brasileiro, que também tem for-
necido dados e fotos de Brasi-
Ua para outras reportagens queserão publicadas até o dia 21 deabril, encerramento do com-
curso

„ , jWilson, 164, sala 8Ò4-A, edifíciocultura, adiantando, contudo, que o| Novo Mundo, sede da Agência¦ova titular será pernambucano. Cott- Nacional. v

JUIZ DE PLANTÃO
Em virtude do feriado de hoje

decretado pelo presidente da Re-
pública, estará de plantão na Jus-
tiça o Juiz em exercício na 11? 1 O prêmio consta de uma via-Vara Criminal, sr. Valporê dei gem Mardi-Rio-Brasílra-Madri,
Castro Calado. O magistrado to-ja bordo de um "Constelation" damará conhecimento dos pedidos Panair do Brasil e dez mil pese-urgentes de "habeas-corpus" que tas em dinheiro,venham a ser impetrados, e po-dera ser encontrado em seu ga-binete, na Avenida Presidente

O jornalista vencedor recebe-
rá o prêmio no dia 15 de maio,
festividade de São Izidro, patro-no de Madri, em solenidade queserá organizada pelo Escritório
Comercial do Brasil na Espanha.

DIA DÁS AMÉRICAS

No Instituto Histórico, para comemorá-lo,
o escritor Carneiro Leão fêz conferência

O professor A. Carneiro Leio rea- Gurjtí do Amaral.
Il7.ni\ ontem a sua anunciada conte
rencia em comemoração ao Ola das
.América». Falou- no .aalSo principal
do Instituto Histórico t Geográfico
Brasileiro, reunido, is :7 horaq, eob>

a presidência do' embaixador J.C.
de Macedo Soarei, discorrendo sobre
O Pan-ATnoricautomo e o sentimen.
io humano das Américas. A meta
estava composta dos srs. Rodrigo
Octavlo Filho, marechal Estevam
LeltSo de Carvalho, Virgílio Correia
Filho, ,Octacilio Rainlto/ do repre
sentante do ministro da Saúde e do
próprio coníerencista.

O professor Carneiro I.cSo come-
.ou aludindo a mais um aniversário

da criação do Dia 'das Américas.
Referlu-ee A beleza das idéias de pa-
ciíisino, geradores da solidariedade
Continental, esta cada vez mais for
taleei da pelo principio humano Ju
ridico da arbitragem, principio esse
que estava na consciência dos povos
americanos.v Féz o histórico desse
principio. A Constituição Brasileira
dc 1891 adotou-o no seu texto. A
iniciativa, com aplausos gerais, cou-
be eo então deputado constituinte
Nilo Peçariha. Recorda, a seguir, os
processos da política americanista
de Rio Branco, Ellhu Root, Nabuco
e Ruy Barbosa. Explica o papel de
Rio Branco no litígio das MissSes
quando nao tinha, sequer, as res-
ponsabilldades de governo. Alude uo
brilho de Nabuco na gestão da Guia.
na Inglesa e ao juízo parcial .do rei
da Itália, que, em seu laudo, nos ni-
gou um direito liquido e certo. Eu-
tão, conta como Ruy, t5o difícil de
elogiar, felicitou a Nabuco, escre-
vendo-lhe que o seu longo traba-
lho para amparar o direito do Bra-
sil era modelar.

Acompanha o evoluir do Pan-
Americanismo e diz que a Institui-
çao do Dia das Américas, por Inicia-
tiva e entusiasmo do embaixador
brasileiro em Washington Silvino

a tose Pan-
Americanismo deu grande ânimo
estimulo • repercussão. Quando ie
comemorava mais um aniversário da
instituição, era justo se celebraiae êle
com júbilo e civismo.

NSo esqueceu a homenagem que ot
chefes das Mlss&es Diplomáticas
Americanas acreditada», no Rio, ten
do & frente o embaixador Montero
do Uruguay, lhe prestaram.

O professor Carneiro líSo. ao tem-
po em qua íol diretor da Instrução
Pública do Distrito Federal, executou
a sua antiga Idéia do dar a cada ts
cola primária carioca o nome de um
pais americano. Assim.o fêz. Enten
dia e enttndt qut muito mais do
que os sorrisos diplomáticos e às
sutilezas doi entendimentos de gabi-
nete, a íormaçto moral e intelectual
da criança na escola de primeiro
grau constituída base sólida para a
confraternização dai Américas. Era
um método de pan-amerleanismo
perpetuar na alma e na inteligência
da criança o sentimento de amizade
e solidariedade. NSo ac arrependia
do qut 

'fizera.'
Ao conciulr disse que depois de

Rio Éranco, foi José Carlos de Ma-
cedo Soarei, três vêzet ministro do
Exteriçr do Braall em épocas e go-
vernoi dlft^rentes, o estadista qut
mala íêz pela obra duradoura do
Pan-Americanismo e da Boa Vizt-
nhança, o qua mali visitou e conhe-
ceu os paises do norte, do centro t
do sul-do continente. E, citou o ea-
so expressivo do ir. Macedo Soar
res no Equador.- Ali chegando, sen-
do ministro e tm missão oficial, coin-
cidlu que o maior Jornal iltuaclonli
ta e o maior órgSo oposicionista de
Quito o proclamaram o Chanceler
das Américas.

Muito aplaudido ao terminar a
sua Conferência, o ir. Carneiro LeSo
recebeu logo oi cumprimentos de
todos, depois qut o presidente le-
vantou a sessSo.
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JÂNIO NAO FOI v
A BRASÍLIA

O sr. Jânio Quadros niocomparecerá às «olenidades
de Inauguração de/t Brasília.
Hoje o candidato presidencialíalará em Igarapava, na AltaMogiana .iniciando uma no-va excursão pelo interior pau-lista. Em 48 horas, o sr. Jff-nio Quadros deve visitar c*r-ca de cinqüenta cidades pau-listas.

O candidato oposicionistachegará sábado ao Rio, «qui
permanecendo até segunda-ieira pela manhã, dia 25. Nosdias 27, 28, 29 e 30 irá a Ml-nas, onde, em companhia dosr. Magalhães Pinto, preten-d_ visitar aa regiões d> SeteLagoas e de Pedro Leopoldo.
DIFICULDADES
A VISTA

O tr. Sttte Câmara, qut vinha oft-
recendo retistineia d constituição dl
um ".-secretariado político", em ttu
governo, por considerar- Impnieindl-
vtl à attmintttifa.aV) qut prettndtImprimir um "secretariado técnico",
resolveu ceder tm al_ unj pontos, dt-
pois da conferência quc manteve como sr. JoSo Goulart durante a via_/*m
que ambos _Lrtrum ontem para Bra-
illia, tm companhia do prejtdeiile daRepública.

Círculos políticos ligados ao PTB
afirmavam, ontem, que o governador
provisório do Estado da Guanabara
concordou em entrepar as quatro dos
sete Secretarias aos partidos que oapJtam ma», desde lopo, exipiu uma
condição: a de que os secretários assumissem compromissos»de ndo sedesligarem de seus respectivos postos, durante todo o período do _o-virno provisóAo. %

Com Uso, deseja o sr. Sette Cama.ra evitar que os seus auxiliarei im«.diatos passem a atuar nas Secretariascomo políticos em busca de manda-foi. Se puder impor seus ponto» devista aos partidos, o governador .doEstado nascente terá conseguido atin-
gir parcialmente seus objetivos, queseria de constituir um «eerefariado
tanto quanto possível-dc niosl téc-nileo.

Repistre-je, nao obstante, quê o tr,Sette Câmara chega ao govimo donovo Estado numa ocasião tm qut aia_remlaçCe» polítitas estão mtroulha-
das em plena campanAa eleitoral. Eo próprio presidente nacional do PSDtem feito sentir, enj sua» conversa-
ções política», que seria um "aests-
timulo irreparável" _5ara a cândida-tura Lott, a instalação de um go-vêrno apolltlco 'no 'Estado da Guana-bara.

CANDIDATOS DO PTB
À CONSTITUINTE

O PTB já está organizando alista dos seus candidatos à As-sembléia Constituinte do Estadoda Guanabara. O sr. LuteroVar?fls' QU*'«tá <J frente do Es-
çritórlo Comerelal do Brasil-noMcXitü, figura cr/mo o principalcandidato. Outros: Waldemar
í;?í£!ftLes' atual presidente daCAPPESp, José Gomes Talarico,Benedito Cerqueira, presidentedo Sindicato dos Metalúrgicos,Olímpio de Melo, diretor da Con-federação Nacional dos Banca-fios, Paulo* Baeta Neves, vice-
presidente da Comissão Executi-va Nacional, Roberto Acioly eoutros. Fala-se, também, nodeputado Eloy Dutra e na srtaAnita Leocadia, filha do sr. LuizCarlos Prestes.

Os trabalhistas estão fazendoesforços -também para incluir asra. Edna Lott dentre as candi-datas do- PTB à Assembléia Le-
Rislativa do Estado da Guana-bara.
CONCENTRAÇÃO POJL.1IICO-

RURALISTA

No próximo domingo será reslizadaem Valinhos, SSo Paulp. uma con-centraçáo de fazendeiros nessa cidade
promovida pelo ir. Rolim Teles, liderruralisU de SSo Paulo, ex-candidato
? .Pfe8'dínela da República e hojeintegrado na campanha eleitoral deirOtt e -'angu. Para êsse encontro, osr. Joâp Goulart foi especialmenteconvidado e comparecerá. SerSo de-batidos problemas da cafelcu!tura e

FUTUROS...
(ConUnuaçto da 11.» pag.)com risco de nossas próprias vi-das, ná profilaxia de mais de oi-lenta zoonoses xeistentes em nos-so país, que dizimam malefíciiscm nossa população rural e atémesmo urbana:
seremos aqueles, que em nos-sos campos lutaremos cm contatodireto com agentes etlológlcos dosmais diversos, causadores de de-vado índice de- mortandade ani-mal e humana;

outros do interesse dos homens docampo.

IXPMCAÇAO DO i»*B CARIOCA
Recebemoi do PTB carioca, asai-nada pela icnador Calado de Castro

a seguinte nota:
— "A Comissão ExecuUva Regionaldo PTB. reunida em itsaao extraordi-naria para considerar a Indicação denome» ao governo do Estado da Gui-

.¦tÍF*' reiolveu. por unanimidade,dirfklr-it aos correligionários, decla-rando-lhe» qut está procedendo naforma do» Estatutos, cujo art. 44 lheaneguri. a competência seguinte: "d)
dirigir e admlnlitrar o Partido, orlen-tar politicamente a atuaçlo dot re-prtlentantet nas Assembléia» Legisla-ti vas e no Distrito Federal, na Câmaradoa Vereadores e dos que integrem,
por tndlcaçlo do Partido, a adminls-traçlto estadual."

CRISE NO PTN •
SAO PAULO. 10. Reupldos ontem•ob a presidência do deputado Cha-

ÍSJ»,Am,rJ,nte> ° diretório regional doPTN. seção dc Slo Paulo decidiu no-mear uma comissão Integrada pelos•ja. Avalont Júnior. Costabile Ho-
Sü^i.1? °,v,Wo, Queirós para o fim
?IR!2tal.de •Ximln«r «a últimos acon-
ÍÍ^IS.^10* qu.e, m«"«am a luta aber-
m_^SH!5^**,IU*1•10^8Io, • ° diretório
?.r«0£?ilt£no ^«""ta presidido pelovereador Benedito Roch», (Asp.)
CONCENTRAÇÃO DO PSP

NO PACAEMBU

n.?il0.?A*íLS• K- ° psp Programou
ÍJüv"1 ** horM de h°i= «o Pa-coembu. uma concentraçgo de corre-
^>S0-1*^,0¦ .•. raprtitntantes de dire-tóriot munlelptit do interior do Es-
M^ZTi " «"«««««'íe de marcar o
f-vo? S*Í.^E?^ da campanha em
o> n.ífo.c,n.dldat,Lr;.d0 sr- Ademar
blica. ' P^díncia da Repú-

níííl.0',lro i",doJ ° Er- Ademar de
tem 4\.IT '.'hospitalizado anteon-
Da?ee^r le' **_««í«llrt com-
dSta -ni,*. ™nc«ntr«cao pessepista
?i?i! no"e. para a qual era nnun-
do pJm,P.ortante ,discUTS0 <Jo chefedo Executivo municipal. (Asp.)
JUAREZ ACOMPANHA JÂNIO

SAO PAULO, áo. O marechal JuorerTávora comunicou ao sr™Jânio ^f.
;' _uSB0hlac<"_P»nhará- em sua vU-

5'"_ •fiJS.. • P«nambuco marcada

STp^ca! fSSS^à^utnSÍ
REUNIÃO DE SOCUUSTAS

EM SAO PAULO
SAO PAULO. 20 _ Reallzou-s. «,.

í.?ni4 ?«^' na res"lência do prof.
£LPÍ« S^*"; íma reunião de lidei
^«i0-™? ví,'íd0B d0 RIO- do Estado
te\ã soldírã* Grandé d0m^&
úY£ ÍSÍ. °" ,C0!n ° sr- J*üio Qua-
^",5*1* "solverem aóbre a autu-de a adotar, em virtude <je ter ó nar-
HÍ°-,re?_ivldo »P°'ar a calididafur,
nr W*?.1 **"¦ Adiantei que ô
á.Yil^0 «uadr« eonta com a toli-dariedadt mai» ou men unânime

sss-«4^taHewa_ru"

gentes será levada â reunllo do dir*»
Díirto rcglonul. (Asp.)
NAO TR,\N8MIT1U O JOVERNO

SALVADOR. 20 — O» pirüdot eoll-
«ados «o PSD dlicutlam. onttm, o
texto de uma motto que deverá itrapresentada, hoje, de tolldarledad»
ao vict-governador Orlando Moocoao,
pelo fato dt o governador Juracy
Magalhães ter, novamente, viajado
sem passar o cargo «o leu lubitltuto
legal.

Acham os deputados da opctiçlo
qut náo tam raito dt ser ot argu-n,í,,i...i _,. gu« ei nador dt que nfto
paua o governo poraut sua ausência
6 inferior ¦ trinta diai, limite facul-
tado pela ConsUtutçto,

A lei qut criou o cargo de vice-
governador, ditam tltt, «ttabelectu
qua tite lubstitulrla ao governador
em todoi oi seu» lmptdlmentot. Com
iito, implicitamente tstá reformado
aquêlt outro artigo qut estabelece o
limite de trinta dita para auténcla
do titular do cargo, iam a neceatida-
de da lua transferencia ao lubstltuto.

Psra a Opoilfio o que o governa-dor tem feito è deiconslderar o vi-
ce-governador. E por esta razSo vatcom êle, o vice, se solidarizar. (Atp.)

NOMES PARA SUBSTITUIR
O SECRETARIO

SALVADOR, 20 — Ganha corpo ei
rumores de que o sr. Vieira dt Melloierá substituído na Secretaria da Via-
çao. por um deputado estadual doPSD, Já que, segundo êsats mesmos
comentários, tornou-se inviável m no-meaç&o do deputado Hélio Machado
que nâo viu vantagem política partexercer um cergo como iate por ape-nas dois meses.

Entre os nomes em foco, no PSD.
para tal substituição, estão oa doa
deputados Artur Leite. Edvaldo Va-loia e Fernando Magalhães, esta úl^timo, com ligeiras vinculatfies «o go-vêrno.

Fala-se também no nomt do presi-deste da CEnc. »r. Etináplo Peltlerde Queirós, que em governo passado,exerceu aquelas funções. (Aip.)

BANDEIRA PASSOU
NOVA PROCURAÇÃO
AO SEU ADVOGADO
Cumprindo despacho do JuizAluno Pinto Falcão, titular da24» Vara Criminal, o advogadoTenório Cavalcanti acompanhouontem seü constituinte AlbertoJorge Franco Bandeira àqueleJuízo, onde se encontra uma dasjustificações requeridas pelo «d-vogado em favor do ex-tenente. Omagistrado mandava que Bandel-ra comparecesse à 24* V.C. paraassinar compromisso de respbn-sabilidade pelas assertivas conti-das na justificação. Caso houvesse

queixa-crime de algum dos ele-mentos acusados como envolvidosno caso "Sacopã", Bandeira se-na o responsável. Diante disso,ficou.acertado que Bandeira pas-sasse uma procuração para o pàr-lamentar com podéres especiais
para apurar crimes de falso tes-temunho e favorecimento pessoal,uma vez-que a procuração ante-rior^nao se referia a tais podéres.A nova procuração foi firmadano cartório.
da 16» vara Criminal, onde séencontra outra justificação reque-rida com a mesma finalidade da-quela, isto ., fazer prova par» «revisão criminal do caso ^Saco-
pa , despachou dizendo nada ter

»*rSÍ3___F^_£_w_S__i-ifi8W

(Coutiaaajio __ n» tit . . " •
subsUtuioSo dos Juiscs de Direito d° V^L^l m.esmo »». Wpótawe
pelos Juiz*. Substitutos que per-

art. 85,
cebénx vencimentos inferiores.
i-r ~~, ° PWagrafo a» do arintegralmente.
Cará£??n?J?-irto: A **nta«o.'«m
fioííT 1_,tor,no- para cargo» vago...
Ü?ÜS2*-<,° Provimento efetivo, nâo
2SSSS? *at*rid'. nos Prtncipiosnormativos insertos na nossa legis-
ftlrt. Pf50"1' nfi0 M JtBUflcan-do, portanto, a exceção estabeleci
ÍT.rPS»-?aríerRf0 m *"*-• mani'

«í?ment* desaconselhável
intelrame0nrá8raf° 3° d° at' 87'
«_5*r,,oe* *° ,veto: ^ mesmas doIvS.to B0 Pa^grafo 2° do art. 85
«Ü:,~wNoj»rt- B5- a expressãoaa Justiça do antigo Distrito Pe
« in '-f' em C0M«lii«ncia, as ns,o e 7, do mesmo artigo.Razões do veto: Objetiva o veto
discriminatória níle contida, tantomaia que, em todos os quadVantcsde nosso pais. existem, na Manis-
t-^i* n? M«»»»«rio Público,inegáveis valores morais e intelec-ttials capacitados a integrarem,
%&£&£Justlca d0 novo

11.» — o parágrafo 4». do art.
fi- e, em conseqüência, o parágra-ío 5°. do mesmo artigo.Ratoe* do veto: O parágrafomencionado insere medida discrl-mmatorla, manifestamente Incom*veniente, em favor de magüitrarfose membros do Ministério Públicode um dos Estados da União, es-tabelccendo uma situação de privi-légio para os integrantes da Jus-tiça dessa unidade da Federação,em detrimento das demais,12." — O art. 100. integralmen-te, e, como decorrência, seus res-pectivos parágrafos.
ter ntocto o critério recentement*-instituiído na Lei n° 3.434, de 20de jull^o de 1058. cujos sadios prin-J^t^Z^^^^^tt^

campos, batalharemos contra asdoenças infecciosas comuns aohomem e aos animais como sejama Tuberculose bovina — bruce-los» — cncéfalo mietite eqüina —

em caráter excepcional c transito-no. sem que amplas razões o jus-tlfiquem. A introdução déjsses prin-cipsos n* carreira do MinistérioPublico do atual Distrito Federalresultou do que a experiência vel"carbúnculo hemátíco e muitas ou-a aconselhar e. na prática, vemtrás que devastam os nossos re- pnxíuzindo salutares resultados,banhos; 12* ~ o art» 101. ísíairKeat*
seremos aqueles, quc nos Ins-L_,5_u,__!L',».Te*«! Trata-aeciê ma-

ütutos ernecializados, procurar»-mos selecionar culturas e promo-
jver estudos no sentido de obter

teria extranha ao projeto em refe-réncío. pois nada Justifica que se

. -___¦ ¦-.-— «".num li-, 1IIUOIC. edá aprovação d*sat> critérioT talocorreria dcpola dc sancionada «_»
-íri^t.0*81?1»?*0 tmá0 a inovaçãoeficácia relativamente á organiza-«ão Judiciária de Brarilla.

. OS ARTTOOS VOTADOS '

^^tíeof . totalmeat« vetados«ão os seguintes:
»níríi' 4^ 9 provimento dos car-
5. Ü P?"1*». Tabelião, Oficiaid.e .Í^JfWro, Avaliador Judicia»!Avaliador da Fazenda o Diotribuí-dor será feito mediante concurso.
„„i ,9 concu^o será organizadopelo Juiz de Direito da la. Varacível e processar-se-á perante ban-
^rHeJÍ,ttf'i>i!nador? dc 1ue íllrá Parteobrigatoriamente um advogado In-dicado pelo Conselho da Ordem dosAdvogados do Brasil.I 2° Serão nomeodos os cândida-tos aprovados, devendo recair so-bre um dos três candidatos, seeun-
S™Slcaçâ0 felu r^ut banca

í1 a,ml?ailoro. Pflr,t Cflda vaga.. 3o^ Poderão ser providos Interina-mento pe]<> presidente da Repúbli-
ça os cargos criados até que se rea-Hze concurso válido.

Art. 71 Os serventuários e fun-cionárlos da Justiça do Distrito Fe-dcral perceberão vencimentos evantagens dos cofres públicos deacordo com os níveis constantes databela número 5 proibida a percep-cão de custas, percentogens e emo-
lumentos.

Art. 72. Os funcionários « ser-ventuárlos da Justiça do DistritoFederal exercerão suas funçáes emregime de tempo Integral, das 8 ks)8 horas, dos dias úteis e percebe-rao além dos vencimentos, a grau-flcaqfto correspondente sobra & íor-ma de acréscimo proporciona! _,_-respectivo* niveis dc vencimentoscalculados dc acêrdo com o tempode efetivo exercido no cargo t naseguinte base:o> Até 10 anos— 75-5.& De mais d« 10 até 20 anos -~
o De mais de 20 anos — 136%.Art. 74, Nenhum funcionário ouserventuário da Justiça poderá per-ceber remuneração superior à doJuiz perante o qual esteja servindoim cãrsíer efetivo e permanente,Art. 85 parágrafo 2.*,• 2*. Á admlaato dc pessoal aque se refere o parágrafo anterior«era feita em caráter interino, atémrsmo para oa cargos Isolados, de

SSÍLft t"_*íw»nei" de Ava-{provimento efetivo, e ad referên-liadores da Fazenda Nacional em

I iremos pôr em perigo a saúde e a
\ própria vida, pela possibilidade•de s»íi-içiire d* tesTÍveis eníer-mtdaoes.

Finalmente seremos nós os fu-

dnm de> Tribunal, (Refere-o* a ad-r- mlsaâo de pessoal pelo Tribunal deJustiça).
Art. 87 — Parágrafo ».* —
> 2*. A admisâo do pessoal a q>:..-te refere o parágrafo anterior seráfeita em caráter Interino, mesmo

para o* cargos Laoiadss, e ad refe-rrnítim do Trih•;-..• •£->.'«• -r-v _idmiosio do pessoal pelo rn^_n_x
Reirionai Eieítorali.

Art. 101. No f»rim«tro prortmen-to ém ci?»»M da JusUcJa de I*„

microorganismos de maior pòttap__S___I ,a r***™» Nacional em
-ntigènico capazes de atoáSSémIs^ãífS^t^^i **%< oí'
melhores e mais objetivo* mui- ___r___^__?_5 -*V e flU* }* em'
Udos no campo tl> imunologia;l^Si^Z^^ST^

seremos aqueles, que nos aba-! Z vShkmto ttete do mL^r?Kria* «%ÍS?^aaJ5-^^»SW S^íl:
«limenUçios de origem animal, j H - o en. Í0J inteironvíiur.fUttea da teto: — Mais de úmicomarca contribuiu para a forma-crio do território do avto Distrito ..FMferol. S>e :mantido o di*pos»Uro.| InstAnclá. bem com>> da» aerren-portanto e*íar-«e-ta eaubeleeendo; lios da Jtsitksi do rx»íríto Feâcralturos veteirtiriía. oue estaremoi5 ínjustifyrável ptreíwéncía para a dt! terio prefe?*teia. em iguaidode d-com m demais profissionais, ar-i"**?11,....,, \_ jeondícó**, no» eonrurso» q-jt teruçando a laude e a vida. por um! „vtu «*¦*»•'• oind*. no que tan-lproc*.rM*fe«, o» Maglítradot e aer-mai«r bem ectar de com popu-!*' *°* <8°eurtm pere. «n-iwstuá-iTentuárioa q»e uxM-,»m arestâdolaçio. j^.^^y****** *rt- *** rem-itenho em car.o» igual* a» fjSÂ.Por estes e por' inúmeros outro*. vt7S'<m J__r3II?f?*', m*"» de MaMaítini- durante a -n-

lana oorwapocdente a
R-ját* ê* reto: A rtta Mto f«tí referida n__

m, sa _a cttatía* .asage.rf pc«-ibl &a Iregiiíaçte nrente. wi*Êe H* Ar? ist $**. w *e?r%iè. mtm ei.
Ri*» de Vt_4 e Seude *fts etr „ _ M!Í(U p^naastm ée »pr*r:;»X tmzUt oT#ij»^e«tm^2ra-mMieot hnmrgliau'. [«__ p5 casçrmt» »^^r_T»^.|r^^ esKFes&n es <wu»
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CORREIO DA MANHA, Qulntrt-íclrn, 21 de Abril de 1900 __; -_n
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NO CDMECD ERA APENAS A FE
Fé na capacidade de trabalho do povo brasileiro. Fé nos altos destinos que nos estavam reservados
como nação. Depois, veio um Govêrno de dinamismo, coragem e trabalho, que transformou a fé em
realidade, numa afirmação eloqüente do que somos e do que podemos. Hoje, Brasília existe. E mais
do que nunca a certeza de novos é melhores dias toma' conta de
nosso pais. A TELESPARK ~ que se orgulha de ter cumprido
sempre a sua tarefa na expansão da indústria brasileira. 

'— 
se

congratula com o Governo dinâmico e realizador de Juscelino ™AN°<g^
Kubitschek e com todos os que colaboraram nesta obra magnífica! m.Vi>ííNti. «u*í cm .««il.* (nto.o móm»)

*^^"~ ^smm? 
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I« CORREIO nA MANIIA, Quinta-feira, 21 de Abril .le 1960

Brasil já produz urânio puro:
poderíamos fabricar bomba "A

S. PAULO, 20 (Sucursal) ~-
falando à reportagem esta.y|ardc,
o reitor da Universidade *déi' SEo
Paulo revelou que a nova cbtjquis-
ta do Instituto de línergia 'Atômi-
ca — produzindo o urânio atomi-
cameule puro — culuca u'ÍB_'«tAJj|
em condições dc fabricar a tôtnoa
atômica. Informou que bastará' o
aproveitamento do plutônio resul-
tante do novo píocesso para que
ce obtenha a poderosa arma nu-
clear. Acrescentou que, entretan-
to, êsse não é o objetivo da des-
coberta.

Durante a palestra com a re-
portagem o professor Gabriel Tei-
xeira de Carvalho disse que após
a divulgação da nova conquista
determinou que fosse, reforçada a
guarda junto ao reator atômico.
£ finalizando afirmou que ama-
nhã, em Brasília, tentará obter do
presidente da República a colabo-
ração do governo federal para as
atuais pesquisas do Instituto de
Energia Atômica.

TELEGRAMA A JK 
'v

O governador Carvalho Pinto,
tão logo recebeu a comunicação de
que cientistas de São Paulo, por
métodos próprios,' haviam conso-
guido produzir, com matéria pri-
ma exclusivamente nacional, o
urânio atôiiiicamente puro, enviou
o seguinte telegrama ao presiden-
te da República:"Tenho a honra <i/é informar a
,V. Exa. que acabo de receber dos
cientistas do Instituto de, Energia
Nuclear da Universidade de* Sia
Paulo, comunicação oficial de ha-
verem conseguido, mediante pro-
eesso próprio, obter ' urânio nu-
dearmente puro para reatores.

Com-.esta notável conquista cien-
tífica, coloca-se o Brasil^ entre oa
paises de vanguarda no estudo «:
aproveitamento da energia atômi-
ca, abrindo-se-novas perspectivas
em benefício da integração econô-
iiiicii «ias regiões de nosso pais
desprovidas de fontes de energia
Hidrelétrica. Apressó-me assim a
levar ao conhecimento do eminen
te chefe da Nação o auspicioso
acontecimento que, coincidente
com a hora histórica da interio
rização da capital da República,
constituirá certamente motivo de
grande júbilo para todos os brasi
leiros".

Ao sr. Jânio Quadros o gover-
nador do Estado também enviou
telegrama, assinalando que d Bra-
sil tr>ma um lugar de vanguarda
no campo das pesquisas nucleares"graças a medidas em bôa hora to-
madas em seu patriótico governo,
propiciando o desenvolvimento das
pesquisas atômicas",

A NOTICIA DA
DESCOBERTA

A noticia de que cientistas dc
São Paulo obtiveram a produção
do; urânio nuclearmente puro re-
percutiu intensamente em todas as
camadas sociais desta capital. In
formações colhidas pela reporta
gem junto a entidades representa-
tivas das várias classes sociais dão
conta da satisfação com que foi
recebida a descoberta. A propósi-
to o economista Jamil Zantut as-
sim se manifestou: "O trabalho
desses técnicos merece os melho-
rés aplausos, seja da classe traba-
lhadora seja da econômica. No
campo da economia nacional te-
mos. agora a segurança de dias
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melhores, com^ a ValoriisiçÜo da
técnica e da ciência nacionais. Por
outro lado haverá condições me-
lhores para o trabalho hujnano,
que passará em tempo pem pró-
?cimo a ser desenvolvido mediante
esforços menos éstafantes".

RESPOSTA DE JÂNIO A GP

O sr. Jânio Quadros, antes de
embarcar esta noite, enviou ao go-vernador Carvalho Pinto o seguin-
te telegrama:"Muito me alegrou o telegrama
de V. Exa., pelo qual tompi co-
nhecimento de que o ilustre pro-fessor Marcelo Damy e seus doa-
tos companheiros cientistas do
Instituto de Energia Atômica che-
garam, por processo próprio, à
obtenção de urânio nuclearmente
puro.

Não há dúvida de que a extra-
ordinária conquista decorre dà
compreensão revelada por V. Exa.,
quando na Secretaria da Fàienda
proporcionava recursos pára a
instalação entre nós.do primeiroreator atômico para pesquisas.,

Agradeço a nobreza de Y. Exa.
lembrar minha modesta ação, pro-curando dàr a São Paulo primadonesse setor, bem comb prestigian-
do a plêiade de distintos homens
de saber reunidos no instituto re-
ferido. Re.ceba V. Exa. as expres-
soes do meu reconhecimento, mi-
nha admiração e solidariedade".

Central vai reformar
Estação de Campo ^Grande

SoDCrltnUhXVÍ?Laier>fee: *fr^$m Min Barbo

^

1.* Caderno

çao, o engenheiro Ibero Ribeirodc Barros, Chefe da la. DivisãoRegional da Central do Brasil
fleuordem para qUe M lnicleImediatamente a reforma da es-tação dc Campo Grande," com amelhoria dos banheiros, a pinturado prédio, a íeltura de uma sal-da direta para a Pra;a Três deMaio e a instalação de um torni-
quete só para trens de tarifa es-
pecial.

Foi inatignrndn. em CampoGrande, o novo Posto da GuardaFerrovlárja da Central do Bra-sil, em solenidade a que estive-ram presentes fi. Diretor da Cen-trai. sr. Jorge de Abreu Schil-ling, e o Comandante da: Guarda

S{1; <2,,noYc> P6.sl{> scr* chefiado
pelo Fiscal NorbCrtó.

Desfilaram na solenidade dainauguração do sétimo posto daGuarda Ferroviária os novos car-ros de choque da Policia da Cen-
trai. Discursou o Diretor da Cen-trai e outras personalidades.

Um dos pontos principaia dosmelhoramentos qüe sérâo feitosem Campo Grande é a abertura
aa salda para a Praça Três deMulo, .quc privará oa paüagel-ros de um trajeto obrigatório
cruzando o leito da estrada.

A instalação de torniquete paratrens da tarifa especial deverá
facilitar o serviço da estação nas
horas de "rush".

Pão e merendas serão levados a
em três viagens aéreasBrasília

Até às IB horas de ontem pe-riclitou o envio das "merendas"
e do pão encomendados pelaCOFAP e pela NOVACAP nas
panificadoras cariocas e que de-verão ser distribuídos aos convi-dados oficiais durante o períododos festejos comemorativos dainstalação de Brasília como nova
capital do pais.

Embora estivesse programada
(com antecedência de" vários
dias) a.remessa do produto por

O povo festejou nas ruas
nascimento do novo Estado

A cidade, desde. nntem, está em turismo para tíaluportâr componen-
tes doi Ranchos e Escolas dè Samba
foram enviados para locais adjaetn*

feita comemorando a mudança d.i
capital e o conseqüente advento do
Estado da Guanabara. Com um autín-
tico carnaval, o povo velo para as
ruai participar dos festejos. Os des-
files de Ranchos e Escolas de Samba
foram o ponto alto das comemira-
C6èi que prosseguirfio hoje, com vá-
rias solenidade! cívicas e atos lltúr
ficos.

ENTARDECER DIFERENTE

USINA ATOMELÉTRICA

Por sua vez a,Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear vâi. abrir
concorrência, no corrente ano, pa-ra a construção de uma usina ato-
melétrica de 150 a 200 mil kw
próxima a Angra dos Reis, o que
virá colocar o Brasil entre os pàí-
ses que^ já fazem .deste energia
fonte básica de suprimento indus-
triah A localização rio litoral sul-
fluminense decorreu de um estiir
do cuidadoso. A utilização do rio
Mambucaba pára a refrigerarão
será completada pelo seu amróvei-
tamento hidrelétrico, còmplemen-
tando o de natureza 'flifcléâr, e
dando rhelhdr baJaiiceártiento' de
carga no sistema elétrico dà re-

(Continua na.. 20.» página)

Desde ás primeiras horas da tarde a
fisionomia da cidade, aos poucos, foi
se transformando. Embora sendo dia
comum, com o comércio e as reparti-
ç6es ^públicas funcionando normal-
mente, notava-se que o entardecer
era diferente. A tensão era (rande.
Todos comentavam a mudança da
capital. Também os festejos come-
morativos eram obrigatórios em tAdas
as palestras.

Em busca de colocações

Ao anoitecer, o povo cometpu a
aflulr & Av. Rio Branco. Em busca
de colocações mais privilegiadas paraassistir os desfiles • outras comemora-
ç6e* que Seriam realizadas mais tar-
de, pessúas vindas dos mais diversos
bairros iam saltando: das conduções
que passavam pelas proximidades da-
quela- via, já com sua iluminação em
corei. ¦-•>.-.

PLANOS FINAIS

Paralelamente, no Departamento de
Turismo o sr. Mário Saladini, ideall-
nador da festa,.tomava com seus fun-
donários as providências finais. Oi
ônibus cedidos por tuna empresa -ic

tes ás sedes das agremiações càrnava
lescas. Outros problemas relacionados
com as festividades receberam so-
lução.

DESVIADO O TRANSITO

As 20 horas, conforme ficara pre-viamente entendido entre o diretor
de Turismo e o diretor do Serviço de
Transito, o tráfego foi desviado (it
Av. Rio Branco, que ficou intel-
ramente entregue'ao povo. Automó-
veis, ônibus e lotações vindos da
zona sul, trafegando pela Esplanada
do Castelo, ganhavam a Praça 15 èdali rumavam para á Av. Presidente
Vargas, para seguir viágím normal.
Os que vinham da zona norte entra-
vam, pela Av. Passos ou Rua Uru-
guaiana, a fim de atingir o Largo d*
Carioca e seguir pela Rua Senador
Dantas até a çtaelindia, continuando
em seguida a viagem normal..

SURGEM OS BLOCOS

Com a Av. • Rio Branco Uvre • do
trânsito, cameçaráiji a surUr oi pè-
quenos blocos carnavalescos. Ao somdos ensurdecedores Instrumentos, seus
componentes cantavam alegremente sconhecida marcha "Cidade Maravi-
lhoaa". já transtornada em hino ofl-ciai da cidade. Nisto eram acompa-
nhados pelo grande público tme
aguardava « passagem dos Ranchos e
Escolas de Samba.

BANDA TAMBÍM ANIMA

Paralelamente, a Banda do Corpo
de Bombeiros, instalada em um coreto
armado nas proximidades da > esca
daria da Biblioteca 'Nacional, ia ani-
mando o povo executando os sucessos
do último carnaval

• LOTADAS AS ESCADARIAS
Cerca dst 30,30 horas, as escadarias

da Biblioteca Nacional já se apresen-
tavam totalmente lotadas. Pessoas de
todas ai classes sociais, nio apenas
mostrando Interesse pela apresenta-
ção dos Ranchos e Escolas de Samba,
mas também querendo participar das
comemorações, ali permaneceram ho-
ms seguidas.

T-uftninadds' os desfiles programados,
o povo passou, a fazer o aeu, em
blocos improvisados, que permane-ceraní nas ruas pela' madrugada
a dentro.

Quando, encerramos os trabalhos
desta edlçSo, as. ruas continuavam
apresentando aspecto festivo. O povoesperava as comemorações programa-
das para as. primeiras - horas da
manhã.

aviões da FAB, aos pilotos mili-
tares, segundo rumores correntes
nos corredores do órgão contro-
lador, não teria agradado a tare-
ia dc "merendelros", havendo,
em face disso, surgido um ambi-
entç dc expectativa em lòrno dumeio mais rápido e seguro de fa-
zer-ctie-rar a mercadoria a Bra-
síliii. Finalmente, por volta das
19,30, o sr. Antônio Justa - queresponde pelo ef*<bedicnte da
COFAP na ausência do presiden-te e do chefe do gabinete —
anunciou haver conseguido umavião da FAB; com capacidade de
apenas duas toneladas, que, de-
pois de carregado, ficará à dis-
posição das autoridades aeronáu-
ticas, que determinariam o início
da viagem quando melhor lhesaprouvesse. a vista da sua pc-
quena capacidade, o avião deve
rá realizar 3 viagens.

TRJÈS VIAGENS

A aeronave deverá realizar três
viagens para poder transportar acarga — mais de 6 toneladas —
que está destinada aos festejos
constituída de 15 mil pães deíorma e 5 rhll caixinhas de "me-
renda". De total das fôrmas. 10
mil são apropriadas para a feitu-
ra de sanãoiches e seguem cor-tadas e envoltas em papel ceio-fane. As caixinhas do lanche
contêm, cada uma, uma banana
prata; uma maçã ou pera; umovo cozido; um sanduíche de quei-lo prato e outro de presunto, eum saquinho contendo uma pita-dinha ,de sal. As mercadorias ío-
rarp fornecidas pelas Confeitarias
Associadas: São Jorge, à rua Si
queira Campos; Benamor, à Mar
quez de Abrantes, e São Sebas

tiao, à- rua Conde de Bonfim.
<.ada caixinha de lanche custará
a COFAP 80 cruzeiros, não ten-do a reportagem podido apurar
o preço das fôrmas.

Já foi muita coisa
Aliás, desde a semana passadaa COFAP tem remetido substan-

ciai quantidade de mercadorias
para a nova capital.

DO RIO, seguiram:
Biscoitos, 500'kgs.; compota deabacaxi, 360 kls; íigos cm calda,700 latas; goiabada, 480 kgs.; gor-dura dc coco, 350 kgs.; extrato

,, t0I?,ae. 1-300 latas; massasalimentícias (macarrão e talha-rim), 1.000 kgs.; bacalhau. 3.000kgs.; farinha de mesa, 10.000kgs.; sardinhas em latas 1.200kgs.; "petit-pois", 2,000 kgs.;
pêssego em calda, 1.000 kls.; ba-
panada, 370 kgs.; presunto, 500kgs.; mortadela, 200 kgs; quei-Jo Prato, 500 kls.; feijão preto.J.000 kgs.; arroz amarelão. 900kgs.; óleo de amendoim 950 la-tas; azeito de oliveira. 300 latas;açúcar, 300 kls.

DE SAO PAULO. íoram:
x1^^8?-.7*000 --8S.; leite em

??»1«20,0 _latas: lelte condensado,
14.400 latas; presuntadas, 4.80Olatas; salsichas, 8.400 latas; sar-dinhas, 20.000 latas; suco de ma-racujá, 1.200 garrafas; Suco daabacaxi 1.200 garrafas; morta-dela, 500 kgs.; presunto, 500 kgs.;
presunto cozido,.500 kls.; cha-
que, 1.500 kgs.; "copa italiana"
(carne em conserva), 200 kgs.;lombo, 200 kgs.; lànguiça, 200kgs.; maizena, 2.500 pacotes; ve-las, 50 caixas: sabão em barra»
pequenas, 13.500 barras; sabãoem pó, 1.200 pacotes; óleo co-mestivel Adona, 7.600 latas.
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"Também fomos os pioneiros""Lanche para Brasília"

OCORRÊNCIAS POLICIAIS NOS ESTADOS
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•ernecendo máquinas • equipamentos
para a •cftflcaçào de Brasilia • para a
construção das vias mestras de Integração
nacional - Balém-Brasflla a Brasilie-Acre .
• Setem» orgulha-se da tar contribuído
pára a concretização do gr anda sonho rt*-
cionsl; a possa úo Pala psíos seus filhos.

A Sotema participa integralmente
0*0 sentimento do Presidenta
Juscelino Kubitschek de Oliveira:
«Nos sentimos honrados a agrade--
cidot por nos ter cabido esta
mgvrr» o desafiadora tarefa que i a
construção dt BrasRi*M.
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SEQÜESTRADO EM ALAGOAS E
HORTO EM PERNAMBUCO — RE-
CIFE,'20 — Relativamente ao apa-
tecimento de um cadáver de iden-
tldade desconhecida, encontrado
num matagal da fazenda Juelra,
fato ocorrido-há alguns dias, o de-
legado de Polícia em Bom Conse-
lho empreendeu uma série de dili-
gências, visando a esclarecer o
fato.

Procedendo-se à identificação da
vitima, apurou-se tratar-se de José
Leôncio, o qual apresentava períu
rações produzidas por arma de
fogo.

Prosseguindo em suas investiga-
ções, apurou-se que José Leôncio
era construtor e que fora seques-
trado em Palmeira dos índios porum grupo de pistoleiros que, de-
pois dc assassiná-lo colocaram-no
num jipe eonduzindo-o então paraterritório pernambucano.

O sr. Lourival Laurentino dos
Santos, irmào do morto, prestando
esclarecimentos' no inquérito, de
clarou conhecer a identidade dos
criminosos nio se pronunciando a
respeito por achar que também se-
ria eliminado.

Sabe-se qué inúmeros assassina-
tos têm ocorrido no Ceará, vindo
os cadáveres a aparecer em Per-
nambuco. (Asp.).

CAPITÃO ATINGIDO PELO TE-
NENTE COM QUATRO DISPAROS
— CARUARU, 20 — Esta localida-
de foi palco de sangrenta oeorrên-
cia registrada tias proximidades do
Cine Teatro Caruaru, quando o
primeiro tenente José Coelho Pes-
soa, desfechou quatro tiros no ca-
pitâo José Ângelo Abayataguara.

O capitão 'está hospitalizado nío
apresentando sérios cuidados o seu
estado.

O crime resultou de desentendi
mentos que vem o .-o r ren cio entre s
vítima e seu agressor. (Asp.).

SOTERRADA PELO MURO DA
CASA — RECIFE, 20 — Dolorosa
ocorrência registrou-se no quintal
de uma residência quando a senho
ra Maria Umhçijns, de 99 anos, ¦:
prqcurar retirar algumas peças de
roupas estendidas próximo a um
üíüro fcccm-construião, foi por êste
soterrada. A senhora faleceu ao
ser medicada. (Asp.). •

DOIS MORTOS E 43 FERIDOS
SALVADOR. 20 — Um camjnhio
conduzindo 45 romeiros, «ofreu um
acidente, vindo a capotar por duas
vtzts, quando iraw-itaíi pela es-
trüd» Sàlíürfor-CsBdsUíí,

I Morreram duas pessoas e tMü
ias outras ficaram feridas grave-'mente. A comitiva do* fiéis dirigi».
se à cidade de Candeias, onde se
realizavam festaa religiosas, que já
farearam tradicionais na regtlo. —
ii iWIWlBMKIlTTfi

ASSALTADA A RESlDJtNCIA ~-
imUO HORIZONTE. _» — L«<J-_-§«*
jatada ttáo identificado» penetraram
amo» residência nesta Capitai, de
onde rtlitãíim "un": peqseiJO cr-frf
r~.-irnrio jótl* av_Uí_ídt» r,'-."a total
4# trasentos mQ eméü-s*

O Í*lO r.-c-Trrf'.i õnntntc a corta
luüê-íci» ic-t prciprifíártí:--, que ««
lftilH»i*r de tM** mt se*am.W£t
om. «etn aa 18 e 15 hera». —

O PI GATUNOS VA
RODOVUMA — BSELO
„. S8 — A Poliria pra-<Sea sa estaçio reéeftÉtss. te ga-

tunos Célio Curvelo c Getúlio Pau-
Io Alves, havendo se apurado du-
ránte o interrogatório a que foram
submetidos, a natureza de diversos
furtos praticados na Capital, (Asp.).

ACORDARAM DE MADRUGADA
EM MEIO A INTENSO FOGARÉU— NOVA LIMA, 20 — Quando se
encontravam dormindo era sua re-
sidêncla, uma senhora c oito filhos
foram acordados por um incêndio.

Fugindo da c_.sn em chamas, seus
moradores foram para rua, salvan-
do-se.

O £hcfe da , familia, sr. José
Amaro Sabino, solicitou a colabo-
ração do Corpo de Bombeiros da
Cia. Morro Velho, os quais, ime-
diatamente, rumaram para o local.
Todavia, nada puderam fazer, vis-
to que a residência já havia sido
totalmente dominada pelas chamas.
(Asp.).
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se orgulha de apresentar
melhor carro do BRASIL

rodando nas
as nacionais
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características .
Numero dos cilindros....... ...„*..,.;.. p. 4, em linha
OUmetro • curso dos fimbolos....*,,,,.*.....,...,..^.  84,5 x 88 mm
Cilindrado. 1975 cm3
Relotfo do compressão......».^,^.. 7.1
Potência....' 95 (y
Disfôntifl enir» eixos...........^. 2720 mm
Roio mínimo de turvo. •,......?...... 5200 mm
W»l» 1400 mm
Comprimento máximo 4715 mm
torguro máximo— 1700 mm
Altura mMmií MÍ„„ .....,„...»....„... Í452 mm
Piso do corro vazio, oboslecido. 1360 kg
Consumo de combustível por 100 km... ,0,5 litros
Capacidade do tanque de coinbuslfv>l..^...................... 60 litros
Consumo d« óleo por 100 km. (em velocidade normol) 0,15 kg
Velocidade máximo...., .,,„. 155 kmlh
Numero ds lugares .....««.,.„.............;........,- è
Pneumálicos cintorado* 2 looos««...i.w 175 x 400
tnslotoçôo elílrko...a......:......;.. ,12 v
ÍMÒrtogemmonodisco o seco ociooodopor servocomonde hidráulico
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O. outomóvel qoe réune «m s! mais de m«io século dt e.peúenáa da Alie.
^Romea aliada ao já Iradicionol apuro «|u« a F.N.M. dedica à fobficaçâo do»

»«u» produtos.

Na sua versão bratileira, une ò excelência técnica e performances bnlKani*),
o conforto d? «m veículo a.úe transporta seH potsogeiros nos itinerários móis
variados e nos viagens mais longos.

Á F.N.M. tem o prazer de apresentar mais éste produto do melhor fécnícc
automobilística, que pelas características mecânicas « requinte dó seu acabo*
menio, está em condições de satisfozer os expectativas dos utilizadores mais
exigentes.

, •-¦

O coníôffõ, o baixo custo de utilização, a durabilidade diste automóve!
se aliam 00 máximo grau de segurança, oferecida pela suo elevada estobíii-
dade no «strada, pek» seu arranque qv* permite ullropbssegens rápidas, petoescepcicficl efídéncio de seus freios.

A hormônio das iinhas e das cères, o primoroso eslofam«ito empregado, •
completo reclinabüidode do encAsto do bonco dianteiro e móis os acessórios
que completam o qquipomenlo normol éo vekulo, tomum o ftm-2X)00, * eo*

v»! »"nconfgndível peto seu conffcto • pela suo «legenda.
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Camelôs e escoteiros .. •
(Concluilo da última págln»)

no lago. Conduçfio é a coisa
mnis diíicil quo existe. Oi
ônibus, raros e nplnhndos,
transitam por itinerários mis-.,
teriosos, carregando cargas c
mais cargas do» admiráveis
candangos, que sfio os reis
da cidade. Taxis, atualmente,
há muitos, importados do Bio
e de Sfio Paulo a sessenta
contos à cabeça. Os locais,
que n&o usam taximetros,
t-ulu-iui Os _pjui,ci-. que ijcai
entendem. Quem, no hotel,
verifica que esqueceu a es-
cova de dentes em casa, paga
um conto e trinta por outra
— um conto de táxi, trinta
mil réis de c*"óva.

. E os camelôs?

MAFUA DO CANDANGO

Nfio tem jeito, nossa vo-
caçfio é para o maíuá. O dr.
Juscelino provoca uma iníla-
ção danada para construir
uma cidade, N'emaye-" Pfo-
jeta a Praça dos Três Pode-
res, que Será uma das mais
belas do mundo, vem gente
de todo canto para assistir a
inauguração de Brasilia,pro-
gramam-se solcnidades de
fraque e cartola, mas o que
acaba acontecendo e um
superparque de diversões.

O hall do hotel de Turismo
foi invadido por uma horda
de camelôs. Tem de tudo. '
Um sujeito, munido de uma
vitrola de pilha, toca incan-
íàvelmente uma música — o
hino-valsa de Brasília. Ê
vendedor de discos-cartão-
postal. A música é gravada
em papelão, sôbre uma íoto-
grafia colorida do Palácio
da Alvorada. Há um ca-
lhorda que muniu-se de ar-
cos e flechas, enfeitados de
penas, para vendê-los aos
turistas americanos que apa-
recerão por aqui à cata de
índios. E um outro, percorre,bar e corredores com um'
triângulo de matéria plásticabranca, onde se vê um re-
trato do presidente Kubits-
chek, umapliãstra do Alvo-
rada e o Palácio do Con-
gresso.

— Vim do Rio de avião
ver o movimento, conta.
Isso aqui mandei fazer, só
para cobrir a despesa da
viagem.

ESCOTISMO INESPERADO
Brasileiro sempre foi rèfratá-

rio ao "week-end" como insti-
tuição organizada. O que o ex-
cursionlsmo verde-amarelo nfio
conseguiu em seus anos de lu-
ta a "festa de hoje alcançou,
mordendo a curiosidade da nos-
sa gente e despertando um es-
plrito esportivo ate então ador-
mecido em berço esplendido.
Brasília transformou-se num'
gigantesco "camping". o cida-
dão chega, escolhe seu palmo
de terreno, encosta o carro.

caminhão ou cnmloncta, e
anna sua barraca de esootel-
ro. Ma., há os que tentam o"raid" com requintes. Como
foi o casp do gnúcho Francis-
co Alvea, de Cachoeira do Sul.

Francisco saiu a 24 de agôs-
to de sua cidade, numa carre-
ta puxada por dois cavalos, cift
companhia da mulher e quatro
filhos menores. Viajou até São
Paulo e dal seguiu por São Car-
los, Araraquara, Barretos, Fra-
tal, Prata, Itumbiara Morri-
nhos' OnlAnfa * Anápoll*. r-ht-
gando a Brasília no dia 19. Na
viagem só teve um percalço
quando a carreta pediu aposen-
tadoria, em Rio Claro, onde
uma indústria o auxiliou a re-
formá-la. Em Brasília o via-
jor está enfrentando o drama
da ausfincia do milho para a
sua valente parelha: Pioneiro e
Zcnha. Êle espera que o go-
vérno adquira a carreta para o
museu que guardará ecos e ia-,
çanhas da epopéia mudan-
cista. Náo sabe como consegui-
rá tal coisa, mas tem esperan-
ças.

FAR-WEST MODERNO

Nas proximidades da praça
dos Três Poderes a Volkswa-
gen armou um' circulo de 40
camioneta, lembrando aque-
las cenas de vestem, quando
as carroças dos pioneiros
acampam para esperar o ata-
que dos Índios. As camione-
tas. estão equipadas de arma-
rio embutido, mesa desmonta-
vel, fogão, bancos acolchoados
que armam uma cama de casal
e outras facilidades de viagem.
Todas serão vendidas em Bra-
sflla após a inauguração, mas
a'fábrica pretende iniciar uma.
Unha de montagem dêsse tipo,
de. veiculo, próprio para vlá-
gens Ou para quem é obrigado
a viver e trabalhar no interior.
De ontem para hoje as cami-
onetas receberam como hos-
pedes 06 visitantes que se eíi-
contravam em dificuldades
para obter, alojamento.

O Llon'8 Club também fAr. o
seu acampamento, o qual pos-/
sul um aspecto1 mais militar, a"
começar pelo blblco azul' do
comandante em chefe da ex-
pedição que reuniu "leões" do
Rio, São Paulo e Belo Horizon-
te, o sr. Augusto de Llma Fl-

¦lho. Sáo quase cem "ieoes".
dormindo em barracas de lona,
sôbre colchões, c divertindo-se
a valer com.êste retorno aos
tempos do serviço miUtar. O
acampamento possui gerador,
trem de cozinhar e um serviço
de assistência médica comple-
to, dispondo inclusive de mé-
dlco e condições para realizar
qualquer Intervenção cirúrgi-
ca. Uma estação de radioama-
dor foi montada.

O DURO E' DE QUEM FICA

Este alegre ar de peraltlce
juvenil com que.os visitantes-
se lançam à vida áo ar livre, er-
guendo barracas e improvisan-

MAGISTRADOS
DO ESTADO
DA GUANABARA
CONTINUARÃO
A RECEBER
PELA UNIÃO
O TrJbunáV.dé Justiça'do Es

fnrtí", *!» fjtipnnhflro jnlflftlj J>t"«*-
judicado, ontem, representarão
do desembargador ' Bulhões de
Carvalho, vice-presidente, . no
sentido tie ser resguardada á si
tuação constitucional da -magis-
tratura desta cidade, cm face da
transferência' da capital federal
paia Brasília. A decisão do Tri
bunal de Justiça decorreu do íato
de a Lei de Organização Judi-
ciaria de Brasília reconhecer à
magistratura do Estado da Gua-
nabara, de investidura anterior à
data de hoje os mesmos direitos
dos magistrados de Brasília. Des-
ta forma, os magistrados do ex-
Distrito Federal conservarão seu3
direitos em fóce: da Upião,- como
aposentadoria, monte-pio, deven-
do ainda receber pelo Tesouro
Nacional.

do churrascos, enfrentando ca-
mas de vento e fbgarelros a
querosene.- retrata bem. o clima
artificial que Brasília vive nes-
ses dias de festa. Os que vie-

. ram de qualquer maneira,.para-
ficar de qualquer maneira,"apenas" dois ou- três -dias,
encantam-se com tudo, acham
çraça nas dificuldades e fri-
zam a necessidade de vencer as
dificuldades iniciais com, espi-
rito pioneiro.; Geralmente dis-' cursam sôbre o assunto, dltan-

do regras e traçando planos devida e conduta. Alguns elogiam'
até a. poeira, achando que dá
côr local, vida .e-Juventude à.
nova'capital .i .¦'¦''

1 O grupo minoritário •-¦*• aquô-
leque veio para fióar — já não

j/è as coisas de modo tão otimis-•ta. Na próxima sejfnana,-quan-
.do, os caravanelros entusiastas
regressarem ao bem-bom e ao
conforto dè seus lares, eles con-
tinuarão comendo a poeira
amarelada, metendo-o pé na
lama c lutando paro buo.vU.i-
se as exigências de unia cida-
de ainda inacabada. Àquilo
tudo que foi mocldade diverti-
da dos turistas traifsformar-se-
á na dura rotina daqueles que
.vieram para povoar a ¦ tsrrr
prometida.

— "ÀI que saudades do ai*'"'
falto esburacado da minha
Velhacap", dlsae-nos um fun-
clonárlo do Supremo Tribunal
Federal, após um giro pela cl-

; dade. que o deixou "acandan-

gado", 
'inteiramente: 

isto é,
I amarelão de poeira. E' á sau-

dade que começa ã dar comi-
chão nos que vieram para, íi-
car. 

'- '•

BRASIL SEM GOVERNO HA 3 DIAS PARA INAUGURAÇÃO DE ...
(Concluaáo da última página)

dor Moisés Luplon e sua comi"
tiva chegou a Brasília cerca dan
14 horas.

' 
CORPO DIPLOMÁTICO

Já ao anoitecer representan-
tes diplomáticos dc quase mela
centena dc paises chegaram a
Brasília, transportados por "Con-
vairs" de vôos especiais. O sr.
Raul de Vlcenzi. chefe do ceri-
monlal do Itamarati comandou
pessoalmente a recepção e en-
caminhamento dos embaixado-
res ao hotel. Neste serviço foi
còadiuvado por cônsules c re-
cepcionistas.

BRASÍLIA, 20 (de Pedro H.
Teixeira) — A grande afluên-
cia por via aérea a Brasília íor
çou medidas de emergência por
parte do pessoal encarregado de
receber os convidados e hóspe-
des fociais do governo. Foi
aberto ao tráfego o aeroporto
situado'na ala sul do plane pi-
loto. Por eles estão aterrissando
todos ós aviões especiais, íican-
do a parte propriamente comer-
ciai e de avião de carreira no
aeroporto qüe ontem era o úni-
co utilizado. Em seqüência im-
pressionante descem aviões de
minuto a minuto. Embora não
esteja ainda concluído (não há
sequer um bebedouro), a medi-
da de emergência serviu para
impedir centralização na antiga
estação aerovlária o que obriga-
tèriamente, traria maiores pro-
blemas para todos.

PRIMEIRO AVIÃO 
'

As 9,30 horas desceu o primei-
ro. avião no aeroporto destinado
a receber aeronaves que trans-
portassem convidados oficiais do
governo brasileiro e mais os
aviões de Vôos especiais. Entre
os passageiros dêste primeiro vôo
encontravam-se os generais Stê-
nio :de Albuquerque, Nilo Sucu-
pira, Oswaldo de Araújo Motta,
gen. Souza Aguiar, comandante-
geral do Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro,. almirante Para-
guassu de Sá e outras autorida-
aes. O gen. Justlno Alves Bas-
tos, comandante da Primeira Re-
gião Militar, que era esperado no
aeroporto por oficiais seus co-
mandados, .não viajou neste
aV.au.

CONFUSÃO NO TRAFEGO

Dada-a-improvisação que do-
minava por inteiro no aeroporto
improvisado, houve um princi-
pio de engarrafamento' nas pis-
tas, obrigando ás aeronaves a fa-
zerem manobras para normali-
zar a situação. Isto ocorreu quan-
do pousou o segundo avião. Pos-
tenormente medidas foram to-
madas para sanar a irregular!-
dade. - "p

CADETES-

Em intervalos de poucos minu-
tos pousaram- em Brasília três
aviões de três companhias dife-

rentes. Traziam a bordo 51 ca-dotes da Escola Naval, 62 da Ae-
ronàutica, comundadoE pelo te-
nente-aviador José Diniz e mais
lhas Negias. Vieram a Brasília
SO üa Academia Militar das Agu-
para o desfilo que se efetuará
amanhã na avenida principal da
nova capital brasileira.

Com um conjunto musical im-
provlsado e grande alarido, dc-
«embarcaram os automobilistas
que irão participar da corrida de

dos de diretores do' Automóvel
Clube do Brasil, que é o promo'
tor da prova. Entre os corredo
res estavam os conhecidos ases
do volante Celso Lara Barbieri,
Ç&TO Caircs e Chico Landi.

GRUPO RELIGIOSO

Dom Jaipie de Barros CAmara
desceu do \ avião > em companhia
de d. Augusto Álvaro da Sil-
va, primaz do; Brasil; dom Luiz
Mouclnho, monsenhores Augusto
Acerbl e Alberto Ricariço, êste
último secretário da Embaixada
da Santa Fé junto ao governo
brasileiro. , . •

Falando à reportagem, d. Jai-
me Câmara disse de sua satisfb-
ção por sentir, que a nova Capi-
tal do pais nasce sob o signo da
bênção do Papa e da Cruz de
Nosso Senhor Jesus Cristo,

PARLAMENTARES

Os membros dó Congresso há
dias que estão chegando a Brasi-
lia cm grupos dispersos. Alguns
preferem a estrada de rodagem,
mas a maioria vem mesmo de
avião. Cerca de 20 desembarca-
ram de um avião às 10,30 hs. de
hoje em Brasília, acompanhados
de membros de suas famílias. En-
tre os que chegaram hoje no ae
roporto improvisado, anotamos
os grs. Abelardo Jurema, líder da
msioria na Câmara; Alaim Mello,
Benjamin Farah, Hermógenes
Príncipe, Adelmar Carvalho, Bo-
cayuva Cunha, Napoleão Fonte-
nelle, Carvalho Sobrinho c ou-
tros.

HOMENS DE CINEMA

Viajando em um mesmo avião,
chegtu «un à nova Capitai os srs.
Harry (Stone e Severiano Ribeiro
Júnior, conhecidos homens do
mundo cinematográfico. Asseve-
»-m que-não vieram só para ds-
sistir os festejos mas também
vieram tratar de assuntos concer-
nentes a cinema. i

SETE BRIGADEIROS

É grande o número de oficiais
que aqui estão chegando neste
últimos dias..A maior parte paru
assistir os festejos e solenidade..
Depois retomarão ao Rio, aguar-
dendo que Brasília Ihep. ofereça
condições normais de habitação.
Entre os que ontem chegaram ao
aeroporto anotamo_ os nomes do
chefe do Esttido-Maior da Aero-

náutica, brigadeiro Reynaldo de
Carvalho e os brigadeiros Jussa
ro Fausto de Souza, Adamastor
Beltrão Cantalice, Darlo Azam-
bula, que aqui chegaram em um
avião especiiil' de uma compa-
nhla particular, juntamente com
seus familiares c outros oficiais.
Não íoram recebidos com qual*

3uer 
cerimônia de estilo. Aguar

avam-nos os funcionários da N*v
vaoap, que, na medida do possl-
vel, procuravam levá-los para os
locais ondo íicar&o alojados.

DBSCÊnDENTES DB CABRAL

Despertou curiosidade no aeroporto
a -chegada de Dom Vasco Maria Ca<
bral • Dom Manoel Maria Cabral,
descendentes de Pedro Alvares Ca
bral. Foram multo fotografados <
objetos de piadas pos parte de curió-
sos que diziam ser éle* perfeitos con-
tinuadores da façanha de seu ante-
cessor que descobriu o Brasil, vindo
iitd descobrir Brasília.
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Com a presença de Brasília no Planalto
Central, toda uma vasta região
conhecerá novo impulso de progresso.

A Swift, integrada na indústria de
alimentação, orgulha-se da contribuição

que vem prestando ao Brasil,
. e rejubila-se com os idealizadores,

construtores e com todo o povo brasileiro

pela inauguração de Brasília.
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TBATEGO 1NTKNSO

O novo aeroporto, nos moldes do
qua estava funcionando unicamente
ontem, serviu para facilitar em parte
o trabalho dos funcionários encerre-
gados de receber os hóspedes oficiais
e convidados. As empresas d* aviação
sã tem dois balefies i sua disposição.
Para dar vasao ao serviço fizeram um
consórcio por forja das clrcunstân-
cias e todos trabalham febrilmente pa-

dar conta do serviço volumoso
ocasionado pelo trafego intenso.
Aviões chegam a todos os instantes
forçando um desdobramento de to-
dos para um atendimento na me-
dlda do possível. O aeroporto ressen-
te-se ainda de pisos perfeitos em suas
dependências. NSo hi água nem bar
Os funclonirlos du companhias ainda
bem e comem algo que recebem do
avlSo, mas os demais que ali catão
trabalhando nada encontram para
comem ou beber.

OUTROS QUE CHEGARAM

Anotamos tambím a- chegada dos
srs. Marcos de Souza Dantas, presi-
dente i da SUMOC, general Nelson de
Mello, chefe da Casa Militar da Pre-
sidíncia da República, sr. JoSo de
Llma Pádua,' diretor do Teatro MUnl-
cipal do Rio de Janeiro, ara Ana Ami-
Ha Carneiro de Mendonça, sr.' Jogo
Kubitschek de Oliveira, general Amé
rico Braga, Condèssa Pereira Carncl-
ro, coronel Lino Teixeira, príncipe
D. JoSo de Orleans Bragança, ^ra.Ema Negr3o de Lima, jornalista SU-
veira Sampaio, sr. Augusto do Amaral
Peixoto.

CABELEIREIROS

A poeira de Brasília forçou a lm-
portação de 23 cabeleireiros' de SSo
Paulo dos quais 14 profissionais. Vêm
contratados para trabalhar durante
estes rfitados dias. Servirão aos hos-
pedes do governo. Trazem inovações
originais feitas c_pcc.a_rr.enie pita
Herem lançadas em Brasília.

TROCA DE BAGAGENS

Dada a precipitação com que estUo
sendo feitas os trabalhos no aeropòr-
to improvisado têm surgido certos
embaraços. Um deles ocorreu com o
deimtodo Benjamim Farah que nao
escondeu sua insatisfação por ter tl-
do sua bagagens trocada.

_ C-OVBHNADORBS

BRASÍLIA, 20 (De Pedro A. Tei*
xelra) — o avlfio dos governadores
desceu em Brasília cerca das IS ho-
roa. Procediam do Rio do Janeiro
onde estavam concentrados, foram
os seguintes os,chefes de Executivos
estaduais que aqui chegaram acom-
panhados de presidentes das assem-
blelas legislativas estaduais respectl-
vas: Juracy Magafhães, da Bahia;
Parsifal Barroso, do Ceará; João Pon-
tes de Arruda, de Mato Grosso, Cid
Sampaio, d» Pernambuco; Chagas
Rodriffuee, do,Piauí, Luiz.Gartsla, de
Sergipe; Moura Carvalho, do Pará:
Roberto Silveira, do Estado do Rio;
Dinarte Mariz, do R.G. do Norte; e
Munlz Falcão, de Alagoas.

CABELEIREIROS "DESPEJADOS"

Os cabeleireiros paulistas que ini
clalmente haviam sido -alojados no

colaboraram na realliaçfio de Brasi-
Ua, testemunho da capacidade em*
preendedora de nossa gente. Envolvo
numa particular homenagem os hu-
mildes candangos, heróis anônimos ds
vitoriosa batalha da lnterlorltaçlo da
capital. Fazem todos Jus ao reco-
nhecimento da pátria. B em nome
de S. Paulo saúdo em Brasília a
alvorada do grande Brasil de amanht"

ORAÇÃO OnCIAL
DA INAUGURAÇÃO

S. PAULO, SO (Sucursal) — Ao
embarca^ hojs i>ara'Ilià»ili«, u jhIu-
clpe doa poetas declarou estar ner-
voso "nio tanto por viajar de avllo
pela primeira vas em minha' vida,
mas principalmente por participar da
lnauguraçto da uma cidade.''

Depois de comentar a lmpt -táncla
da nova capital, o poeta Guilherme
de Almeida Informou que a oraçlo
oficial da inauguração de Brasília
será proferida am forma de poema
que éle chama de "Heróico Modem!-
zado", O poema tem 130 venos da
chamada medida Vária e 4, na ex-
pretaio do próprio poeta, "bastante
enxuto", pois contêm apenaa onte
adjetivos, num total de 780 palavras.
Por fim, recusando-se a adiantar
qualquer informação sóbre como pre-
parará o poema, úiue apenaa que"para fazer poesia não é preciso co-
nhecer. A arte tem que ser imaginar
da, « por Isto nio quis ir a Brasília
ante* de terminar o poema".

Nova capital inaugurada ...
(Condado da última página) "

da mensagem papal

que possa socavar sua íôrça
afetar sua grandeza e reduzir
sua liberdade'

O texto
diz:

. "Aps queridos filhos do, gran-
de e nobre Braail. A com o
maior júbilo p«ra o nosso cora-
Cio dé país comum, que apro-
veríamos . a oportunidade da
inauguração da nova Capital do
BrasU para dirigirmos a seu la-
borioso e generoso povo a nos-
sa palavra de bênção e dc au-
gurio."Multo nos agrada saber queem tão solenes celebrações, em
que participamos na pessoa do
nosso legado, sobressaem as ce-
rimônias de caráter religioso,
para invocar de Deus novas bén-
cios e favores sôbre a nação
inteira."Da Bahia de Todos os San-
tos a Piratini.iga e ao Rio de
Janeiro, sob o impulso do exem-

Sio 
sempre vivo da nobreza de

nchieta. c encorajado pelas
proezas heróicas das "Bandeiras
do Sul" e das "jornadas do
Norte",, o Brasil, pelo arrojo de
seu presidente, assenta os ali-
cerces da sua nova Capital num
planalto central de seu imenso
e rico território, qual um guar-uiao sôbre os destinos da na-
ção."' .(UPI)• "Brasília há de constituir, assim,
ura marco miliáiio na história. Já
gloriosa das terras de Santa Cruz,
abrindo novos caminhos de amor,
de esperança e de progresso entre
suas gentes, què, unidas na mes-
ma fé a língua, tornar-se-ão aptas
aos maiores eometimentos."Pedimos a Deus que, contlnuan-
do a derramar a abundância de
auas graças, faça do Brasil um»
nação cada vez mgls forte, grandee livre, à luz do evangelho e dos
ensinamentos da Igreja, contra tu-
do aquilo que lhe possa minar a
força, comprometer a grandeza e
diminuir a liberdade."Com êstfcs sentimentos e votos,
ao querido povo brasileiro, hoje
espiritualmente reunido com seu
episcopado e clero, e particular-
mente ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, a todas as
autoridades, bem como aos técnicas
e operários que contribuíram eom
seu esforço para a realização de
t&o grandiosa obra, concedemos de
todo o coração a nossa especial
bênção apostólica".

DISCURSO DO PRESIDENTE
O presidente dá República, dirigin-

do-se aos operários, construtores de
Brasília, ontem, disse o' seguinte: —
Meus amigos e companheiros de

lutas, soldados da epopéia da cons-
üuçáo de Bráslüa, recebo, p.-otun-
(lamente emocionado,: a chave sim-
Mlica da cidade filha do nosso es-
forço, da nossa crença, do nosso
amor a «ste pais. Sou apenas o
guardião desta chave. Ela é tSo ml
nha quanto vossa, quanto de todos os
brasileiros. Falei em epopéia, e re-
tomo a palavra para vos dizer queela marcará, sem dúvida, uma época,
isto é, "o lugar dò céü em que um
astro atinge o seu apogeu". Chega-
mos hoje, realmente, ao ponto alto
da nossa obra. Criando-a, oferecemos
ao mundo uma prova do multo quesomos capaxes de realizar e a nós
próprios nos damos uma extraordi-
nária demonstração de energia, e
mais conscientes nos tornamos das
nossas possibilidades de ação.

Entre o presidente da República,
que vos fala, e vós, trabalhadores de
várias categorias — técnicos, emprei-
teiras, fornecedores, mestres-de-obrss,
operários- e- aprendl.cs, homens da

na de homens, molhados da cabeça
aos pés. porque chorla coplosament*!.
Depois o grande e discreto Nieme-
yer traçou o hotel. Ai-elerou-se o
ritmo de construçSo da cidade. Pu-
seram-sc em movimento as energias,
O fruto aqui está.

Ninguém vos subtrairá a glória de
ter lutado nesta batalha tremenda.
Náo vos esqueceria jamais, traba-
lhadores brasileiros de todas as ca-
tegorias, • quem me sinto lndisso-
lúvelmente ligado. Ell o produto de
nossas angústias, de nossos riscos e
do suor de nossas lides, eis a cidade,
que o extraordinário Lúcio Costa
disse já nascer adulta. Et-la plan-
tada nu coraçüo do BrasU. o seu lu-
gar exato.

Ela as estradas abertas permitindo
que os brasileiros de todos os Es-
tadoei da Federaçáo, venham á sua
Oapltal. Começamos a transportar
a civilização para o Interior. Braei-
lia começou a crescer. O Brasil co-
meçou a crescer Umbóm, mais rá-
pldamente, para recuperar o tempo
perdido.

B' com profunda emoçfto que evo-
co os que, tendo tombado no campo
de batalha, participam também des-
ta vitória final — Bernardo SayAo,
pioneiro de Brasília, que hoje repou-
sa no campo da Esperança, os enge-
nheiros e os candangos que Deus le-
tou pura a paz e para a glória,

Com a maior humildade, voltado
para a Cruz da Descoberta e da Pri-
meira Missa, que Portugal nos con-
(lou para éate dia solene, agradeço
a Deus o que foi feito, Sem a sua
vontade nada se move, náo se er-
gue uma palha aeqyer. A vontade
de Deus ergueu esta cidade. Com o
pensamento na Cruz em que foi ce-
lebrado o Santo Sacrifício, paço ao
Criador que mantenha cada ves mais
coesa a unidade nacional, que nos
de sempre esta atmosfera de paz.
Indispensável ao trabalho fecundo e
conserve em vós, obreiros de Brasi-
lis, o mesmo espirito forte com que
erguestes a .grande cidade."

JK RECEBE A CHAVE
DA CIDADE

Hotel Palace foram posteriormente' Iniciativa privada, que para cá vos
removidos para- apartamentos • dojtransferistes e me «judastes — nes-
IAPC |te« anos de labor incessante, pelos

CLOVIS FORA DE PERIGO

BRASÍLIA. 20 (D* Fábio Mendes,
enviado especial do. Correto da Ma-

dias e pelas noites; • te • formou talvinculo de amizade, se estreitou talestima, se estabeleceu Ul corrente decompreensão, que nos ligamos todoa
para • o mesmo objetivo, qüí se nosnhá) - O deputado C16vls Pestana, fariam comuns os problema im%.d.da bancada pessedista gaúcha, e ex-

ministro da Viaçío, encontra-se fora
de perigo do grave acidente que on-
tem o vitimou, numa das ruas desta
nova Capital, e. o colocou na esta-

un>. A irmanaçüo it quantos aquitrabalharam lembra i construçSo dascatedrais da Idade Média, quando ar*listas anônimos, mestres, aprendizas
-*'animavam' pela ' íí èm Deu* '.m

tlstica como o primeiro deputado íe- cuj. honra se leventaramderal « sofrer acidente nesta cidade,
Hoje, o médico Paulo Nlemeyer JA
podia afiançar que nfio houve ne-

éssea
poemas arquitetônicos:

Brasília só pode estar ai. como
nhuma fratura no paciente, -a»^.^^^?^."^*^
do-«e o temor de que teria ocorrido.« no Brasil noiT«.«f.»n<.„ i ,Z* _T
fratura de crânio, 

'o 
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pertencer. Vlestes. alguns de Mina?estar postando muito bem. NSo per
dendo o seu "falr-play", «llxla.se es-
perançoso de ainda assistir á insta-
laçSo do Congresso, hoje Ainda por
24 horas, o ex-ministro da VlaSo con-
tlnuari em observaçio no Poeto de
Acidente* do IAPI, aguardunda a
chegada de sua espora para ce trans-
ferir pare um dos apartamentos que
está sendo preparado para receM-lo.

GOVERNADOR PAULISTA
EM BRASÍLIA

S. PAULO. 50 <SaCuiv«li — Ern
companhia de tua esposa e do reitor
da Universidade de S. Paulo, o go-
vernador CarvaRio Pinto viajará ama-
nhá cedo para Brasília, a lu.: de assis*
Ur á lneuguraçáo-da nova capital, na
qualidade de convidado «spédal. O
chefe do Executivo paulista deixará
esta cidade ás J "i horas da manhi,
«a a«5o da VASP.

MENSAGEM

A propósito da inau-r-traçáo e chefe

Geral», outros de Estado» limítrofes
a maioria do Nordeste. Caminhastr
de- qualquer maneira até aqui, porertrada» largas e ásperas, porque ou*vistes, de longe, a mensagem de Bri-
sflla: ftorque vou contaram qu* um»
wtrMa nova Iria actiscentar-íe á*outras vinte e utiu da bandeira da
Pátria. Reoortieço e proclamo, neste
momento, que sois expreautóo da tir-
çif propulsora do Brasil. Tfnhels fome
e rtde de trabalho num pais em qur
quase tudo estava atndg po. ts».».

Auitti de.--..e as primeiras horas s
vossa chegada ao planalto; vi como
c-egaste* no trabalho: como vos aol*
maste». homens á procura de um
destino melhor, náo apenas para vós
mesmos, mas também para o noano
pais. Vosso idealismo anlmou-tne a
mim próprio, falais pouco, apenaa e
suficiente, poi* o sofrimento voa tor-
e-s>j íélteü jprirM*!, Hío # por p*t-»*
vraa e aplauso* que manifestais o voa-
**-- *f"Ai>Ji # o •*-.*u.í. irtr.fi que ?Oi
possui: t pela » .-;.

— Set bem -- iodos o sabem —
do Executivo paulista formulou as se* qu* ts* «ptsódta* f.o ergu. :-,*:;¦-. -testa
guintes declaraçSes à imprensa: j cidade, mesmo o* mala òhacurtm fi

*8. Fi .!*. pelo seu governador,
ao acontecimento hiftérteo

gurarlo n* história tpst escrevesiea
eom o votao *wor. Um dta virá ai-

ttm i^ $*. *)7iVi' «£"*""- '^^»- • *"*"* ,w "*"* 80 ^^*' * vo"u
ç*» «ta w>va capital da Repubhtí. f!ÍÍ!.d!.i^Xf*?;Jf fS"8*8*5 ____Sio é mí «m^çSo qm re»=* ^ÍSL^Ts^Sf'._£&JL2?
zado. *** parati ond- patallhou o KiH. ^mSSOL aJ \*Z1«*.'bsndetraate. o .onho dot fitam ¦ la.P* ¦»-?•*¦—»¦* 
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BRASÍLIA, 20 (De Fábio Mendes,
enviado especial) — Com uma con-
centraçáo popular calculada em cerca
de 15,000 pessoas, o presidente Jus-
celino Kubitschek, hoje, à tarde, re-
cebeu a chave de ouro de Brasília,
em ato público levado a efeito na
tribuna gr.init.ca que, em forma de -
pêndulo de relógio, com majestade
romana, sal do Palácio de Despachos
par* te aproximar da massa popular.

Zni primeiro lugar, discursou o sr.
Israel Pinheiro, seguido do sr. Cs-
raldo Fedulo, cuja oraçlo foi aenai-
velmcnte prejudicada pelas evoluções
aéreas de rara audácia, que geravam
repetidos aplausos populares.

Em virtude do atraso do avllo qu*
trazia oa embaixadores dos diversos
países, também se atrasou o Inicio da
referida comemoração, que estava de-
algnada para as 17 h, segundo o pro- %
grama oficial. As 17,08 h, um hell-
cóptero sobrevoou o local, po«sl-
velmente .conduzindo o presidente
Kubitschek. As 17,30 li, precedido
pelos batedores, o sr. Juscelino
Kubitschek -chegou de automóvel ao
Palácio de Despachos, vindo em au*
companhia d. Sara). Kubitschek e at
dua* filhas. Nesse momento, forem
rompidos todos os cordões de Isola-
mento, esforçando-se a Policia do
Exército para garantir o presidenta

sua família.
Subindo as rampas do Palácio de

Despachos, o presidente logo atingiu ,
passarielra (no segundo andar) que

o levaria á tribuna pública. Segui-
ram-lhe os sra. Israel pinheiro, Jango
Goulart, as duas filhas do presiden-
te, e ar*. Israel Pinheiro, os únicos
que permaneceram na majettosa tn*
buna, f»*]

Nas comemoraçóes de ontem, rm
Praça dos Três Poderei, notava-se á
evidência a falta de parlamentarei.
Um máximo de trinta, entro mais d*
100 deputados e senadores presente*
era Brasllii, compareceram àquela
festividade. A maioria, porém, d*
camisa e calça esportes, fora do p*-
Ianque reservado ás altas autorida»
des. Na primeira fila dêsse palanque,
encontrava-se todo o Ministério do
atual governo, acrescido do cardeal
d. Carmelo Mota, de 8fio Paulo, doa
p-esldente* do STT. do TFR, do Trl-
bunal de Conta* da Unláo e dos go*
vtrnadore* de Minas, Paraná, Mato
Grosso e Golas, consvltor-gera! da
República * procurador-geral,

¦ Üômento à» 1Í.10 h, o presldent'
Kubltschel. falou, lendo um discurso
que demorou exaUmentt 13 minutos,
Por uma ves, parou d* ler seu dis-
«urso para deixar passar uma tsqua-
•Air... d* FAB em evoluções. Depois
de ler o teu discurso •- str gene*
rotament* aplaudido, o presidente d*
República ainda voltou a ocupar p<>r
malt dua* ou três vêzea o microfone,
em improvisos nos quais fatia pe-
quenas comunicações ao* presentes
como (ôbr* 0 sino d* Vil* Rica que
«ataria Instalado no prédio do 8u*
premo, etc. em geral náo bem ouvi*
das, rr.-: vlrtud* do apxrelhamento
deficiente dos alto-falante* aü dlt-
posta*.

No melo d* mullldlo. viam-t* vá-
ria* autoridades da República que
náo haviam sido convidada* para o
palanque oficial. Multas dela*, a
fixensplo de deputados « **Ji*dor«s.
traja*-*» roupas '=: ¦¦•¦>. firtndo
mal* a cômodo fora do imhte-.(*
oficial.

ttm -wguid*. o presidente foi p*r*
o aeroporto r«c**>«r o t*rd«*l Cer*-
.'»..-». legado papei.

PROGRAMA DE AMAKHA

Criança: a* li h^ra* — Almoço of«-
¦reesdo por S. bi, « prttti4tiw* *»
RepúM--» a 8. t*a. RviU, o Cr-
áttl Manual Cone*)?** C«r*j*tra. Ie-
j*d/j peaUfieto, L-teal — Ptlátio ia
A.vor*d*. Traje — Pa***t«; »p** a
slíaAçr», 8. Eu, o prt».--l*n.« da
HupúíAc* « I. ta*. Irns. *;>:'*¦
rio m principal» ponto* t* ênsúta;
á* líh,«*m — ftnlsitnu*. para Si---
Pis!--?, d* 9. Es*. S-"rp*. r, C*r9aa'.
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Camelôs c escoteiros . . .
(Conclutio ds última página)

no logo. Condução 6 n colsn
mais difícil quc existe, O.
ônibus, - raros o npinhndos,
transitam por Itinerários mis-
teriosos, carregando cargas o
mais cargas dos admiráveis
candangos, que sfio os reis
da cidade. Táxis, atualmente,
há muitos, importados do Rio
c de São Paulo a sessenta
contos :'i cabeça. Os locais,
que não usam taxímetros,
cobram os preços que bem
entendem. Quem, no hotel,
verifica que esqueceu a cs-
cova de dentes cm casa, pagaum conto e trinta por outra— um conto de táxi, trinta
mil réis de escova.

E os camelôs?
MAFUA DO CANDANGO
Não tem jeito, nossa vo-

cação é para o mafuá. O dr.
Juscelino provoca uma infla-
ção danada para construir
uma cidade, Nicmaycr pro-jota a Praça dos Três Podo-
res, que será uma das mais
belas do mundo, vem gentede todo 'canto para assistir àinauguração de Brasília, pro-gramam-se solenidades defraque e cartola, mas o queacaba acontecendo é um
superparque de diversões.

O hall do hotel de Turismo
foi invadido por uma hordade camelôs. Tem de tudo,Um sujeito, munido de umavitrola de pilha, toca incan-eàvelmente uma música — ohino-valsa do Brasília, kvendedor de discos-cartão-
postal. A música é gravadaem papelão, sobre uma foto-
grafia colorida do Palácioda Alvorada. Há um ca-Jhorda que muniu-se dc ar-cos e flechas, enfeitados do
penas, para vendê-los aosturistas americanos que apa-recerao por aqui à cata deÍndios. E um outro, percorrebar e corredores com umtriângulo dc matéria plásticabranca, onde se vê um rp-trato do presidente Kubits-chek, uma pilastra do Alvo-rada e o Palácio do Con-
gresso.

—• Vim do Rio de aviãover o movimehto, conta.Isso aqui mandei fazer, só
para cobrir a despesa daviagem.

ESCOTISMO INESPERADO
Brasileiro sempre foi refratá-rio ao "week-end" como insti-tuli.âo organizada. O que o ex-

cursionismo verde-amarelo não
conseguiu em seus anos de lu-
ta a festa de hoje alcançou,
mordendo a curiosidade da nos-
sa gente e despertando um es-
pirito esportivo até então ador-
niecido em bêrco esplêndido.
Brasília transformou-se num
gigantesco "camplng". O cida-
dão chega, escolhe seu palmode terreno, encosta o carro.

caminhão ou camioneta, earma suo barraca do escotei-
ro. Mas há os que tentam o"raid" com requintes. Comofoi o caso do gaúcho Francis-
co Alves, dc Cachoeira do Sul.Francisco saiu n 24 de agôs-
to de sua cidade, numa carre-ta puxada por dota cavalos, cmcompanhia da mulher e quatrofilhos menores. Viajou até Sôo
Paulo e dal seguiu por São Car-los, Araraquara. Barretes, Fm-
tal, !';,¦,!,,, ftumblãiu Muni*nhos, Goiânia c Anápolis, che-
gando a Brasília no dia 19. Naviagem só teve um percalço
quando a carreta pediu aposen-
tadorla. em Rio Claro, ontfo
uma Indústria o auxiliou a re-
formft-la. Em Brasília o via-
jor está enfrentando o dramada ausência do milho para asua valente parelha: Pioneiro oZonhR. Êle espera que o go-vérno adquira a carreta para o
museu que guardará ecos c fa-
canhas da epopéia mudan-
clsta. Não sabe como consegui-rá tal coisa, mas tem esperan-
ças.

FAR-WEST MODERNO

Nas proximidades da praçadoa Três Podíres a Volkswa-
gen armou um circulo de 40
camioneta, lembrando aque-
las cenas de western, quandoas carroças dos pioneirosacampam para esperar o ata-
que dos Índios. A.s camione-
tas estão equipadas de arma-
rio embutido, mesa desmonta-,
vel, fogão, bancos acolchoados
que armam uma cama de casal .
e outras facilidades de viagem.
Todas serão vendidas em Bra-
sHla após a inauguração, mas
a fábrica pretende iniciar uma
linha de montagem desse tipo
de veiculo, próprio para via-
gens ou para quem é obrigado
a viver e trabalhar no Interior.
De ontem para hoje as cami-
onetas receberam como hós-
pedes os visitantes que se en-
contravam em dificuldades
para obter alojamento,

O l,ion's Ülub também fôz o
seu acampamento, o qual pos-sui um aspecto iiiais militar, a
começar pelo blblco azul do
comandante em chefe da ex-
pedlçôo que reuniu "leões" do
Rio, São Paulo e Belo Horlzon-
te, o sr. Augusto de Lima Fi-
lho. São quase cem "leões",
dormindo em barracas de lona.
sobre colchões, e dlvertindo-se
a valer com êste retorno aos
tempos do serviço militar. O
acampamento possui gerador,trem de cozinha e um serviço
de assistência médica comple-
to, dispondo Inclusive de mé-
dico e condições para realizar
qualquer intervenção cirúrgl-
ca. Uma estação de radloama-
dor foi montada.

O DURO E' DE QUEM FICA

Este alegre ar de peraltice
juvenil com que os visitantes
se lançam ã vida ao ar livre, er-
guendo barracas e improvisam

MAGISTRADOS
DO ESTADO
DA GUANABARA
CONTINUARÃO
A RECEBER
PELA UNIÃO
O Tribunal de Justiça do as

tado da Guanabara julgou pro
judicado, ontem, representação
do desembargador Bulhões dc
Carvalho, vice-presidente, no
sentido ue ser resguardada a sl-
tuação constitucional da magia-
fratura desta cidade, cm face da
transferência da capital federal
parn Brasília. A decisão do Tri-
bunal de Justiça decorreu do falo
dc a Lei do Organização Judi
ciaria de Brasília reconhecer, à
magistratura do Estado da Gua'
nabara, do investiduta anterior à
data dc hoje os mesmos direitos
dos magistrados dc Brasília. Des'
ta forma, os magistrados do ex-
Distrito Federal conservarão seus
direitos em face da União, como
aposentadoria, monte-pio, deven
do ainda receber pelo Tesouro
Nacional.
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do churrascos, enfrentando ca-' -mas de vento e íogareiros a
querosene, retrata bem o clima
artlficl.il que Brasília vive nes-
ses dias de festa. Os que vie-
ram de qualquer maneira, paraficar de qualquer maneira,'"apenas" dois ou três dias.• encantam-se com'tudo. acham
graça nas dificuldades c fri-
zam a necessidade de vencer as
dificuldades iniciais com espi-
rito pioneiro. Geralmente dis-
cursam sóbre o assunto, dltan-
do regras e traçando planos de
vidac conduta. Alguns elogiam
até a poeira, achando que dá
côr local, vida e juventude ã
nova capital.

O grupo minoritário — nquè-
le que velo'para ficar — já náo
vê as coisas de modo tão otlmis-
ta. Na próxima semana, quan-do os caravaneiros entusiastas
regressarem ao bem-bom e ao
conforto de seus lares, eles con-
tinuarão comendo a poeiraamarelada, metendo o. pé na
lama e lutando para adaptar-
se as exigências de uma cida-
de ainda inacabada. Aquilo
tudo que foi mocidade diverti-
da dos tuíistas transformar-se-?
& na. dura rotina daqueles quevieram para povoar a terra
prometida.

— "Ai que saudades dò as-
falto esburacado da minha
Velhacap", disse-nos um fun-
clonárlo do Supremo Tribunal
Federal, após um giro pela cl-dade. que o deixou "acandan-
gado" Inteiramente: isto é,
amarelão de poeira. E' a sau-
dade que começa a dar comi-
chão nos que vieram para fl-
car. ,
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(Conclurio ds última patina)

dor Moisés Lupion e sua comi-
tiyn chegou a Brasília cerca das
14 hora?,

CORPO DIPUOMATICO
Já ao anoitecer representan-

tes diplomáticos dc quase meia
centena dc países chegaram aBrasília, transportados rçor "Con-
vaira" dc voo.'i especiais. O ai,
Raul de Vicenzi, chefe do cerl-
monial do Itamarati comandou
pessoalmente a recepção e cn-caminhamento dos embaixado-
res ao, hotel. Neste serviço foi
coadjuvado por cônsules e re-cepcionistos.

BRASÍLIA, 20 (de Pedro H.Teixeira) — A grande afluên-
cia por via aérea a Brasília for-
çou medidas de emergência por
parte do pessoal encarregado de
receber os convidados e hóspe-
des íociais do governo. Foi
aberto ao tráfego o aeroporto
situado na ala sul do plano pi-loto. Por eles estão aterrissando
todos os aviões especiais, fican
do a parte propriamente comerciai e de avião de carreira no
aeroporto que ontem era o úni'
co utilizado. Em seqüência inr
pressionanle descem aviões deminuto a^ minuto. Embora não
esteja ainda conclyldo (não hásequer um bebedouro), a medi-
da de emergência serviu paraimpedir centralização na antiga
estação aeroviária o que obriga'
tòrlamente. traria maiores pro-blemas para todos,

PRIMEIRO AVIAO '

Às 9,30 horas desceu o primei-ro avião no aeroporto destinado
à receber aeronaves que trans-
portassem convidados oficiais do
governo brasileiro e mais os
aviões de vôos especiais. Entre
os passageiros deste primeiro vôo
encontravam-se os generais Stê-
nio de Albuquerque, Nilo Sucu-
pira, Oswaldo de Araujo Mdtla,
gen. Souza Aguiar, comandante-
geral do Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro, almirante Para-
guassu de Sá e outras autorida-
des. O gen. Justino Alves Bas-
tos, comandante da Primeira Re-
gião Militar, que era esperado no
aeroporto por oficiais seus co-
mandados, não viajou neste
avião.

rentes. Traziam a bordo 51 ca-detes da Escola Naval, 82 da Ae-ronáutica, comandados pelo te-nçnte-avlador José Diniz o maÍ3lhas Negras. Vieram a Brasília50 da Academia Militar das Agu-
para o desfile que sc efetuaráamanhã na avenida principal danova capital brasileira.

Com um conjunto musical lm-
provisado e grande alarido, de-sembarcaram os automobilistas
que irão participar da corrida dc
23 próximo. Vieram acompanha-
dos de diretores do Automóvel
Clube do BiUsil, quo é o promo-tor da prova. Entre os corredo-
res estavam 03 conhecidos ases
do volante Celso Lara Barbieri,
Cyro Caiics c Chico Landi.

GRUPO RELIGIOSO

Dom Jaime de Barros Câmara
desceu--do avião em companhia
de. d. Augusto Alvaro da Sil-
va, primaz.do Brasil; dom Luiz
Moucinho, monsenhores Augusto
Acerbi c Alberto Ricariço, êste
último secretário da Embaixadu
da Santa Fé junto ao governobrasileiro.

Falando à reportagem, d. Jai-
me Câmara disse dò sua satisfb-
ção por sentir quo a nova Capi-
tal do pais nasce sob o signo da
bênção do Papa e da Cruz de
Nosso Senhor Jesus Cristo,

PARLAMENTARES

Os membros do Congresso há
dias que estão.chegando >. Brasi-lia em grupos dispersos. Alguns
preferem a estrada de rodagem,
mas a, maioria vem mesmo de
avião. Cerca de 20 desembarca-ram de um avião às 10,30 hs. de
hoje em Brasília, acompanhados
de membros de suas famílias. En-
tre os que chegaram hoje no ae-roporto improvisado, anotamos
os srs. Abelardo Juremu", lider damaioria na Câmara; Alaim Mello,
Benjamin Farah, Hermógenes
Príncipe, Adelmar Carvalho, 'Bo-
cayuvn Cunha, Nbpoleão Fonte-
nelle, Carvalho Sobrinho e ou-tros.

HOMENS DE CINEMA
Viajando em um mesmo avião,

chegaram à nova Capital os srs,Harry Stone e Severiano RibeiroJúnior, conhecidos homens domundo cinematográfico. Asseve-íiim que não vieram só para as'sistir os festejos mas também
vieram tratar de assuntos concer-
nentes a cinema. .

SETE BRIGADEIROS
É grande o número de oficiais

oue aqui estão .chegando neste
últimos dias. A maior parte panaassistir os festejos e solenidades.
Depois retornarão ao Rio, aguar-dando que Brasília lhes ofereça
condições normais de habitação.
Entre os que ontem chegaram aoaeroporto anotamos os nomes do

náutica, brigadeiro Reynaldo dc dendo o teu !'falr-play", dlzla-s* es
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' CONFUSÃO NO TRAFEGO
Dada a improvisação quc do-

minava por Inteiro no aeroporto
improvisado, houve um princi-
pio de engarrafamento nas pis-ias, obrigando as aeronaves a fa-
zerem manobras para normali-
zar a situação. Isto ocorreu quan-do pousou o segundo avião.- Pos-
teriormente medidas foram to-
madas para sanar a irregulari-
dade,

CADETES >
Em intervalos de poucos minu-tos pousaram em Brasília três, . ..  

aviões de três companhias dife- chefe do Estado-Maior da Aero-

Carvalho c os brigadeiros Juss-aro Fausto db Souza, AdamastorBeltrão Cantaliee, Dario Azam-buiu, que aqui chegaram cm um'avião cspec.nl de uma compa-nhia particular, Juntamente comseus familiares c outros oficiaisNáo foram recebidos com qual-quei- cerimônia de estilo. Aguar-davam-nos os funcionários da Novacíjp, quc, na niccHUa do posaivel, procuravam levá-los para oslocais onde ficarão alojados.

DESCENDENTES 
*DE 

CABRAL

Despertou curiosidade no aeroporto
a chegada de Dom Vasco Maria Ca-
bral e Dom Manoel Maria Cabral,
descendentes de Pedro Alvares Ca-
bral. Foram multo íotognafados ,«objetos de'piadas por parte ele curío.-
sos que diziam ser cies perfeitos eon-
tlnuadores da façanha de seu ante-
cessor que descobriu o Brasil, vindo
eles descobrir Brasília,

TRAFEGO INTENSO

O novo aeroporto, rios moldes do
que estava funcionando unicamente
ontem, serviu para facilitar em parte
6 trabalho dos funcionários encarre-
Cados dc receber os'hóspedes "oficiais
e convidados. As empresas de aviação
só tem dois balcões à sua disposição.
Para dar vasSo ao serviço fizeram um
consórcio por força das rimmstnn-
cias e todos trabalham febrilmente pa-
ra dar conta do serviço volumoso
ocasionado pelo tráfego intenso.
Aviões chegam a todos os instantes
forçando urp desdobramento de to-
dos para um atendimento na mc-
dida do possível, O aeroporto ressen-
tc-se ainda de pisos perfeitos cm suas
dependência*. Não hi água nem bar
Os funcionários das companhias ainda
bem e cmem algo que recebem do
avião, mas os demais que ali estSo
trabalhando nada encontram para
comem ou beber.

* OUTROS QUE CHEGARAM

' r' " .: "H

Com a pre"sença de Brasília no Planalto
Central, toda uma vasta região
conhecerá novo impulso de progresso.

A Swift, integrada na indústria de
alimentação, orgulha-se da contribuição

que vem prestando ao Brasil,
e rejubila-se com os idealizadores,
construtores e com todo o povo brasileiro

pela inauguração de Brasília.
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Anotamos também a chegada dos
srs. Marcos de Souza Dantas, presi-
dente da SUMOC. general Nelson de
Mello, chefe, da Casa Militar da Pre
sidincia da República, sr. João dc
Lima Pádua, diretor do Teatro Muni'
cipal do Rio de Janeiro, sra Ana Amé'
lia Carneiro de Mendonça, sr. JoSo
Kubitschek de Oliveira, general Amé-
rico Braga, Condessa Pereira Carne!
ro, coronel Llrto Teixeira, príncipe
D. JoSo de Orleans Bragança, sra.
Ema Negrão de" Lima, jornalista SU
veira Sampaio, sr. Augusto do Amaral
Peixoto.

CABELEIREIROS

A poeira de Brasília forçou a lm-
portação de 22 cabeleireiros de- SSo
Paulo dos quais 14 profissionais. Vêm
contratados para trabalhar durante
è&tés agitados dias. Servirão aos hós-
pedes do governo. Trazem inovações
originais feitas especialmente pana
serem lançadas cm Brasília.

SEDE D<? BNDE

O ex-mtnistro Lúcio Meira chegou
a Brasília' ac.impnnhado de' família-
res e .aqal permanecerá trabalhando
Afirmou convictamente que amanhã
mesmo o Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico (BNDE). alu-
almcnte sob sua direção, instalará sua
sede aqui cm Brasília, ficando no' Rto
uma filial, Nüo trouxe * familia tô-
da pois tem uma filha estudando'no
Rio e. como se sabe a meta edu
racional em Brasília nSo atingiu ain-
da nem a fase superior.

perançoso de «Inds assistir à Insri
laçSo do Congresso, hojo Ainda por
M horas, o cx-minlstTo d« VlaSo con-
tlnuará er\ observação no Posto de
Acidentes do IAPI, aguardando a
chegada de sua espófr pira se trans-
ferir pana um dos apart«mcnto& que
está sendo preparado para recebe-lo.

GOVERNADOR PAULISTA
;::.: sitAStMA

&. PAULO, 20 tSueurtal) — Em
companhia de sua esposa e do reitor
da Universidade de.S. Paulo, o go-
vernador Carvalho Pinto viajará ama-
nhã cedo para Brasília, a tim de «sais
tir à inauguração da nova capital, na
qualidade de convidado especial. O
chefe do Executivo paulista deixará
esta cidade ás S,30 horas da manhã,
cm avião da VASP,

¦ '.*/ ''

MENSAGEM

A propósito da inauguração o chefe
do Executivo paulista formulou as se-
guintes declarsções _ Imprensa:

S. Paulo, pelo scu governador,
assòcla-sc ao acontecimento histórico
do dia 21 de abril de 1960. a inaugura-
ção da nova capital da República,
NSo é sem emoção que vemos reali-
zado. nas paragens onde palmilhou o
bandeirante, o sonho dos Inconflden
tes e do patriarca da independência
e dado, dessa forma, um passo ião
importante para o, desenvolvimento
do pais, cm termos de equilíbrio har-
mõnlco entre tôdas aí suas parcelas.Êste o significado fundamental de
Brasília: vencer os desequilíbrios e
contrastes que marcam a paisagem
socjal e econômica brasileira. Acre-
dito quc a InteriorizaçSo da capilil
possibilitará tão justo anseio do nosso
povo e os sacrifícios de. todos exigi-
dos para que éle pudesse sc tornar
realidade. hão de ser assim compen-
sados pelos benefícios decorrentes.

Congratulo-me pois com o pre-sidente Juscelino Kubitschek de Oli-
velra e com todos que com sua exa.
colaboraram na rçalização de Brasi-
Ha, testemunho da capacidade em-
preendedora de nossa gente. Envolvo
numa particular homenagem os hu-
mlldes candangos, heróis anônimos da
vitoriosa batalha da interlorizaçâo da
capitai. Fazem todos jus ao reco-
nhecimento da pátria. E cm nome
de S. Paulo saúdo em Brasília a
alvorada do grande Brasil de amanhS"

ORACAO OFICIAI.
DA INAUGURAÇÃO

S. PAULO, 20 (Sucursal) - An
embarcar hoje para Brasília, o prin-clpe doa poetas declarou estar ner-
voso "não tanto por vlsjar de avião
pela primeira vez em minha vida,
mas principalmente por participar da
inauguração de uma cidade.""

Depois de comentar a imnorlinela
da nova capital,, o poeta Guilherme
de Almeida Informou que a oraçXooficial da Inauguração de Brasília
será proferida em forma de poema
que élc chama de "Heróico Moderni-
zado". O poema tem 130 versos dachamada medida vária e è, na ex-
pressão do próprio poeta, "bastante
enxuto", pois contém apenas onze
adjetivos, num total de 760. palavras.Por fim, recusando-se a adiantar
qualquer informação sobre como pre-parará o poema, disse apenas que'para fazer poesia não é preciso co-nhecer. A arte tem que ser Imagina-
da, e por Isso não quis Ir a Brasília
antes de terminar o poema".

RESULTADO
DO CONCURSO
DE MONOGRAFIAS].
DA REVISTA >
DO SERVIÇO PÚBLICO'
Por portaria do. diretor da Re-vista do Serviço Público, sr. Es-tevão Lyrio da Luz, estão convo-

cados os candidatos do concursode monografias da Revista doServiço Público, a fim de assis-tirem ao ato de identificação dostrabalhos apresentados e toma-rem conhecimento do Vcsultado
p classificação dos concorrentes.
O endereço é Palácio da Fazenda,
Serviço de Documentação do
DASP, sala 621. A identificação
será feita às 11 horas do próximodia 29. Os prêmios são no valor
de 15,10 e 5 mil cruzeiros, além
de menções honrosas, que farão
jus à publicação d* trabalhos na
Revista do Serviço Público,

Nova capital inaugurada ...
(Conclusão da última página)

que possa socavar sua força,
afetar sua grandeza e reduzirsua liberdade"

O texto da
diz:

mensagem papal

TROCA DE BAGAGENS

Dada a precipitação com quc estão
sendo feitos ns trabalhos no aeropor-
to improvisado tèm surgido certos
ertibaraços. Um deles ocorreu eom o
deputado Benjamim Farah que.nâo
escondeu sua insatisfação por ter ti-
do sua bagagem trocada.

MUITA POEIRA

Há muita poeira nas pistas do aero-
porto.. Quando um avião manobra,
uma nuvem escura espanta a todos
que se encontrem nas proximidades.
O vento sopra forte cobrindo as de-
pendências de pó, isto quando nfio
causa danos, como • ontem ocorreu;
quando uma porta de vidro foi redu-
zida a estilhaços. ... 

AS RECEPCIONISTAS
' Todos os aviões especiais que Ua-

zern hóspedes c convidados do go-
vêrno aqui chegam com uma' recep-
clonlita contratada no Palácio do Ca-
tete. Aprcscntam-se uniformizadas c
procuram colocar os visitantes pl*r
namente á vontade. Conduzem-nos aos
táxis paulistas que já oa esperam no
interior do aeroporto e voltam a pro-
cura de outros. .

GOVERNADORES 

BRASÍLIA, 20 (De Pedro A. .Tel-
.M-nai — o avião dos governadores

cie. cru ém Brasília cerca das 18 lio-
-- I"»- *-¦¦»--* ¦* *— -'.-. rt I Ji- tm-t-..'mm~
**•*•¦ • .-....,..,,.,, MW »«-,. Wç «1,11 .'¦ 1, 11

onde estavam concentrados. . Foram
u.i seguintes os chefes de Executivos
«stadiiM:? quc aqui chegaram acom-
panhados de presidente* das assem-
bléías legislativa* estaduais "¦¦»'¦¦'-
vas: Juracy Magalhães, da Bahia;
Parslfa! Barroso, do Ceará: Joio Pon-
tes de Arruda, de Mato Groaso, Cid
Sampaio, dc Pernambuco; Chagas
Rodrigues, do Pisul, Luiz Garcia, da
Sergipe: Moura Carvalho, do Pará;
Roberto Silveira, do Estado do Rio;
Dinarte Moríz. do R.G. do Norte; e
Muniz Falcão, de Alagoas,

MU

CARDEAL FICOU COM
ARCEBISPOS

BRASÍLIA. J0 tDe Pedro A. TeJ-
xelrál — O cardeal d. Jaime de Bar-

"Aos queridos filhos do gran-de e'nobrfi Brasil. Ê com o
maior, júbilo para 6 nosso cora-
ção de país comum, ,que apro-veltamos a oportunidade* dainauguração da nova Capitando
Brasil para dirigirmos á seu lá-
boripso e generoso povo a nos-sa palavra de bênção ç de au-
gúrlo^ ¦•

"Muito nos agrada saber queem tão solenes celebrações, cA
que participamos na pessoa donosso legado, sobressaem as ce-rimônias de caráter religioso,
parainvocar de Deus novas oên-
çãos e favores sobre a naçãointeira.

"Da Bahia de Todos os San-
tos a Piratlnirtga- e ao Rio deJaneiro, sob o impulso do exem-
plu iênipre, vivo ds nobreza ds
Anchieta. e encorajado pelas
proezas heróicas das "Bandeiras
do Sui" e das "jornadas do
Norte", o Brasil, pelo arrojo de
seu presidente, assenta os ali-cerces da sua nova Capital num
planalto central de seu imensoe jico território, qual tan guaí-diao sobre os destinos da' na-
Ção." <UPI)"Brasilla há de constituir, assim,um marco mlliátio na história. Jé
gloriosa das terras de Santa Cruz.abrindo novos caminhos de amor.de esperança e de progresso entresuas gentes, que. unidas na toes-
ma fé a lingua, tornar-se-So aptasaos maiores cometimentos."Pedimos a Deus que. contlnuando a derramar a abundância -de
suas graças, faça do Bradl umãnação cada verç mais forte, grandec'livre, S lúz dò'evangelho e dos
ensinamentos dá Igreja, contra tu-
dò aquilo que lhe possa minar aforça, comprometer a grandeza e
diminuir á liberdade.

"Com ástea sentimentos e votos,
ao querido povo brasileiro, Woje
espiritualmente-reunido com -seu
epircopado e clero, e particular-mente ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, a tôdas as
autoTldadss.-bem como aos técnicos
e operários qus contribuíram com
seu esfòroo• para- a -realizaçAo- de
táo grandiosa obra, concedemos de
todo o coração •»• nossa especial
bénçfto apostólica",

DISCURSO DO PRESIDENTE

O presidente da Rejpública. dirigtn-
dorsr aos operários, construtores de
Brasília, ont«m. disse o segulhte: -
Meus «migos e companheiros de

iuUis, soldados na epopéia da cons-
truçjío de Brasília, recebo, profun-
damente emocionado, „ chave íim-
bélica da cidade filha do ixuso eê»
forço, ds rip—t crença, do nosw

*. "í* -parii,- 'v'>ir 
,;\>r !"'.,. «v <»

ItuardlAo desta chave. Ela é tão;«fil-
nha quanto vossa, quanto át todot té
brasileiros. Falei, em epopéia, e re-
torno * palavra" para ve» dizer qut
ela marcará, tem dúvida, uma época,
isto é,- "o- lugar do eéu em que um
astro atinge o teu apogeu". Chega-
mos hoje, realmente, ao pohto alto
da notsa Obra. Criaitdo-a, oferecemos
ao mundo uma prova tta muito que
somo» capazes de reilfxsr t a nô»
próprios nos damos um* extraortfl-
nárlá demonatraçãi) de energia, e
mais conicleiiMs no» tornamos át*

\tt» C-tmt» preferiu ficar alojadojnW!*M ixwsibíltdade* _t açjn

;com o* arcebispo* «m apartamento! Entre o piesidentá da ftepâblicà,•do IAPC «o invés t\t *<• hoH>-HM-, rto;;qi*e vos fa?*. e vèí, trateKuderes it
Brasília Palace Hotel de acdrdo com!vária» í-ategsri** — téentcs*. eme-ret-
o q«e foro prtviamcnfe troado petàjtefrB&.temeeCi&rss. raelre*-d*-<*;:«.

. ltam*í»H ! operário* » aprendizes, twmiei-,s <í*
Sürtciaitiva prtrada. qu« para <rt vosCABEU3REIROS DESPEJADOS*

Oi íVtwlei.-r.-ro» pau|i*U< que ,-.,.
csalm«nte haviam sido «iajadoa no
%_%\_\¦ ?sfe?s fSSSSt **tMtS__r__BBtt
removido* par* «parttcmetsK» dtai
IAPC.

CL6VIS «XHRA DE PERIGO

trarwferistt* e me a]ud*»íes — ntt»
t«* mt» de Ittxrt tocetsatite. pele»«!•>' • peiat noites, re formou tal
vínculo át mt-tuát. t» estreitou Ul
*****-. as *í*5â"«PS>i *»5 corrnla Ar
compreensie, q_, . Mf 'Xiçism toam
par* o eaesatso o.,. ,\n, qu» j, «t»
tt-tt—i tat-iam os p»W#m*» tt trtát
ma. A trrsaisaçSo ét «tunle* *qui
trabalharam l«r.hrj . rmatruçio «at
«atuíra;? r,> latir Mtákt, ^nnáo *r-
tmtum tateátm, txmtmm, mtmt\-Mse *ni«*v*jss r**a tt ent Dtm. tm:

vistes, de longe, * mensagem de Bra-
sllia; porque voz contaram que uma
estreia nova iria acrescentar-se *_•
outras vinte e uma da bandeira'da
Pátria. Reconheço e piuvl.ir.io, neste
momento, que sol* expressüo da fôr-
ça propulsora do Brasil, Tlnhels fome
e ride de trabalho num pais em que
quase tudo estava ainda por fazer.

Assisti desde aa primeiras horas a
vossa chegada ao planalto; vi como
pegastes no trabalho; como vos ani-
mastes, homena á Êrpcura de um
destino melhor, nãn apenas para vós
mesmos, mas também para o nosso
pais. Vosso idealismo animou-me a
mim próprio. Falais pouco, apenas o
suficiente, pois o sofrimento vos tor-
nou sérios, graves. NSo é por pala-
vras e aplausos que manifestais o tos-
so agrado e o entusiasmo qu* vos
possui: c pela ação. '

— Sei bem — todos o sabem —
que os episódios do ergulmento desta
cidade, mesmo os'mais obscuros fi-
cur.irflíi na história que escrevettes
com o vosso suor, Um dia vlri ai-
guem que fixarA né papel a vossa
vida do eniidmiffo.*. As Rcraç&cs fu-
1ur9? deseJsrSo «abar' tudo o q«*
aconteceu na Capital da Esperança.
E hfio de rememorar, por certo, a
iniciativa generosa *t> alguns aml-
gos meus, que, diante dss clificulda-
des para a primeira acomodnçüo do
presidente da República no deserto,
obtiveram por empréstimo quinhen-
tos mil cruzeiros e construíram ésse"Catetlnho", rústica habltaçfio, a pri-
meira casa de Brasília, hojo entre-
gue ao paliimònlo histórico. Quero
agradecer, agora, dr público, a inl-
ciatlva que me permitiu dormir abri-
gado np dia in de novembro d* 19SS.

Recordo — que á ver outra vejs
com 9 coraçío — como «e tlvease
acontecido hi poucos minutos, o meu
primeiro encontro com os candangos,
com primeiros cinqüenta gloriosos e
humildes brasileiros qua sofreram e
viveram aqui. Era uma meia eentu-
na de homens, molhados da cabeça
aos pés, porque chovia copiosamenR'.
Depois o grando e discreto Nlemc-
yer traçou o hotel. Acelerou-te o
ritmo de construçSo da cidade. Pu-
seram-se em movimento as energias,
O,fruto aqui esti.

Ninguém vos subtrairá a glória de
ter lutado,-nesta batalha tremenda.
NSo vos c.v.iio-en.1 jamais, traba-
Ihadores brasileiros de iodas as ca-
tegorlas, .-> quem mc sinto indisto-
lúvelmente ligado. Eis o produto de
nossas angústias, dc nonos riscos e
do suor de nos-Jas lide», eis a cidade,
q)ie o extraordinário Lúcio Costa
disse ji nascer adulta. Et-la plan-
tada no roraçüo do Braill, o sau lu-
gar exato.

Xis as estrada* aberta» permitindo
que os brasileiro* de todos ot tt»
tados da Federaçio, renham i su»
Ospitaí. Começamos a transportar
a cívlllzaçio par* o Interior. Bra*l-
lia começou a crescer. O Brasil co-
mejou a crescer também, m»ts rá-
pldamente, para recuperar o ttmpo
perdido.-, i

%',<tm profunda emotio que ero-
co o* que, tendo tombado no campo
<íe baUtlhí, participa» também dtu-

Hírüârdo Sajrid,
pioneiro de Brasília, qut ho}« rtpou-
sa no campo da Btperança. os eng**
nheirot • ot c*Bda*got que Deua U-
tou para * paz « para a glória,

Com a maiof, humildade, voltado
para a Crua da 'Descoberta * da Tt.-
meir* Mfw*. que Portugal no* cen-
fiou par» iate dia solene, agradeço
a Deus o que foi feito, sem a tua
vontade nada te mtn, rito t« er-
RU* uim p*itl* tro. ;*r A vontttfe
de De:,, ergueu est* cidade, Com o
pensamento, na Crua em qu* fot ***
iebrado e Saeto g*erifício. peço to
Criador qu* mantenJsa cada ve* meia
coea* * unidade naeiMial. qut »«»
d* tttnptr ni* m:rr.'tftt:t dt aat.
lndi»p«wriiftl ao trah*lho feeusdo e
conter** wn ft*. oUfttrf* tt Br*;--
U», o —trtmt> <S$A*Vt9 ttnt rtm qu*
trjttwu» a gr»»d« íidtde."

rnrK.P.AMA DE AMAN1M

Ufa » — A* 9 hora* — rt*u ê*
t'r!:,-;çi. «js ti r ---. — /Xtm9%0 ttt»
taiê* ssr S, S*At p pr«Td«f.t» ti
Repúbltõt a S. Ex*. Krma. o Car-
¦5#aS M*rt'i«t Conçafet* Crfrjtat. {•>
t_án par.ütisi». Local — r»;V;« 4*
Alvtmim, Itto. — Pmtw. tptt m
t*.r:t_r>. S. Et*, o preriir^-» áã
República • A, Es*. Kt~*. %Mf»
tio m xtf.wij.iim peraint át r\t-tíi_t-.
*t lSh.<84« - X^fearqu*. par» S4->

BRA&CUA. tt (Se róbio Mcnéoa.
r—.'..-. t*?tti.<. <Jo Ct-rrt» «a HA-

j»ifej> — O dtp .iitio Ctórtt PesesriS.S
. 

' 
i_\ l-»=c*í!* afilia tfmCr.t * rt»

\triit_-tr» á» Vlaçio, erscãaír*-** ftaa»'jf^s iiSsr* ** ^****** **»«a]lPai;ífi. de S. E»«, Rv»* n Carie*
;*» períig» do zr»vt _*i9tr-ám tm tmmi.***™** »**»**»*««. |c#f*i*$r». Uk*í .— Atttp—t*. tn»
í«ew o \.v_-~-t.-a-urt* 9*s r_*. ir-tu Eraaíll* -i> t~át ttttt ti, ttm-, tlh — P**m$o. R<wr** ««jure* De*-
tKtKf* CtpiUú, t * tx--%—r_ «* rsiitm}t*asm. t i* étíX-fátn mtmátt * «aolpecftr•*•-!<» «m R, Ex*. nttm». m>¦imic* t*m* o ptittmto «*»«taéi> t«-I#eri nuahá. parqa» t fé tr»' t^tl mtrtít-n. «aterid»**» 9*t • ft«S#*
iawl * «wfrer ««-tder.te -?m* ndaS».'. * >;* Brasi) aa» «wteatow • «aáíá ttétltmti: **'Sf. Issmbi — t&tsitNffM #»

ÍBíS*. 

« mimtii-a Pm_to Xit».*ftt ttl» ttu tteéim **JHS ttMÜffc, * itm t_*lt*m tifttmt. Traje ~ Pt***: á»
pod» *S*0!e*r nm n*» hovs* r*-\ém. MUMftf**, a va» trm «sntufe» iefa Umn — Cuatiii1^» Ciifjnl«.'i» C»
atam fMBar* wa p*o*m». frstp«r*«h t pttitt-tmt. Tfím__. *:»^u «t ._tes_m\tti tu Métit* »r**a*!rt. te* a *•-¦
«o-** t* mxxsr í« o,m «tía «««THSojGer**. eeztrm 4» m*4-t _ni.vs»m.. tr-At tm »***»» B**z*r *• Ok

jfrarór* ** trtem. O tt, Oàm pe»-fa mtõmt* •» rrmt*t-*, CMsas£uMStt|*A*. t—n». — C«8éÉí«
StadM^ d* »*»«* tt tftt. 9tta---wtmlm qwiítfsnr «mk».» »í* «pjí, »w tmiÍ* — Vmm».
|**ít: pUamttt 1S'mi*.*~ÍXttm Kit» —-¦ : Xt***ÍM l—W-t * ÍjeyjTML S«5«Tr>* —t*i
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1960

Estado da Guanabara...

fi:

f (Conclusão da última página)

ato oficial assinado pelo novo go-vernador.
PRIMEIRA MISSA

A 01i48 minutos teve inicio a
primeira missa oficiada pelo bis--ío Auxiliar Wilson Smith. auxl-
Jado pelo padre Emilio Silva. O
coro da Capela do Palácio Gua-
nabara, foi ocupado por semina-
ristas do Seminário Arquldioco-
.-..mo liiiiijiuus pelo padre José
Alves de Souza, E?ta primeiramissa — disse o padre— é paraImplorar a Deus graças para onascente Estado da Guanabara".A capela ficou inteiramente to-
mada pelos fiéis, estando presen-tos o governador Sette Câmara e oex-prefeito Sá Freire Alvim. Mo-radores vizinhos ao Palácio Gua-nabara assistiram ao áto religioso.

\ NO LEGISLATIVO
Aos primeiros minutos da ma-¦dragada de hoje o sr. Celso Lis-

boa declarou aberta a sessão so-
Iene do Legislativo carioca eanunciou que, interpretando aLei San Tiago Dantas, aprovada
pelo Congresso Nacional, instala-
Va os antigos vereadores depu-
Estado da Guanabara e declara-
va os antigos vertadores depu-
tados estaduais.

A seguir, o sr. Frederico Tro-ta requereu a suspensão dos tra-
balhos até a chegada do governa-dor provisório do Estado da Gua-nabara, sr. Sette Câmara; sendo,
então,. designada uma comissão
integrada pelos srs. Celso Lisboa,
Nilo Romero • e Rubem Cardoso
para recebê-lo e introduzi-lo no
plenário daquela Casa Legisla-
tiva.

SECRETARIA
DAS FINANÇAS
DO ESTADO DO RIO
AUTORIZA
PAGAMENTOS
Pelo secretário de Finanças doEstado do Rio foram autorizados

os seguintes pagamentos: Oswál-do Falcão e outros, Domingos deAzevedo, Jorge Rodrigues Lou-reiro, Companhia Brasileira deEnergia Elétrica, Rio Light, Ser-Viços de Eletricidade e Carris,
Manoel Marques Monteiro, Antô-
nio Corrêa Filho, José Ramos deOliveira, José Antônio de Paula,
Bernardo Luiz de Resende, Al-varilio Pontes Iapeter, Sebastião
José da Silva, Ivan Ferreira Bas-tos Tavares, José de Limas S-aj-
xas, Jayme Rodrigues de Siquei-
ra, Robert Luiz Pinheiro,''Elza
Pinto, Jorge Ruças, Arcy da Ro-
cha Werneck, Antônio Soares No-
gueira Júnior e David da Costa
Júnior. .,.*.'

REPRESENTANTES
FLUMINENSES

Representando a Assembléia
Legislativa do Estado do Rio, en-
contravam-se na sala de sessões
do Legislativo carioca, os depu-
tados Vasco Coimbra (PTB), Al*
meida Franco (PTB), Heleno Nu
nes (PSD), José Hadad (PSD) e
Luiz França (UDN). Participa-
ram também das solenidades os
vereadores da capital perrtambu*cana José Magalhães Mello. Wan-
decole Vonderley, Heriberto Guel-
ros c Epamlnondas Cristóvão de
Oliveira.

PELA MADRUGADA
Até a hoía de encerrarmos os

trabalhos desta edição, estavasendo aguardada, no Legisla-
(ivo, a chegada do governadorSette Câmara.

TÂNIA MARIA
PRIMEIRA CIDADÃ
DO ESTADO /
DA GUANABARA

i

Chama-se Tânia Maria a"primeira criança nascida no
Estado da» Guanabara. Nas-
ceu na Casa de Saúde e

/Maternidade Nossa Senhora
da Penha, na Rua Albertino
Araújo, 99 — Circular da
Penha. E' filha do sr. Ataide
Firmino e dona Raimunda
Freire Firmino, moradores
à Rua Monteiro dè Barros,
385, em São João de Meriti
—- Estado do Riò. O pai é
funcionário da estação de
bondes da Penha. Tânia é
de côr branca e veio à luz
precisamente ao primeiro
minuto de hoje, pelas mãos
do dr. Manuel Ortjgão.

BRASIL..,
(Coi.clui.fo da lí* pagina)

giâo, permitindo, além disso, o ut;o
imediatp da instalação como usina
pioneira,

A C.N.E.N. atua, basicamente,
em quatro linhas dc ação:

a) apoio financeiro ao desen-
volvimento do ensino e tecnologia,
altamente especializados, visando
á formação de pessoal nos diver-
sos níveis, necessários ao progra-
ma do pais.

b) promoção de trabalhos de
prospecção e pesquisa dd depóst-
tos, lavra, concentração, beneficia-
mento e armazenagem dos mate-
riais físseis.

c) construção de duas usinas
para o beneficiamento do minério
de zircônio uraníferú e desenvoi-
vimento das instalações para lie-
neficiamento desses materiais, dc
modo a serem produzidos no paísos óxidos de urânio e tório, nu-
clearmente puros. .

d) incentivo á distribuição rio
país dt radioisótopos para diver-
sos usos:, físicos, químicos, bio-
lógicos e industriais em geral.

Segundo esclarece "Conjuntura
Econômica" o C.N.E.N. cogita de
implantar inicialmente três usinas
para o beneficiamento dos mine-
rios raros e físseis,,com funciona-
mento previsto para 1961. A pri-meira usina" de beneficiamento
funcionará em Poços de Caldas, a
segunda nas proximidades de São
Paulo e a terceira também em
Poços de Caldas.

Quanto a uma segunda grandeusina atomelétrica no Brasil asco-
gitações voltam-se presentemente
para os. .primeiros resultados de
pesquisas na área do Brasil Cen-
trai, não distante de Brasília.

(Leiam a propósito o tópico "A
importância da não-bomba").

PASSAGENS GRÁTIS
PÁRA LAVRADORES y
A Secretaria do Trabalho eServiço Social do E. do Rio, deacordo com autorização que lhefoi dada pelo governador, conce-dera, átrev^st do, Departamento

do Trabalho, passagens de 2*
classe a lavradores que se deslo-
quem para Niterói ou, para osnúcleos mantidos pelo governo,em demanda dos centros de pro-dução em que serão aproveitados.

Erro do Legislativo a ser corrigido na
Lei Reguladora das Pensões Militares

BIBLIOTECA
de; ASSUNTOS FERROVIÁRIOS
Já se encontra em funciona-mento a biblioteca organizada pe-lo Setor de Produtividade da Rê-de Ferroviária Federal, instituí--da com a finalidade de incentivar

e promover a divulgação de li-vros técnicos, abordando quês-toes específicas dos transportes
ferroviários. *

Grande parte de seu acervo éconstituída de obras referentes aassuntos de treinamento, relaçõeshumanas, psicologia e adminls-
tração de pessoal, tôdas- elas em
conexão, com a atividade empre-
sarial no âmbito das-ferrovias.

A Câmara dos Deputados, ao'apreciar as emendas oferecidas
pelo Senado ao projeto sobre as
pensões militares, praticou gra-vlsslma injustiça, cuja reparação
está a exigir do Executivo veto
imediato — declarou-nos ontem o
lider João Vilas Boas, que acres-
centou:

jurídico* que remonta a 1795,
isto é, conta com uma vigência
pacífica em nossa pátria de 165
anos, a Câmara dos Deputados
introduziu naquele projeto de lei
dispositivo determinando a per-da dá pensão à viúva e à íilha
do militar "que contrair núpeias".
Oía, a partir da-institulção do
montepio militar, feita ainda no
periodo colonial na data referida,
já se prescrevia que a viúva do
militar não perderia a pensãouma vez casada com militar e
que a íilha do militar não a per-deria, mesmo casada com civil.
Reconhecendo haver uma discri-
minação absurda naquela restri-
ção relativa à viúva, os ante-
projetos enviados à Câmara pelo
presidente Getúlio Vargas e pelo
presidente Kubitschek,. íoram
uniformes em propor a perma-nência do direito à pensão às
viúvas que contraíssem núpeias,
fosse com militar ou íôsse com
civil, igualando os seus direitos
aos das filhas do militar. E como
a . Câmara, revolucionàriamente,
rompendo com uma tradição qua-se bi-centenârla,'suprimisse tal

COBRADOR DEU PREJUÍZO
DE QUASE UM MILHÃO
Em aueixa apresentada à De-

legacia de Roubos e Furtos, a
íirma Lojas Campos Ltda., com
sede na Rua Urugualana, 14,
acusou seu cx-empregado Ubi*-
rajara 'Santiago (solteiro, 36
anos, Rua Dona Cláudia, 206)
de ter desviado da firma, quan-do ali exercia as funções de
cobrador, a importância de 645
mil cruzeiros, pelo que até ago*
ra íoi apurado, isto em parcelasmensais de prestações recebidas
de clientes da íirma. Segundo a
âueixa, 

presumem os dirigentes
o estabelecimento que o des-

íalque se eleve ha cerca de 1
milhão de cruzeiros, quando fôr
concluída a perícia nos livros, o
oue ocorrerá daqui a alguns
meses. .

QUERIA ACOBERTAR-SE „
A fim de acobertar o crime,

Ubirajara valeu-se de um reci-
bo de quitação da prestação decontas e de uma carta que odava • como empregado honesto,
passado pela íirma, que o jul-
gava como tal até à data em
que íoi descoberto o desfalque,
e ingressou em Júfzo com um
pedido de confirmação de quita-cão. Ubirajara íoi intimaejo pe-Ia DRF a prestar esclarecimen-tos,_ esperando-se a sua apresen-tação ainda esta semana.

direito rejeitando a proposta do
Executivo, o Senado o repôs, su-
primlndo a -alínea V dc artigo 23
do Projeto, onde se declarava
que — "perde a pensão a viúva
ou a filha solteira, que contrair•nupetos".

"Voltando â Câmara o projetocom essa emenda, ali recebeu ela
ptuevêics íttvoiáveis, pela suu
aprovação, das Comissões técni-
cas, que sâo as dò Defesa Na-
cional, Legislação Social e Fi-
nanças. Entretanto, a Comissão
de Constituição e Justiça opinou
contrariamente. Fê-lo exorbltan-
do da sua competência técnica,
pois que não a apreciou sob o
ponto de vista constitucional e
jurídico, uma vez que lhe
nâo atribuiu inconstitucionalldade
nem injurlsdicidade, e, sim, por
simples teimosia na defesa da
iniciativa contra as viúvas e as
filhas dos militares, que% dela
partira.- E, no atropelo das vota-
ções das últimas horas de íun-
cionamento daquela Casa do
Congresso nesta cidade, o plena-rio inadvertidamente recusou aemenda do Senado."Volta-se, dessarte, àquela
mentalidade retr-ógrada de consl-
derar o casamento como profis-são da mulher, sem acompanhar
a evolução social, que a libertou
da triste condição de relativa-
mente incapaz, uma vez matri-
moniada, para assegurar-lhe di-
reitos iguais aos do marido, o
que constituiu matéria de decisão
internacional na Convenção de
Caracas, subscrita pelo Brasil e,em conseqüência da qual, existe
projeto em. tramitação ho Sena-
do, modificativo do Código Civil
Brasileiro.

"Ora, o Decreto-Lei ri.° 9.698,
de 2 de setembro de 1946* em
pleno vigor} prescreve rio artigo107, que — "á herança militar
é constituída pela pensão de mon-
tepio e meio soldo, ou pelas es-
peciais". — Tais çensoes, por-tanto, constituem direito heredi-
tário, tal como os móveis e imó-
veis deixados pelo falecido, ca-raCterizando, assim, verdadeirautopia a sua perda por. efeito do
casamento. Além de injusta, talorientação viola o art. 163 cta
Constituição Federal, que diz çer— "a família constituída pcàocasamento e ter direito a prote-ção especial do Estado". — E
a vingar aquele absurdo jurídicoter-se-á estabelecido a pena pe-cuniária da parda da pensão àviuva e~ à íilha do militar queconstituir familla legal, pelo ca-
samento, o que, aliás, já não
acontece com os herdeiros dofuncionário civil desde 1951."Em face do exposto, torna-se
imperativo o veto presidencial àalínea V do artigo 23 do projetoem apreço, para enquadra-lo naConstituição e repô-lo na ordeminstitucional há 165 anos vigo-rante,"

no momento
histórico

inauguração
dê Brasília

está presente!
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Deputados desembarcando no aeroporto de Brasília. Da esquerda para- direita, os srs.
Aarão Sfcinbruch, Ygushigue Tamura, Menotti dcl Pichia, Josué de Castro, Walter

Atayde, Antônio Fraga é Tcódulo dc Albuquerque

BRASÍLIA É PANDEMÔNIO...
(Concluao da última piflna)

nár estabelecida, combinou-se
que não se pode falar oflcialmen-
te em recesso antes de 2 de maio.
Amanhã reúne-se o Congresso,
em sessão solene, só voltando aCâmara a reabrir seus trabalhos
no próximo dia 2 de maio. De-
pois dessa reabertura em Brasi-lia, sim, é que se decidiria sobreo assunto.

Abordado pela nossa reporta-
gem, após o referido encontro,
disse-nos o sr. João Agripino:

. —"Sobre o recesso pretendidonao posso externar a opinião opo--sicionista antes de consultar abancada. Pessoahnente, porém,advogo e advogarei a tese de quenão se faça recesso nenhum. Amaioria naò queria a mudança?
Não diziam os governistas quehavia em Brasília condições dehabitabilidade? Pois agora, quese agüentem."

TERRÍVEIS FALHAS
BRASÍLIA,1 20 - (De FÁBIO

MENDES, enviado especial doCorreto da Manhã) — O deputado
Ranieri Mazzilli permaneceu porlongo tempo, hoje, no Grupo deTrabalho da Câmara dos Depu-
tados, mantendo vários contatos
ligados à organização da trans-
íeréncia do Legislativo. Entre ou-tros mantidos pelo presidente daCâmara, ressalta-se o que o "fe-
chou" num quarto, por mais deuma hora, com o deputado Nei-
va Moreira (PSP-Maranhão), 2.°
secretário daquela Casa do Le*sislativo e responsável pelo d*fado Grupo de Trabalho. Soube*
se que a conversação entre am-
bos não íoi "ém termos dc Gru-
po", mas "em termos de Cama-
ra", an»lisando-se meticulosa-
mente o longo relatório que osr. Neiva Moreira ofereceu ao
sr. Ranieri Mazzilli, ressaltando
as terríveis falhas vinculadas à
acçmodaçt^ dos parlamentares esuas respectivas Xãiiillias, e, com
maior rigor, a tendência de agra-vamento da situação, que está ainspirar soluções urgente e he-
róicas.,

Frise-*se que, até o momento dainstalação solene de amanhã, éaguardado um número máximo
de 130 deputados (o que, em ses-
são ordinária normal, não daria

número para votação). No en-
tanto, têm assento na Câmara 326
parlamentares, o que dá uma
idéia do que possa signifièar a
perspectiva . de "tendência deagravamento".

Congresso, dando os últimos re-
toques nos preparativos para a
instalação de amanhã. Segundo
nos informou o representante
udenista, em matéria de mobiliá-
rio e de funcionalismo subalterno
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O magnetismo do propagandismo governamental hipno-
tizou êsse gaúcho,que partiu dos'pampas com sua carreta
para Brasília. Ja estn no Planalto Central. Sua expressão
fisionômica, porém, não é de contentamento. Há evidente,

arrependimento estampado em seu rosto*- -

.j SÓ DESCALÇOS,

BRASÍLIA—-- (OV* FÁBIOMENDES, enviado especial do
Correio da Manhã) ¦—• O depu-tado José Bonifácio, 1.°, secreta-
rio da. Câmara Federal, estevereunido, hoje, com o funcionalis-
mo do Legislativo, no Palácio do

, Em Brasília - a obra do símio - foi usado al-uminio
- o metal do século! Alumínio do Brasil
sente-se honrada e orgulhosa po* ter contribuído
na construção de Brasilis, fornecendo chapas
ondulada* ALBRA para o tet-é dos Ministério-s, e pwfisde alumínio ALBRA para detc-nas de outras finalidade*.
WO momento histérico da inauguração da
lisss CajsiiL ALBRA cumprimenta efusivamente
todo o povo brasileiro, cujo denôdo, fibra
c decisão permitiram que uma obra gigantescacomo Brasilia pudesse ser levada adiantei

-*-* o

._______*_
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maior nome na indústria do alumínio! r

y ALUMÍNIO DO BRASIL S.A.
.
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í íarr!C"»df, VJnJso!!íárís ^ se 5«st-iou nas proximi-dades do Palácio da Alvorada. Há muitos acampamentosidênticos. Nio existe água nem serventias no local.
Ê fácil prever o resto...

A glória dè Cristo prevalecerá
VATICANO. 20 — "O futuroDode parecer-nos aziago ao pen-sar que, segundo alguns, Cristoe as Sagradas Escrituras são coi-sas que já pertencem ao passa-do", decltrou o Papa numa alo-cuçâo pronunciada na basílica deSatf Pedro.
Joáo XXIII acrescentou quc usa potência material oposta à es-

píritual pode conduzir a mo-mentâneas destruições, será sem-
pre, no entanto, a glória deCristo que prevalecera, porqueesti fundada no amor e no espí-
rito de fraternidade. Essas pala-vras do Sumo Pontífice foram di-rtgtdas sDSni nraiinsão õe zõ
mil peregrinos mexicanos, fran-
ees*s .auíUiscos, holandeses eitalianos.

O Santo Padre prosseguiu a sua
alocação recordando que vh* re-
centemente uma pessoa que rt-
gre-isou da China. "Nesse país énecessária uma licença das auto-
ridades para poder-se ir à ijjre-
f*"» síínsKHi S<ua Sanü-iad*' que«mctmticuaçâo fustigou "a opres-
ma rç^m ü íastiteu ss Cixi-
aa, ctan menc-spríro da reíijiao
« da %ti moraP*.

Ao aludir à prwaça o» batòi -
c* do VaUcano de um vultsu»
rwtx*K> -de ioveia, •» |^.pa con-
cluíu ex-p!r*ss»**nd© a $m coofian-
ta tm, tutuw. *0 Senhor — disse
o &.$*, «— i«spre abeaç»** *

energia, a constância c a alccriada Juventude". (FP)
DELEGAÇÃO DA "PAX CHRIS-
TI" RECEBIDA PELO PAPA

VATICANO, 20 -- O PapaJoáo XXili expressou ontem seu
pesar por ter de ouvir diária-mente o eco da gue-vra c nâo ape-
pas o do progresso das de-se».bertas,

O Sumo Pontífice recebeu umadelgacüo da -*Pax Chriíü" çelogiou o trabalho que -cm favor
,«& DBz.essa e outraí- organtoçôcsdesenvolvem em todo tt fisunde'O que íaíer. o mie dizir nummundo que ainda coer-hece » íe-bre ds guerTa, disse!"

Acmceotóu que nm audién-
ci*J que txmeede mensalmente

|ao« peregrinos de-todo « Terra
)ctüve "o eco do pro-rress-o e dasdescobertas, mas também d« »U-
%íd«!s diflgíâs»" yatm a fraerr*."Sctnos homem de nut. Ob-«trvwaoa a Ea-oíf«o tf-*. Ssrshcrexpressado naípalavras qtse pro-Buadou durante mas, spstkàm
áaptàáe.Uimmm&0: Qweatwiesteia eoemmof".

"O P»|» expressou tm -s-pe-
ina» de «use o pròxkm Cmd-
l Ito leursènseo "íaç»- vam efiníri-Sbui^b è satã ¦staflüal", (UPí)

(continuosr serventes e guardade segurança), tudo está O.K.
Ainda hoje de manhã, porém,não se podia entrar no Palácia

do Congresso com sapatos. Quem
quisesse informações (como êste
repórter) ou desejasse contem-
plar a grandiosidade do Palácio
(cQmo os parlamentares), só po-
dia faze-lo sob a condição de des-
calcar seus sapatos, varando de
meias aqueles soberbos corredo*
res,, "halls" e salões, integral-,
mente atapetados e ainda sob rc-
gime de rigorosa e urgente Um-
pcza. v

REQUERIDA
A PRISÃO DE PRESTES
A Legião Anticomunista rc-

auereu ao juiz da 13.* Vara
Criminal a prisão do ex-senador
comunista Luis Carlos Prestes.
Fundamentando, alega aquela
instituição quo o Tribunal Su-
perior Eleitoral, em 7 de maio
de 1047, cassou o registro do
Partido Comunista Brasileiro.
Não obstante, a agremiação ver-
melha vem, na ilegalidade, pro-movendo sua rearliculnçSo sob
orientação de seu cx-secretário-
geral. Diz ainda quc em face
de sua pcrlcu!osidade a liber-
dade de Prestes afeta a segu-
rança nacional. A petição foi
assinada pelo presidente do Con-
selho de Segurança Nacional da ¦
Legião Anticomunista.

I A passeio ou a negado
para o seu confôtio.

fiLUGUE E
DIRIJA

vm carro novo de 19M

i*í!'m\\

T6í)AS AS FACIIIOAOIS.
PREÇOS CONVÍHIÍNTH.
CARROS NO SEGURO,

«SERVAS MtOt
TíUfONÍS:

22-2979
22-3002

IQCADOftA DL
kA^ AlfrOMÔVTO
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OCORREU NAS RUAS
E NOS HOSPITAIS

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abr'l de lfeeO

SUSPEITA DE HOMICÍDIO —
As autoridades do 22." Distrito
Policial íoram cientificadas dc
quo um homem sulcidara-se com
um tiro nef ouvido na rua Tcgu-
clgalpa, 173 fundos. No local, foiencontrado morto o operário
Oséias Bitulai (Solteiro, dc 35nnos), com um tiro jio ouvido.
Ftfi levantada a suspeita dc ho-micidlo, sendo soliciteda a cola-
boraçao da Perícia para consta-
tar o íato.

ATROPELAMENTOS ,— .Umauto de chapa ignorada átrope-
lou ontem à noite, na Praça Pa-ris, a artista do Teatro Rival,
Ivone Martins, (sol. 26 an. res.
na R. Belford Rtfxo, 406, ap.006). A vítima, levada para oUSA, *oi medida com ferimentos
contusos, retirando-se em segui-
da. O fato íoi registrado no 5.°DP.—• Cerca das-'11 horas de on-tem, ao tentar atravessar a Av.
Presidente Vargas, nas proximi-dades da escada rolante, Améri-
co Ferreira (cas., 70 anos, íuncio-
narirf aposentado do IAPI, Bua
Jupiára, 1509, em Kosmos), íoiatropelado por um auto de chapanão Identificada. Recebendo fra-tura do crânio, contusões e esco-
riações generalizadas, foi remo-vido para o Hospital Souza
Aguiar, onde íicou internado", Ofato íoi levado an conhecimento
das autoridades do 10.° Distrito
Policial.•—No quilômetro 2 da EstradaRio-Petrópolls, José Carlos Go-mes (solt., 16 anos, trocador.de
ônibus, Rua Santos Dumont, 17,
Caxias), foi atropelado, na tardede ontem, por um caminhão de
placa não identificada. A vitima,
com amputação traumática da
perna direita, íoi removida parao Hospital Getúlio Vargas, onde
íicou internada. As autoridades
pdllclais de Caxias tiveram ciên-
cia do ocorrido.:

PRESO O LADRÃO NO INTE-
RIOR DO APARTAMENTO —
Quando tentava penetrar noapartamento 101 da rua Eduardo
Santos, 39, o assaltante Waldeli-
no Albertino Evangelista, (soltei-ro, 28 anos, rua Senador Pom-
peu„ 180), íoi preso por Caetancí
Serta, ah residente. O ladrão,
surpreendido na área interna do
apartamento, foi conduzido ao 6o
Distrito Policial pela. Rádio Pa-trulha 92, sendo autuado naquela
delegacia, onde já'registra ante-
cedentes criminais.

AGRESSÕES — O comercianteAlberlco Epifanio (cdsadcf, 32anos, rua Maia Lacerda, 589) foivitima, na noite de ontem, deagressão a tiros por parta de seuempregado Eremar Ferreira deOliveira (solteiro, de 28 anos, rua
São Carlos, 23), que após ser au-
tuado no 5° D.P. por agressão
no k/cal do emprego (avenidaBeira Mar, 406) a um companhei-
ro de serviço dc nome Moura detal, pagou fiança e voltou a loja
comercial, entrando em desenten-

dimento' com Alberlco, quc naocasião apartara.n brlRa, termi-nande/ por fazer vários disparos
contra a vitima. O comerciante
foi socorrido por uma ambulância
do Hospital Souza Aguiar, apre-sentando dois ferimentos no to-rax. Como aquele hospital esti-vesse em íalta de chapas dc ralo"X" o tf aparelho estivesse im-
prestável, a familia da vitima
fretou uma ambulncia, providenciando sua remoção para aBeneficência Portuguesa.

O criminoso evadíu-se, estando
a polícia do 5.° D.P. no scu en-
calço.

BEBEU DEMAIS E MORREU- Ellzeu Lima (solteiro, 35 anos,rua dos Coqueiros, 6, Jacarezi-nho'), íoi socorrido por uma am-bulAncia do Posto da Assistênciado Meier cm estado etilico na ruaViúva Cláudio, em írente ao' nú-mero 362. Ao dar entrada naque-le hospital Elizeu faleceu antesdc ser medicado. As autoridades
do 22.° D.P., que registraram aocorrência, apuraram que a vi-tima havia bebido minutos antes
um litro e meio de cachaça.

SECRETARIA
DAS FINANÇAS
DO ESTADO DO RIO
AUTORIZA
PAGAMENTOS
Pelo secretário de Finanças doEstado do Rio foram autorizadosos seguintes pagamentos: Oswal-do Falcão e outros, Domingos deAzevedo, Jorge Rodrigues Ldu-reiro, Companhia Brasileira deEnergia Elétrica, Rio Light, Ser-viços de Eletricidade e Carris,Manoel Marques Monteiro, Antô-nio Corrêa Filho, José Ramos deOliveira, José Antônio de Paula,Bernardo Luiz de. Resende, Al-vanlio Pentes Iapeter, SebastiãoJosé da Silva, Ivan Ferreira Bas-tos Tavares, José de Limar Sêi-xas, Jayme Rodrigues de Siquei-ra,-Robert Luiz Pinheiro, ElzaPinto, Jorge Ruças, Arcy dá Ro-cha Werneck, Antônio Soares No-

gueira Júnior e David da CostaJúnior.

BRASIL...
(COnelUlÜO d* tt* ;¦.;..__.,:!

giSo, permitindo, alem disi/o, o mo
imediato da instalação como ustfa
pioneira.

A C.N.K.N. atua, bnsicanient»,
em quatro linhas de ação:

a) apoio financeiro ao deseu-
volviiijcnto do ensino c tecnologia,
altamente especializados, visando
á formação de pessoa! nos divci-
sos níveis, necessários ao progra-
ma dó país. '•

b) promoção de trabalhos dc
prospecção'c pesquisa de depósi-
tos, lavra, concentração, beneficia-
mento c armazenagem dos mato
riais fisseis,

c) construção dc duas usin.is
para o beneficiamento do minério
de- zircôiiio uranífero e desenvol-
vimento das instalações para bc-
neficiaincnto desses materiais, dc
modo a serem produzidos, no piásos óxidos dc urânio c tório, nu-
clearmentc puros.

d) incentivo à distribuição no
país dc radioisótopos para diver-
sos^ usos:,físicos, químicos, bio-
lógicos c industriais cm geral;Segundo esclarece, "Conjuntura
Econômica" o C.N.E.N. cogita deimplantar inicialmente três usinas
para o beneficiamento dos mine-
rios raros c fisseis, com funciona-
mento previsto para 1961. A pri-meira usina dc ' bçncficiamento
funcionará cm Poços de Caldas, asegunda nas proximidades de SãoPaulo e a terceira também emPoços de Caldas.

Quanto á uma segunda grandeusina atomélétrica no Brasil as co-
gitações vpltam-se presentemente
para os primeiros resultados dc
pesquisas na área do Brasil Cen-trai, não, distante de Brasília.

(Leiam a propósito o tópico "J
importância da mo-bomba").

Erro do Legislativo a ser corrigido na
Lej Reguladora das Pensões Militares

A Cornara dos Deputados, aoapreciar as emendas oferecidas
pelo Senado ao projeto sóbre as
pensões militares, praticou gra-vissima injustiça, cuja reparação
está a exigir do Executivo veto
imediato —ideclarou-nos ontem o
lider João vilas Boas, que acres-
contou:

juridicoi quo 
' remonta a"" 1795,

isto é, conta com uma vigência
pabifica em nossa pátria de 165
anos, a Câmara dos Deputados
introduziu naqueli projeto de lei
dispositivo determinando a per-da da pensão à viúva e è flllva
do militar ''que contrair núpeias".
Ora, a partir da instituição domontepio militar, feita ainda no
periodo colonial na data referida,
}é Se prescrevia que a viúva domilitar não perderia a pensãouma vez casada com'militar c
que a filha do militar não a per-deria, mesmo casada com civil
Reconhecendo haver uma digeri-mínação' absurda naquela restri-
ção relativa à viuvai os ante-
projetos enviados â Câmara pelopresidente, Getúlio Vargas e pelopresidente Kubltschek, íoramuniformes em propor a perma-nência do direito à pensão àsviúvas que contraíssem núpeias,fôsse com militar ou fôsse com
civil, igualando os seus direitos
aos das filhas do militar. E como
a Câmara, revolucionàriamente,
rompendo com uma tradição qua-se bi-centenária, suprimisse tal

direito rejeitando a proposta doExecutivo, o Senado o repôs, su-
primindo a alfnea V do artigo 23do Projeto, onde se declarava
que — "perde a pensão a viúvaou a Jllha solteira, que contrairr.úwic:"-..

PASSAGENS GRÁTIS
PARA LAVRADORES

A Secretaria do Trabalho eServiço Social do E. do Rio, deacordo com autorização que lhefoi dada pelo governador, conce-dera, através do Departamento
do Trabalho, passagens de 2»classe a lavradtíl-es que se. deslo-
quem para Niterói -ou para osnúcleos mantidos pelo govênío,em demanda dos centros de pro-dução em quc serão aproveitados

BIBLIOTECA
DE ASSUNTOS FERROVIÁRIOS
Já se encontra em funciona-mento a biblioteca organizada pe-lo Setor de Produtividade da Rê-de Ferroviária Federal, instituí-da com a finalidade de incentivare promover a divulgação de li-

yros. técnicos, abordando ques-toes específicas dos transportesferroviários. 4¦ Grahde parte de seu acervo éconstituída de obras referentes aassuntos de.treinamento, relaçõeshumanas, psicologia e adminis-tração de pessoal, todas,elas emconexão com a atividade empre-sarial no âmbito das ferrovias.

COBRADOR DEU PREJUÍZO
DE QUASE UM MILHÃO
Em queixa apresentada à De-

legacia de Roubos e Furtos, afirma Lojas Campos Ltda., comsede na ' Rua Uruguaiana, 14,
acusou seu ex-empregado Ubi-rajara Santiago (solteiro, 36anos, Rua Dona Cláudia, 206)de ter desviado da firma, quan-do ali exercia as -funções decobrador, a-importância de 645mil cruzeiros, pelo que até ago-ra foi apurado, isto em parcelasmensais de prestações recebidasde clientes da firma. Segundo a
queixa, presumem os dirigentesdo estabelecimento que o -des-
íalque se eleve há cerca de tmilhão de cruzeiros, quando íôrconcluída a perícia nos livros, o
que ocorrerá daqui a algunsmeses.

QUERIA ACOBERTAR-SE
A íim de acobertar .vo crime,Ubirajara valeu-se de um reci-bo de quitação dá prestação decontas e de uma- carta que odava como empregado honesto,

passado pela firma, que o jui-gava como tal a'-'; à data cm
que foi descoberto o desfalque,e ingressou em Juizo com umpedido de confirmação de quita-ção./Ubirajara foi intimado pe-la DRF a prestar esclarecimen-tos,_ esperando-se a sua apresen-tacao ainda esta Fempn*.

"Voltando à Câmara o projetocom essa emenda, ali recebeu.ela
ptiibCL-tch _í«vuiávi.i._, pela suaaprovação, das Comissões técnl
cas, que são as de Defesa Na
cional-, Legislação Social c Fi-nanças. Entretanto, a Comissão
de Constituição e Justiça opinoucontrariamente. Fê-lo exorbitan-
do da sua competência técnica,
pois que nio a apreciou sob o
ponto de vista constitucional e
jurídico, uma vez que lhenão atribuiu inconstltuclonalldadc
nem injurisdiçidade, e, sim, por
simples teimosia na defesa dainiciativa contra as viúvas e asfilhas dos militares, que dela
partira. E, no atropelo das vota-
ções das últimas horas do íuri-cionamento" daquela Casa doCongresso nesta cidade, o plena-rio inadvertidamente recusou aemenda do Senado."Volta-se, dessarte, àquelamentalidade retrógrada de consi-derar o casamento como profis-são da mulher, sem acompanhara evolução social, que a libertouda triste condlçãk de relativa-mente incapaz, uma vez matri-mçniada, para assegurar-lhe di-reltos iguais aos do marido, o
quc constituiu matéria de decisãointernacional na Convenção deCaracas, subscrita pelo Brasil e,cm conseqüência da qua*, existe
projeto em tramitação no Sena-do, modificativo do Código CivilBrasileiro.

"Cra.o Decreto-Lei n.° 9.698,de 2 tíe setembroNde 1946, em'Pleno vigor, prescreve no artigo107, que — "a herança militare constituída pela pensão de mon-tepio e meio soldo, ou-pelas es-peciais". — Tais pensões, por-tanto, constituem direito heredi-tario, tal como. os móveis é imó-veis deixados pelo falecido, ca-racterizando, assim, verdadeirautopia a sua perda por efeito docasamento. Além de injusta-, talorientação viola o art. 163 daConstituição Federal, que diz ser— "a íamilia constituída pelocasamento e ter direito a prote-çao especial do Estado". — Ea. vingar aquele absurdo jurídicoter-se-á estabelecido a pena pe-cuniária da perda da pensão àviuva e à filha do militar queconstituir íamilia legal, 'pelo casamento, o que, aliás, já nãoacontece com os herdeiros dofuncionário civil desde 1951.
; "Em'.face do exposto, torna-seimperativo o veto presidencial àalinea V do artigo 23 do projetoem .apreço, para enquadrá-lo naConstituição e repô-lo na ordeminstitucional há 165 anos vigo-rante."
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Deputados desembarcando no aeroporto de Brasilia. D« esquerda para direita, os srs.Aarao Stelnbruch^ Ygushigue <Tamura, Menotti dei Pichia, Josué de Castro, vínftcrAtayde, Antônio Fraga e Tcódulo dc Albuquerque

BRASÍLIA É PANDEMÔNIO...

no momento
histórico
da inauguração
de Brasília

está presente
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(Conclusão da última página)

nar estabelecida, combinou-se
que nao se pode falar oficialmen-te em recesso antes de 2 de maio.Amanha reúne-se o Congresso,em sessão solene, só-voltando aCâmara a rpabrir seus trabalhosno próximo dia 2 de maio. De-
pois dessa; reabertura em Brasi-lia, sim, é que se decidiria sôbreo assunto.

Abordado pela nossa reporta-
gem, após ô referido encontrodisse-nos o sr. João Agripino:

_— "Sôbre o recesso pretendidonao posso exiernara opinião opo-rsieionista antes de consultar abancada. Pessoalmente, porém,advogo e advogarei a tese de quenao se faca recesso nenhum. Amaioria hão queria a mudança?Nao diziam os governistas quehavia em Brasília condições dehabitabilidade? Pois agora, quese agüentem." '
TERRÍVEIS FALHAS '.

„|RASÍLIÁ, 20 - (De FÁBIOMENDES, enviado especial doCorreio da Manhã) — O deputadoRanieri Mazzilli permaneceu porlongo tempo, hoje, no GruDo deTraoalhò da Câmara dos Dspu-tados, mantendo vários .contatosligados à • organizarão da trans-prenda do Legislativo. Entre ou-tros mantidos pelo presidente daCâmara, ressalta-se o que o "fe-
chou" num quarto, por mais deuma hora, com o deputado Nei-va Moreira (PSP-Maranhão), 2,osecretário daquela Casa do-Le-
gislativo e responsável pelo ci-tado Grupo de Trabalho. Soube-se que a conversação entre am-bos nao íoi "em termos de Gru-
po", mas "em têrmós de Cama-ra', analisando-se meticulosa-
mente o longo relatório que osr. Neiva Moreira ofereceu áosr;-. Ranieri> Mazzilli, ressaltandoas "terríveis íalhas: vinculadas àacomodações dos parlamentares esuas respectivas famílias, e, commaior rigor, a tendência de agra-vamento da situação, que está ainspirar soluções urgente e hé-róicas.

_ Frise-se.que, até o momento dainstalação solene de amanhã, éaguardado um numero máximoüè 130 deputpdos (d que, em ses-sao ordinária normal, não daria

numero, para votação). No en-tan o, tem assento na Câmara 326parlamentares, o quc dá umaidéia do que possa significar aperspectiva de "tendência dcagravamento".

Congresso, dando os últimos--re.toques nos preparativos para ainstalação de amanhã. Segundonos informou o representanteudenista, em matéria de mobilia-no e de funcionalismo subalterno
]MMMMMlMM|MMMt|^fláMtaM^A^
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O magnetismo do íwopagandismo governamental hlpno-tizou esse jgaucho que parHu dos pampas com sua carretapara Brasília. Já está no Planalto Central. Sua expressãosí0,í?™c?' Pwém, .não é de contentamento. ,Há evidente' arrependimento estamiiado cm sòu rosto. _,
Sá DESCALÇOS ,

BRASÍLIA — (De FÁBIOMENDES, -enviado especial' doCorreio dá Manhã) — o depu-tado José Bonifácio, l.o secreta-rio da Câmara Federal, estevereunido, hoje, com o funcionaíis-mo do Legislativo, no Palácio do
uy iov uepmaaos \o que, em ses-sao ordinária normal, não daria'
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da, 
<A,VOradB- Há muUos «campamenlsidênticos. Nao existe água nem serventias no local.E fácil prever o resto...

A glória de Cristo prevalecerá
energia çonsUncia c a aleeriâda juventude". (FP)

¦ 
¦ ¦¦

tm Brasilia - a obra do século - foi usado alu
— O metal do século! Alumínio Ai* Rra*>!
wèuíe^è honrada "o 

orgulftosa f>or ter contribuído
na construção de Brasilia, fornecendo cbap&s
onduftdas ALBRA para o teto dos Ministérios, e perfisde alumínio ALBRA para detenas de outras finalidades
No memento histérico do inauguração da
itvrm t .ipslr. ALBBA aímprlnraniã dasivmniimte
tod* o povo brasileiro, cujo den&_K fibra
e decido permitiram que uma obra çigantejeacomo Brasilia puôêsã* m$ IrvsJa adiisisí

- o maior n*mc na indústria éo alumínio!
__________H_l________M________W___Éi_____________________^_^_____a

ALUeVlfiMlO DO BRASIL S.A.

VATICANO. 20 _ "O futuropocle parecer-no* sijiago ao pen»isar que, segundo alguns. Cristo
}ejW Sagradas Escrituras são eoi- DELEGAÇÃO n* -oxX rHRTÍ_,_.„= sue ,a pertencem ao passa-; ^1" Bírpnml" ^ ».do", deckrou o Papa numa alo- "• RECEBIDA FELO PAPA
ruçâo pronunciada na basílica deSácí Pedro. j VATICANO. 20 - o Pau»João XXIll acrescentou quc se;loáó XXIH expressou ontem »eua potência rnaterial oposta à cs-jP**»1, Por ter de ouvir diária-Piritual pode conduzir a mo..mente o eco da guerra c nSo apt-mentine&s destrüiçôes, será .sem-iPas ° *» progresso das detCO-pre> no enUnto, a eiórsa (iejbtrtas.Cristo que prevalecerá, porque 0 c.,_,, m^»,,^ \está fundada no anwr e no espí-L.i;^0/^1. ^ce ««beu uma
:vT'asdoSumo^ntiÜcf'Wam"'di-l^'tííí,<5U','' 

^m^i^m em fárar
Kflãai a orna m«ltídão dc 10^*^* ™r «^«ssaaisas*
mil peregrina mextamos. f«n- -cf"1!*?' "? ioáo <> "»«W
ceses .austríacos, holandeses e 0-vlt íta^' -° **"* «"«r RU
iUlíant».

O Santo Padre prosseguiu a suaalociíçào recordando k\i3t vt« je-centeraotte «ma p«»!>a quc re- "
mmmw da China. "Nt$Me pa|» éíac* P^nrintín tàc t«jf» » Terra
Í1€v«-.-ííí.i iã Uuiã Jítvüvâ 'vbw íuíô-lv^^* 

"^ 9era ét> g_F*JW*_E__« * At*
ndades para poder-*e tr ür jg-c..,dc*»l*TU?. mau também d* tiú
im'% afitmey Saa Sar.tktósie .tue;Víl»d« tUr^Mías para s.jrsejr*.em contimiaçáíi fustigou "a etprts-í ^«»n« homen* de ps* Ob-«io qaí ae instalou mt Chi-;,rrvaist0* ° S«Pírí!o áet S*nfe>r,ra, «mt míwsprto á* reliriâôl^í*****»*» rms palavraa am- pra*.* 4*.k_i =üsrí5". !«f4n<^w durast* .*«a* tpmnctjtrt

ca do Vaticano d* um v«lbs«e{w,n* çaovmmem' .

ç*^ ft_msi_r. "O Senlmr — #*wií» teutfiMio -*i*x* mm remtn-im *»m — tmpr» abencMV» aãbuiçfe» à pm $mmmmr\ am.

(contínuos, serventes e guardade segurança),,tudo está O.K.
^Amda hoje de manhã, porém,nao se podia entrar no Paláciodo Congresso com sapatos. Quemquisesse informações (como êsterepórter) ou desejasse contírti-

plar ã grandiosidade do Palácio
(como os parlamentares), só po-dia fazê-lo sob a condição de des-calcar seus sapatos, warandò d?meias aqueles soberbos corredoJres,, "halls" e salões, intogral-
mente aíapctados e ainda sob rc-=
gime de rigorosa e urgente Um-
peza.

REQUERIDA :
A:PRISÃO DE PRESTES
A Legião Anticomunista rc-

auereu no Juiz da 13.* VaraCriminal a prisSo' do ex-senador
comunista Luis Carlos Prestes.Fundamentando, alega aquelainstituição que o Tribunal Su-
perior Eleitoral, cm 7 de maiode 1947, cassou o registro ^oPartido Comunista Brasileiro.
Não obstante, a agremiação ver-melha vem, na ilegalidade, pro-movendo sua rcartículação íoborientação dc seu ex-secretário-
geral. Diz ainda que em facede sua periculosidade a liber-déide de Prestes afeta à segu-rança nacional. A petição foiassinada pelo presidente do Con-selho de Segurança Nacional daLegião Anticomunista.

A passalo ou a negócio
para o teu conforto.

ALUGUE E
DIRIJA
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.que lazer, o r$m dj2er taum!mundo quc atnáa conhece * fe-'bte da guerra, dlsae?"
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mundo

a voz de < Brasília.,.
Brasília surge hoje perante o mundo como a nova Capitai do Brasil. Magnífica realiza-
ção de ura povo, formidável empreitada de civilização do interior e altivo monumento
ao gênio criador da arquitetura e do urbanismo brasileiros, Brasilia é o mais expressivo
símbolo do Brasil moderno.  ___.

Os diretores, funcionários e operários da Ericsson do Brasil orgulham-se de terem
prestado também sua colaboração a Brasilia — que está hoje ligada ao p^ís e «o muodo
pelo telefone — através da instalação de: -

1 centro provisório com 60 km de rede,
colocado no tempo record de 90 dias;
26 terminais para o circuito de rádio
entre Rio e Brasília, inaugurado em je-
vereiro;

1 central telefônica de S.000 linhas e 8 sub-
estações completamente automatizadas;
mesa interurbana de 20 posições;
rede urbana de cabos telej&nicos para
10.000 linhas; \

23 mesas PBX para o» pfilUftfafo €Íifía
cios públicos com 4.120 rama»;
576 terminais para o sistema de micro»
ondas entre o Rio, J. de Fora, B. Hori-
zonte, Araxá, Uberaba, Uberlândia e
Brasilia (tornando possível converter
futuramente todo ó sistema para Disca-
gem Direta à Distância),
48 terminais para circuitos telegráficos
entre Rio e Brasilia, através do sistema
de micro-ondas.

DO BRASIL comercio t indústria s a.
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MARINHA
HÓSPEDE OFICIAL DA MARINHA 0

COMANDANTE DA ARMADA PARAGUAIA

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1060 1.° Caderno

Deverá chrg.-ir nt> próximo dia 24
em visita oficial, o capltOo-de-mar.
• guerra Benlto Pereira Sagu!er,-co-
mandante du Armada Paraguaia, em
companhia do nua esposa e de um
«Judante-de-ordens.

No programa oflrlal do rcccpefio
, organizado pelo chefe do Estácio-

Maior «I.i Armada, destaca-se a sole-
nidade da entrega da canhoneira
Taraguaí", no .;... 23, ü, 10 ;...!„.,,
que acaba de ser totalmente moder-
nizada nos estaleiros do Arsenal dcMarinha do Rio de Janeiro.

O comandante Sagulcr desembar-cará is 17 horas, no aeroporto In-ternaclonal do Galeão,
VAO REPRESENTAR A MARINHA— O ministro Mattoso Mala assinou

portarias designando o comandanteLuiz Penldo Burnier, o sargento LuizDuarte GulmarSes o oa cabos íuzl-leiros Manoel Pereira Alves, JoséSlmlío da Silva. José Atalde Slquet-ra e Roque Sancho da Silva pararepresentarem a Marinha no pré-ximo Congresso Eucuristico, a rea-lizar-se em Curitiba.
HEGRESSOU DA HOLANDA OCMT ANTUNES - Procedente daHolanda, chegou, ontem, a esta Ca-

pitai, via »érca, o capltáo-de-mar-e-guerra Alolsio Galvao Antunes, queacaba de deixar as iunçoes de pre-aldente da comissão fiscal de cons-
, truçSo de navios na Europa.

DECRETOS ASSINADOS — Foramassinados na pasta da Marinha os se-guintes decretos: concedendo n me-dalha de "Serviços Relevantes" em
t reconhecimento aos bons serviços

prestados os almirantes Américo Vlel-
£• de Melo; Ary Parreiras e JúlioRegls Bitcncourt; aposentando, com-
fiulsorlamente, 

os servidores Gract-lano Prancisco dos Santos e Jor-dellno Pereira Mendes.
«YÍÍTSMA* POSSE O NOVO CO-MANDANTE DO l.o D.N. — No pró-
Sm.° -ü»,28: os " hor»». o almirantetulz Teixeira Martinl assumirá ocomando do Primeiro Distrito Navalpara o qual íoi recentemente no-meado pelo chefe do governo. Trans-m irá *X*;i!rg0> em cerimônia queserá presidida pelo chefe üo Estado-
í^iLnr..<1ao£rma2--'.0 almirante José
Í£il2f 5H.va 3u,niOT- £lue no Pró-Ximo dia 2 de maio asBumirâ o cargo

de diretor do Armamento.
CONCLUSÃO DE CURSO — Con-cluiu com brilhontlsrr o o «;urso deespecialização do hld.ografta c na-vegnçllo o nlfcres de fragata SérgioRaul Jarumllo dei Casttlo, da Murl-nha de Guerra do Equador.
NOVO PÔRTO — A Jordânia Inau-«jurou o novo pôrto do Acaba, par.igrandes calados: situado no extre-mlaoQd «uiiu «lu gOlfu du jutòiminome, constitui a única salda da Jor-.uun.a pn-a o mar. O golfo se ligaao Mar Vermelho e proporciona con..tatoc expedito com. as rotas comer-ciais que demandam o canal dc Suez,
MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS —

O navlo-transporto "Ary Parreiras"encontra-se em viagem do Recife conidestino ao Rio. — O navlo-transportn"Soares Dutra", transportando man-.ümentos destinados aos flagelados doEstado do Ceará, encontra-se em via-,
gem de Fortaleza com destino a Be-lém, onde deverá chegar a 23, sus-
pendendo a 27, a fim de cumprir r.seguinte escala: Sfio Luis — 28 a 7/5:Natal — 10 o 11; Recife — 11 a 12;Salvador — 13 a 14; Vitória — 10;
chegada oo Rio a 17 de maio. —
O navlo-transporte "Barroso Pcrel-ra", encontra-se cm viagem deste
pôrto com destino a Fortaleza, ondedeverá chegar hoje, suspendendo a 24.Chegada ao Rio a 29 próximo. —
O navlo-hldrográflco "Taurus" encon-tra-se no Recife, de. onde deverásuspender nos próxlmps dias comdestino' a Tutóla, a fim de prosseguirno levantamento hidrográfico do pôr-
to daquela cidade para a coustruçSoda novo cdlçSo da carta n. 503. —i
O navlo-hldrográflco "Canopus", con-tinua no pôrto de Paranaguá, onderealiza o levantamento hidrográficodaquele pôrto, para fins de constru-
çao dns cartas ns. 1820, 1821, 1824 e1825. — o navlo-hldrográflco "Si-
rius", encontra-se em Belém, con-cluindo o levantamento da Barra doRio Pará. — O navlo-hldrográflco"Orlon", deverá suspender deste pôrtoera data a ser \ fixada com destinoa Belém, onde irá concluir o le-
vantomento hidrográfico das costasdaquele Estado, para fins de. cons-trução das novas cartas ns. 303. 304.au o 320. — o contratorpedeiroParaíba", encontra-se em San Diegucm preparativos finais, a íim do sus-
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AViAÇAC
Comando do 1.° Grupo de Aviação Embarcada

REMODELADA A CANHONEffiA "PARAGUAI» — O Ar-senal de Marinha do Rio de Janeiro fará entrega dentrodo poucos dias da canhoneira "Paraguai", após total mo-dernizaçao a quo foi submeüda nos estaleiros deste par-quo industrial. Para receber essa unidade da armada
guarani, estará presente ao ato o capitão-de-mar-e-guerra
Benito Pereira Saguier, convidado oficialmente pelo mi-nistro da Marinha. As autoridades navais estão prepa-rando um expressivo programa de homenagens ao ilustro
visitante. Na foto, a canhoneira "Paraguai" quando en-

trava na barra do pôrto do Rio de Janeiro.
pender com destino ao Brasil no Jofto Galvao, Nelson Nery do Nasci-
próximo dia 23. O "Paraíba
viagem para o nosso pais,

A EUROPA
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PARA

FEDERICO C
ANN A C

(ANDRÉA C

(1) EUROPA (2) B. AIRES

Abr. Jun. Maio Jul.
27 '8 30 7

Maio Set Abr. Set.
1 23 21 13

Maio Jul. Maio Jun.
23 12 25

(<0- UlIO*. •tlCUONA. Cankii. OlNOV*
(>)- SADIOS, MOHIIVIOIO. BUIHOS AlBIl

ANDRÉA C escalando RECIFE e NÁPOLES
ANNA C escalando NÁPOLES

CONSUITE A SUA AGENCIA OE VIAGINS•'**, ou
LINEA C AGÊNCIA MARÍTIMA
AV. RIO BRANCO, 4 - 2." and.

Telefone 43-7691 - Rio de Janeiro  _....  __„„, m85570 I Silva Júnior, Narclzo de Souza Pinto,

em sua
. . deveril

cumprir a seguinte escala: Acapulco— 27 a 30; Balboa — 4 a 7/5; Port
of Spain — 10 a 13; Cabedelo
17 a 23; Recife — 23 a 25; Salva.,
dor — 28 a 1/6; chegada ao Rio
a 3 de Junho próximo. — A fragatii
inglesa HMS "Leopard" e o petroleiro da Real Prlta Auxiliar da Grfi-
Bretanha, em visita de caráter nSo
oficial, encontram-se 'neste , pôrto,traçados no "pier" da Praça Mauá
Esses navios deverão deixar íste
parto amanha, fazendo a seguinte
escala'no nosso, pais: Belém — 29 a
30; Óbidos- 2 u 3/5; Manaus — 5 a
7; Santarém — 8 a 10; e Belém —
11 a 12 de maio..
INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DK
APRENDIZES DE VITÓRIA — A fim
de nSo prejudicar o planejamento da
formação do pessoal da Marinha, o
diretor do Pessoal, almirante César
de Andrade, determinou o inicio do
curso escolar da Escola de Aprendi-
zes Marinheiros do Espirito Santo,
com 436 alunos, ficando a Inauguração
oficial da Escola transferida para da-
ta oportuna.
ADMISSÃO-AO QUADRO DE CIRUR-

GIÕES DENTISTAS — Acham-se aber-
tas Até u dia 22 de inalo, as Inseri-
ções para o concurso de admissão ao
Quadro de Cirurgiõee-Dcntistas do
Corpo de Saúde da Marinha. Poderão
Inscrever-se os brasileiros natos que,diplomados em Odontologia por íacul-
dade oficial ou reconhecida pelo go-vêrno, contem na data da inscriçAo
idade não superior a trinta e cinco
anos e se encontrem em pleno gozode seus direitos civis e políticos. Os
candidatos deverão apresentar os se-
guintes documentos: certidão dè ida-
de, fornecida pelo Registro Civil; car-
tão. cie identidade e atestado de bons
antecedentes, fornecidos por reparti-
ç5o competente; certificado de reser-
vista,, do Exército, Marinha ou Aero-
náutica; atestado de vacinação anti-
varióllca, fornecido por repartição
competente; atestado de idoneidade
moral, fornecido por dois oficiais daMarinha, Exército ou Aeronáutica ou
autoridade judiciária; diploma de ct-
curgiSo-dentista, devidamente regls-
trado na repartição competente ctrês retratos, tamanho 3x4. As ina-
crições aerSo feitas no Rio de Janct-ro, na Diretoria de Saúde da Marl-nha (Departamento de Odontologia)
rua Acre, 21 -- 10o andar, e nos Es-
tados, nas sedes dos Distritos Navais
e Capitania dos Portos.

GRATIFICAÇÃO DE BTSOO DE vi.
Da — O ministro Mattoso Mata assi-nou portaria, concedendo gratificaçãomensal aos seguintes servidores ci-vis do Arsenal de Marinha do Rio deJaneiro, pela execução de trabalho de•natureza especial com risco de vidaou saúde; Davld Macedo Baraúna,Domingos Mathias Pilho, José Rocha,Nelson Celestino dos Santos, MiltonGulmarfies, José Rodrigues, AbclardFerreira de Carvalho, AdamastorDuarte Costa, Alcino Veríssimo da

mento, Nelson Freitas Soares, Afiou-so Porfirio Freire, Alcestro Luiz dosSantos, ,Almenio Borges. Nilo Frede-rico da Cruz, José dos Santos, CarlosEdmond de Almeida, Edgard FerreiraFigueiredo, Adão Soares da Mota Ad-mar Tosta Oliveira, Marcelino GodinsPeres, Horácio Perelra Soares, Dur-val da Silva Guimarães, João Tone-loto. José Fragoso de Mello, JoãoDias Vieira, Almlr Soares Braga, An-tonio Raymundo dos Santos, AlbertoSilva, Alfredo Seda, Antistenes Alvesde Souza, Edéslo de Lima. João Rochada Cruz, José Ferreira de Lima, JoãoRibeiro de Siqueira, José Alves daCosta Filho, Ji.sé Atahualpa PintoMoreira, José Felicio da Silva, JoséFaria de Mello, Armando Mello, Josédos Santos, Armando Augusto An-cifies, Alberto Lemos, Bazileu Telxel-ra, Ariel Bonifácio, Francisco Ben-cardinl, Norlval Nepomuceno da SU-

O l." Grupo de Caça, que representou a FAD na última conflagração eu^ropéla comemora, amnnhã, o 18.» snl-versârlo da sua magnlflc-k campanha.Sobre a atuação da famosa unidadedos "Senta a Pu»", o general Thomas C. Darcy, comandante do 22.»Comando Aerotátlco da Fôrça Aéreados EE.UU. da América do Norte noteatro de operações, prestou expres-
slvo depoimento:"Senhor Comanrianl-i» Sniwto trínsmltlr aos pilotos do I.» Grupo de
Caça à minha apreciação e admira
ção pela demonstração de sen.>:o tá
tico e oportuno Julgamento ao assi
nalar a presença de tanques amigos
nas vizinhanças de Casalcchlo. Essacomunicação forneceu a primeira in-
dlcação da chegada do V Exército ao
Vale do Pó e foi de inestimável va-
lor militar para todos os Interessados.

O íato de não terem sido atacados
esses tanques amigos, os quais se en-
contravam, nesse momento, multo
além da Unha de segurança estabe-
leolda. salvou a vida de inúmeros
soldados aliados e constitui um tri-
buto a perfeita doutrina do Grupo,
no que diz respeito a estreita coo-
peração entre as forças de terra e
ar".

Tal documento resultou da ação In-
dlvldual do então cap. Horácio Mon-
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Ten.-cel.-ar. Horáclo'Machado

teiro Machado, comandante de uma
esquadrilha de-quatro aviões "P-47",

va. José Carneiro de Mesquita Fllhô" ípôI -?ave,r eí€tuado, a míral-0 de bo"?-
Tr.«i n.»n,..i. j„ m".. i .TÜT'.-'¦Urr' bardelo picado contra alvos especlfi-José Torquato da Silva e Alcides Henrique Fernandes.
NO TRIBUNAL MARÍTIMO — Reu-nido ontem em sessão plenária, soba presidência do almirante PauloMário, o T.M. Julgou culposo oabalroamento entre o batelâo-"Outel-rinho n*',c o veleiro "Mancab", emSantos, Estado de São Paulo, em 22de junho de 1957, aplicando ao mes-tre João Torquato de Oliveira a pe-na de multa. Relator, juiz GersonCruz. — Considerou fortuito e man-dou arquivar o processo n° 2204 re-ferente ao abalroamento entre asbarcas "Dr. Gondln" e "Maria", emfrente ao Arsenal de Marinha do Riode Janeiro, em agosto de 1051. Foramvencidos os votos dos juizes Gerson'Cruz e Francisco Rocha, o primeiroporque mandava que se representas-se contra o Lóide Brasileiro por de-«ciência de luz na embarcação e, osegundo, que mandava representarcontra o mestre. Foi relator, o JuizBraz da Silva. Por maioria de votoso Tribunal isentou de culpa os ma-qulnistas Antônio Derrilart e PedroDurante- com referência a arribadado navio "Santa Bárbara", ao pôrtode Recife, cm 28 de mai-ço de 1946.Foram vencidoso s votos dos juizesrelator e Braz da Silva. O T.M re-solveu indefeir, por unanimidade, oarquivamento do processo n» 3714, re-ferente ao encalhe do navio alemão"Santa Ursula", por pôrto de Paraná-

guá, Estado do Paraná, determinandoa volta dos autos á Procuradoria paraque represente contra o prático, pelosfundamentos que serão aduzidos nosautos, pclo redator Gcíbüíi Cruz. OTribunal recebeu representação doInstituto de Resseguros do Brasilcontra o comandante Amaro Martinsde Lima c o imediato Felix de Oli-veira, acusados de responsáveis polaágua aberta e alijamento da carga donavio "Imperial HI", na viagem doRio de Janeiro para Pôrto Alegre, emfevereiro de 1959. Foi rejeitada a re-
presentação do I.B.C. contra os re-feridos oficiais, sob idênticos funda-mentos. Relatou o* feito, o juiz Fran-cisco Rocha.

cados e posições antiaéreas.
Depois da missão de bombardeio,

fazia parte da própria tarefa, pro-,
curar alvos de oportunidade para des-
carregar as metralhadoras e lançar |
os foguetes que transportava.

Estava a Esquadrilha nessa caça,
quando o c»p. Horáclo notou umaconcentração de tanques em Casa-1-tohlo. Ordenou, prontamente, queseus comandados o seguissem no ata-
que, o que foi feito em segunda or-dem. Porém, quase no momento do"strafe" (fogo rápido, especialmente
de metralhadoras de aviões em vôosrasantes), quando o cap. Horáclo sedispunha a apertar o botão que iria..viu,.,,, as àua* ultu inelralludoia* «foguetes, viu que eram tanques ami-
tos e deu Imediatamente contra-or-
dem, evitando, assim, um grave de-sastre.

Seu pronto raciocínio em suspender
o ataque foi de inestimável valor.
Na época, com a frente de combate
sendo alterada a todo o instante peloavanço das tropas aliadas, tornava-
se difícil para os pilotos saber exata-
mente onde fe encontravam as ca-
becos das colunas das tropas amigas.

Usavam os aliados grandes painéisem cores, á frente de sua tropa, a
fim d« evitar ataques de aviões ami-
gos, mas, naquela hora, as forças do
V Exército acabavam de chegar do
Vale do Pó e, pela velocidade com
que se desenvolvia o avanço, os pai-néis ainda não haviam sido coloca-
dos, sòmente sendo òs tanaues iden-
tlficados pelas marcas do Exét-cito
a que pertenciam. Retomando à Base
comunicou imediatamente o fato ii
autoridades Aliadas do Teatro de
Operações de Guerra do Mediterrí-
neo, que levando em consideração as
informações do cap. Horácio, colocou
as forças terrestres a salvo dos bom-
bardeios dos seus próprios aviões.

Sua atuação na guerra foi das mais
salientes, tendo sido várias vezes con-
decorado pelo Governo Nortc-Amcri-
cano "por atuação merltória em com-
bate". Ao colocar-lhe no peito um
Invejável "cluster" da "Air Medal",

general Thomas Lowe assim con-
cluiu sua citação: "Sua liderança, co-
ragem o devoção no cumprimento do
dever, refletem grande crédito a sl
próprio c ás Forças Armadas das Na
ções Unidas". Nss 94 missões de guer-
ra que realizou, o cap. Horáclo so-
bressalu-se, em multas delas, pela sua
determinação e habilidade proflssio-
nal, como consta em outra "pelo seu
preciso bombardeio e acurado fogo
de suss metralhadoras".

O então capitão Horáclo é atual
mente o comandante do 1.* Grupo
de Aviação Embarcada, Já no pôsto
de tenente-coronel, • continua a pres-
tar á FAB assinalados serviços, desen-
volvendo intensa atividade no apare-
lhamento da unidade de adestramen-
to, de pilotos capazes de operar em
navios aeródromos. Está aplicando,
na mais nova e complexa unidade
operacional da FAB, toda a experiên-
cia adquirida na guerra « a sua com-

I provada capacidade profissional.
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t> primeiro dós 20 "Vickers-Vanguard" 
para o "Trans-

Canadá Airlines" aproxima-se do final do sua construção
num dos grandes hangares da fábrica em Wcybrldgo
(Inglaterra). Esses aviões entrarão cm serviço com a"British European Airways" cm 1.° dc julho. O sexto"Vanguard" da "B.E.A." é visto ao fundo. (Arquivo do"Correio da_ Manhã").

ÜOM DE TRÂNSITO
Km conseqüência da remoüelaçíifi

a que está sendo submetida a sede
do Clube d» Aeronáutica, á Praça
Marechal Ancora, no Hotel de Tran-
«rito, á disposição dos associados, fo-
ram inaugurados mais três quartos,localizados no andar térreo, compor-
tando cada um duas camas e arma-
rios individuais embutidos; bem co-
mo o salão de jogos (snooker, pin-
gue-pongue, xadrez e gamfto); bar-
bearia (das 8 ás 18 horas): serviço
de restaurante, (no andar superior o
traje é o de passeio completo e no
andar térreo é permitido o traje es-
porte) e de bar.
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MOVIMENTO NO PÔRTO
DO RIO

Navios esperados hoje — pro-
cedêncla Norte: "Anna C" (ita-
llano); "Bretagne" (francês);'Tardo" (inglfis); procedência
Sul: "Rio Tunuyan" (argentino);"Vera Cruz" (português); "Rio
Belgrano" (argentino); "Ayma-
rá" (finlandês). Sem confirma-
ção oficial: "Svensksund" (sue-
co); "Alice Torm" (dlnamar-
quês).

NOTAS DIVERSAS
•*\r Ha moderna técnica de

operação portuária vem sendo
observada a necessidade do uso
Intensivo de empilhadeiras. O
emprego dêsse equipamento em
«.-uiijuKHcüo com o uso de «-«tra-
dos- (pallets), permite rápida for-
inação e desembaraço de linga-
das. acelera notavelmente o trân-
sito de cargas entre, a faixa do
cais e os armazéns e reduz subs-
tancialmcnte o tempo despendido
na arrumação de mercadorias.

ir Com 4.150 toneladas de car-
vão metalúrgico, zarpou de Im-
bltuba para o pôrto do Rio de
Janeiro, o navio "Siderúrgica
Três" cuja chegada está' prevista
para hoje. (Companhia Slderúr-
gica Nacional).

ir Para os efeitos legais e re-
gulamcntares, os agentes de em-
barcações ou seus propostos agem
sempre como representantes dos
capitães de embarcações e dos
armadores, e os despachantes e
seus empregados, como mandatá-
rios dos donos das mercadorias,
cabendo a estes, e aos capitães ou
armadores, responsabilidade inte-
gral, civil e penal pelas ações ou
omissões dos seus respectivos re-
presentantes, nos limites do man-
dato.

ir Procedente dc Marselha e
e escalas, aportará hoje na Gua-
nabara com 107 passageiros e 275
tolenadas de carga o paquete
francês "Bretagne". A referida
embarcação hoje mesmo sairá
para Santos, Montevidéu e Bue-
nos Aires (Companhia Comercial
e Marítima S. A..).

ir A policia de Montevidéu
leve que lançar mão dos gases1»crimoB«n«os para acabar comuma desordem junto ao navio ba-

leeiro soviético "Sovietskaya Iks-
nia". Centenas de pessoas luta-
vam por visitar o navio, quando
apenas tinham autorização para
tal os convidados especiais. O na-
vio em questão é" outros 16 meno-
rei, destinados á caça de baleias,
chegaram domingo passado a ês-
te pôrto, depois de assinalarem
um recorde de pesca, com um to-
tal de 4.350 balelas no Atlântico
Sul. (U^I).

ir Uma fábrica em Grave, Ho-
landa, está produzindo uma série
de guindastes acionados inteira-
mente por fôrça hidráulica com
capacidade para alçar pesos de 4
a 6 toneladas para os guindastes
de superestrutura e também de
alçar 2. 4, 7, 10 e 15 toneladas.
Os guindastes . podem ' levantar
as cargas, embora sem apoio,
cüm uma estabilidade segura su-
perior a £0 %, mesmo quan-
do a lança está numa posição
pouco favorável. São movidos por
motores dlesel, " desenvolvendo
entre 17 e 58 h.p., dependendo
da capacidade dos - gulntastes.-Estes guindastes acionados por
íòrça hidráulica, giram, inclinam-
se e deslocam-se hidràullcamen-
te. O sistema hidráulico está
resguardado de sobrecarga e por
fôrça hidráulica, giram, ineli-
nam-se e deslocam-se hidráulica-
mente. O sistema hidráulico está
resguardado de sobrecarga e por
uma série de válvulas de escape
para aliviar a pressão, o sistema
hidráulico dos guindastes mais
leves é todo blindado. O uso de
um plstão axial estabilizador em
conjunto com um válvula "three
way" assegura uma variedade In-
finlta de contrle de levantamento
e deslocamento, através de uma
única alavanca, se necessário, em
conjunto com um pedal. Quando
a alavanca é deslocada para a
írente o guindaste move-se para
a frente c a carga é abaixada;
em posição contrária, para trás,
o guindaste levanta a carga.
Com a alavanca em posição zero
o guindaste está freado no óleo;
com a válvula "three way" em
posição neutra o guindaste pode
mover-se com o motor em mar-
cha lenta. Duas válvulas de fá-
ell acesso são providas de movi-
mento hidráulico para inclinar o
guindaste e girá-lo. Os gulndas-
tes de superestruturos da 4 tone-
ladas têm um "alcance de 5 me-
tros cum esta carga. tsHl).

laoá:L.

REFORMA DO CÓDIGO DO ÂR
A Sociedade Brasileira de Direito

Aeronáutico está procedendo aos es-
tudos necessários á reforma do Có-digo Brasileiro do Ar.

O presidente, major-brigadelro Hu-
go da Cunha Machado convocou pa-ra 47» Reunião Plenária de Estudo,
a ser realizada segunda-feira dia 25
ás 10 horas, quando o sr. João Vt-
cente Campos relatará a Introdução
do anteprojeto. . •

CONFERÊNCIA TÉCNICA
da "IATA" na Suíça

Do dia 2 a' 10 de maio estarão reu-
niíos em Lucerne (Suíça) 89 delega-
dos da "International Air Trans-
port Associatlon" (IATA) para uma
oonyfertacia onde eerái debatida a
questão do emprego das aeronaves a
Jato nas linhas comerciais sobretudo
na questão das altitudes operacionais
S 

controlo de tráfego aéreo c facili-
ade nos aeroportos.
Seguem na quarta-feira, dia 27, pa-ra tomar parte na "Xin Conferência

Técnica da IATA" a seguinte dele-
gação da "Panair do Brasil":

Comts. avs. Paulo O. Lefevrc, de
Operações e Décio A. Vilhena, coor-denador do "projeto DC-8"; eng. Ed-
gard de Almeida Loural c o sr.Eduardo A. Silva, chefe do Centro
de Controle da Vôo (Sector Europeu-
Lisboa).

ROUBO EM CONGONHAS
SAO PAULO, 20 — o sr. Heitor Fer-nandes Vllar compareceu á Delego-cia de Roubos a íim de apresenter
queixa contra um roubo havido noeubsolo do bilcâo da Real S.A. Trans-
portes Aéreos, no Aeroporto dt Con-
Ronhas, na noite de domingo, quan-do Indivíduos nio identificados pe-netraram naquela sccção, dirigindo-se ao local do guarda de valores,coseeulram abrir um cofre onde es-toyam guardados 140 mil cruselros,além de dois cheques no valor de7.870 cruzeiros. A queixa foi regls-trada, tendo sido aberto inquérito.
(Asp.)

CINEMA NO GALEÃO

RIO-NOVA YORK
O Ministério da Aeronáutica apro-vou os novos horários e itinerários

da linha internacional Rio de Ja-
nelro-Nova York, com escalas cm
Belém. Port of Bpaln. Trujilte sNassau, que a "Varlg"' val «coutar
com seu "Caravelle", de 52 passa-güiros em 1» classe ou "Super"Cons-
tellation" de 56 passageiros, sendo 32em l» classe, 24 turista e 4 leitos oude 83 passageiros em 1» classe..

EMPRÉSTIMO "RÁPIDO"
no Clube de Aeronáutica

O Departamento dc Beneficência cEconomia do Clube de Aeronáutica
divulgou que o valor do pecúlio até
o dia 31 de agosto do ano em curso-
é de Crt 38.000,00.*

O empréstimo "rápido" terá o va-
lor máximo de Crf 5.000,00 c, dc
acordo com as últimas modificações
introduzidas pelo Conselho, o valormáximo do empréstimo especial seráigual ao pecúlio a receebr. obede-
cindo a seguinte tabela: 40% do pc-cúllo, apôs 30 dias de carência; 52%«pôs 1 ano e menos de 2; 84% após2 e menos de 3; 78% apôs 3 c menosde 4; 88% opôs 4 e menos de 5; e100% do pecúlio, apôs 5 anos

ATOS DO MINISTRO
Entre os últimos atos assinados

pelo ministro P.A. Corrêa de Mello,antes dc Instalar seu gabinete defi-
nitivomente em Brasília figuram osde designação dos tens. Paulo Opus-ka, Evaldo de Castro Braga e Ben-
Jamim Campos Valadares Pontcnele
para exercerem as funções dc Instru-tores da Escola de Oficlal.1 Bspectn-
listas e de- Infantaria de Guarda deCuritiba; transferência do majorDaly Marcola. da Escola de Aeronáu-tica para o Orupo de Transporte Es-
peclal (GTE) do gabinete ministerial
(OM). e reforma» "cx-offlcio" flo/Jsuboficinlt João Ferreira de Olivei-ra e Rossel Alves da Silva; sargen-tos Vlraldo José Luperclo Fenncr.Euclides Lsudeuzerr. Alfredo Jacln-to da Silva, Lourete Mendes AItcs,H1"!*.-"!- Plr.to íe Çanrs&s. WandcrHubert e Renato Mendes Ousmnn etulfelro Mlrullno Dias Ribeiro.

Iniciando sua sativldades o Grêmiodoa Funcionários da Fa-senda da Ae-íonáutlca do Galeão promoveu umaexibição do "Ctneminha".
Em foce do grande interessa des-pertndo, o presidente Décio Pereira

permitiu a presença de todos os mo-«dores do Galeão, «cm qualquerdistinção, tendo mesmo o adminis-traaor da Fazenda, cap. Nelson deFreitas facilitado condução para osresidentes cm pontos mais distantesda Ilha.
A sessão cinematográfica, que foimulto concorrida, faz parto, do vasto

plano do assistência social quc aFaienda val prestar aos seus servi-dores, através do Grêmio de Fundo-nárlos,

OFICIAIS A DISPOSIÇÃO
DA 24,a VARA
Foram mandados ficar adidos ADiretoria do Pessoal da Aeronáutica,a disposição do Júlzo da 34» VaraCriminal, os seguintes oficiais daFAB: tens.-ce)s. Paulo Victor da Sil-va, Jorge Dihel, Nelüon Dias de Sou-za Mendes. Eduardo Costa Vahia deAbreu. L&uro Madureira, e ManlloGaribaldi Fischcr Flllzola; majoresAroldo Palm Pamplona, Nelson Pt-nheiro de Carvalho o DiiermandoCunha Rocha; capitães Teimo Tor-res Aires, José Brandão Lisboa Pi-lho, Luiz Gonzaga dos Santoa a Ju*Ho Valente c 1» tenente Paulo Opua-kt.

Por ter faltado ao expediente des-de ás 12 hora* do dia 8 até ás 12horas do dia 9 do corrente foi decla-rado ausente d? Dlrètcrit*. ds Sr,ü-no da Aeronáutica q jo ten.-int,

DESASTRE NA COLÔMBIA
31 MORTOS
E19 FERIDOS

BOGOTÁ, 20 -• A amplitude
do desastre do "Lloyd Amo Co-lombiano" já pode ser avaliada¦em todos os detalhes. Trinta euma pessoas morreram e deze-nove ficaram feridas oo afundar
o avião na laguna próxima aoaeródromo da Capital colombiana"Ei Dorado", recentemente Inau-
gurado. Traía-se, precisamcn««s,do primeiro acidente ocorrido nonovo aoToporto.

Segundo versões não confirma-das, ao tentar aterrissar, o aviãotocou o solo cerca dc 400 me-tros antes da pista indo precipi-tar-sc no meio da laguna o pur-tindo-sc cm dois ao chocar-se coma água. Outra versão indica pelocontrário, que o avião espatifou-
sc no ar, antes de afundar.

Todos os sobreviventes estilohospitalizados, com les«5es dc di-versos graus. A escuridão reinan-
te dificultou os trabalhos de sal-vamento, assim como a falta deeqtiipnmento adequado para mer-
gulho.

O avião procedia de Miami çom43 passageiros c sete tripulante-;.
Ignoram-se as causas cxatns datragédia, que só poderão ser co-
nhecidas depois do minucioso In-
quérito ordenado pelas nutorída-
des compatente**. (FP)

J - a n»m« Nir» ptío produto b«m feito -

rroãuto garantido pda maior
indústria, de fcgóet do pai*

METALÚRGICA PAULISTA S. A.
Roa S&pacAüt, 4S3

Lam. i ITEL SA
CQLffim/mo con sua QUALIDADE"P^mA £ PrlmsnZSSO UÃ NOVA CAPITAL

PELUZZRRi
ItiKfMfttBMK • PRESENTE

EM BRASÍLIA!i
CÍRCA bdoO TRANSFORnúOORéS
FORNECIDOS PADA LUZ E" fÔQCA

ITEL-íNDUSTRM Dt TRANSrOPfMDORES IXtTMCOS S A Í-S^P^Bkuo Corteje. Cfiípirtiono 3*1-*- -?*? o*dor c> 90***)
SÕO Poulo - rort*} 3*4-21-89

Re presunto ates *--rcius» vos «o Oio de OoniTro
W SALENGl/E ENGENHARIA LTDA
âv i3d« no.o nt 23 &/S23*SmVi rQr*w *2*30«99
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Comemoração da epopéia do 1.° Grupa de Caça
Xntre oa mala brilhante* í*lto» danu*»» Aeronáutica destaca-se, tobre-

medo, * acâo do 1 _ Orupo dt Caça
noa eáui da Itália, durantt a última
conflagração mundial, na luta ptla
presarvaçáo democrática, onde oi noi-
10a avladorts, lmpulalonadoi por ali-
vautado aentlminto patriótico «icre-
varam, eom tacrlfiolo, bravura lnaudt-
ta a aángu*, uma página gloriosa oa
história, qu* servirá d» exemplo á
posteridade.

X quando i* oamemora o is°. anl-
versário do maior íeito do* nossos
aviadores militares, relembrando aua*
epep*iM ae culto permanente d* quan-toa mui integrantes foram lmoladoa
noa campo* d* batalha por um mun-
do melhor, externamos a expressão
mata profunda d* admiração pilo 1°.
Orupo d» Caça • a roverenein mal*
•entida aoa herói* desaparecidos.

A* primeira» horas da manhã do
dia 22 d» abril d* 1345. esquadrilhas
constituída* d* Joven* aviadores pa-trlclos escreveram, com caracterei ln-
delévels, a mal* gloriosa página da
história da poisa avlaçjo militar, porIntermédio da famosa unidade dos"Avestruz»»". ,

701 a sua mal» alta missão, um*
missão d» envergadura, pata cuja exe-ouçfto eram ixlgldas nâo apenas ex-
perlêncl», técnica, perícia • conheci-
mentos da regllo, mas, também, e
principalmente, audácia • bravura.
Essa missão constava de impedir, a
qualqutr preço, a retirada dar. tropas
naalstas pelo Vale do Pó. O* olemâu
hio tinham outra alternativa: se es-capassem, teriam que se render isForca* Aliadas, qu* avançavam emsu» perseguição. Mr» ainda contavam
eom recursos para uma retirada emordem, beta supridos d* artilharia on-tlaérea e com tropa qut nSo perderada todo a agressividade. Era precisodetê-los, encurralá-los, imobllleá-los.
porque, se realizassem a retirada es-larlam, provavelmente, em condições
de sa refazerem • oferecer novos e en-camlçados combates, a o que preten-dia o comando aliado era obrigá-los
a uma *rendiçSo imediata, Julgada es-senclal para o apressamento do têr-mino da guerra da península. Em for-mações consecutiva» os "Senta aPua"nío só bombardearam, com «flclên-

O movimento do aeroporto San tos-Dumont ontem foi ex-
traordinário: houve 148 saída» de aviões comerciais sendo
59 para Brasília. Foram transportados 7.042 passageiros.
A FAB íêz 11 viagens para a nova Capital. Na foto um
«specto da estação do aeroporto SantoB-Dumoiü às 18 horas

AVISO AOS AVIADORES
A Diretoria de Rotas Aéreas

divulgou ontem, à noite, as se
guintes informações:

Notam n.° 
'868,-de 

19-4-60:
BRASÍLIA (GO) — Área com-
preendlda entoe Brasilia, Patos
de Minas, Belo Horizonte, Piro-
pora. Formosa e Brasília, entre
os níveis 3.800 e 4.200, reservada
para as aeronaves C-47 2.035,
PP-SPN e PP-PQJ, até is 6 hs,
Z do amanhfi, e dos 10 hs. Z do
dia 21 às 2 hs. Z do dia 22, das
18 hs. Z do dia 22 às 4 hs. Z do
dia 23, das 10 hs. Z do dia 23 às
5 hs. Z do dia 24 de abril.

Notam n.o 870, de 20-4-60;
GOIÂNIA (GO) _ Radiofaroi
prefixo GO, freqüência de 370
quilociclos, operando com hofério
continuo até às 24 hs. Z do di9
27 de abril.

Notem n.° 871, .de BO-4-60:
UBERLÂNDIA (MG) 

'*** 
Rádio-

farol prefixo UL, freqüência d»
350 quilociclos operando com ho-
tátío continuo até às 24 hs. Z do
dia 27; Ridln Uberlândia trans»
missão nas freqüências de 3Sfi
qui/ociclos • 126,7 megaciclos, u
recepção naa freqüências de ....
3.023,5. 5.880 qitíloclclos fe 126,1
megaciclos operando com ho-
rário H18, até às 24 hs. Z do
dia 27.

Notam n.q 876, de 20-4-00;
SALVADOR (BA) — Aeródroro;.
impraticável, devido obras, ama-
nhS, 21, de 1 às 9 hs.- Z.

Notam n.° 876, de 20-4-60:
RIO DF. JANEIRO — SANTA
CRUZ (DF) — A rea com centro
no ponto de coordenadas de ....
22.56S/43.43W e raio de 10.00(1
metros, perigosa até a altitude de
2.250 metros, tlia 22 de abril, das
13,50 às 15,15 hs. Z; área Restinga
Alte perigosa no dia 26 próximo,entre 18 t 20 hs. Z; ambas devido
demonstrações aéreas.

Notam n.° 880, de 20-4-60:
SANTOS (SP) «i Are. com cen-tro no ponto de coordenadas de
24,01S/45,41W e ralo de 9.500 me-
tros, interditada até a altitude de
5.000 metros, dia 22 de abril, dat
12 às 14,30 hs. 7„ devido tira real.

ALMOÇO "FAMÍLIA

AVIATÚRIA"
Realita-se, na próxima terça-

feita, dia 26, ao meio dia, no Clu-
be Suíço, à Rua Cândido Mendes,
157, o almoço mensal da "Fami
lia Aviatórla". organizado pelo sr
James Phillips, diretor da "Bre-
niff". >

AEROCLUBE ARGENTINA- •MONTBVHJÉU, » — O jornal ••«
Diário anuncia qüo caiu na cidadefronteiriça de Santana do Ltvramen-lo um pequeno avião argentino, mor-rendo rarbonindo o teu piloto.»c; ."v _í;Í5 o jCíTis! «jü*r \i iciâjthtrocorreu quendo o aparelho tentavadescer em Mato da IApex. nes ime-dlacôw de Santana do livre man to,no Rio Grande do Sul. Dia a mem>noticia existirem veementes Indicio*
de que o piloto, cuia identidade é des-conhecida, dedicava »eu pequeno táxi-aérao ao contrabando d* pessoa* «¦
mercadodai entre a Argentina, Brasile Vfugu»!. (UPI).

campanha 41 pilotoi, fl «e Incorpora-
ram dipoli e apina* * ai fot r*du»l-
do o eletivo, ab final da guerra, em
virtude d* as baixas.

Ai operacSu doa nouos bravoa pa-trtoloi podem ser assim resumidas; 449
mtisoas executadas, 5.-.03 hora* de
vôo em operaçfiea de guerra, 4.051.631
litros de gasolina, consumidos, .....
1.180.300 munlçôe» de calibra 80 atira-
radas, I.Ua bombas lançadas, du quall4.ISO de demolição de S00 lb. • a de
demolido de l.OOO lb,, 16» incendia-
rlaa (VTl). tí de fragmentação, 850
foguete* • 1.010 a tonilagem de bom-
bat, sai 2,518 ecrtldas ofcaslras e 4
detemlvas.

Sofreram os nossoi combatentes at-
reoi a perda, da IS avlOea abatida* pe-la, artilharia antiaérea Inimiga, 103
avarias a 14 acidentes. Registraram ai
ealatfstlcas as aegulntes perdas de pi-lotos: lt abatidos, 3 mortos em com-
bate, s prlelonalros do Inimigo, 3 es-
condidos em território Inimigo, 3 des-
oldos de pára-quede* am território
inimigo, 3 mortos em acidente* a 8
suspensos da vôo por motivo de saú-
de, Mio obstante, durante toda a
campanha o Indica médio de dispo-
nlbilldade* foi ds 70.3%, o mais alto
obtido pelas forcas em operações.

Mas do seu adestramento, períciaa coragem resultaram 1.8C4 alvos Ini-
mlgos danificados, entre os quais 3
navios a a estaçfies de radar a, atn-
da, 2.531 destruídos, a saber: 2 aviões,
13 locomotivas, 250 vagões a carros-
tanques, 1.304 transportes motorlsa-
dos, g carros bllndadoi, ís viaturas de
traçlo animal, 18 embarcações, 35
pontes a 412 cortes de estradas de ier-
ro a de rodagem, 3 plataforma-, de
triagem, 144 edifícios ocupadoa peloInimigo, 1 acampamento Inimigo, 3
postos de comando, 3 alojamentos, 85
posições de. artilharia, 3 fábricas, 5
usinai elétricas, 31 depósitos de mu-
n leões a combustíveis, 11 depósitos de
materiais, 3 destiladas e 125 Instala-
ções diversas -.

AVIAÇÃO
AMANHÃ NÃO HÃ
EXPEDIENTE
NA AERONÁUTICA
Pm. que os funcionário» do

Ministério da Awoná .llca pos*sam assistir a íeata comemorativa
do 15,o «aniversário do maior íci-
to do l.o Grupo de Caça, o ml-
nistro I\ A. Corrêa de Mello
mandou considerar facultativo o
ponto amanhã, dia 22, nas repor-
UcBes do Ministério da Aero-
náutica,

REUNIÃO NO USA
O conselho Fiscal e Deliberativodo Club* dos Subofíclsi.i a BargentMda Aeronáutica (OSSA) uti comuma, reunlio marcada para segunde-feira dia 33. as so horas, a tim dediscutir eesuntos -da Ínterim piraa elaise, como por exemplo * peri-pcottTa d» aumento de venetmen-

"FOKKER" PARA
A TURQUIA
v«l firmado contraio pira o lor-

nteimento d* 10 aviões d* turbo-
propuliio "r-37", o primeiro avião
holandês d* passageiros d* pos-
gu* .«,. pi o] e tido pela Tokk*r",
•nu* a companhia turca d* avio çio"Turk Hava Yolirl», a "N.V. Ko-
nlnklijk* Nederlandich* Vllegtui-
ser.íabrlel: r&tUftr", d* Amateldüò e
a fébrlca norte-americana d* aviões
TalrchlM". da llageruto. n, qu* tem
licença de fabrlcer o avilo holandês
de pasiifetros no hemisfério oclden-
tal, com exceçüo do Brasil. (A en-
comenda tam o valor d* cerca de 25
milhões d* flerlni, Cinco avlfiu ae-
rio construído* na Holanda * cincono* Estado* Unidos.)

Com «sa encomende, elevam-se *
03 ai encomenda* recebidas pela"Fokker", *ntr» executadas • p*n-dentei, O número d* encomendas
d** fábricas da Talrchild" eleva-
*• a 83. Nesses número*, nio estio
incluídas as opções. Além disso,acham-se em curso negociações comdiversas companhias d* aviacio domundo. (SHlt •

"TY"-1 RÀNSP0RTADA
DE AVIÃO .'

.* c«tlm6nlu de ln*ugui«çl« de
Biamia serio transmitidas ho]e pe-la nova estaçlo d* iclevl/.io da "RÃ-
dlo Niclonal", tianspoi Ud.i num car>
guelro da "Pan American World Air-w*y»", «peclalinenlo , fielido puralai* fim.

O carregamento, qua peiav» quaaecinco toneladas, foi levado diietu-
mente dt Nov* Vork para o ano-
porto d* Nov* Capital.
k,At **Uçlo foi cou via nada à !'TV-
Nacional", estação qu* transmitir*
todoa oi »t _i do programa inaugu-
nl dc Biniilla. ,

AQUISIÇÃO DE AERONAVES
. a jato pela 

"Varig"

Com o deipicho do preiidente da
República, autorliando, íol reitltuldo
ao Mlnlitérlo da Fazenda o proces-so do aval a ier concedido peloBanco Nacional dO Desenvolvimento
KconOmlco em um* operação de
crédito qu* a "8.A. Kniprêsa
d* VUçlo Aérea Rio-nrandeme"
(VARIO)' pretende realizai- paraaquitlcao d*-duas aeronaves • jato."Bolng .07"

VAGA NA "ICAO"

Atiavé* da ('MINAI (COlUUMio daBiiudoi Relativo* k Naveiaçio Aé-taa lnt*ríi*cl«n*l) * "ICAO" tOrga-nhaçio d* Avltçfio Civil inlcuia.-ln-
n*l), com seda em Montretl, no Ca-nailíl. divulgou que dUpõe de luna,v*ga de oficial de idlomai (espanhol)e oficial técnico (regulamento do ar),

Aa ImcrlçCes «crio enc«rrad*a im-
prettrlvelment* dl* t d* nuloOs ínlei-esudo» poderio colhermalorei esclarecimento:: n* CERN.M.
qu* funciona no lt.» pavimento doedUIclo-«*d* do Ministério o» Aero-nniitlcn. onde lhes seri fornecido •formulei lo a ler pi «enchido.

187 MILHÕES
PARA AERONÁUTICA
O dlretor-gei«l da r***nd*. tend.»*m Vilt» o parecer da ConUdoria

Gerai d* República, autorizou o Ban-oo do Braiil * colocar à dlipoilçío
d* Subdiretoria d* Vininçat do Mi-nistério d* AeroniuUtf*. como «upri-mento, a importincla de CT| 
167.500.OCO.00. corretpond*nt« A do-taçio da Verb» 1.1. _l.7.4.1., do*meses de fevereiro t Junho do cor-rente «no, consignada no vigente or-
pamento do Ministério d* Aeroniu-tica.

AMANHA NA BASE DE SANTA
CRUZ

Festejando-o transcurso do 13". anl-
versário do maior feito do 1°. Orupo
de Avlaçlo 'de Caça da FAB na I,táll .

PILOTOS EXAGEREM
NA ATENÇÃO
A Diretoria de Rotas Aéreas,

pievéndo congestionamento in
vulgar de tráfego aéreo nes pro-
xlmidades de Brasília, assim co-
mo nas rotas que unem aquela
cidade aos demais núcleos do
pais, hoje lembra aos aeronautas
que exagerem na atenção e cul

•dado no desempenho das funções
de vôo, mormente aqueles que
deixam ou se dirijam para aquele
local.

40 ANOS DE SERVIÇOS
O eic-mlnlMro da Aeronáutica i

• tua), presidente do Conselho Nacio-
nal do Petróleo, brigadeiro Henrique
Fleluas, comemora., hoje o 40.» »nl-
versário d* ininterruptos serviços
prestado* ao Pai..

A mfttiUestaçfio de «preço que lhe
terá tributada se asaoclaram oa jornalista* credenciados Junto ao Ml-
nistério d» Aeronáutica.

COLABORAÇÃO
• ANGLO-FRANCESA

LONDRES, ÍO — Acaba de regres-
lar a esUi Capital de mw visita n
Parla, © «r. Duncan Sandys, ministro
da Avl*cio brlttnico, ,

A viagem teve por objetivo ence-
tar conversações com mrnlstròs iran-
eesea sobre n pomlblUdade de umt
colaboraçio anglo-francesa nula es-
trelta no aelor da avliç&o, projéteisv .rdlrliriiliiu • o!«trAnlrç.

Km entrevista á imprensa -concedi-
da no «eroporto de Londres disse ii
»r. Simdyn: "Estlidamos « possibilt-
dade de trnbnltvar om conjunto no
aperfeiçoamento de um avião de de-
rolagem vertical, sclor em que ain-
bos os pai.u-.s estão multo «dlantadoe,
Verificamos, também. „ 

"viabilidade
<M constiiH-.io de uma aeronave IU-
persfinlra e do aperfeiçoamento »te
tim sistema de aterrissagem comple-
lamente automático. Essa aspecto,
naturalmente, tem um grande futuro

,i nvlaç.lo civil, já que é neceasA-
rio evitar a todo cinto n confestlo-
nonientu nos ncroportos".

Aduziu o ministro que, hi jnvlllo
tempo, a GiK-Brctanha vem desejan-
do uma colaboraçio m«l* estreita
com outras íifcçOe» ocldenl-als no quedia respeito A fabrlcacio de «vlOcse projéteis tclcdlrlgidos.

Kinallaando. declarou o »r. '-sandji
que duisnto as converíaçôcs de P«-
ris conseguiu-se uni progTenso posl-tivo, e que há magníficas poSslblIi-d»dea do que * Trançh a a Ori-Br*-
tanha Uvbalhem conjunramente era»Arios projeto*. (BNSI"
"D0MINGUEIRA"
Promovido pelo Departamento He-rn-alK» do Clube de Aeronáutica es-ti programado para o próximo do-

mingo, dia il. unia festa, intitulada"Domlnguolra bçiw» nova".
A featlvlifad» qu» tm> ssv. àitíia

marcad. par* ta l» hora*, e dedica-d» «os jovens universitário* cariocas.

UNHAS INTERNACIONAIS
Foram aprovados, os novos itinerA-um * liorários d* tinha lnt»rn*clon»l

Hio de janeiro - Santiago, eom we»-!»« em Sio Paulo e Anuncio, a ier«ecutada pela P*nalr do Brasü, comaeronaves Douslas 0C-6O par» 47P»»«»«-eiro», sendo IS de primeira ei*i-«a • 95 turistas, bem como o acârdsoperativo paia «tilliaçío, também, deeeionava* do Uid* Aéreo.
Igualmente ta»r*cei*m *|«ov«eio osnovo* horário* e Itinerário! da Itnht

^^^^^J^^l^»' roaiíi At.rr.st m „ 0 ayitm
do JarãsTirâii»' WuWm"j^*arVu*nc»r!fd.d*nUdo *?,*<>"t2nL*'" ^vr*ro»«t".
mio de kM&ho. m"-V\ l,nw ttnh» o prefixo U5-Sl>P. pertencente

|*o Aéro Clube Argentin*. e er* trl-
jpulado por dois argenUnos: JorgeCouv»l. pilit». e Gabriel Hernandei
pesnageiio, A aeronave levantou véoht seta horas ma*, devier. * defeito,
foi obtlgcda « retornar, incendiando-
«e ap**. Seu» ocupantes morreram
carboniisdcí, i A«>.)

"0 
MUNDO MARAVILHOSO

DA TÉCNICA AERONÁUTICA"
Interessante folheto Ilustrado eomrata • história do consórcio Heal-Aerovla*. Intitulado "O Mundo Ma-ravlihoso d* Técnica Aeronáutica" VAI ^ifPVIP FM«U «endo dlsttlbuldo pel» «fempa- '"' ***»R "

Mil».
Apresentando foto#r*riae desdf <.**u patmeiro srtio. uai C-«, exce-, Embate*, hoje, p*u W**hmgto«i, •dtnte de guerra ate *o Convair SOSIsaMí» auxiliar de Gabtnel* do ml-

(late», qu» «quiriu. r»«-nten*.«il .inKtro da AerwiáiiOc*. ar. Scttoí»,mi» vetem os 4 emptegados na linha Defrer r.i-N-a racentemente d*a%-B>t*n<* Alr«« - Rio - diicago * nainado par» «ervir n» Comlssio Aero-
pr. Ttma ret» par» o 4*pio. ;- .i-.-.r» Bnudteira (CABK

Melhoramentos no Serviço
de Recreação Hospitalar.

TtA traunuradi fMmm, »s S. •:m*B|as * «r*nd« n-j«-.ejo dt ftio-ff-taria «te S»Mt *- A*sw1*oíí« jtíonitia».
jw inid»Uv» tfe í- BeBvirx!» filtndo na ocasiio. dr. Jo&oBt\«« «J« SUva. chefe d* Sitor.Machado c«nut»ti>!c«-je «an dÃ* R*<-t««çào HoapitaSar. » &.»-jB«jiíi»da paio* ttsviçwi «jue vero-•pé© Machado d**iin*da * '.evariíiMÍtsawlo cwno ^ianeitu, n»riwtracSo e !«<.ntiv<» *o« «n(«r-iPr«lfe»ttr» do Dirtríto Tedtra. rs ai'tw« n^i vfrioi htt^piU,* dnjuel» difícil tarefa de Recr«a<io Ho*bí^ecretíti». A* ato _>m.JiT*<«rand talar, bWmfttH 9*mc*inmila_ e ser.''*ler« do ér. Joito U».<htè<s. ti-{medir aecriftcím, un» bo«c. d»;tttiar «t>8Kf(ttrt»«» 3S«áá_ ejatafria aoa entema* mtãtasa•UHWiu. um Mt>&M. d, X^aaiat» div****» bastai* íí-wmhWha£à«fe_4c, Jueuin. 4« Reparta- wlídaàe.

j^aúWKt rlmj^tm^

.amaaWt mmmm^^tmmm' JaaW mrTT^M I^V

imm\Wa^ammWmmm\mmmS.
má mt^Lmi maWm
Êmm ma^Ê ImWtMmmm mmMiM mTsrmt mvumt. "> *!¦ ¦ 1

IÍ^mÍBÉK' ^^zK^^^^aamWã
W^^^^^^Êm\m^^aWÍWai%Wm\^mmma^^^W^W

TÊmÊmm -><'*J W J^~tK jfci?y )* t 'xky

^^ffir m. ¦¦¦ li// matm^* Jr • »»«Mr^few Pr rUfTèr^mr^a\\WimmMmm¥MmmmmWSmMmímW^^m^Ê^^ÊÊ^mL^0^

Salve 21 de
•¦.¦¦•-.

l\L'^''

oi», diversos pontos estratégicos aoInimigo, como trouxeram de volta, aocomando geral, informações preciosassflbre o desenvolvimento das divisões
bllnddda* doa nazistas na va.
t» irea em que operavam. O êxito
foi completo. Nenhuma só da* poli-
çOes inimigas deixou d* ser atingida
pelas noisu bomba*.. OaWemãe* nfio
puderam realizar o aeu último luten-to. ficando presos ao Vnle do pá. a,
üépul» dlssu^ tiverem que se entregai-
As Forcas Aliadas. Pagamos com "san-
çu*,.«uor a lágrimas" o esforço de
nossos bravos patrícios em i.546 sor-tida* ofensiva*, bombardeando obje-tivo* inimigos, mas no flrtal, ao re-
gresso dos P-i7 "Thunderbolt", mui-
toa dos quais alvejados pela antlaé-
rea Inimiga, tuna expressio generall-Mda se ouvia; "mlssüo cumprida",

O grande íeito da FAB íol saudado
e louvado nas proclamaçOes do co-
mando do V Exército e de numero-
soa outros comandantes, como decl-¦Ivo pua uma complita vitória alia-
da. E' o que nos recorda a data de
22 de abril, aquele dia difícil, d* más
condlçSes atmosféricas para ataques
aéreos, mas, também, Um dia de gló-ria para a mais nova íOrça aérea quecombatia na Itália, contando com
apent* 21 pilotos, isto t-, a metade
do efetivo normal das uqldadw domesmo escalio da USAF.

Tendo permanecido na It&lla preci-samente 9 meses, orgulha-se o 1°,Grupo de Caca de contar 7 meses e 2
dias de tempo operacional, com o
efetivo de 45» Integrantes, a saber: 78oficiais, 6 enfermeiras, 9 subof.Jlals, 1(7
sargentos e 200 praças. Iniciaram a

o comandante da Base Aérea de Ban-ta Crux, cel.-av. Zamlr de BarroíPinto, organizou um programa, queoompreende demonstração aérea ques* constituirá de apr**ent*;io do l .Orupo de Aviação Embarcada, unida-
de da FAB organizada especialmente
para cooperar com a Marinha de Quer-
ra, equipando futuramente o navio-
atiródromo "Minas Oerals" e a reall-7.rcSo de jnlsaOes pelo 1°. Grupo de
Avlaç&o de Caía, com aviões a lato,utilizando munições de guirra, no
ataque * objetivos no solo.

As comemorações «eri Iniciadas is
S.1S horas, cbm a celebraçSo de ofi-
cio religioso no grande hangar da Ba-se, em memória dol componentes do
Io. Grupo de Casa desaparecido* no
cumprimento do dever, a saber: l°s.
tens.-avs. Aurélio Vieira Sampaio,
Lula Lopes Dofneles, oídegard Olsen
Sapucaia, Waldlr paulino Pequeno de
Melo e Roland Rittmelster; 2°s. tens.
John Rlchiudõon. Cordeiro « Silva,
Joio Maurício Campos d* Medeiros e
Dante Isidoro Gastaldont * aspirante
Frederico Gustavo dos Santos.

Para is 10 horas está marcada n>;
solenidade de entrega d» medalhas -*
para as 11 horas a inunde demonstra-
ção aérea.

A Base Aérea colocou trem especlM
para transportes dos convidados, quepartirá da gare da Kstaçio de D. Pe-
dro n ás 7 horas, com paradas Inter-
medlárjas, voltando de Santa Crua As
13 horas.

Par» os militares o uniforme fixado
é o ,1». A ou correspondente • p*raos civis o traje de passeio.
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Sempre presentef aos[grandes• acvntKtmentos do país,honramo-nos em cumprimentar o eminente
Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

— Realizador de BRASÍLIA - os Pôderes Constituídos,
. o Comercio, a Indústria e o Povo brasileiro, pela histórica

mudança da Capital federal,.^acontecimento que,
pela sua envergadura e significação, marcará ípoca elevando-nos 0

mais no conceito e respeito das nações livres de todo o mundo.

AGUMULADORES NIFE DO BRASIL S.A.'LíiJLh :•
SAO PAULO - RIO DE JANEIRO «JB>

DIR ECT Mala titula it IWitõo «cemoonlie-dn e prear»»» 4t »»/•
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BRASIUA
PENDÂO

DA ESPERANÇA
DE UM POVO

Predestinado a uma posição
exponencia! no concerto das
nações, cumpre o Brasil etapa
magna de sua marcha para o
imenso futuro ífue depara.
No momento em que a alegria
e ceníusiasmo se espalham por
todo o pais, a Mercedes-Benz
do Brasil S. A. sente-se imbuída
do mesmo orgulho que ora íaz
puisar com ardor o cor
todos os brasileiros.
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.•.':'¦ GUERRA
INTEGRAL RESPEITO À LEI EÀ ORDEM PROCLAMA DENYS AO
SAUDAR 0 BRASIL PELA JNAUGURAÇÂO DA NÓVÀ CAPITAL

É DO ESf ADO DA GUANABARA
Para iir Um nos Quartéis • Organlxiflee Militares-de Rio dt

Jantlro, dti Ettadot • Territórios dt pai» •ministro da Guarra,
marechal Odyllo Danyi, assinou a seguinte Ordem da- Dlai "Can-
eretlanda umi Idila 4»a ram#nta att t«mp*s dt Brasll-lmp^rlo,

Rara 
«a transformar am um Imperativo «tnttltuclonil do Brasil-

¦publica, a sada da govârn* federa! Instala-se ha|o am Brasília,
, ! dando realidade a um granda sonho histérico qua ¦• pro|etou no

fampa carne um 4ts»r pttrlíflco, par* artetlar nas r»«llraçõ*i dt
prasantt, • prefundo pen»ament« da passada a a vlsaa esperançosa
dt futuro.

A; mudança da Capital tra* consigo a carteia da qua os Imensos
» terrltírloe qu* constlfuem a parta central do Brasil, racaberio o

pavaimanto adequado • passaria ¦ participar da vida acondmlea
dt pali, da qu.l «tão atualmente t|uese completamente axcluldps.

Coerente com o sau papal Integrador a unltirle, o Exercita
conaratula-aa eom tada o Brasil par lása ecenteclmento da maisalta tlgnlfctçao para ot brasileiras, a at qual nia padaria dalxar dt•star presente, tal como em tedos as mementos da Importância nav,íf - ./?'•'1M *»;*ífdtaltÉ^üt Ilustram-1,sau passada da lutas

, • Mt alírlas, caracterltenda a ,eya atuaçia par um Intenso senti-mente de renuncia t dasamblfla. Inteiramente dedicado aes seusdeveras proflttlanals a at stíradt mister de defender .nação, —
dafendl-la na paz • dafendi-la na guerra. : <

• Hp. plena conscllncla de dever cumprido, a Exército aanta-sa
,. feliz em saber qua vam cttptrindt cam t' malhar das seus «terças

para proporcionar 1 comunidade.brasileiro, a air.blanta d* s^guran-
f,«f'VWWf*''<Sl \«mrêir»Hpt\ttkl(t\,.mOTim, sem es
quais Inútil «tria t atividade das que sa empenham p«lo progresso• angrandaelmenfa da Mtrla. ¦
•ri STaí!lto'n,w*'n«.'md*m«jl«t*-«m-'»» M'cult«k* e memória deTiI?-^,'i°.J!r,eur,?,ri<! N«»**«dlnela de Irasll, num feliz pres-aájltdtJraUltt qut ^Iri à representar peraa redençie da* tfiíae,regISaii dt pali, permitindo è melhor r.psrflçío da rlqu.i. -IStW
cerrando par* qua todos os brasileiras pasi.m ttr uma .xUtincl.

. •iflni d# ssr vivida*
.,'¦ Cem absoluta f* na* grandes destinos do Brasil, o ExércitoNacional ea*. .nov. Capital, certo d» qua a «au apartelmentt. mareará • Inicio da um navo ciclo da pragressa, da paz t desen-vtlvlmantt da grande pátria- irasllflr*. ^Mar. OdyUo Deny", ml-nistra ta Guerra". -.,--¦

BVUO A BRA81UA, 
';,

O-mlniatro- da Guerra,'acomíànha-
do da era. marechal odyllo Dertys,do. coronel Raimundo Ferreira de'
Bouaa, aastetente-secreUrio, a 46 ca-
pltio Coelho de Castro, ajudante déordens, rumou, ontem, ks a,» ho-
ría'iami avião comerei»! qeu aloou'vfiodo CaleSo, com destino à Bra-
atila' onda foi participar dos. feria-
Jos.'. da nova Capital, bem cotou,inaugurar o mu gabinete de traba-
)ho-no moderno Distrito Federal,

O «eu embarque no aeroporto, foi
muito concorrido, vendo-se nuinéro-soa amigos, marechais da ativa e da'reserva ,todoa ot generais em ser-
viço nesta: guaraiçió, representa-'
ç&es de corpos de tropa, de reparti-
cSea . o estabelecimentos mllítaro*,

Íornállstss, 
membros do Conlreasolecionai.. • do Poder Judiolirioí¦Iam;da-muitas outras personallda-ds* clrJa a militares. Durante o em-toarque, riria* bandas de música mt-

Ui«ea toearam o representações daPolicia Militar, do Corpo do-Bom-beiro* • da Policia Civil, tendo *írente o seu chefe, coronel macioJacquea Júnior.
No_ mesmo ariío, viajaram -tiriás

"SÍT" personalidades, como os mi-nistro* da Justiça e do Trabalho, opresidente do supremo Tribunal Fe-deral, sr. Frederico de Barros Êat-
jeto, o vlca-presliente .do fitttádoFederal, general Fillnto MtfflerTO. ministro Odyllo Deny*, após asinaugurações, vlri ao Blo de ^an*i-
$A„iÍL,gor<í. "" <iu»>l<lade de «eunógpede, muito embora tenha, aàulresidindo, sua ftmlUa. A sua cjteia.

.* ?"* P1*»1*** PoMlrelment» jpará'domingo ou aegunda-íeira, nq< mi-ximo. v. "-j

ntouoçass de js dk ab^il

.iín,rfÇí2míoeíM do as d» »br11-, lHa"aunjirlo todos os Quadros das Ar-
?*LSLgJvíCQ e do Magistério? Vios
\^\W°L.Ú* a««fiidada a mareei-
SSE&tí^l? i"*1WlM "° ^ácio **¦
ÍwJK^HJSS Brasília, os Quadros deAceno «riam parte do expídleiileque o ministro odyllo DényaTlírtu

' \ I '• ,\ - :
or.teÉa, '»4 embatcar-, para Brasília,
a;íun.de subójeter 4 assinatura'do
presidenta >da,República, que, poe-alvélmante, ,;.como homenagem ao
grande acontecimento da erlaçto da
rjora \ apitai, . antaclparl à, .sssittüradas referidas promoções, o que, sem
sombra da dúvida, causará grandaSatisfaçío no* círculos iteressado*.
V.FÍnCÔTa.KÍLLlR^NA »IH»ÇAO

OÍBAL DA REMONTA

V Hecentemente nomeado pelo' presi-dente • dà República, «j«umlr4 no
prdximo dia, 23, As 19 horas, o cargo
io diretor-geral de Remonta e Ve
terlnirla do Kzérclto o general de
divlslo Floriano Feizoto Kellcr, que
procede d»-Mato Grosso, onde co-
mandata*. í»R,M, e Guarnlção lo-
cai. O ato í-evestlr-se-i de -solenlda-
de, devendo; comparecer as altas au-
toridade* civis e militares, amigos e
Jornalistas.
COLUNA MKJTAR BAHIA-BRASiLIA

XNTBEOA MXNSAOBM AO
PRESIDENTE -

Da coluna militar Bahia-Brasília,
que parttu.de Salvador, o preslden-te da República receberá hoje, na
nova Capitei, a seguinte mensagem
assinada pelo governador Juracl Ma-
galhle*. prefeito Heitor Dias e pelo-
general Joio d» Almeida Freitas, co-
mandante ida 6» Regilo Militar:

"Da Bahia de Thomí de Souza à
Brasília le Juscelino Kubitschek —
Senhor Presidete: Dajul, desta velhacidade que foi Vir primeira Capital do
Brasil, madamos a Vossa Excelên-
eis, nesta hora. em que ae instala
a nova Capital, esta palavra de fi
nos destinos da Naçüo. Aqui nasce-
mos, para. orgulho de «todos n6í; adescoberta fora um pouco mal*-, abai-
xo, e at se plantou em solo bahiano— em tolo .brasileiro, vale dito 4 "pri-
meira cruz de'Cristo. Pouco depois,
porém, era a cidade subindo a es-cs.pa, tá ilmlto. na baia de -rodos
o* Santos. S se construíram as'prl-melras casas; e ee levantou a prl-meira igreja, com pedra de cantaria
vmda da Portugal ;e'se' abllu a>'pri-

i,
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rneura «scolt; eise elevou o .primei-ro forte: e se,constituiu o primei-ro govírno. Dalt .par* cá, sio qua-trocentos e poucos anos 'd* teabs-
lho, detbfavamenu, de btndeirJsmo,
ds busca, de constrüçio, de. lutas e
de, eapèrançg. Á clTÜÍzsçio implsn-
tada no Utoral ,fol ganhando o Inte-
Mor; bandelria a . mais, bandeiras
saíram de 8So Paulo e.da Bahia,
denbravandò ti terra Inóspita e pon-telando de vilas e currais o sertfiqmarivilhoío. ' '

P mandava dsqiil,., desta íbay»;Vdi-
zer .em »g&stò de IM»,. o padre N6-
brega ao teu provincial padre SímioRodrigueü: B üttabalheupor ,eseo-lher um lugar para o nosso colégio
«etitro,-dí rtrea 5* tôthehte' achei, um
que 14 vai, por moatra ° i* Bua Alteza
o quar terr. niuitos 'inconvenientes
porque fica multo: junto da-84 ¦ ,eduos igrejas Juntas nío é bom, e
é pequenp, polqUe onde seh 4 de
fizer a1 ças» tilo 'teht mai» de- 10
braças, pssto que tèithi no cumpri-
4o di éottsj *fi; e nlo-tedi ond» **>'
posss fazer"horta, nem 'outra coisa
por ser tudo costa mui Íngreme"*
com muita suJeiço4. da Cidade: • .B
portanto * todos nos parece muito
melhor .um. teso, qeu, esti logo além
da :êrca,-psra a parte donde ie hi
le estender a cidade de': maneira qu*arte dem uitos anos podemos ficar
no melo... .

O mesmo diremos a Vossa Exce-
lencola, Senhor. Presidente, dis-lhe aB.-.hla, 4 hora da instalaçio da nova
Capital do Brasil,, sonho' que Vem
de nascer da República. A "cêrci."
da ctvlllzaçío, do progresso, ngo che-
gou ao planalto contrai; mas, den-
tro em- pouco, ¦ Brasília estar4 -ao"melo".- Esta a esperança-da Bahia
de Thomé de Souza na Brasília de
Vossa Excelência. Cidade do Salva-
dro, 21 de abril de IMO." .

. ATdS iDO 1 MINISTRO .'.

Resolveu .exonerar: dss funções de
auxiliar de instrutor qeu exerce na
E.P. de Fortaleza o I» ten, Xnlo Maia
Chagas;' das funções le cmt. do 1*
Btl. dc Saúde o cel.-tnédico 'fito As-
coll de Oliva Maya; nomear: cmt. do
1" Btl. de Saúde o cel.-méd. JoSo
Mallceski Júnior';diretor do E.CM.S.
o cel.-méd. Joio Ellent; oficiais de
gabinete os tena.-cels.- Dllsoh Sicllia-
ho Loureiro, majore* Paulo Oeíar
Pinheiro de Menezes e Murilo Cons-
tant de' Andrade Fraenkei; e . tomar
sem efeito a nómeaçio para' diretor
do E.C.M.8. o cel.-méd. Itiberê de
Castro Osiado. ' v-,
DOCUMENTOS X DISPOSIÇÃO DOS

DONOS . . -

Acham-se 4 disposição dos' seus le
gltünos donos ha Dlvlsio le Rela-
çóes Públicas dò gabinete ministé
nal, os seguintes documentos, os
quais poderio ser procurados no ho-
tário de 13 ks 17 horas, exceto aos
sibados e quintas-feiras quando se
atenderá entre. 8 e 12 horas: — cer-
tlfiçado de reservista de lq catego-
ria, série B, pertencente a José Mar-
tins TeUeita; certlflcslo de reser-
vista de 1» cat., da mesma- série, ecarteira nacional de habtlltaçio,
prontuário, expelda pela Inspetoria
de Trânsito do Rio de Janeiro, am-
bos pertencentes a Renato Klenan
Gamelró. •

REQUERMENTOS DESPACHADOS

Pelo ministro foram deferidos ot
requerimentos, de Brummel 'Couto,
Pedro Leon Bastile Schnelder, Pedro
Dantas dt Mendonça, Florim' Ferrei-ra coutinho, Atonlo Lepiane, Muri-lo Rodrigeus dé Souzai Antônio Al-
berto da Silva Lisboa; indeferidos
os de O.rlando Gonzaga Bezerra Ca-viacanti, Mercede* da Cost» Antunes,
Elnaldo Rodrigues Montenegro; - de-feridos «a-da Washington Augusto de
Almeida,, Ltila.PúçlIq; indeferidos oade Kdlíride Gonçalo Corrêa de Sou-

za, Mirio Martins PInHélro, Frah
niiti Bimecourt e Almeida, Jayme
Gcmts do Aisvedc: deferido sea •<¦-
José Monteiro Betlm, Silvio Viscon<
ti. Arltoll Joblm, omio eílxra, AriSilva, Getullo dAvüa Moraes, Al-
mentor Cleo Wendtn da Ffinseca,
Rcmeo stelgleber, Felipe Franpisco
do Moura," Jòlo Antunes Nascimen*
to Sobrinho, Antônio Rodrigues. Anui-
jo, Oeral le Crlsplm da Menezei,
Joio aBttsta Rangel (rosar' férias ns
Argentina e ,UrUgusi; e Edson Vig-
uoli; Indeferido* os de Oceano de
Menezes, André Antunes Andrade;
deferido o de José Ribamar Carvalho
,do. Nascimento; e arquivalo o le Ml-
guel Marcondes César Filho; o defe-
tido e de Ivtório Lopes Batista.

AGKNOtf MON*É NO RIO
Chegou s esta <cldade a fim da as-

sumir as sus* nova* funeões.de eh«-
ío -d* gabinete do comandante- da Es-cola Superior 'de. Guerra o coronel
Agenor Monte,, que vem de comandar
a Escola de Sargentos das Armas, car--o a que dtu o máximo de tua Inte-igêncl» para deixar o Xsteb<ilsclm*n-
to colocado em Invejável situação de
destaque entre os congêneres doKatér-cito. O coronel Monte dirigiu a ESA,
por mais de. dois anos grangeando aestima e, o respeito do povo e auto-
ridadss da Tr^i Coraçíea, que lhsconcedeu a mreconheclmento o tltu-
lo da i'Old«dlò Trlcordeano", em me.morivel- ssssio solene da Assembléia
Leglristlva local, .o-antigo chete de
t)lvIsgo-de Relaçdes'Públicas na Ad-mlnlttraçto do marechal Honrique
.Lott assumlri as suas.novas íunçóes
na próxima segunda-feira, distingui-
do que foi pilo comandante d» Bi-
Excola Superior .-d* Gsuira, geneial-de-Exérclto José Daudt Fabriclo. ex-
ministro, convocada.do Superior Trl-
bunsl Militar.

Oficial chamado — Está sendo chamado 4, Diretoria do Serviço Militar
(8^3 da Subdiretoria da Rosem), afim de tratar de assunto de seu inte-risse., o .capitio.. da reserva Alttmlro
Viana, que poderá dlrlgir-ae 4 refe

tba do Exército, sem prsjuiztt de susatunçóts, o major Carlos AlUlrto Oou-
Itrt Pereira, da Dlvltío fl» Mra<qua-

âlstas; 
do governo do BStido do R.

, do sul, a fim de sxsrctt as fun-
çóes da instrutor da Brigada Militar,
o l". ten. Iranl Itotta; a autorlsado
o coronel José Rubens. Bottell, comi
do 17 BO, a Ir a santa Cm* ds La
Blerra, n» Bollvl*,.

Visita do diretor-tícnlco áe Saúde
— O (Onerai dr. Krnetttno Gomes d*
Oliveira, dlretor-técnlco dà Diretoria
Oeral da Saúde do Etòrcito, acompa-
nhado do seu ajudante d» ordens, esp.
Maurício Zallowáty, visitou o- Hospi-
tsi da Guamlçío d» Vila Militar, 1».
Batelhio de Saúde, onde foi recebido
pelos cel.-méd. dr. Lula.Lopes de Ml-
randa « cel.méd. dr. Tito Oliva Mais.
diretor * comandante; respectlvameu-
te. e pelos oficiais das mesmas uni-
dades. O general Ernebtlno também
apresentou cumprimentos aos gens-
rais .Talr Dantas Ribeiro, da la'. D.I.
e Floriano Machado, da I.D.1. O dl-
retor-técnlco de Baúde percorreu tô-
das" as Instalações eta obras que aa
véqi realizando nàa du4s ' unidades,
tendo colhido a melhor' Impressio'do
trabalho que realizam., ¦•,'

MAGOESSI NA SOCIEDADE BRASI-
LEIRA DB GEOGRAFIA -

Por unanimidade de votos, fol-ad-
mltido sócio tltutlar da SOolédadé Bra»
sileira d» Geografia o- general Aurus-
to.'da Cunha Maggcssl Pereira, atu-
almente 'comandante da na. ¦ Règlio
Militar a ex-com. do Colégio'Militar
do Rio. O general Maggtul récebei-4
o honroso titulo em cerlmónln qu»
terá lugar amanhi,' dia ... is 17 ho-
ru, na óede daquela agremtsçlo (Pch.
ds República. 5t), oportunidade em
qua' será saudado pelo professor dr.
Luta' Vieira Souto,' secretárlo-geral da
Sociedade. - '•. . ¦ '•',''',

FACULrrATTVO AMANHA ¦

AmanhS, dta 22, o ponto será. fa-

teca do Exército, coronel Umberto '.o des senhor** tesoureiros dss Uni-Peregrino, .que dsclarou os motivos
determinante* da iniciativa, convl-
dando em tegulda o folclorlsta dr.
Fisnclío Manoel Brandio para pro-ferir.s-su» pa!»stra.' • > ¦

Ao ato estiveram prestntes verias
autorldides mllitare* civis e JornslU-tas, destscsndo-se: capltio I. Sarden-
berg Fi, representante do sr. minis-
tro d> Guerra; capltio- Edy doa 'San-
tos Pessoa Barros, repreesntante do
marechal Mascarenhas de Morais, ma*
Jor Rubens Mário Joblm, representan-
te do general Comandanio do I Exér-
cito; Almirante Gerson de Macedo
Soares; major Brigadeiro Álvaro He-
cksber; generais Joio1 Baptlsta ' 

de
Mattos, EslevSo Leltio de Carvalho,
Emmanuel de Almeida Moralr, Renato
Baptlsta Nunes, 'Heitor Abrintts,
Felipe Xavier de Barros; coronel Al-
fredo ° Pereira da Conceiçio, .'Adido
Militar de Portugal; Coronel* Adall-
ton Sampaio Piraslunúnga, Remo Ro-cha,' Flrmlno Lages . Castelo' Branco,
J.F. da Cruz; tenente coronel. J.V.
Portela Alves; jornalistas Ortgenea
I.c-isa, Lulc de Azeredo; Alberto LI-
ma; tr.i. Luz A. da Veiga, Joio Bap-
tista Corria de Arruda, Antônio Pe-
retra Guedes, Francisco ' Rodrigues
Alves, Silvjno Silveira, Pedro'Soares
de Melrelle3. -Vicente' Perto,,' Oscar
Çouzaga Coelho, além de inúmeras

oytlras pessoas gradas.
COMPARECIMENTO DOS1. TESOU-

REIROS'AO Eq* . ' i -
ij O chefe do -Estabelecimento Central

de .Finanças solicita o compareclmen-

dades Admlnlstratlvss da prefixosabaixo, * fim de fazerem correçóss
nu demonstrações da vanUgens - de
abril do correnteatio, na Carteira
de Cadastro Pessoal; 1044 — 109S —
1100 -. 1104 r> 1107 — 1M8 ~ 11S4 —
1174 — 114S — 1131 - 1047 — 10B —
1«4.

, CLUBE MILITAR
DIVISÃO DE EXCURSÃO -- Gron-

d* Excursão a Cabo Frio •— Realizar-
se-4 no próximo domingo U do cor-
rente, • C ronde ExcursSo a Cabo
Frio com passeios locais, banho da
mar o visita A Colônia da Férias do
Clube Militar.

DEPARTAMENTO CULTURAL —
Rtttcao dos últimos litros adquiridos
pela Biblioteca - • O império dos chi-
nelos — Raymundo Magalhies Jú-
nior; IntToduçio 4 RevoluçSo Brasi-
letra — Wemeck Sodré; Átomos para
a psz — Argentiere: Espaço, tempo e
matérl* — Argentiere; O Distrito Fe-
deral * aeus Tecursos naturais — Syl-
vio Fróet Abreu; Capitulo* de geo-
grafia tropical «dot. Brasil — Leo
Walbel; Síntese de três séculos de II-
teratura militar brasileira -- genjrat
F. de Paula Cidade: Memórias de um
veflio soldado —-general Dermeval
Peixoto: Planalto meridional do Bra-
sil — Oriundo Valverde; Tasso Fra-
goso ~ .general Trlstio de Alencar
Araripe;- AUgUito doa Anjos a outros
ensaios — Mi Cavalcante. Procnça;
História da Europa—Fisher; Cela dararJa.

morto -- Caryl Chesmsnn; O Renegs-
do - - mii..i v,.,iuii; A lei quer qua
eu morra — Caryl Chesmsnn.

ASSIST&NCIA — Este Serviço.»-
peclst do Clube, d4 conhecimento aos
senhores sócios que esUo tuspoutos
ati o final da gestlo (M.0.00) todos
ot empréetlmoa a longo prazo, a que-
foram também canceladas tódaa m
prioridade* por motivo de v4rlaa reti-
radas de depósitos que tem havido
ultimamente, pois, de acordo com. o
Regulamento, * preferência é dadi is
retiradas de depósitos. Outrossim,
comunica qua os empréstimo* aver-
badoa para o mêt de março findo (ve-laçüo li), terio pagos em começo da
maio em virtude di conceasiio.de
grande número de empréstimos nç fl-
tado mts d* março. No próximo mia
de maio, os répldos comuns, serio
reduzidas.para mil e quinhentos cm-
zeiros, com o objetivo- de atender a
maior número de associados. No mt*
de junho, nio haverá rápidos.

CLUBE DOS SUBTENENTES 
' 

ÍB
SARGENTOS DO EXÉRCITO — A
Diretoria do CSSE avisa o aeu qua-dro social que fará realizar, no pró-
xlmo dia 33 (tábado), 4s 23 horas,
um grandioso baile intitulado Baile
das Velas, em homenagem toda es-
pecial. aos associados que anlverta-
riam no més de abril.

A Direção Social avisa que «tá
distribuindo convite* n- base de
dois por associado. Reserva da me-
sas com antecedência na Sa, Tosou-

rldaV«t'SÍo àruTSí.. 4M.";cult.ttvo.'nio havendo desse. modo.- -r ' ' ' expediente-naa. repartlçSes publléá».
Uniforme do dia — Foi marcado o

5°. uniforme, para os dls* 24 e 25 do
corrente, t - ' ; .".."•••'.•

ea*. feiras, das 12 às n horas e .
Sas. e s4bados das 8 ás 11,30 horas.

DENISARD NO ESTADO DA '
GUANABARA

i O tenente-coronel Denlsard Soaresde Oliveira, que foz parte'do grupode oficiais componentes do 1». esc*
lio designado para servir na nova Ca-
pitai, é o primeiro oficlal-de-servlço
no gabinete ..ministerial nó advento
da. passagem da Capital para o Pia
nal to Central e, conseqüentemente
também o primeiro oflclal-de-dla no
gabinete do ministro d» Guerra, aln-
da, no novo Estado de Guanabara,
pelo que se empresta a esta clrcunii-
tftncla um cunho especial e significa
tivo que o levará, de certa forma, aos
anais da história militar da nova uai-
dade federativa.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

i A partir da presente data, os diis
de audiências concedlas pelo mlnlstio
d* Guerra, a civis e militares, seriio
tornados públicos com a devida an-
tecedêncla, ficando, por conseguinte,
suspensas as aufllências normal* de
terças e quartas-feiras.
TRANSFERENCIA DO .PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

: O Estabelecimento Central de Finanças comunica que, "em virtude de
ter tido deoretado ponto facultativo
para o dl* 22 do mês em curso, ams.-
nhi, o pagamento dos Vencimento e
Vantagens do corrente mês ter4 lu
gar nos dias 23, 26 e 27 do corrente"
Prtvalecem como unidades a sereia
atendidas em cada dia de pagamento,
as que se encontram relacionadas na
publlcaçío pela imprenso, do dia ir
do .corrente;

Outrossim, a entrega dos cheques
será feita no seguinte modo: 1», dia
23 (sábado), das 9 às 12 horas: 2*. dia
23 (segunda-feira), dss 13 4s 17 horas
e 3». dia, 25 (térça-felra), das 13 4s
17 horas.

Oficiais 4 dlsposlçio — Pelo mlnis-
tro da Guerra, foram postos 4 dlsno-
sição do Conselho Coordenador do
Abastecimento, a fim de exercer íun
ções técnicas de sua especialidade,: o
major-engenhelro Herlberto GonçaV
ves Ctsc4o; da ComlssSo de Despor

. . 
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ROLLS-ROYCE
« Rolls-Royce presente
è atuante desde
seu início _,¦••¦-

'.'¦•'"'•'.' ' 'i'y":^y.',

vi' if. ¦ rH-':r- i

,

Motores dt fabricação Rolls-Royce pro-
piilsionam ctm eficiência c segurança
excepcionais as seguinies aeronaves
utilizadas por companhias brasileiras:

¦oeoitg InttrcoiiU»
nental, da Varijc,
•ítuipado com Ttivbo-
3atos CONWAY

CaraveUe, da Varír,
culpado cora Turbo
Jato* A VO K

VickeiTs Viscount, da
V A S P, equipado
««« iMrbo-Hèlicès
* A JI T

A* rtviattt dtssas íwtbina» ti» wtticsiittMaeoie extcuüdas p»r' Motor« Ktlk-Btjre. SA." m SÍ* Paulo. A Firça Aerra Brasilei-
r* UmWn utili.a . terfkisíri mms S-B mt yT-tktt. VbassK
(bA»T) e no Qittttr Hrteer (Dermnl). Km ttdo o ntundo ptdr.»t
>*rifiear t ntem d» tnrUaas Ktlli-Ro.Tce na aviação c«merci.l.
Af«BÍ« nt Rrasil - Stw. Ct«. Angit BrasStba *U Motores Uàtx.
*r*o*ttt — Av. (iftml lm% «S-B - Crupt S«J Ki» de Janc&rt.

1
s

' mttt

CRUZADA DOS MILÍTABES' 
.'• '•' ' 

ESPIRITAS ' ¦'-
* \ ' • 'li

Comunicam-nos: Domingo, "dia 24,
ás 10 horas, na sede da Cruzada dos
Militares Espíritos, sita 4 . Rua , do
Lavradio n. 74 - l.o andar, durante
o culto' cristão espirita,. o cel. Zair
do Figueiredo Moreira fará uma pa-
testra sobre tema doutrinário.- - ,

FAZEM ANOS. HOJE, — Gencrâí-
de-Brlgada: Estevão Tauriho-de Re-
zende Netto.: Coronéis: Alfredo'Moa-
cyr de.Mendonça UchOa, Ibá Mes-
quita Ilha Moreira,' Mário Solon Rt-
beiro: Tenentes-coronéls: José Sotero
de Menezes. Xisto' Werner Vieira
Majores: - Bersange ' Figueiredo Pra-
tes.. Cantidio Bretas' Filho, Hylson
Luiz'da Silveira, Joaquim José Blon
Lted, Mauro Bahlensen, Ornar Go-
mes .Bueno, Valter de Medeiros RO-
cha. Capitães: Dawson Bezerra de
Farias, Emanoel Coútlnhb Lope^,
Plarya Guedes Henrique de Araújo,
Francisco das Chagas .Moreira, Ju
randyr Caripuna Mauer, Moacir Go
mes da Silva, Paulo: Mendes Fernan-.
des. los. tenentes: Celso Rodrigues
Chrlstiano Vieira, Edvaldo Ferreira
Raposo, Ernani de Oliveira Mirin
da, Hernany Cruz, Jorge MalaqUlas
de Azeredo, José Guilherme da SUva,
José Marawlslri, Luiz de Coes No-
«ueira Filho. Luiz Felix Vieira, Ro
berto José Porto Simões. 2os. ter.en-
tes: Carlos Etlenne Castro, JoSo Au
gusto Pires Rangel, Vandèrval Souto
Maior Mussalem. Aspirantes: Jaiic.e
José Juraszekq, Jorge Alexandre Tar-
rago Carvalho, Milton Schnelder, R<'-
gerio Ribeiro de Macedo.

PECÍLIO DO COIFA
Comunicam-nos:
Em face da penetraçio da noticia

do lançamento do Pecúlio dú COIFA,
realizado através da Caixa.de Pecúlio
Mauá, que é um órgio. calcado no
GBOE. tem havido grande número
de pedidos de esclarecimentos, 'lnclu-
eive do Q.G. dó 3.» Exército e do
presidente- daquele GrCmlo, que co-
licitou informsç6es' e itisterial pai*Inscrições. ¦

SSo os- seguintes' os elementos bi-
slcos: Até comnletar 2.000 inscriçCis,
dispensa de jóia .que - fica reduzida
para o valor, de- uma mensalidade e
idade limite de J0.anos. O* que com-
pletarem, So anos depois, do mis ile
setembro de 1939 poderio entrar p.i-
gando os :nes& atrasado?. H4 tr!s
Upos de pecúlios: ,75 cruzeiros1 pnrmês para lejar cem mil cruzelrcs.
Crf 50,00 para CrS ZOO.000,00 e C S
300,00. para CrS 400.000,00. As pesspiisda familia podem ser inscritos sob aresponsabilidade do pagamento pnr
quem consignar. Os impressos solt-
citados estSo sendo remetidos miísosvepresentantes regionais dq COEPA
poderio foVncct-los 'assim como ns
da Calva Pesúlio Mauá, cujos honiüsendereços divulgaremos' em breve.
MAPA DO CONSUMO .EFETIVO DE

ETAPAS E QUANTITATIVOS
O chefe do Estabelecimento céntril

de Finanças, solicita, dali unldad ;sadministrativas, a remessa, ao alu-dldo estabelecimento, . até o dia , 2
(vinte) de abril corrente, confcriT.e
prescreve o art; 17 ria Portaria ml-mero 1.845. de JW Jun. 59, publicadano B.E. n. 31, de 1.» agosto 59, dosmanas do consumo efetivo de-Etap;ise Quantitativos, em três vias, ref.j-rentes ao primeiro trimestre do anoem curso.

Outrostlm, esclarece que face o ar-
.Hí? ?\ d" reíerlda PorUria, 1180 dis-tribulri numerério 4 unidade adml-nlstratlva que nio cumprir o detür-minado no art. 17 citado. ~

Transcreve, para conhecimento dasunidades, os artigos 17 e 34 dá Por-tariíf em causa:
Art. 17 — Para efeito do artigoanterior, as unldadeu admlnlttrati-vas. quer possuam ou nio ranchopróprio ou orginizadò, • apresentarãotrimestralmente, até 20 de abril, 20de julho, 20 de outubro e 20 de la-neiro. ao Estabelecimento de Finan-«•a por onde recebem 'numeritlo.

um "Mapa rio Consumo de Eta*>a» eQuanUtativos". ... ,
a "iíL.s4 .~ ° Eslsbelaclmento deBuMUtançIa ou A unidade administrativa qua deixar de encaminharou apresentar os documentos qu* lheincumbe organizar trimestralmente.consoante preceituam estas normas,d«htoo dos prazos estabelecidos r.oatt. 17. nenhuma auantia poderi re-ceber do Estabelecimento de Finan-ça*. a qu» estiver vinculadomter que seja-o ttmttrfa.

. qual-
qu* se des-

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO
' 

ÁJABINETÇ.— QG do Exército —
capital Federá!, 20 de abril de, 1960.
i ^OLÊl*fl(t iMI-ErWOJí.'.«3,,4

, Para conhecimento , desta' Diretoriae demais .órgios do ExéAito, pü-bV.ro .í ocjtuinte: ' ¦*,;/ ?RlSENTAÇAO DE ORCIAISInfantaria — Coronel" LUlz MalaFilho, do Dpg. por ter s|do, traris-Cerido da AMAN e,mandado, adir .co-
mo se tíeUvo fosse. ao;DGP desis-
llqdo do restante do trânsito.,Tonen-
te-coronel Boberto . de Sousa, da Es.CEME, por ter sido classificado naEt.CEME com procedência' do' QG daa.' RM, desistir do trânsito e apre-
sentar-se pronto a sua Unidade; Ma-
Jores Wagner Flamarlon Tavaret, da
AMAN, por ter sido trsnsferido páraa AMAN e estar em trinsito; New-ton.Batista Rodrigues, do BG, porter sido classificado 110 BatalhSo 'de
Guardas, ter sido exonerado das fun-
ções de instrutor da EsAO e reco
Costa, dò -QG|DB, por conclusão de
trinsito e recolher-se 4 sua .Unidade;
e Amaury da Costa e Rocha, da
EsIEx. .por ter regressado do Pana-
má: CapitSes Renato Raposo- dosSantos, do QG Art-Cos, poç tçr sido
nomtádo Ajudande-de-Ordens do genWaldemar Pio'dos Santos; Luiz de
Carlos Marcondes Machado, dá Cia.
QG do II Ex., por ter regressado do
Panamá, onde foi represntar o Exér-
cito brasileiro num concurso de tiro
de Fuzil e regressar 4 sua Guarnição;
l."s tenentes Leonldas Soriano Caídas
Filho, da 3.» Cia. Com, por estar em
g6zo de férias relativas a 1959; Luiz
Artur Guerreiro de Castro, do CMRJ,
por ter sido transferido para o CMRJ
e se apresentar pronto para o ser-
viço; Iacri de Assis Pinto IAbarca, da
5." Cia. PE, por término de dlspen-
sa e seguir destino; e Manoel Mo-
raes Monnerat, do 2.' BCCL, por ini-
cio de férias a contar de 15-4-60;
2." tenente Delmar Jacomo dos San-
tos, do 13." RI; por estar em gozo de
um més dé férias relativas a 1959, e
ter que gozá-las nesta Capital.

Cavalaria — Major Edulo Jorge de
Mello, da SMG, por ter regressado
do Panamá, como chefe da Equipe
de Tiro de Fuzil; Capitães JoSo Luiz
Saraiva de Castro, rio REsC, por ter
retornado do Panamá e ter sido re-
tlficada sua closstfiCaçSo do 9.* RC
para o REsC; Rau) Amelio CoSta dos
Reis-Cleto.da DGRV, por ter vinde
dfc MT acompanhando o gen. Floriano
Peixoto, Keller para a DGRV; Ivo
Henrique S4> a Guimarães, do REsC,
por teraido classificado no REsC e
estar em trânsito.
• Artilharia — Major Hélio Gomes
do Amaral, 'do QG|7_.> RM e 7.» Dl,
poi- ter sido transferido do QG|7.,>HM e 7.» 'DI para o EME desistir do
restante dò trinsito iniciado a 23 de
março e estar pronto para o aervlço;
Capitão Selmar da SUva Guerra, da
EsSG, por ter sido nomeado ajudan-
te de ordens do gen. Hugo Panasco
Alvim, • estagiário da ESG; 2.*s te-
nentes José Ribeiro Martins, do 1."
GO-155, por término de transito; e
JoséMarleno Albtero, do S.« RA 75'AR

por ter aldo matriculado no curso de abril de 1960. o ministro, nomeou.por
Observador Aéreo;

Engenharia — Tenente-coronel Hen-
ry Wilson Fernandes de Souza, da
DMM. pqr .ter - regressado de Pfirto
Alegre onde se encontrava a serviço
da DMM; 1,* tenente Heitor Pinto
da Fonseca, da 13.* Cia. Com, por
ter sido desligado de. adido ao DGP
e seguir destino para nova Unidade
dia.22 do corrente;' 2.*s tenentes Be-
dro Alexandrino de Barros Duarte,
da 1.» Cia. Dp Pq Dep M Eng., por
ter sido' transferido para a 1.» Cia.
Dep. do Pq Dep Mat Eng te estar em
trânsito nesta Capital,' iniciado em
14-4-60; e Luiz Fernando PimpSo
Silva, da Cia E • Aét, por término de
férias e estar pronto para o ser-
viço. • -,. •

Intendéncla — Tenentes-coronéis
Joaquim da Silveira VarjSo, da PCIP
por ter deixado a Chefia da PCIP no
dia 18-3-60, baixado ao HCE no dia
19-3 60 »e alta no dia 2-4-60 e entrar

lher-se; Gustavo Roberto. Corfêa ida em ;««lf* -,no dia 16-4-60. relativas'---¦ -¦- - - ¦ 1 ao ano tfe 1959 para gozá-las no Pará,
Belém, Blo Grande do. Sul, Paraná,
JoSo Pessoa, Minas Gerais e Brasília;
Silvio Cabral JUca, - do ERM1|2, por
ter ildo transferido para o ERMI|2,
(er .deixado- r chefia da Sjl-S|6 e
continuar adido para efeito de en-
cargos; .majores Aldo da Costa Dan
tas, da DPA; por ter assumido a
Chefia da S1S6, desta DPA: c José
MagalhSes Tamburlne POrto, do
BRS|10 por - ter vindo em g07.o de
férias, e ter de regressar s 26 do
corrente; CapitSes Álvaro Augusto
de Souza Filho, do QG|4.> DC, perter sua classificação sido retificada
do QG|9." RM psra o QG|4.> DC e"re-
gressar a Tria Lagoas em trânsito; e
Milton.Cunha Bezerra, do Btl Gdas,
por ter stdb classificado no Btl Gdas
e estar pronto para o servlç; -

Serviço de Saúde — Médico — 1>
tenente JoSo. Monteiro Lobato Fraga,
da l.»|9.« BE Cmb, por .término da" !&licença e seguir destino

Administração — l.»s tenentes Jo-
sé - Martins, dos Reis, rio 3» RI, porter regressado do Panamá, onde tora
participai do .Campeonato', Panamé-
ricano- de Tiro de Fuzil entre millta-
res; Sfisthenes Soares de Rezende, do
DGP, por ter entrado no gfizo de um
período de ferias regulamentares, re-
lativas ao ano de 1959; 2.* tenente
Valdir' COsta, * da" DPA, por término
de. instalaçio,.

Especialistas — CapitSb Francisco
Irineu' Duarte, da DFi, por ter sido
promovido ao pfisto de capitão e
transferido paia •« reserva; Zrs tt-
nentes Gumerclndo Guimarães de Al-
melda, do SR Com|3, .por .ter vindo
de Porto Alegre, com dispensa do ser-
viço por oito dias a contar de 16-4-60;
Névlo- Lisboa, da EsPF, por ter v,n_
do em .férias regulamentares ihlctadas
enj 18-460; e Pedro d* Araújo .Yungi
Tay, . dà DMM, por ter regressado
do Panamé." ' . MOVIMENTAÇÃO '

¦ Pelo- ministro —• Nomeação — Por
necessidade do serviço — Por V-orta-
ria 11. 951, de 1.1 de abril dè 1960,
publicada ho Diário Oficial de 13 de

necessidade do serviço oficial de.aeu
Gabinete, o capltio da arma d* In-
fantarla -Abelardo Lobo Brum.

- Designação — Por Portaria n. 952,
de 11 de abril de 1960, publicada no
Diário Oficial de 13 de abril do 1960.
o ministro» resolveu designar para
servirem em Brasília, usando da atrt-
bulç&o que lhe confere o art. 2.» do
Decreto 11. 47.433, de 15 de dezembro
de 1959, .08 seguintes oficiais de seu
Gabinete: general Orlando Geisel e
capitSb da arma de Artilharia Albé-
rico Barroso Alves.

. Passagem à disposição - - Seja pOtta
4 disposição da presidência da Be-
pública, ficando adido como se ele-
tivo fOsse, ao Gobinete Militar da-
quela Presidência, o tenente-coronel
técnico Ivaldo Hallton Azambuja/

Pelo Estado-Maior do Exército —
Transferência —.- Transfiro do QG da
3* DI para o QG do II Exército, o
major de Cavalaria, do-Q SM A Ge-
raldo Araújo e Silva Boson. A mo-
vlmentaçio acima é feita poi.interes-
se próprio. Transfiro do EME para a
DGE o ten.-cel. Art do QEMA. José
Maria Romaguera.- A movimentação
acima ê feita por necessidade do ser-
viço.,

Pelo Depsrtsmento-Geral do Pes-
soai:

Artilharia — NomeaçSo — Por ne-
cessldade do serviço, — COSEF, ca-
pitão Pedro Ângelo Guazzelll, sendo,
-,m conseqüência, transferido da QO
(.ora- o QSG*

Engenharia -- Retificação de cias-
slflcação — Por necessidade do ser-
viço — 4.* BECmb, de ordem do ml-
nistro, capltio Danilo Dias Corrêa,
exonerado das fünçSes que exercia
na EsSA e nSo 12.» BE Cmb, como
consta no BI desta Diretoria de 22
de fevereiro de 1960.

Intendência — Transferência tem
efeito — De ordem do ministre, Gu
F Noronha, capltio Arthur Carneiro
Filho, da 7.» CDMI.

Transferência — Seni finus para *
Fazenda Nacional -3 2.» Tenente' VI-
cente de Paulo Lima, rio 4.* BC para
o 1.* RI. Sem necessidade do serviço
— 1. tenente Pedro Carvalho de Artu-
Jo,.da 2» CDS para o 4.", BC

Técnico --. Transferência 4- Por
necessidade do serviço - -'Da Dire-
toria de Estudos e Pesquisa* Tecno-
lógicas para o Instituto Militar d«
Engenharia, o capitáo de Infantaria
-- QTR •- Eng. Químico — Jor»«
de Abreu Filho,

QOA — Transferência — Pòr ne-
cessldade do serviço •— 11.* Regimen-
to de Infantaria, de ordem do mlnis-
tro, na altuaçSo de adido, coma to
efetivo íétse, o 2.° tenente Wagner
Santos, da 10.» DR|28.» CR.-

inclusão —- Em face do publicado no
Boi Int n.' 90, de 16 Ain- 60. incluo
no estado efetivo desta DPA e .deslg-
no aqxlllar da S1-S12 o 1.» ten. Adm.
Irineu Bello Dultra, ficando consi-
derado nSo-apresentado.

I l.« ~. No caso dos Estabeleci-manto* de Subsistência, a Diretoriade Finanças íar4 a .devida comuhl-cJiS° *?, 6r**° P»«»<tor par* efeitodiste artigo. ,
I 3.» — A unidade administrativa Iou o Estabelecimento de «ubsljfênci»

\.<,íí«'eJh' ratHluip o mapa piralorreçao Ou nor outro motivo ou.»l-queí. terá 3o dias par* apresentarou remeter outro mapa. flnfiô o praao,«er-lhe-i aplicado o dispositivo dfc;tc•rjigo.
, 5.»— Seri responsabilizado dls-dnunarmente todo o chata de et-a-oeiecimento de finanças que autorizar

qualquer disiriòulçáo , d* . inHniííKo* unidade odmimatraüv*. (nclutiv*M-Joelecinento de Subsistência
qu» r* ache incurto ntutt artílto.O artigo at da Portar** n. 1JIS. de
2 ,. íHn?a ie 185 ravogou o AvisoMmUteria] „, S-y ds M tíe tmU) ét m
1M9. que yersa tfibra * comuniet-] H
çio men**]. nelas unidade* admtou- !lfitra uva* »0 Estabelecimento da ti-nasça*, do consumo da etapa* equantitativo*, gens!» das&aetMárw

i A INDUSTRIA' I
DE SAO PAULO

SAÜ-DA. BRASÍLIA

Âo ensejo da inauguração oficial de Brasília, II
juando nosso país surpreende o inunde per sua |

¦•é-i*.»* .

di» et'.- -rtiih» sendo íeiu,ptate, *• r c r. a res-

PAUtíTRA NA BIBLIOTECA
DO fXtRCITO

Dando início is tua* «Uvidadee
tulturais em 15 85. a Blfcííoteta dt
Erircüc, reaiueíu no «ha IS, is 17ho-
ros. i.í sau ctKtrAi 7,ür.nt>~. uma
SHlíu atonva 4 p>rà«â«M Uü-.;»•¦:*-
rlt d* Bnuúii». qu* etnsteu d* uma
pal«atr« * cargo do íck:s.-Uu dr.
rrt-Bcieco Manoel Btir.dia qu* foca-
UBM «a 'Aspecto* n-jrtisti.:t * So-
dtSA da Centuutio é* Brssüa 06»-
jaijtlsKa Í.--.-I ptxinjím.Atetes» * teceso faitu o preartáe^t»ú* %Smta Ctr.ttti itwepítm Jcstino
Kttmt Eír.íf. tgtm uprkottPã • tmcaXts
ia s*u r.eir* ptx* prmm.ls. recear-

\w*m n\tm* Mea «m thrrmm Mtaaan.4 catssemtite **¦ BraaCi». A a«Wr*p«i«au • pslAtts *o ^mer-d* TWbíií"

apacidade civiHzadora, a indústria de São Paulo,
itravés de suas entidades representativas, cumpri-
menfam o eminente Presidente Juscelino Kubils-
chek de 0!iveriar o inlegralizador da Geografia do
Brasil na História brasileira.

HuillÍMTl;o Reis Cosia
Presidente em exercício da Federação

e Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo "090 |

.-v ii T
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CüRRRIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 dc Abril de 19I.0

BONN REJEITA AS
ACUSAÇÕES SOVIÉTICAS
BONN - O Ministério das fie-

_H-oe« Externas da AlemanhaOcidental publicou uma nota deresposta, ao governo soviético, nn
? i i/f.,ne.n,a Profundamente asInjustificadas acuiaçõoo de Mos-""J f,onV* o governo Federal." ,,SalJ*nt*' a nota que o governoAlemão, empenhado e interessadona 'çrfMfo de uma atmosfera fa-' 
yorável à realização dc.oncontrosInternacionais, capazes de criarum alívio da tenslo inlernaclo-nai, acredita que o melhor meio
para jsso consiste numa — amaior possível — reserva dos go-vernos interessados nas suas crí-ticas aos demais"governos.

/ DBfiARMAMENÍÒ
CONTROLADO

O governo Alemão assinala nodocumento que defende./há mui-to tempo, o princípio do desar-mamento geral e controlado • queacatará qualquer acordo nessesentido, a ser elaborado nas pró-xlmas conferências InternacionaisA respeito das demais afirmaçõessoviéticas, o govémo Federal Ale-mao deseja constatar que: '
1) mediante a adesão ao Tra-tado de Bruxelas, a AlemanhaOcidental renunciou voluntária e1 ire voga velmente à produção decertas armas pesadas', especial-mente atômicas, biológicas © qui

PARIS — O valor das impor-
taçõe*s de algodão bruto,em' 1459
foi de 60,7% bilhões de antigos
francos, enquanto que as expor-

 taçõesde todos os produtos de al*nucas, O demais armamento pe- godão íoram de 30,9% bilhões, osado, que conforme o Tratado mostra uma cobertura de pertode Bruxelas, revisado, poderá ser de 51%. (SIIF)

produzido na Alemanha, depen-de da» resoluções con juntas daOI AN e do Conselho da EuropaOcidental, que loin.irãú ys me-dida» correspondentes em casode necessidade;
2) o governo Federal Alemãoaceitou, mediante o referido Tra-tado, nâo só tima limitação db

Eroduç$o 
de armamentos, como

mitou também voluntariamente
os seus efetivos armados;3) junto com os outros.países
membros da UEO, a-Alemanhase submeneu a um vasto sistemade controle de armamentos.

A nota finaliza dizendo, que o
governo Alemão se adiantou com
essas medidas voluntárias, em al-
guns anos, aos paises do Pacto
de Varsóvia no caminho do de-
sarmamento controlado.
(I.F,)

EMSiNO
-'¦'fff^mmr.

Roteiro Universitario

INDÚSTRIA
ALGODOEIRA
NA FRANÇA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO

Venda de Conjuntos Comerciais em Brasília
, A AdminiKiração da Caixa E_.on6n.lca Federal „¦> Ilio de Janeirocomunica aoa lnuraaiado» qua o "Diário Oficial", Scçio I — parle II,¦t'21 de março corrente, n«. MM, dlrulgou o Uxto do ediUl de

eoncorrídela pública para allenavlo de oito conjuntos na ires de
comércio local em Braillif.

Ai propoataa «frio recebidas alé o dia _!5 de abril p. vindouro, ks ¦
IS horas, na Secretaria da Caixa Econômica, Av. 11 de Málo, 33 - 5.»
*n*»r, • serio abertas em ato público, no dia seguinte, is 11 horat,
no mesmo edifício, Z.« andar.

Cada conjunto compreende loja. tobreloja e Instalações sanitárias,
com irea de 60,00 mZ.

O preço mínimo 4 ler eomlderado t de dois mllbSes e oltocentoi
mil cruzeiros, a ter satisfeito da seguinte maneira: 20% k vista, 30%
dentro de três anos e 50% no prazo de oKo anos.

Quaisquer esclarecimentos serio prestados no Serviço de Enge-
nharla <Av. Vit/r, da Maio, 3.1 - ».*» andar), Ho Serviço de Adminis-
ttaçio de imóveis (Av. Treze de Maio, 23 - sobreloja) e na Sucursal
de Brasilia.

Kio de Janeiro, 31 de março de 1960

a) JERONYMO DE CASTILHO
Secretário Geral ,,"

(1829

Aluna da E.N.M. li**» Artística Mallillde Ballly. çons-
ini.•.¦_„„•, ,„.".„....__ tliulraui-se num grande aucesso, ecoleciona prêmios as manifestações do simpatia a in-
; --¦_'¦ • eentlvo que webl daa minhas cole-A mineira Orminda Fonseca é um iu c meatra Elza Murtlnho, aer-dúvida alguma uma das alunas mala vam de eatlmulp para qua «ü dedi-

pi«iiu_ii]«i da iãsaoia i*.auluuai de Mú- que um pouco mala de carinho* aoálea. Suas conttaa interpretações a estudo do canto para que «u oossa«expressividade do aua máadara atingir o íim que almejo". '*.
aflistlua, a magntílca escola, eu'

CINCO MtIMSPARAdAbADO,
COMA PEQUEM DDPftfUmBIltOE..
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O baile doa calouroa da Farmácia
s.*i A reallmdo no próximo dta ti.do
corrante, ia 33 iini-.it, ao Clube de
Regatas Guanabari.

Nnlífla» dn CNEC*

Gin-tsl^, Gratuito cm. Campoa Ge-
ruiK-MG — A Campanha Nacional de
Educindirio» Gralultoa fundou o
Glnislo profa. Rita Pias, na popu-
losa çldads da Campoa Gerais, em
Minas . Gerais. O prof. Manoel Al*
btrío. de Azevedo Coelho, asslsteule
técnico da cllreçiío Nacional -voltou
bam imprcailonado com aa condlçóes
favoráveis ira , funcionamento de
mala um educanclirlo oeneglata.
TOda a cidade a* movimentou pa-
ra a crlaçio do glnislo aendac uma
velha aspiração do povo de Campos
Gerais. Eatio a Irente do Setor Mu-
ntclpal 4a CNEG, o Revmo Pe Tcó-
phllo Sa«i. drs. Alfredo Barbalho,
Andrade o a prefeito»

CoUpio Kstuúiial de Fortaleza •¦
Instituto de Ktlm-atto de Fortaleza
—- Constituiu-se de grande reie-
vinoia, para u Ginislo Masapoeu-
so, as primeiras e aegundaa coloca-
(fies obttdas por aeua alunos' no
concurso de aelecio para o Cole-
glo Estadual dc Fortaleza > o ins-
tltuto de Educaçio' de Fortaleza.
Assim como o primeiro Juãar * no
vottibular da Escola Normal da So-
bral, Ceari. Sinal de que no Cea-
rá a árvore cenegisla começa a dar
bons frutos.

V ¦

Belas Artes
CONCURSO A DOC-MSCIA LIVRE
DA CADEIRA _>E PINTURA —
PROV-A_S PÚBLICAS

Serio realizadaa nos dias abaixo
Indicados, na Sala da Congregação
da Escola, as seguintes provas pú-
bllcae, do Concurso à Docência Livre
da cadeira de Pintura,'da Escola Na-
cional de Belaa Artea, da Universi-
dade do Brasil, em que i único can-
didato Inscrito, o professor Cario*
Aguiar Ma_fanO:

Dla _B do corrente, ia 14 horas -

Orminda Fonseca quando falava ao "Correio dá ManhI"
FLASHESgosto pelo repertório, são as prin-capais qualidades de Ormlnda.

Preparou-se para o vestibular na
E.N.M., com a profa. Elza Murti-
nho, e obteve o primeiro lugar;
cursando a classe da referida mes-
ira, concluiu o Curso de FormaçAo
Profissional, obfcendo de principio
ao fiiri o li» lugar com nota mi-
xima. Continua estudando ainda na
Tradicional Escola de Neponuceno,
num curso de aperfeiçoamento de
Canto.

Com o maestro Maximiliano Hei-
Imann, Ingressou como componente
do caro José Maurício (Conjunto
-Mpealallzado em música sacra),
composto exclusivamente de solis-
tas, realizando estudos com êste
professor.

. "Entre os diversos cursos posso
citar oa de professora pelo Institu-
to de Educaçio e do Conservatório
de , Canto OrfeOnico. Especializei-

me na .matéria, e exerço as íunçSes
no Instituto de EducaçSo adida ao
Serviço de Educaçio Musical e Ar-
llstica. Apresentel-m» também em
vários recitais na Escola Nacional de
Música e entidades particulares
atuando inclusive com orquestra,
como solista do quarteto "ErlKo-
nlng de Schubert". Cantei também
nas festividades de Nossa Senhora
do Carmo, em*Belo Horizonte". Dis-
s«;-nos Orminda, frisando que an-
teriormenle o Correio da Manha, já
havia dado, algumas notas sobre as
suas- atividades artísticas. ¦¦>¦'¦¦..

ProBsegülndo ,sua entrevista: "Fui
focalizada como aantora promisao-
ra. nos programas Juventude Musl-
cal. (ha televisSo Tupi) e nos eslú-
dios da Ridlo Roquete Pinto; tendo
também me apresentado na Rádio
Ministério da EducaçSo (nas cqme-
moraçSea do dia de Santa Cecília).

Nestes últimos anos tenho conse-
guldo alguns prêmios que vêm co-
roar os meus esforços e estimular
maia ainda a minha carreira, clns-
slfiquei-me no Concurso de Solistas
da Orquestra Sinfônica Brasileira e
no Concurso da Escola de Canto LI-
rico Carmem Gomes, do teatro Mu-
t^icipai (ande obtive o 1.» lugar),
(ul também premiada no Concurso
I.lrlco íBenamlno Gigll do Automó-
vel Club e no Grande Concurso Ll-
rico do Teatro Municipal; recente-
mente conquistei o 1." lugar no cou-
curso paro "Jovens. Recitallstas" do
Ministério da Ediicag.1o, com louvor.
Recebi prêmios de medalha de oito

e Cr? 25.000,00. Os diversos conceitos
que realize! como o Concerto da
Vitória do (SALH) e o da Associa-

/orsisi
¦ m .—'——

lia
encruzilhada de"

novos caminhos

Engastada no Planalto Imenso, Brasília representa
a efetiva "tomada de posse" de dois terços
do território nacional « sua incorporação i vida
econômica, política e cultural do pais —- numa das
mais corajosas mtfeaçftes da história da República.

Elemento de «quilibrio «nü* tu vánaa tegiòe* 4o
Btawl . fator d« unidade das "ilhas econômicaa"
do p*U... concretiiaçio da sonhada "marcha pars
o Oeste*... ponto de convergência de estradas que
panem de totjts a* fronteiras nacionais, BraMlta
* a encfuiilh-sd* de novos caminho» e d* velhas
esperan*ças que renascem no coração do Brasil
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AÇÃO CRISTA EVOLUCIONISTA
Somente até o dia 29 dêste mês es-

farão abertas as incriçSes para o
curso preliminar, (gratuito) de Evo-
luçfio Mental e Psicológica, da AçSo
CristS Evoluctonlsta. Em resuma o
curso constará dos seguintes temas;
como imunizar-se de tódas aa for-,
mas de escravidão mental; edmo evi-
tar e expulsar os pensamentos preju
diciais; como obter o equilíbrio psl-cológlco para triunfar em todos os
sentidos. .SerSo apresentados ensina-
mentos e métodos de real eficiência
prática.

Os interessados podem dirigir-se à
sede da ACE, Travessa Ouvidor, 38,
6o. andar, de segunda a sexta-feira,
entre 17 e 19 hora?.

AULA INAUGURAL
No próximo dia 2 de maio reall-

zar-se-á, no salão nobre do Liceu Ll-
terário Português, is 17,30, a auli
inaugural do Instituto . de 

' 
Egtudos

Portugueses Afrânlo Peixoto.
BOITE PABA ENGENHARIA

O Diretório' Acadêmico da Escola
Nacional de Engenharia, promovera,no próximo dla 30, is 22 horas, no sa-
lio do Clube de Engenharia, ura bal.
le botte. Os convites podem ser ad-
quiridos no Diretório Acadêmico com
Everly. MMores detalhes p«!» t»L
Í3-3938. i • .

CACS
O Centro Acadêmico Coelho dê Sou-

_Ut \'tSX' prCStSTcííti". üui» úumiligos
por mês, noites-Uançantes, mis ta-
16es do Aüdaic F. C.,\rua Paulo Bar."
reto, 53). A próxima festa scrá reall-
zada no dia 1.° de maio, e a.Fac-ulda-
de de Odontologia convida stus "alti-
noa e demais'colegas para abrlíhan-
tarem sua próxima noite dançante.

D.P.M.C. ,'',!•,
O Departamento ' Cultural da Es-

cola de Medicina e .Cirurgia (D.A) sa
reunirá no próximo dla'23, is IS h.,
para .realizar a aua 2.» seção. O pro-
grama é q seguinte: 1.») Sindrome de
1'iíl. com polisetoelte, acadêmico
Marcos Wajoerg.

2.°) Considerações sôbrc o um ca-
so de tuberculose renal, acadêmico
Henrique Campos,

QUÍMICA"Malérias-Primas 
para lndustiia.se

Bases" é o titulo da conferência queo prof. Mário Pinto pronunciará no
rt!» 24 do corrente., na Escola Naelo-
nal de Química.

No próximo dia 22 uma delegação
de 10 alunos da Escola Nacional de
Química irio a SSo Paulo fazer uma
visita de estudos i Refinaria Presi-
dente Bemardcs (Cubatio). Os «ca-
dêmlcos esperam estender sua viagem
a fim de visitarem outros estabeleci-
mentos industriais da terra bandei-
rente.

PRÊMIO SILVA LIMA
Médicos e estudantes de medicina

poderio concorrer ao Prêmio Silva
Lima, instituído pela Revista do- Ins-
tttuto de Medicina Tropical. A finait-
dsde do concurso de trabalhos i a de
Incentivar os jovens pesquisadore*. Os
trabalhos deverio. versar sóbre Medi-
rina Tropical E o prêmio é. dt CrS
50000.00.

ALA-'
O parUdo majoritário comunica aos

acadêmico* do l.e ano que estío aber-
tas as matrículas para o 3.» concur-
so de Oratória Rodrigues Valle. Ocolega Boberto Siqueira, diretor cui.
tural da ALA. está i disposição do 1.°
ano para maiores esclarecimentos -
registro de inscrições. Tcmário afixa-
do no quadro de avisos d.i Al-A

OURSO-DIREITOú Juiz Geraldo inneu jõriii dsra
inicio sibado ao seu Curso "Proble-
maa de Processo Civil", o curso do
magistrado seri is H horat n> <at>
2 da Faculdade, é serio fornecidosilipiomas aos alunos inscritos.

A.I.E.
Na assembléia geral que elegeu a

nova diretoria d» Assoclaçio de lm-
prensa Eatudsntll, foi apresentado o
balancete m> relatório geral, do qualconsta: inventário. Cr$ 81.340.00: or-
çamento. CrS 27.853,30; e partimônlo,
CrS ,'.: (¦¦¦•: •.,'

MEDICINA « CIRURGIA
Seri Iniciada na Escola d* Mediei-

ni • Cirurgia a "Semana Pedlátriea"
i da 1 a I de maio. Ao* alunos Inseri.

Um com t/9 d» frequênclf «era torne-
ddo diploma.

O curso organizado por Tentando
fraga, sefá orientado pelo prog Jalr
Pereira Ramalho. Maiores inform*-
ç*3«» na biblioteca da rsrola. eom Al-
meida,

_ UNIÃO SOCIAL FEMININA
No próximo dia 27 o rânego Fernan-

do Ribeiro pronunciar* na fede da
US F. (Rua Debret. 33, IS*'. uma
it -..-eríüna ,*,,/• »H«__ta Senhor» de
Fitima".

Baile dc ("aloiiri.s

Ume ¦•• - :!,_•* da Faculdade N»- :'céo_i*l O* ftttBkt-t. chefiada pelo ;
pntttdeet* tta Omtttt \'t,;i ¦ ¦¦,- Ho-
doltn T«sfi*e v».o a» -Correia rft.
MenM*" roavidar o n-.;r .,-. Unirei-.

attâajo, para o seu li_»i!e de eeiouro*. !'O ;*e«i> baile ftitte ano ttrk tar.* '•
»:r»-;à<j. ptattttrataeiiie* p»r »*- « l.» I
h»i»e uafocvsBiirl* a tm t»«lto»do r.o :

: Kj-id.i da Coasaber». Atiln « ncwm
depart»mett'.*> M»ct*l prrr:_»->_-,,-.. th--';rtn*t 

*ei3«aíá_»íi* ni • testa: li '
A >oro*t»to tis raãitts de* rjktajo».

.M*na » »•» r-r» «at-nMM T*rt«l» 
'

; Ceots vam unt reeditada ctm mimi-
itit-r i. * fgmtfii* ds» di» ítn» i
elaa prüse*»»; íj a tf»**» eu ÇaWu

WS 4) a et**»ue*ít!a it\ G*.-í*no F}-.s- 
'

: aja»*» l«*er«ei-«rii«« n etin*e>«r_M *»• :
, titr-n Marta W»!«*a ? M»n« latt, o .

_M*,»»__«B1« í/tm rXtMtmrrüttt ttmkin; '
•• wottre*'-. fiiü-,'» »»»[_«<« MM) a> tmnt *» «laüaiaii. emàm &&£& a 'mi-'

I nh» tun» Así«t « ta prtuesie* J-Urt»
.Melem, g****- «uai íws-*á,t» tmiits _

AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA
UNIVERSIDADE RURAL DE RECIFE*

r*mitw #\ jr 'vem». ¦ft, :r
27

Quatro mil metroa quadrado» de
irea coberta est&o sendo edlflcn-
dos em Recife, no bairro de Dois
Irmlos. para servir de sede à nova
Universidade Rural de Pernambu-
co. No conjunto arquitetônico,
concebido de maneira a casar-se o
rlaco iiiodi'1-no ih,*r L-on.stnu.òcs com
oe Interesses didáticos, destacam-
se em primeiro plano os grandes
laboratórios que proporcionarão
aos estudantes de Agronomia e Ve-
ttrlnaria do Nordeste cursos emi-
nentemente práticos, ligados ao es-
plrito de tecnologia atual, confor-
me as pregaçôea feitas pelos es-
peciali.slus da Comlsslo Supervlso-
ra do Plano dos Institutos, do Ml-
nlstérlo da Editou.ão e Cultura. A
nova sede da Universidade Rural
de Pernambuco disporá de salas
de aula amplas, grande número de
gabinetes .dedicados a matérias bá-
slcas no campo cientifico, além de
um auditório para as atividades
de maior porte, uma biblioteca es-
peciallaada nos temas fundamen-
tais dos cursos que ministrará, im-
prensa universitária, sede para as
entidades estudantis e locais pararefeições, num total de vinto pavi-lhões. Duas fazendas experlmen-

Leitura e julgamento da Prov» Ei-
crita.

Dia 2$ do corrente, ia IS horas —
Defesa de tese.

Dia 3/1 do corrente, is 15 horas —
Prova,Dldítlca; is 18'hora» — Jul-
gamento final do concurso,

A Comlssio Julgadora do Concurso
em apreço «ati constituída pelòa pro-fcssôres Qulrlno CampoÜorito, Abe»
lardo Zaluar, Brnanj Vasconcelos, Eu-
genlo de Proènça Sigoud e Manoel
Santiago.

Úls centiallMiiáo os objetivos da
i-ova formaçáo de técnicos volta*
dos para- os intei<_••..*.••_. d.*, econo-
próprio baino de Dois Iimáos e
mia regional. -Uma delas tica no
a outra no mdnldplo de São Lou*
renco da Mata. na Escola Agro-
técnica, que possui os melhores
p]antél.i do Estado nb setfli-e.*. bo-
i.;.u.U';„ ,;„ Estado nos setores bo-
vlno, caprino e suíno, além de avia-
ficial.

A federallitáç&ó da Universidade
Rural de Pernambuco'impôs a am-
pllaç&o qüe agora se efetiva, dado
o objetivo do governo é capacita*
la a receber quinhentos alunos noa
próximos três anos. já que precisa-mos, da acelerar a formaçáo de
agrônomos e.veterinários, dos quaisos nossas campos tèm necessidade
urgente para a modernização da
agricultura e' da pecuária. A am-
pllaçfto atlriglrá também os cursos
de especialização e de extensão,
bem como a Escola de Economia
Doméstica. Todo o equipamento de
laboratórios está sendo atualizado,
dentro do espirito preconizado pe-

Mrliii-iu-,

ATIVIDADES ESCOLARES
»•• ANO — Comp»t*clm««iU>.. Pe**-

se o comparecimento do ar, Tr»neie-
co de Paula' i'h..ii.'i> Corri*, i Secrt-
taria da F«culd»de,

Alençio — Os «Umo, d* ».*• IU —
Sr. 'ro.vfiç* Abe; MB - ar. Ciaar
Augtuto Matla Semlnirio* e W-
Sr. Rolando C»ptir«flo, queiram com-
p»recer »o Sen*, do Prof. Dr. l.uia
Feiji'., na próxima sexta-feir», i* »
hor*».

»•*.• ANO — Aviso — O* ..limos d*
n.S, Hi IH deverio faier a Cadeira
de Otorrlno no período da >9 a M de
abril o os ci. 11 ¦_, S3, de 1 a li de
junho.

d.» ANO — Aviso aX Oe alunos qua
requereram «atiglo.no Serv, do Prof.
Carlos Crus Uma, devem compare-
cer oom urgincia i Ia, jtalermarla
da Santa. paia. Sio os seguintes-, n ••
«, 1T9 e J67,

la COSUPI. qua afirma só poder-mos ter grandes técnicos oferecer.-
do-se material e condições para a
formação em regime de tempo in-
tegral de atividade escolar. Ati o
momento, a Universidade Rural de
Pernambudo, através da auaa vá*
rlaa unidades, diplomou quinhau-tos a dezenove técnicos.

ESTA SEÇÃO CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE
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ENSINO
Instituto Benjamim Constant
Normalizadas •' as aulas uo

l.a Caderno

"A psrtlr de hoje, oom menos
da uma semana de trabalhos exauatl-

; vos, ron«eg.ilmn« 'normalizar o curil-
culo d-is aulas que eatavam Interrom-
plda* no instituto Benjamin Cons-
tJint" — declarou-nos o ar. Pedro
Toppe Glrio, aluai diretor do Insti-
tuto, e qua para ali foi nomeado aiite
irrejularldades verificadas pela Co-
míssSo de Inquérito na gestito anto-
rlor e mm recomendações expressas
dn normalizar e atualizar ss attvlds-
des -naquele tradicional estabeleci-
mento de educação do cejos.

Prosseguindo, comentou:
''Embora tlrcsse aaaumldn a dl-

rev-io.do.Rilab.elecimento sob um cli-
nwt de confusão « Intranqüilidade,
consegui, com o concurso do corpo
docenle que os alunos voltassem áa
auas classes, dando início definitivo
is aulas que estavam totalmente pa-'ralisadas.

O meu principal Intuito, prossegue
e novo diretor, * dar ao estudante
cego o mínimo de «ssistôncia que ne-
emita « o máximo de m|m mesmo
Estou cuidando de pòr, Imedlatamen-
te, em funcionamento as oficinas de
trabalho onde ou cegos .podem ter
um* ocupaçSo remunerada. A íeltu-
ra de colchfies, sapatos, vassouras es-
tavam.interrompidas. Quero levar to
dos ao trabalho como. um .único meio
d« habilitá-los para a vida."

Melhor aproveitamento
da energia elétrica

LONDRES — (por"A. W. Hae-mCilunmente. Em certas ítóragdo

Medicina e Cirurgia
ATIVIDADES ZSCÒLAHES

r8,« ANO — Microbiologia — Aiílas
taórico-prátloas — Dia 23-4-«0 (sába
do) ]0 horas — alunos ai ao íim -
Dia 26-á-ÍO (quinta-feira) 0 horas —
01 ao fim. .

NOTA1— A« aulas teóricas serão
realizadas no horário de 10 horas ex-
ceio dia 23.

Aviso Urgente — Restaurante da
UME ~- Calabouço — Os alunos in-
teresíados.na inscriçáo ou renovação,
para refeiçftea ' no restaurante da

. (calabouço) deveráo preencher o for-
mulárlo apropriado que se encontra
na Biblioteca. Há necessidade da en-
trega de 3 retratos.

Atenção — O preenchimento do
formulário deverá ser íeito com le-
tra de imprensa, poia em contrário
rão será aceito pela Secretaria dc
Assistência da UME.

NOTA ___. Na Un. reunllo conjunta
ordinária realizada no dia 18-4-60, en-
tre outros assuntos, foi deliberado o
aeuuinte: 1) Que 'a turma do fl.» ano
de 1900, faria jui a um auxilio de
Cr» 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei-
ros) á sua Festa dé Formatura. Obs.:
Durante a reunião realizada o tesou-
reiro efetuou o pagamento, por che-' ctue. ao colejfa representante do 6.»
ano médico; 2) Que a partir de 1961,
607o da taxa do chamado "Diploma
de Burro", será entregue sempre «
turma do 6." ano, como ajuda da
Feata de Formatura; 3) Que a taxa'
cobrada pelo "Diploma de Burro"
náo poderá «er inferior a Cr» 100,00
(cem cruzeiro*),

Solicitação — o colega presidente
do D.A solicita a presença dos co-
legas que utilizam os armários low-
Jizados no corredor junto á Blbllo-
teco, inclusive os monitores e esta-
glárlos qu* fazem uso dos mesmos,
a íim de trator de assunto de in-
t*rí-íse.

Biblioteca — O D.A. tem g satis-
facão ds comunicar aos coleg'as quevsi Inlcisr a reestrutração da Biblio-
tees e, para tonto solicita o apoio
de todos para tal empreendimento. O
iole/fa .loigê, do 2." nno, encarrega-
do do levantamento do patrimônio e
organização de um regimento inter-
Ho. ficará multo honrado com «s su-
gestões. Já estamos aceitando ade-
afie» para a Campanha do Livro, quebrevemente será lançada junto s_
EdltAraa, „ _\m de. equiparmos com
livro» atualizados a nossa desfalca-
da Biblioteca.

Departamento Cultura! Coir.unl-ramos aos colegas o Setor da Biblio-
teca foi entregue ao colega Jorge,
que conclama os colegas de boa von-
fade a colaborarem.

Departamento Cultural — Informa-
mos que o Laboratório E"nns dtspfte
d» vagas para acadêmicos no seu «er-viço de Propaganda. Os interessados
devem procurar o dr. José Carlos áBua Francisco Manoel 25.

Departamento Cultural — Comunl-
esmos ao< colegns que está sendo re-organizado o Setor de PropagandaCientifica,

Departamento Cultural — Convida-
mus os colegas para assistirem a 2a.Seção do Centro de Estudos do D.A.
i, realiaar-ee sábado, dia 23, ás 15 ho-ras na 23a. Enfermaria da Santa Ca-ss O programa será o seguinte: )•)Bllldroma dc Plck- com pltscroslte —
acadimlco Marcos Wejnbergj 2»)Conslderaçfles sftbre 1 caso de tubar-
culose renal — acadêmico Henrique
Campos. '

O APOIO DO MtNISTHO ti
AP*LO A IMPRENSA

Abordou,a seguir o dr. Poppe Gl-
li» a. situação doa prédios _¦ aervl-
cos. frisando: — "O ministro Clóvls
Salgado pó* á minha disposição os
r-ecursos máterisi» necesaár/os paraexecutar uma reforma geral do pré-dip. Tflda» as salas de aul« serão
pinradaa e os Jardins Já começaram
a ikr tratados. Tudo estamos fazendo
para oferecer melhores condlçfiea
àqueles que não podem ver. -Para
lato temos ordens expressas ,do ml-
nistro Clóvls Salgado de executarmos
estas medidas dentro do prazo de úm
mfts. Conto còm o apoio e o 'ntu.il•aSmo de todos os que trabalham e«"-.tiulam nesta Casa". ..;'

E terminando, disse: ,' ."Termino Jazendo um apelo ra to-
dos o« órgãos de imprensa, não ex
cluindo os joriials de oposição:

— Visitem, insistentemente o Ina.
tltuto Benjamin Constant: Façam-nos
critica_-a nos ajudem a reconstruir
cm'.' grande obra. K' necessário queoa-jornais continuem a zelar por es-
ta Casa de Recuperação. Precissmoa
tio fiscalização da imprensa não aó
no* momentos de crise mas também
quando encetamos uma campanha de
superação destas crise».

As portas do Benjamin Cbntant ea-
tão abertss á Imprensa.".

AFIRMATIVAS DO LIDER DOS
ALUNOS , '. \ ¦ ¦¦'

Os aluno» do Instituto Ben,.amln
Constant tém no seu colega, Carlos
de Souza, o seu lider. Após oúvirmo*
o aUral diretor esclarecemos o quédele ouvimos,, sojicltando que nos
confirmasse ou negasse as declara-
ções feitas. Carlos do Souza foi claro:

"Estamos satisfeitos com a nova
diretoria, a alimentação melhorou! A
diretoria até agor« tem atendido as
reivindicações dos alunos. Apelamos
agora à diretoria no sentido-de ré-
mover do Instituto os cx-.profe__sóres
aposentados, que bem podiam estar
em suas casas e não entrq nós fazen-
do "onda", tumultuando os serviços
O prof. Girão prometeu também ré-
mover os funcionário» que não estão
à altura de uni» casa de educação e
acreditamos que o faça",

Engenharia
ATIVIDADES ESCOLARES
Chamados ao Guiché do 3." Ano —

Luclvio Gopfert, Cláudio M. R. Pe-tribu, Luiz Carlos Mendea Dias, Juan
Francisco Aza Diaz, Salvatore Rosai-
ba, Marllvo José Braga, fvtulo Men-
des Anta, Luiz Alberto do Rego Mon-
teiro. Vllfredo Kafurl, Francisco Man-fr«dl e Geraldo Lamego Mattos.

Chamados á Seção do Currículo —
_..• Ano — Virgílio Tomas OvledoTrujillo.

"Currículo" dos Diferentes CursosEncontra-se á disposição doa iu-
teressados, no setor de Publicações
da Secretaria,

Chamados ao Protocolo — Aluno?
do 1." Ano —'Ary de Brito Rodrigues,
Américo dos Santos Brites, Afonso
Maria Oltoni Jordão, Ary da SUvu
Miranda, Cazutaka Urata, João Puno,
Jrtlio Cruz, José Ernani Coelho Dias,
Luiz Carlos Pinto de Oliveira. New-
ton de R. Bittencourt Cotrln, Manoel
Joaquim Mendea e Nelson Mello.

2.- ciclo — Marcos Pitombo Bar-
reto.

2.» Ciclo — Estrades — De acôtnn
com os entendimentos havidos, sãoconvidados todos os engenheiros das-se aperfeiçoamento para as aulairda»
sextta-feiras, dan 7,4a 9 horas, a »e-rem ministrada» neto prQfeessrtomo Lopej Pereira, sftbre- processosda Construção e Equipamento» dcObras.

Associação dos Antigos Aluno» a»
Politécnica — O Conselho Diretor ca-
tá convocado para dia 2 de mato, ae-
gunda-felra, ás 18 horas, para w teu-
nião que, terá lugar na sede adml-
nislratlva da Associação, no 20_«. an-
dar dft Clube de Engenharia, quandoso dará çosse aos novos oonselhsiroa
eleitas em 29 dc março próximo pas-sado e se tratará de vários assuntos,
entre os quais « regulamentação da.
profissão de engenheiro e o Plano deClassificação dos Funcionário» Civisda União.

Concurso para P.ofessor Cátedra-
tico de "Mecânica Aplicada" e '-Bom-
bas e Motores Hidráulicos" — inseri-
çftes abertas na secretaria d^i Escola
Nacional de Engenharia (1," pavimen-to do edifício do Largo de São Fran-
cisco i por seia meses, a partir de6-4-60, noa termo» do edital publl-

lett) — Pouca gente ne dlverli-
ria em transportar um objeto pesado-para o alto de uma monta
nha' para vè-lo mais tarde des-
penhar-se rue.«ia abaixo. E no
entanto é algo desse gênero quese propõe fazer na Gva-Bretanna,
ou mais exatamente no País de
Galeti., Val-ae bombear a água de.
um reservatório situado cm nivel
relativamente' baixo para um la-
gò artificial a 300 menos dc nl-
tura. Depois, deixar-se-á a água
descer montanha abaixo paraacionar turbinas- e produzir ele-
tricidade. Parece um modo muito
estranho de íazer as coisas. As
bombas serão movidas a eietrici-
dade c, no, finai das contas, gastar-so-á mais energia elétrica pa-ra íazer subir a agua do que a
produzida mais tarde por s.üa
queda nas turbinas.

Perguntam-se agora: por qitese gasta dinheirp num projeto des-
sa ordem'? A resposta e que a- ele-
tricidade tem mais valor em cer-
tfis horas do dia do que em ou-
Iras. E isso tanto para dá que a
produzem como para as qué a
consomem em grande escala. Os
çamínhos-de-íerro eletrificados e
as fábricas, por exemplo, utili-,
zam mais eletricidade durante o
dia do que-durante a noite, li as
ferrovias a .empregam mas de
manhã e de tarde, nas horas emdue transportam maior número
de passageiros, que ,vão para otrabalho• ou regressam à casa.
te. famílias que. mais se utilizam
de eletricidade fazem-no sobre-tudo pela manhã — para prepa-rar. o pequpno-alrnôça.— e à tar-de —'¦ para íazer o jantar e de-
pois para lavar pratos. e talhe-
res nas, máquinas. Mas às três
horas da manhã, a eletricidade éconsumida em grande parte pe-las poucas fábricas que traba-lhanri dia e noite, em turnos re-vezados. Dessa forma,' as cen-trais' que produzem ; e fornecemforça motriz devem' ter gerado-res suficientes para atender à de-
manda das horas de maior con-sumo e que são' relativamente
poucas durartle o dia.

Um dos meios de extrair o má-ximo rendimento de uma central
hidrelétrica nas horas em que o
consumo é mais fraco é utilizar
a eletricidade para fazer a águasubir ao alto ae uma montanha
e deixá-la caia- mais tarde paraacionar os turbo^eradores nas ho-
ras de consumo intenso. É o sis-tema da reserva artificial. Umdos mais notáveis exemplos dêsse sistema é o projeto em vias de
realização em Fíestniog. no centro do Pais de Gales. Esse pro
jeto íoi anunciado em setembro
de 1954, alguns meses antes do
primeiro programa nuclear brita-
nico de âmbito nacional. Fíest-niog foi escolhido como o melhorlocal do país para. o estabeleci
mento de uma reserva artificial
A água de um lago no alto é lan
cada através de túneis e condutos
que a levam, 300 metros abai-xo, até à central.elétrica, de on-
de passa para-outro lago, situa-
do em nível mais baixo. Nas ho-ras de baixo consumo de força
a água é jnandada de volta parao lago de cima pela' energia quesua queda produziu. Essa usinade reserva e a central eletronu-
clear vizinha , de Trawsfyriydd
poderão, nas horas de maior con-sumo, aumentar de 60% o íorne-
cimento normal de energia.

É utna das maneiras de resol-ver o problema. Mas há outras
Dentro do ntssiua pais, as horasde consumo intenso podem variar
de um lugar para outro.'Essa éuma das razões — mas não a uni-ca — por que ,é conveniente dis-
Dor de uma rede de abastecimen-
to, de modo que a central elétri-ca de uma região possa ajudar
as outras, quando íôr necessário

Quanto maior íòr a região servida por essa rede, tanto maiores serão a.s vantagens. E não hámotivos para que se detenha nasfronteiras. A Grã-Bretanha tem
uma rede nacional, a Françaoutra rede. Assim, os dois paises"decidiram unir euas redes por umcabo que passará sob o Canal daMancha, permitindo ajudarem-se

dia, a Grã-Bretanha receberá eletricidade tia França e em outrashoras a Fiança a receberá daGrã-Bretanha.
Também ó possível fazer algo

para nivelar a demanda de ele-tricidade..Trata-se da um inter-ruptor automático, quc pôde pres-tar muitos serviços ;'< indústria.Deve haver, em numerosas fá-britas que utilizam eletricidade,operações que podem ser feitastanto em uma hora do dia comoem outra, sem necessidade dé st»rem supervisionadas. Há tambémoperações que são feitas quase odia inteiro, mas que bem podemser interrompidas, durante umaou duas horas, quando o consu-mo de eletricidade é mais intén-so. Os fabricantes do interrup-tor especial declaram: "Deixem-
nos visitar suas fábricas. De nossa
parte, esperamos vender os nos-sos relógios.automáticos e vocês,nor sua vez economizarão energiaelétrica o bastante para amorü-zar rapidamente a despesa".Parece que se trata de algomais do que uma hábil promo-ção. de vendas. .Trata-se do,outrolado da história que contámos noinício: a do reservatório artificialao País de Galés. E dò cabo atra-vés do. Canal da Mancha, —
(BNS)-. .

A DOENÇA INFANTIL DO "ESQUERDISMO" NO
COMUNISMO, de Vladimir llitch Lênin

Uma importante obra teórica de grande
atualidade. Um combate cerrado contra o
sectarismo, o dogmatismo e o revisionismo.

Edição comemorativa do 90.° aniversário
de nascimento do autor.
Lançamento da

EDITORIAL VITÓRIA LIMITADA
À VENDA NAS LIVRARIAS
Pedidos pelo reembolso para

Caixa Postal 165 — Rio de Janeiro
89131 71

esdo no "Diário Oficial", parte II,dos dia» 6, 7 e 8 d« «brll de 1960.
Freqüência __t Aula» Teórica» — O»

alunos da la. sério (turmas A e B)
que ingressaram nesta Escola Nacio-
nal de Engenharia, no corrente ano
de 1960, deverão asainar com letra
legível, no decorrer da» aulas, a lis-
ta de presença que cera encontrada
com o representante de turma..

Os r«presentantes de turma, eu acolaboração a Secretaria agradece, fi-cam r<-spon»iye_», juntamente com oservidor da Escola, para *sse Um
designado, pelo perfeito cumprimen-
to de deliberação da Congregação,
referente A freqüência obrigatória.
par* o !.• «no.

BOLÍVIA DFEJA
SAIDA PARA 0 MAR
WASHINGTON, 18 — O governo

da Bolívia solicitou que a conferên-
cia especializada, sóbre a redução de
armamentos da América Latina —
proposta pelo governo chileno —"recomende - íiieõidaa" para dar a
Bolívia uma salda para o mar..

Essa solicitação foi feita perante
o Conselho da Oi-fc-mização dos.Es-
tnrios Americanos pelo representante
da Bolívia, ,sr. . Sandoval Moron
mas . imediatamente recebeu opasi-
çSo do embaixador do Chile, er.
Walter Muller, que protestou enèrgi-
camenlf. afirmando que a propostado 'presidenlé chileno, relativa a. li?
milação dos- armamentos nos paíseslatino-americanos, foi recebida pelaBolívia com "singular satisfação". O
representante da Bolívia declarou
que tal proposta somente consegui
ria "sea» elevados propósitos" se <
estudo, a ser nesse sentido realiza
do na conferência especializada prevista, abrangesse também problema;como o da Bolívia, cuja falta de
acefso ao mar é "conseqüência oa
corrida aos amiamentos, que provo-cou a guerra fratieida do Pacifico'-

Fêz o representante da Bolívia
alusão, desse modo, i gucra que em
187» estalou entre a Bolívia e o Chi-
le, e na t^iial Interveio o Peru. ao. la-
do da Bolívia, guerra que terminou
com o tratado de Ancon. . assinado
pele* três países, e urna de cujas
cláumlas firmou que a regito
fronteiriça de Tacna-^rlca, entre o
Peru íí o Chile, devia ter solução
mediante plebiscito. No entanto, taldUposiçüo jamais foi observada, e
devido à mediação dos Estados Uni
dos. a cidade de Tacna íoi atribuída
ao Peru, e a do Arica ao Chile, dei-
xantío a Bolívia sem saida para o
niar.

Ao protesiar contra a solicitaçã.i
boliviana, o embaixador Milller, dc
Chile,, afirmou que o problema evo
cano era "lotalmpnta • ostranho'' aó
problema da limitação de armamen
tos.' e que a revisão dos tratados emvigor, que disso seria conseqüência,
constituiria "violação 'dos 

princípiosfL-ndameniais da O.E.A."
A proposta boliviana seri submeti-da à subcomissão especial, encarre

gãda1 rie examinar a resolução rWe-rente k conferência especializada íôbre o desarmamento, e que foi apre-sentada A O.E.A. em 6 do corrente
pela delegação chilena. (F.P.)

CONCURSO
DE TRABALHO
EM PORTUGAL

, LISBOA — Alunos de Escolasindustriais o aprcndiz.es de váriasoficinas, num total de 105 rapa-zes, iniciaram a fase distrital doConcurso de Trabalho que peladécima vez se rcali/a em Portu-
_.\ ,.p, ° xPummento da fasedistrital, os concorrentes presta-rào^provas de caráter nacional,a efetuar-se em mairf, e os queforem então apurados irão ao es-trangeiro participar num Con-
^lSP.,Intornacional do Trabalho.
(ANI) i

REUNIÃO SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES
NO MÉXICO
MÉXICO. 20 — o ministro das Re-

láçóes- Exteriores Manuel Tello de-
ciarei ontem qficialmente Inaugura-
da _:primeira Reunião Intrameric.-
na de Peritos em Telecomunicaçóei.

Vàrioa delegado.;, quo. representam
17 países do Hemisfério, çonferfn-
clarão -nesta Capital durante 3 se-
manas para discutir a Instalação de
uma rede. cabográfica t de radioco-
mumcaçóes de 15 mil quilômetros.
A reunião termlnarino prójtimo dia
6 de maio.

. O ministro das Comunicações do
México. Walter C. Buchanan, deu as
bòas-vintfas aos delegados. Repre-
tentando a Organização doa - Estados
Americanos, que patrocina a Coníe-
rência, falou Demetrio Carbasa,

ím seguida discursaram Antônio
Albornoz, que preside a delegação co-
lombiana e Jean Rouylere, do Oj-
mltê Consultivo da Comissão Inter-
nacional de Telégrafos' e Telefones
do Sindicato Internacional de Tele-
comunicações. (ÜPI)

ANIVERSÁRIO
DA COLONIZAÇÃO
JAPONESA
SAO PAULO, 19 — Comemo

vando mnis ttm aniversário do
inicio da Colonlzavfio Japonesa
no Brasil, a Comissão Cristã da
colônia japonesa plantou três pi-
nheiros em regiões diferentes do
pais, em homenagem aos três po-
dores da República Brasileira.
Na passagem do ano, em janeiro
último, foi plantada a primeira
árvore em Brasilia, na Praça dos
Três Podéres. pia 14 do corrente,
uma comissão plantou novo pi-nheiro na fazenda Pombal do l^i-nistério da Agricultura, em SãoJoão Dei Rey. A próxima árvoreserá plantada em Salvador, Ba-hia, uma semana depois de 21 deabril. Nesse dia, 28 de abril, serácomemorada mais Uma data dcaniversário da 'imigração 

japonê-sa, iniciada em 1908 com a via-
gem do navio "Kassato-Maru",
trazendo os primeiros imigrantes
do Japão, .(AN)

Adenauer: nenhuma mudança
súbita na política mundial

MUNIQUE-~ Falando pela Rá- mas nfio acredito lambcnv qu«diocmissora da Bavlera, o chan- '
celer Adenauer advertiu quc nàose deve esperar resultados sen-sacionais ou mudanças súbitas na
polilica internacional, por oca-siào da próxima Conferência deCume, a ser realizada dentro (ic
poucas semanas cm Paris."Nunca acreditei em possibill-dade semelhante e nunca afirmeialgo nesse.sentido. As mudançassurgem lentamente nesse mundo,trata-se de um processo em evo-lução é nào de um fenômeno re-
pentino". salientou Adenauer.

PERSPECTIVAS INCERTAS.'Assinalou o chanceler que ain-da não se podia saber,'quais se-riam as conseqüências da Reu-nião de Cume. "Mas há expecla-tivas em torno de certas ínudan-
ças na política mundial. Se se-rão boas ou más, ninguém pode-rá afirmar. Temos de aguardar",
disse Adéiauer, declarando cmseguida: "Não acredito quc nConferência de Cume esteja cq.i-denada de antemão ao fracasso,

traga surpresas. Quero lembrar,
todavia, que durante e mesmo,
anles da guerra, se deram dlver-
sas conferências internacionais,
que trouxeram surpresas, alé pa-ra os próprios estadistas, que; tja-
varam as conversações. Por isto
mesmo quero reafirmar que, nósalemães, devemos acompapharatentamente'tudo e todos os de-talhei* dn próxima Reunião dt
Cume. E' dc esperar que nós
entretaremos um período de in-
tensas atividades diplomáticas,
como resultado desse encontro,
que, provavelmente, náo levarámais de que cinco dias".

'AUTODETERMINAÇÃO

Encerrando, o chanceler chamou
a atenção sôbrc o comunicado dassuas conversações, travadas em
Washington, o qual salienta queo direito de autodeterminação
dos habitantes de Berlim terá dt
ser a base dc qualquer futuroacôrdo sôbrc o destino da ex-ca-
pitai alemã. (I.F.)

ATOS RELIGIOSOS

JULIETA BEVILACQUA DE SAULES
(MISSA DE 30.° DIA)

Mariela dp Saules, Lidía de Saules, Dulce de Saules, Henrique dè Saules, senhora efilhos, irmãos, netos e sobrinhos, agradecem às manifestações de pesar recebidas porocasião do falecimento e missa de 7.° dia de sua querida e inesquecível mãe, soara
irmã, avó e fia - JULIETA BEVHACQUA DE SAULES - e convidam os demais parentese amigos para a missa de 30.» dia que, em intenção de sua boníssima alma, mandam
celebrar sábado, dia 23, às 10,30 horas, no allar-mór da igreja de São Francisco de
Paula. _., 79907

ABÍLIO DIAS FILHO
(LILO)

¦ '¦ _;¦;«£_.' (MISSA DE 7.° DIA)
Mano Claudia de Mesquita Dias e filhos, Antônio Marques

Granja e senhora, Elza Augusta Garcia Dias, Almir Suaid e se-
nhora, agradecem sensibilizados as manifestações de pesar rece-
bidas por ocasião do falecimento de seu querido esposo, pai,filho, enteado, irmão e cunhado — ABÍLIO — e convidam paraassistirem à missa de 7.° dia que mandam celebrar em intenção
de sua alma, amanhã, sexta-feira, dia 22, às 10,30 horas, ho
altar-mor dd Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de
São Francisco. Antecipadamente agradecem aos que compare-
cerem. (

NOVA CENTRAL
DE OXIGÊNIO
PARIS — A Sociedade Ar LI-quido inaugurará nd dia 2 demaio próximo, em Richemont, hoMoselle, a "Central Oxylon" queproduzirá e distribuirá as usinassiderúrgicas da região, mediantecanalização.
Será a mais longa do mundo

5|«i canalização de oxigênio. —
(v>IJF) i

ABÍLIO DIAS FILHO
(LILO). (MISSA DE 7.° DIA)

Francisco Garcia e senhora, Oswaldo Garcia, senhoro e fi-
lhos, Adalberto Garcia, senhora e filhos, Godofredo Garcia, On-dina Garcia e família, Ermelindo Tinoco Fernandes, senhora e
fi ha, Nilo Gomes de Lemos, senhora s filho, Annibal Capella dèAlmeida e senhora, agradecem sensibilizados as manifestações ds
pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu querido neto,
sobrinho e prjmo — ABÍLIO — e convidam paro a missa de 7,°
dia, que será celebrada em intenção de sua alma, amanhã, sexta-
feira, dia 22, às 10,30 horas, no altar-mor da Igreja de São Fran-
cisco de Paula, no Largo de São Francisco. Antecipadamente
agradecem.

Dr. ÉRICO JOAQUIM
DE SAO PAULO

(SAM I)
(FALECIMENTO)

Sua esposa, filhos, pais, sogra, tios, cunhados c demais
parentes, participam o seu falecimento ocorrido oniem «
convidam os seus amigos e parentes para o sepultamento
hoje, às 17 horas, saindo o féretro da capela do cemitério
da Ordem 3.* da Penitencia, pnra a mesma necrópole.61772

ABÍLIO DIAS FILHO
(LILO)

(AGRADECIMENTO)
, A família de ABÍLIO DIAS FILHO, profundamente como-
vida com o carinho e dedicação dispensados ao seu querido —
ABÍLIO — durante o período em que esteve internado na 2 °
Clinica Cirúrgida do Hospital Pedro Ernesto, vêm de públicoagradecer aos médicos, enfermeiros, enfermeiro e funcionários
na pessoa de seus chefes Drs. Illydio Sauer e Geraldo Motta eassistentes Drs. Carlos Magalhães, Fernando Brauner, Luiz Go-
doy e Calil Ali.

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS
CASA DAS CHAVES E FERRAGENS LTDA.,

convida seus amigos e clientes para a missa
de Ação de Graças a ser realizada às 8 horas
do dia 22 do corrente, na Igreja de São Tran-
cisco de Paula (Largo do São Francisco), em
virtude da reabilitação após a ocorrência do
incêndio. 7429

HOMENAGEM
AO DIRETOR
DE ASSISTÊNCIA
DO IPASE

Noticiário do .Sindicato
dos Professores,

ABÍLIO DIAS FILHO
(LILO)

(MISSA DE 7." DIA)
•il Mann0 Avé Precht' Maria Lu'2° P'echf de Mesquita e suas-

filhas Mano Luiza, Maria Victório, Maria Christina e Mario The-reza, Nedo Romiti (ausente) senhora e filhos, Teimo Jeronymo deMesquita, senhora e filho, Roul Jeronymo de Mesquita e Bonfim
(ausente), agradecem as manifestações de pesar recebidas por°"SÍâD0iiírt fa,ecimènt0 tle seu <lueri<,° "elo, genro, cunhado etio ABÍLIO, e convidam para a missa que será celebrada em in-tenção de sua alma, amanhã, sexta-feira, dia 22, às 10,30 horasno altar-mor da Igreja de S. Francisco de Paula. Antecipada-'mente agradecem. 72078

CUSTODIO ARMELIM GUANAES
(MfSSA DE 7.° DIA)

A família de CUSTÓDIO ARMELIM GUA-
NAES, agradece profundamente sensibiliza-
da, as manifestações de sentimentos recebi-
das pelo seu falecimento e convida os paren-
tes e amigos para. a missa que será celebrada
pela paz de sua boníssima alma, amanhã, dia
22 do corrente, às 11 horas, no altar-mor da
igreja da Candelária. Antecipadamente agra-
dece a todos que comparecerem a êsse ato
de caridade cristã. 61764

.A homenagem se justificou pe-Io ato da presidência do IPASEaprovando a proporá do diretordè; Assistência no sentido de se-rem aumentados os salários da-
qucles técnicos do ouariirr Ar,

. IPASE.

JARDIM DA INFÂNCIA
LULUZINHA

SAÚDA BRASÍLIA E 0 NOVO ESTADO
DA GUANABARA

Rua Emilio Beria, n.° 64 -
Telefone: 47-7546

:<>6i6

Médicos e odontólogos credeh-ciados ao IPASE no Estado doRio ofereceram um jantar ao sr.,Salvador Ferreira França Júnior, Idiretor dc> Departamento de A=-!sistência do IPASE, na Praia de
lu-esulM-idad.. no. Colé.io. _ o 

ICBraÍ- 6m NUerói
Glni&lo AvMrttmu-o cujo diretor i o*r. Osc*r T»V-ir«s nío paia hi vi-
fio* nieces teus prof«isôn?s. Eis o
í.v»mplo da «Mola particular braai-
Irira. Pedimos provld*nc!«a enòrglcM
ao* MinllWrlos do Trabalho e Edü-caçío.

SuplMTienWçüo — li-cjv.n-, nu ct-y- - n __ ,mana jecjrn.r mái» uma v«x ao di- Falaram no ato vários repre- j IS 9,30 HW8S M aifaMIlÓr U \_!_\_ Í_ N:etor do Enjmo Secundário • ao ml- sentsntes dai médicos e odontA- - * - ¦ -- - »«¦«!¦ «c n
ni<m« ria Educação pelo n»o p*ga- j losos. pondo em evidência a rftmento da SuplernenUçAo. Pedimo* a „sm|„ . „„«,T. ü •C1? _* -"'todo. oa proferir** que .„vwm Sl." £**? «twJÇ™8!. «dminiatraçao;
«rama» » ejüas autoridades exigindo! K°. s.r ¦' *a lv ad01' Ferreira França-
o jeu imediato paganunto. JUOISV.

Piofeasftrej do i j-i'»i-m> — Estio! Usaram cia palavra "dr 
Car-I«mvooados todos oa proi««òrea dêa-jlos Augustrf Bittencourt da Silva, i

T. ,(JJ""nd^io para reunião «abado, em nome dos médicos credeneis-'1ii 15 horas, a Km de tratar da recla-'a_. _. _ j. ii- • i». "xuencM-;
macio n, Ju.tlçT do Twtalho. l&V.0,dr\}55?10 PJC^?' chefe!

Seguro de Vida em Grupo - p*- £°ásírvi«0 Médico do IPASE. no ,, . ,,ls .,, h
Sr? 'r?**™'™"!" * *c«t£. *»«*> do **: dr. Fernando lf£-LSi"3firf^R,a **£? n«u
_!_?_, ?',?di<_,,?..íí! "_yí?l_M*J?r?,ea_.<_*l?a-.d?Vasconcelos Cruz, em ntf-.| capital, na dta is do corrente: o

PEDRO MARQUES NUNES
(1.° ANIVERSÁRIO)

Sua família convida parentes e amigos para a missa quemanda xelebrar amanha, dia 22,
. íja de H. S. do Carmo

(Rua 1.' de Março). Desde já agradece penhorada aos que
comparecem a êssejfo de caridade cristã
NOVO BANCO

Antônio Por fino (larneiro
(MISSA Dt 30.° DIA)

Maria Schmidt Carneiro, (ilhas e demais parentes, pro-
fundamente agradecidos a todos que, pessoalmente ou por
outra forma se associaram as manifestações de pesar pelo
falecimento de seu inesquecível ANTÔNIO, vém convidar <
todos para a missa de 30.° dia a realizar-se amanhã, seita-
feira, dia 22, às 10 horas, no ailar-mor da Igreja da Can-
delária, antecipando os seus agradecimentos. T!>9?9

lll
fi!62fi Manoel

NA ARGENTINA
BUENOS AIRES.

CAETANO DA SILVA
FERNANDES

(Missa de 7.° Dia)IL » .a i I. , rtra,1°° v,el" w- me oa representação rie Canino*- Barco !nt«rnarton«i.
víí_«£? ^^'•"'-í- ¦Vr'á'2 p' r- dr- Júsé Getúlio Ribeiro, em no-'. ° Prwidente «lo aeu oonselh,» de
cfr^T Tm& \tSdT iSfriP da representação de PetrópS-! -""«tal»** * « <r. Owr Ch.río-
David Pelnaí 1&tbtt "S; *r' Ary Miranda * dr. JoTé!":-™P""»!, '• "Z. ' 

l* V,»v» Erm.llnda Va, F.rn.nd..;
Mt rretu, muwteí. jrf0^__S«.!Mwi« Baranowisk. em nome daí^íV,? d" R*'^' 

f**£*£j?\ir*H Ftmtndtt Lor.n., „„ro, „.-
Ra*». um Almeida Uma. sj*ru Car-' Associação Fluminense de Medi- SnSU^^B_Mfe/aue a^SS-U**! • b»»"*'" »<ír««l»*»m ti d-,
•»-- . _&?__'_ ^m.í0 r'à^y **'•%*}* * Associação Fluminense delimHtiJlã bancário""•e"'orr«nurí»'T-.-;"»"'»»''»<*•« d* •»«•'' «-««bldai pormen wuiiin \arder tsOdontologia, respectivamente tr • bretudo nara o financiamento daa «eaiU« do falecimento dt «tu qut-w.tcyr oordrm Ídeputado Luk C.on/aga de PaivaSecretaria -* Pedlmo! o- ««aparte!-, Muniz e. finalmentemtnto com a máJEtea uifíticU dwrfo a,wtusntea pr«fe««>re»: Alice Sou»

. agradecer.-
hcftnenagens recebidas.

carvalho. c>«m*n Bume Sa-nFaio !flj- S^^dor Ferreira Franç* Jú-Duttti Jott vttut, !>:-¦-."._.•., r; c»f-'i™or> diretor do Departamento devaffco. Eva Mtnexe* MaialhJe» Ka.-. Assistência do IPASE,rid*» Mattoa Carmo, Rva ftablnowlta í -p»*;..»,.»..
Rdía Cru,, rtttwrda c Car«-»iho!, «""warn presentes, entre ou-
rtaíít» d«h Rot», Gy*i A. Xavier:_'__rM ,P*ísoas. o^secretario de Co-
VlHr*. ¦¦;?-» _.-i campa* Mor«írc
Ferr.-iiié+sSiitio» --.-;.; >

____W___mmmm_________m

INGLESA

^^S^tSTMsNit

Westminsfer Engiish-Course
Prof. ADLER

hails Broiifs n*w copifal BRASÍLIA and
*he i>ew ESTADO DA GUANABARA!

,.-....:,. -,_v-> e iraraponíS 00 EX-Udo do Rio, sr. deputado LuiiGomaga de Paiva Munix. presi-

snvidadeí produtivas, alem da« rlàt #tpò»o. p»i. M>gre. avi t bi>av6-.---. -r-. habituais. Salientou que t>« («nvldam et partnttt • amigaiBareo Internacional ettava inteira- para a ml»»* da 7* dia _ut. pari
?__l* ^"jj**' «5, ™*<t"'"as con- ,u» ,(w, Mr4 tt|efcra<jâ ho|f# ilâ!t»b*i« e(etrAnic»«. Tífuram ent:e « ?> i. ti «j > „... ». -i,., '„ _,.membro do Conttlho de Admini»-!?.'?* 'J.""*?' "e *»"'_**!

ter, ex-adtdo «r.anceiro da e:nb*i--BB* **•'?•. « *"* da «eaéria, »x_.
x/tCt da Arientina «m '..<*¦._.r. _ »« K_ »>a Brante,  «1771
t*p;ed.-ntínti» na Europa da Junta [¦¦¦¦¦¦¦<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦da Carne. Horário rerro. rt-ricti
aittíútnt* Ar» Banco Centra!, a Cai-}
lo« ••-,.-.¦ Bebtt_r. culo nome i
nhlM que operam na PatafAnta,

INSTITUTO PASTEUR
EM BANGU!

VITA SP0LID0RO
DOS SANTOS
(1.9Àmversárío)

ídwite da Associação Fluminense ""* K**"'' » tmpoi-un»» compa
;de Medicina, dr. Ary Miranda, "
-presidenlé da Associação Flumi-nense de Odontologia, dr. 3o_4•Maria Baranowisk, exmo. «-.deputado Joad*!-,« Code<ti, dr.•Francisco de A» vedo VieiraCarneiro, chefe do Gabinete doWMrtiwmtu o> Ass&Ueda áaIPASF^ «r. Jc*t Vieira d» Lima itersiinad*1 filho, cbeíe da Subdivido __i- fe di>
^tca Ha*t5iU}»r rm lntí*wí\ ar. 'Bangui. a»
J««é d« 01t\^ir*. deíegado ia OL .Aftic-ana.
do Tjstxàa do Rio. «jr. Mário P»- As aewuiwn do Itwiituter Pas- ¦"¦a__a™_a_ia____«.ii^^iMBBM«i
cai»c«, chefe do Serviço Mé*fcc'tfK' de Ranguí MMita prmci-' t . , _
r_«e»? fk> OL do F-siad-n do Rio ejpiltiWMW #t>hrt- M doença» a vi- J. JUQIS lèétllJecy de Aw^^edo Muai*. ifb* ?!»»? afetam tm haMtantea ú*< Atm_m& M t_?,*%, •«««mam

IftHCSÜ equatorial t.8HF| í^KS.4.

A «am.üa ala Vita Sp«i>dara è.x
PARIS — KolíCia-i* que estã*»tt»f. tan»i<a para a mim» qua

a construção Am edi- •"» wtawcia da ivi baniMima a!-
Instituto Paiíear de "»a. t__i_4t cataferar tt* dia M ém:

República Centro- ****** à« V» ham na l|ra|a da
C<•!.-! úm* Mü/farea 7*31

Si!

Peirão Jr.
Cecília Ramos Pcirâo, Beiraldo Ramos Peirão, sra. e

filhas; Dr. Mario Porfirio de Oliveira F.°, sra. e filho, rum-
prem o doloroso dever de participar o falecimento de seu
esposo, pai, sogro e avô MANOEL PEIRÀO JR. convidando
seus demais parentes e amigos para o féretro que sairá
hoje, às 11:00 horas, da Capela Reai Grandeza para •
Cemitério de São João Batista

Manoel Peirão J i*.
Henrique ii Costa Ramos, sra e filha; Hilda Ramos

Bairao e filho, Dr. baias leite de Oliveira sra e filhos e
Arthur ii Costa Ramos e sra cumprem o doloroso dever de
participar o fãfédinémõ dê scu õiühidô t fio MAírOR
PEIPÁO JR. e convidar seus demais parentes e amigos
para • féretro pe sairá ii Capeta Real Grande» pari 0
Cemitério de São João Batista, hoje, as 11:00 horas

Heráclito José do Valle
(MISSA DE 7» DIAS

A '._.,-¦. _. MBKAtUTB ton r.o 'TAtJUt «u»a«<- f,*t,i»*_.«»»!# i»i>«h:>.í.« ti a_iaaifnt«<aw t* n>t___»»*ui. ¦»<¦»*!<«> ^»u v,mr»_*-íBte*l» » eo*t»4a •• !»**»«»» » i«bí»w« f=».«» t WM» n«* tttt #»»»-».-•*« f*U pt. tt ... 1.-^.1(111 tlt.. in itu -í 4< ttmrtm*. t.l * »ürât,
»» tft»ia t* «r, t. tt c«awt>tC« * ttttttit. a *»w Btrtm »• tt*m «»tr.»
m. 9tt *»í»»l^.íitt»»i» ¦ i',t_rr c i»4*< í*« i*mp*i*t*t*m * tt— tfêt _tt__m*t _ru_t. »'i-|
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EVOLUÇÃO DA ECONOMIA
DA AMÉRICA LATINA EM 1959

COMÉRCIO, ECOWOMIA
Debatido na Bôisa do Rio projeto
que extingue títulos ao portador

~>

«.&,? «5,abiMad_? peJ.° secre" Paia » álea. em tórmo» de ca-
ewX° ,técn,c0 d« Çomisafio .pacldade de importar, « queda
?in» ^PPPAPAr'.*,Am6rlcaLa- Pro8ressiva quo vera caracte-tina (CEPAL) informa que a. rlzando a», cotacfics do» pro-
it*L.S creíc T",t0 3o proc.u- dutos de ve"da ao oxterior dato bruto enílobade da região América Latina. •
22k«« ¦ a°l,da (ori!cm í» ?.8íi- E' ine«ível que. dentro des-
£35 l! ií"lc íídice :mdi<lue tas condições desfavoráveis,
™!i. i h a de, c5rt0 modo «Uí-citaienta a Amórjcrf Latinasensível com rolaçfio ao de podará acelerar o »«U proces-
h« in.?Vi i r." de,2-4,%-,é "1"- «o de desenvolvimento econô-da insuficiente, principalmente mico da forma a elevar aindaante a aceleraria taxa de crês- num futuro próximo o padrãocimento demográfico latino- de vida de* sua população. E"americana (2,5% a.a.) para possível meimo que com umpermitir um incremento signi- agravamento destas tendênciaslicatlvo do processo de cresci- negativa» a renda real par co-mento econômico da área. pito apresenta níveis estagna-Xíte mesmo estudo assinala, dos quando não de rsgrosslo.

sentando cada vez mais acen- ^ *P*2>*fo no Sétimo Perlo-
tuada de ano para ano sôbre aeponomia regional, foi aindainsufioiente para modificarsensivelmente o panorama des-

do de Sessões da entidade —
em sua sessão realizada em
29 de março último em Santia-
go do Chile — deverá agora

S««_ *«»»*£ o&BSmBrmS**ser submetido a aprovação do
mim» <__¦' imo í«í„, in«,7__ Conselh° Econômico e Sooial
ríaxa cumulativaf^nfíqHn d" Nações Unidas (ECOSOC)
P^Sto iXríoatbrUtoanemltéí- ^ SUa reu1iã° «• » pró
mos per copito baixou de 2,7%
noperíodo 1950/1955 para 1,2%
no período 1955/1959.

burante 1959 persistiram to-
dos os fatores desfavoráveis

teimo em Genebra. E' umaocasião mais do que oportuna
para que os paises latino-ame-
ricanos congreguem seus es-
forços naquele cohclave. com
o fito i obter uma revisão dos

que vem desde algum tempo postulado» que vêm sendo ado-se manifestando sôbre a eco- tados pelas agências interna-nomia latino-americana. As- cionais com relação aós pro-»l_n é que agravou-se a deter- blemas dos paises subdesen-notação da relaçSo de trocas volvidos. E'1 preciso,obter náointernacionais da região, dimi- só uma revisão das condiçõesnuiu o afluxo dos capitais es- .que regem o comércio interna-trangeirps, recrudesceram as cional, de modo a evitar a pro-
prossoes inflacionárias e a pro- gressiva detorioração do poderdução agropecuária não se efe- de compra dos paises não-tuou em níveis que permitls- industriallrados como, tam-sem integralmente a demanda bém, obter das agências *inah-
da.árèa. cçiras internacional? financia-

Qs.preços médios dos pro- mentos apticicílcos que per-dutos exportados pela região mltam preservar a capacidadeacusaram em 1959 uma nova de ImporUçào dos; mesmos,
queda de 8,4%, Idêntica à de
1958. Ten<Jo ae mantido cons-
tantes os preços' médios dosartigos importados pela'regiãonestp último ano, pode-se ver

com vistas a facultar a conti-
nuidade de seus processos de
desenvolvimento econômico.

Muito ia tem discutido. Mui-
tas palavras. Afora é hora declaramente o que representa cobrarmos as realizações

Trilhos da Rede Ferroviária Federal
í para centrais elétricas de Goiás

colaborando com o governo de
. polia, a diretoria da Rede Ferro-'" viária Federal autorizou s venda

. àquela unidade da Federaçio, de
15 mil trilhos para serem utilizados
palas Centrais Elétricas de Goiás.
.OeLü..'

A utilização dos trilhos deverá
beneficiar granda numero de mu-
nicipios daquele Estado. Foi eala-
belccido o prazo de dois anos para
pagamento do material.

O deputado San Tiago Dantas,
ontem, na Bolsa de Valores, em
sessão presidida pelo sr. José
Wlllemsens Júnior, travou deba-
tes com os corretores de fundos
Íiúblicos 

em tonto du projeto deei que prevê a extinção dasações ao portador.Preliminarmente, o parlamen-tar fêz uma exposição sôbre o
projeto de sua autoria, acentuan-do que êle visa a promover a
justiça fiscal, cujos princípio.)nao estão sendo observados, o queresulta em prejuízos aos con-tribuintes em .geral, mormente
porque estes sao objetos de umatributação exagerada e provercada por necessidades financerras do Estado.

Fixando-se no imposto de ren-da, assinalou o sr, San. Tiagi.Dantas que somente 264.000 pei.-soas físicas e jurídicas pagamésse tributo, sendo que dessetotal 8.400 sofrem incidências
igual ou superior a 28%.TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE

ENDOSSO
Adiantou o sr. San Tiago Dan-tas que as ações ao portadorpossibilitam a iniqüidade fiscale diversas modalidades de írau-des, principalmente nas parti-lhas oriundas de desquites, nasações de falências, em que os

credores sãe prejudicados e osfalidos garantem situação finan-ceira pessoal folgada; e aindanas sucessões, com o impedi-mento da entrega efetiva de pa-peis aos herdeiros.
Considerou obsoleto o sittemada transferência mediante têr-mos de ações ao portador paraações nominativas. O projetoestabelece a transferência me-diante endosso, o que tornaria acirculação dos títulos nominati-vos tao fácil quanto a das açõesao portador.Reconheceu o antagonismosuscitado pelo projeto, colocan-do, de um-lado, a desigualda-de fiscal, íavorécedora dos con*tribuintes detentores de maio-res fortunas; e de outro desta >

cando prejuízos decorrentes d.iconversão em ações nominati-vas.
Manteve-se, enteetanto, ™* irre •

dutlvel nas vantagens da extin-
çao, citando exemplos dc pai*ses capitalistas, como os Esta--dos Unidos e a Inglaterra, quoconsagraram o princípio da no-minatividade através do endôs-so/ •

Esclareceu que a transferên-cia pelo endosso não constituiato jurídico solene. Início e ul-timacão do endosso não exigemocasião única, permitindo, as-sim,, circulação simplificada dctítulo, cujo proprietário poderáapresentá-lo comodamente noexercício de qualquet direito so-ciai.
Explicou que o projeto conce-de aos corretores públicos aprerrogativa de autenticar aiações nominativas. Os correto-res serão sempre, pelo projeto,

Intermediários na» operações
i intermediação so ver«icirásomente nas balsas Se valores.

PERDERA 70» DO
MOVIMENTO

O sr. Luiz Cfbral Menezes,
corretop e vloe-preeldtnte daAssociação Comercial, eUtn a pftlavra, afirmou que a extinção
das açQes ao portador golpearáo desenvolvimento ecunomjco
nacional, impedindo õue dêl*
pnrtlclMm pessoas detoifloras de
disponibilidades' aplicáveis.— Nfio basta Que ia facilite aconveraao dos títulos —í asseve-
rou o jr. Luiz Cabral Menezes.A extinção daa ações ao porta-dor causará recessão nas bolsas
de valores e determinará o de-sinterêsse face a importantes ço-metlmentos. Os capitais das em-
Presas 

sediadas no Rio e em Sâoaulo, por exemplo, não sjãudrenados apenas das duas capi-
tais; eles procedem,, em ppni-é*rávois contingentes, do inter or
do Pai». Os títulos ao portadorfacilitam a sua colocação hq in-
terior e a maioria absoluta dos
possuidores não se prevalece deburlas e fraude». A êxtrbiçSo fa-voreceré a estatização das em-
presas. O prof, San Tiago Dan-
tas invocou exemplos da Ingla-terra e dós Estados Uniflos, mas-,nâo se reportou ao. que aconte-<ce em países com á Franca eVaItália. Qualquer restrççao quese imponha às ações ao porta-dor implicar^ na destruição dasbolsas de valores, qua entio so-freriarçi a redução ds 10% emseu movimento de venda de ti-
tulos.

TRfcS ASSESSORES
Em seguida, o corretor Juve-

nal Queirós Vieira .ofereceu di-
versos subsídio* em torno damatéria, os quais o sr. San *Ká-

?;o 
Dantas considerou valiososnformftndo qüe" os submeterá

ao estudo das Çomissôeg de Jus-tiça e de • Flh»nças da Câmara
dos Deputado?.

O sr. Artur Possolo. consultor
jurídico da Bolsa de Valores do
Rio da janeiro, alinhciu várias
objecõas contra a extingao, atlr-mando qúe as ações ao porta"dor sao os \inifos papéis quudificultam evasão no imposto de
renda, qúe é page na fonte.Acrescentou qua. a itumlnatlvi-
dade impedirá qüe uma ponde-rável faixa de homens ricos, po •
rém, semi-alfabetizados e domíci-liados em pomos distantes dointerior, ¦ apliquem juas disponi-
blhdades concorrendo no merca-do de titulos. Terão embaraços
em compreender o quq seja en«dôsso ou se mostrarão desinte?ressados, antes a obrigatorleda
de de satisfazer exigências-

Por último, por sugestão dosr. San Tiago Dantas, o presi-dente da Bolsa de Valores, sr.
José Wíllemsens Júnior, infor»
mou que destacará .ré» correto-
res para assessorarem ; a Cama-
ra dos Deputados no tocante ao
projeto da extinção oas i açõesao portador. . *

Proibição dep
E Fli*f AN ÇAS

ropaganda na URSS
prejudica comércio brasileiro

i

INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS PIRAQUÈ S/À

BELATÓRIO DA DIRETORIA A SER APRESENTADO À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 1960

A-prolbiçío imposta pelaU. R.8. S. ao Instituto Brasileiro doCarç, impadindo-o de fazer ^-obagandado nosso ptoduto naque-
}e pais, e um dos obstáculos pin-
çlF'.Is bom que o comércio brasi-
leiro se defronta para comerciar
com o I_este da Europa — segun-
do estudo que a CNC acaba de
tlaborar à margem de trab:lho
íejto pelo prof. Jacques Hulllle.-
sôbre os proble.naa do desenvol-
vlménto do intercâmbio comer-
çiil entre os países do Ocidente
t os do Leste e encaminhado á
Ç. N. C. pela Cftmata Internado-
níl de Comércio. Sublinha a Cori-
federaçio Nacional do Comércio
que, enquanto Os países coleü-visitai abrem agéhcins comer»
çlaií, inclusive gozando de imu;
iiidade» que só sáo concedidas aEstado., pt.ra fazer puospecçãodos mercados e comercialização
dos afeus produtos, os exportado-
Ms ocidentais sio invpedidos dç
SOnd#r q£ ' mercados coletivistas,
de manter relações diretas comos consumidoie? de seus produ-tos, de prestar serviços de após
venda aos consumidores de- bens
duráveis e, «té mesmo, desconh«-
çenv o .preço de revenda dé seus
produtos.
CRIAÇÃO DE UM ORGANISMO

INTERNACIONAL
Em auas observações, a entida-

de'sindical máxima do comércio
brasileiro observa que a tsndén-
cia; do Leste no sentido de ex-
portar n;i:is do que importa dos
países de moeda conversível, oca-
Siona disto-ção e pressão nq ba-
lançn de pagamentos dos paiitsdevedores, solução do problema
pela adoção de acordos bilaterais•— ft^sa ;a CNC — não o considÇr
rada,bofc, pois o bilateralismo li»mita o Intercâmbio e traz pára o
comércio internacional discrimi-
íiaçõts e contjngenciamentos abo-
mlnávek

A CNC adota ponto de vist.»
do p of. Huillier, favorável à
CIA. FEDSRAL DE ELETRICIDADE

Assembléia Geral Ordinária
Convidamos oa Sn. Aolonlatas a'>6reunirem em Aeaenjbléla Geral • Oriil-nârla no dl» 2» deste mia. As IS, lio-ras, na sede social, A Rua do Hczende,21-A. nesla Capital, a fim de tomaremconheciinertto • deliberarem aObra o

Relatório da Diretoria, Balanços, còn-taa <l» Lucros a Perdas e Partfcer doConselho Flseal, relativos ao .exerci-cio de 1159, bam assim elegerem 01membros do Conselho Flaçal e seusSuplentes • fixar os honorários dpiSrs. Diretores para b ano am curso',Rio d» Janeiro. 18 de abril dé 1W0,CU. FEDERAL DE ELETEIC1-
DAD1I., .1 •
.,MA* PpMORSKI — Dlretor-Presl-
Wt». (195.11

criação de um ortariisma inter-
nacional, a ^emalhahça do^ GATT,
no qunl os países do Loate p do
Ocidente «atariam réi>rp«anUdf""
Êsse oiganlsrao proeufari.» disci-
plinar o comércio do Ocidente
num bloco, coeao diante do co-mando único do comércio exl«-
lior dos países coletivistas. Res-
tabelaceria assim, a posição de
igualdade que fléviè.éxiítir no co-
mércio para que êle seja equânl-
me, e, iilém disso pugnaria parn
que as moedas coletivistas fossem
conversíveis e pudessem ser utl-
liznrias livrtmüUo como meio de
pagamento multilatcral.

Considera a CNC que, no mo-
mento, o intercâmbio comercial
com o Leste é artificial, A PRu-ta de.produtos objeto de comer-
oio esta tom da realidade o a dls-
criminação cria pontos de cartvaii-
gulamento. Para evitar esses ma
les torna-se necessário criar o
mencionado oiganitmo, que disci-
plinaria o comércio e o tomari-i
mais realista.

INDÚSTRIA CARIOCA
SÁÕDi 0 GOVERNADOR
DA GUANABARA

Ao governador. Jotó Sètte Cánurai, «a Santos-funcionou calm8. com baixa de 90 cêiuveano "po 
iTsailtoaJúnior, aa entidades da indústria

carioca enviaram - a seguinte men-
sagem de congratulaçõas; "No irté-

o ele-
Esta-

pela
pr«st-eração

Federal

tante ehi oue V. Exa.
vadó cargo dè.governai
do da Guanabara, dis
preferência dd Kjuni
dente da República* ti.
das Indústrias do Disti
e o Centro Industrial do Rio de J«-
noirn, entidades que representam a
forca produtiva desta região bra-
silelra, cumprem o grato dever de
congratular-se com V. %?•. poressa «Ha investidurá. I>?sejo_as,
outrosplm,' de cooperar, como até
aqui. tám feito, para o dejènvelvi-
mento do novo R si ado. colho fon-
tes 'permanentes de riqueza e do
prosperidade, a Federação e o Cen-
tro, ém nome da indústria carioca,
levam a V. Kxa. o testemunho de
sua confiança na açio que deverá
empreender,, como primeiro gover-nmior paai dai' a »-S. a Unlilatlt- fttle-
rativa o plano de destaque e de
conceito que deve 'ter perante nj
demais Estados do Brasil. A indús4
tria, sempre ao Indo da causa «o-
mura do bem-estar * do progresso
do pais, permanecerá também, jun-to àquelas que, neste momento his-
tórico, têm a responsabilidade dé
dar forma, vida e ação ao Estado
da Guanabara'. Cordiais Saudações,
(a) Zulfo da Fralta» Mallmann -r
presidente".

MINISTRO DO TRABALHO
Também aa povo ministro do

Trabalho, Sr. Joio Batista Ramos,
foi enviado o seguinte telegrama:"A Federação das Indústrias cio Dia-
trito Federal e 0 Centre Industrial
do Rio de Janeiro, em nome da In-
dústria carioca, transmitem 'a V,
Exa. ao assumir o posto de minis-
tço do TrabsUie, Indústria • Co*

Stnhorca Acionistas: .'.•<.'

Mt.»r«SÍ:rr0.ídodlr,!.t!V2,. \$^WÍffi)^^1^^ e raapecüv, UÀ d,^ Lucro, t Farda, do
damonatrado noa documanta. .^«SlUdoi qtií a A«e»M?fa r.5ílv« liT que^^¦J^ÍaA^tSL^m\\.^tJL^^ty'S'^'H T ,í,Uo
Asta, para o. aaclarac.mentoa qu. d.s.j.r.mN^er.nVo*, porém. ,u.V. mm^muT^r^ ÍW.rAtoTí^.i SÍSSftS*^ '"""

A Diretoria ent-tintra cs á ditpoatcSn des Srs aoio-* de «ua gei'"- - -¦
OLSO COLOMBO - Diretor Presidente; ALMTHUNDA OMSTTO COLOMBO - Diretor SecreWlp.
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BALANÇO GERAL REALIZADO

wm; or^imcàoTécíiicà.
HPSTRIAL DC MÁQUINAS Ji.

Assembléia Geral Ordinária
, S*o convidados os Sis. Acionistas
a. se reunirem em Assembléia Oeral
Qrdiriirla no dia 29 do cortante mèa,às J3 boras.n^ aede aôolal, i Hua do,.,,. ....Rerende. íl-A, nesta Cldad», a fim de mércio slncaras conírátulnrfin'.tomaríto conhecimento a dallbararem p„V „„lrn3 «LI» 3.7»6hr4 ó Relatório da Diretoria. BaUn--lPor °ll,ro lad"- ,5vm"U"? votos ?ara que a gestfte de V. Exa.,-no in

terèsse nacional, seja norteada pe-los princípios sociais que'em nosso
ppls"sempre permitiram o entendi-
mento, a concórdia e a harmonia
entre o Capital e o Trabalho, comoforças comuns, a serviço da pres-
perldade e do progresso do Brasil.
Cordiais saudações ZuU» de Ml-
t«S Mallmann — presidente".

«es; contas da Lucros e Fardas « Pa
recer do Conselho Fiscal, relativos no
exercício da 1958. bem assim elegerem
os Bsíabror do Conselho Fiscal * íéusauplentea para o ano correntii e flxár
oa honorários doa Diretores.

Rio de Janeiro, 18 de abril de IBM.
I ".ORTIV ORGANIZAÇÃO TÉCNICA-
WOPTRlAL DE MAQUINAS S. A.

MAX POMORSKI
dente, " Dlretor-Presl-

80555

MERCADOS *
i.ivrk — O mamado eattva nntim atnda am condições Irragttlaraa^e

fraca... Oa bancos sacavam *a Cr| ltò.00 por dAlar • compravam a Crf
íaj.oi'. com a libra cotada para vanda a Crf 634.00 <• para compra a
Crf 530,00. Logo depois o-marcada aa tornou mala fraco • o*'bancos
passaram a vender o dalar a Crf 1M),M e compravam a Crf Í8S.S0, segu-
lando * libra a Crf 585.00 « Crf 511,09, rasparllvamente, Tachou o mar-cado fraco a irrcRUlar. O franco fvanefa rt|\ilava com vendedores a
Crf »,?< • eompradoras a Crf vr.TJ: o bal|a a Crf .141 • 3.11: o sulco
a Crf 4t,8l a Crf 43,66; a Ura a Crf 0,308,1 e 0.398.1; o «acudo a Crf
6.(15 o «,47: o nt-iiiiimi a Crf ti« t LU; o marco a Crf 4S.M • 44,.S
« o florim a Crf 30.40 a 49,08, raiptetivamente. ,

\Ai.oiii:a — Tuneltnou a 9oi;a d* Valoraa. ontom, ainda no Dis-
trito Federal, pela' última vta, pormia depois do dia 31, passará a fun-,cloitar no Rio de Janeiro, Capital do listado da Guanabara. A trans-íerfnoia da Capital para Brasília vai detarmlnar, posslvalmento, umamu lan», nos costumes da torra carioca, agora entragua aos seus l«gi-tim i« fllhns. Já ontem oa trabalhos da Bolsa apresentaram um dostn-votylmento maior da. negados, qua decorreram bem animados, deter-
minando a melhoria daa cotscf... de várloa títulos. Revelaram-s« firmesa« apólices da .Unlflo nominativas o ao portador, mantendo-se estáveisas ObrlfatSes do Tesouro Nacional Grau I, Grau IU • as do Re«p»r«lli,i-
mérito Econômico, As estaduais de Minas a da SAo Paulo do aortelos edo renda permaneceram inalteradas. As da Prefeitura Municipal LeiRJ0 planos. A • B, também nio apresentaram modificação nas cotacfieae.fecharam estáveis. As a;S4g dos Bancos Boavlata S. A. e Brasil S. A..ficaram firmes a foram pouco negociadas. Cotar.tm-se 12.000 açfie.. daCafeteira Brasileira S. A. a Crf «18,87; J59 C. Brahma, ord.. a Crf 755,00a 2.301 Preferenciais de 748.00 a 7S5.00; 875 Dooaa da Santos, port..-aCrf 1.600.00; 857 Farro Brasileiro a Crf .1,880,00; IJ» Forca e Luz deMina» Gerais a Crf 3_0,'JO a 38S.00; 606 Mesbla S. A. a Crf 287,00; 1.S5TPaulista d« Força e Lur. a Cri 2ÍS.00; com oa demais papéis de Si-dervriia Cigarros Sousa Crui. Cimento Aratu menos cotados, niaaflrmís. Assim, a Bolsa fechou com perspectivas favoráveis e aó voltará a
íKíLonfr.n* segunda-falra. Ffcram negociados dvlranle oa trabalhos4Í.348 títulos, na importância d« Crf 30.9)2,326,00.

MtDIA DOS TÍTULOS RAMICULARBS NA R015A DO
RIO DtVANÜRO ,

10-4-80
395

19-4-60
591

11.4-tÒ
178

4-4-60
S42 ' abril da 1959

2}8
¦ (F.laborada pelo Sarvico Nacional de Inveatimantos Ltda.)

' .C^'* _T'° mercado do café dispontval funcionou ainda ontem, calmo« inalterado, com o tipo 7 mantido á bata anterior de Crf 420,00 por10 quilos a n&o houve vendas durante os trabalhos, Fechou. Jnafte-rado. «ntradaa 14.754 sacas pela estrada de rodagem. Embarque* nSoExistência 1.7M.385. Café revertido ao mercado 3.070. Cafnhouve.
daiçachado para embarque 69.325 sacas. O mercado de café iHaponlvcl-v funcionou calmo, com baixa de 50 centavo* no Upo '

« sem alteraçflo no Estilo Santos • no som discrição. Oa con-Rindo
tratos "Br « C" df café a ttrmo de santos permaneceram inalterados.

?.«'WS&.T 0.ítcrS-tl0 í* 2,cu-ir "«"'"u ontem, amtcntado • lnal-
IS??»0- ¦--"--*Ías 500 "«o* do Estado do Rio. Saldaa 11,850. ExistênciatT.199 aacos, Em Farnambuco o mercado permaneceu Inalterado;

í4 í1!'.0^0 7" t mercado do algodío em ramn regulou onlem. es-Uvtle Inaltorado.^n radas «45 tuM, sendo Mo'do.ciará . as 5. mi-nas. Saldas 491. ExlstMcla 46,425 iardos. Em Pernambuco o mercadofuncionou estável . inalterado. A Bolsa de algodío a temo funcionoucalma, com praços para cempradore» apenas pelo reajuste, O disponíveldè algodão em Sâo Paulo funcionou <lrm«. com alta dà Crf LM no*Jf°J- »lfc dB c-* *•« -"> * V2. da 67 centavSa iteí i"oa 6 . a 1/2°de 3J centavos, nos tipos 6 e 7 1/2, de 34 centavos, nos tipos í 1/2 e »de 41 çantavos no tipo 7 e da 34 centavos no tipo 8, permanecendonominal o tipo 3. O mortado de Nova Y6rk fechou estávelTSI*aMade .1 a 5 e baixa de 1 ponto parcial. ¦

COOPERAÇÃO
ESTADOS UNIDOS-
EUROPA
Com a entrada dos Estados Uni-dos c do Canadá para a Organiia-

Cio; Européia da Cooperação EcO-
nômica criou-se uma instltulçjo noestilo da OTAN, cuja finalidade éa defesa do mundo ocidental con-tra-a expansão da União Soviética
e outros países do bloco socialista,
porém no terreno econômico, Aidéia da organliaçio surgiu há ai-
guns «nos quando a União Sovlé-tica começou a preittr assistência
financeira aos paises subdesenvol-
vidos da Ásia e da Africa.

Opserva, no entanto, "Conjuntu-
ra Econômica" que às vésperas d*conferência da cúpula nua visa a
um melhor entendimento entre oOcidente « a Unlio Soviética e
momento não pareço oportuno pa-ra a criação em toda a linha de ou-
tra OTAN. Por isso e para evitar
esta expressão escolheu-se o cami-
nho de reformar uma organliaçio
existente hi dez anos.

Conclui a revista indagando quaisserio as possíveis repercussões sô-
bre ..os países ocidentais que niofazem parte da organiiacão econô-
mica do Atlântico Norte, em par-ticular os da América Latina. Osreorg^nitadoroa da OSCB nio de-
verti esquecer que o Ocidente niotermina a JO grana de latitude
Norte.

INTENSIFICA-SE .
A CAMPANHA
CONTRA 0 CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
BELO HORIZONTE, 30 — Niosomos contra.a tributação, issecódigo tributário é que nio serve,porque vem de encontro aos inte-résaea do povo, sem dúvida o maior

prejudicado ditem o< contribuintes
em sua campanha contra os têr-
mos em que íoi aprovado e código
tributário. .\

O movimento dai classes produ-
toras da capital continua em ritmo
cada vos mais imenso, demonstran-
do unidade do ponto de vista.

niàriaminte re«|tym-se reuniões
aob a presidência de uma comis. ào
especial encarregai»» de cuidar do
assunto.

Torná-ie, nestas .reunifieg, eada
vas mais crescente o numero de
adesões k campanha, Ji que os co-
meiclaiites «¦ indtuitriais tia cldldt,
em sua quase totalidade, sentam-
¦a prejudicados pela eievaçio dos
tributos, às vetes em até mil .por
cento, (A«p).

ATIVO

niaroNiVKi,

Caixa e Banco
RF.Ai.i7.AVBL — IMirio ira»»

Distribuidores • Representantes, a De-vedorea Diversos ',.
Produtos Manufaturadoa a am Fa-brlcaçfo 

.mm- Mat. Prima. Material de Embalagem
* Almoxarlfadn 

•— Longo Prato
XttiprAatlmo Compulsório, Lei 1474,2004 » Adicional  
Acionistas - C/Cap. « Raalitar ...,,;

IMOftIMKAttQ _ imóveis
Fábrica de Maaaas • Bitcoltaa 

- nao
Maqutnaila». equtp., Instalar»*» 1*.

slüitflal» t Móvm» e Ultriallioa ..Veicules
Maroaa • Patanl*»

•* "'li- . ' '"':,,
rKNI.INTI

Oaslo» • DMiiaaat liilendas
Psfamentrm Antvrlpadoa ....

Crf

2R.956.001.10

936.7J0.80
14.71» J8.-l.tn
44Tfl'0T.9?«.siÕ

444.608,80
403.508,60
«MtT.117.e0

21.618, «03,70

18 Ul 863,70
1 irJ.0S0.4O

36.027,00

38 fS5.97l.lti

311.841.40
4«.tl0 5'i

Crf
6,(124.990.10

45.488.093.80

COMPRNSACAO

A(fiea C«ucl<\n»d»s

11 UO 9M.80

1*1 859.»..

400 oeo.çe
itf.aseTij.48

PASSIVO'

NAO tXIOlvst,
Capital ,Fundo ri* Beaerva GsralFundo de Hestrva Legal .

— Frnvls6t|

Fundo p/Depree. — Bisc. e Pastl-flrlo 
Fundo p/D*pr«c. — Contas biivVdosàs

RXlotVKI. - i-iirtc Pranto

Contas a Pagsr. Fornecedores. SaU-
_- Pf_! *.r»»*r * Credores DiversosContr|buiç«*s Sociais, Impostos eTaxas 

Crf

M. 000.000,00
i.7H.409,TO
1.075.847,20

57.7»sTÕS8,Sft

li.005.547,90
3.512.081,10

19.517.610.no

Crf

78 ,110.806.50

— I.enie Prajn
Banco do Brasi! S/Atimo

rENnRNTl.

c, Smprte-

17 990.406.20

1.1.10.648.80

M.lll.Ôtl.»

5.670.000,00 íf.711 <*J.I

Dirid«ndoti DlaU-ibuIr -. íxarclclo Correnl» •
Ssldo » dlapoatc»o da Assembléia Ge-al Ordinária

(OMPENRAÇAO

Caução dn Diretoria ,.,., ¦' v ¦"'

ll.4f|.148,18

400 000.00
líj.»J»7líf5

nmoM.mcA« «a c0k,a pt xxw, , PM0Ai> no nntKn ^ w ^ D> ommo „ im

EA Exportação Impor
Srs. Acionistas:

RELATÓRIO DA DIRETORIA

taçâo S. A;
-Im cumprimento ao estabelecido pala l.al mia rega a» Sociedades Anônimas e ao» nossos Estatutos Soei ali. aubmetamoa a aprsclaeio da W.Ss„ o Balanço Ceral e n Demonstraçío da Conta "Lucros t Perdas", correspondentes ao exercício encerrado am .11 rie Desembro rie 195» lunta-mente com n B|r»wr do Consalho Fiscal. ., "'-." M ""*' '"'"'

A Diretoria coloca-se ao vosso intjsiro dispo), para quaisquer etclaredmantos, Julgados- necessário».
Bio de Janeiro, 19 da Fevereiro, dc 1960,

Eduardo Brennand
Dlretor-Presldent* . Kdaardo Breanand Filha

Dlretor-Qerente
BALANÇO íiF.HAt ENCERRADO EM II DE DRCEMfIRO

¦. ' . Bditlt riuiipp
Diretora Filial Sin Paulo

DK 1959

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa e Bancos 

REALIZÁVEL

Contas Correntes
Duplicatas a Receber ...
Mercadorias ...........—

.Mercadorias «m Trlnslto
Obrigações de Guerra ...

IMOBILIZADO
4

Deposito» Diversos
Móveis, ütanatllot r Initalaçõet
Aç6«» e Valores :-...',
Veículos .•.,.,-.....
Imóveis .'_'.»

CONTAI DK («MPl.VkVHti

\ct' -- Caucionadas .......'..". '.Ç.
Bflnus de Gu*rra em Cauçio

5.972.006,7(1
1.1.555.004.90
30 007,87U0

3M.247.jn
27.160..0

2.,180.282.50
884,94?.fl'»

14.91S. 000.00
600.000.00

.1.191.2.16.10

80 000.005i.eoo.w

1.504.140,50

4(1.674.J»J,30

11.941.411.40
•1.1».t04.K»

Hl.OOCOO
-n.2M.Mf»

PASSIVO

NAO RXIOtVEL, •

capital 
Ftipdo d* Reserva Legal 
Prnvlsío para Devedores Duvidosoa
Fundo de Dapracisçlo
Lucros «m Suspensn 

KXKtlVEL

BançOa .....',,...... ,.,,,
Conta» Correntes ........w....,.,.,
>"<V.i-iSn.üí-. Â Piíii 
Duplicata* Descontadas ,.,..

CONTAS DK BB8ULTADO

Lucros e Perdus ~ lmporUbcis 1
disposiçSo da Assembléia Oeral
Ordinária '..

CONTAS DB COMFBNIACAO
Cauçfn dá Diretoria .,,.,
Bônus de Ouerra Caucionarlns

20.000 000,00
í.iej.oio.on
1.911.701,40

911.911.70
18.911.701.911

1116 M0.4«
1.0-S ',47 VI
!.Sfti.IS.7,»t.
t.tll.484 .Sn

«O 0OB.0O
St.OOO.Oft

«410.111,(10

».«8.140^0

7 M7.9M80

n.m.iof»

¦Ml. 800,00

aanardo Breaband
Dlrator-Prealrientc

Fdnardo Brennand Filho
r,. Dí-ít«^Ctr»nt«

ruim Phiupp
Diretora rillal Sto PauU>

^ella BncclBl rirts
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VENDAS
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«O CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, Ú de Abril de 1960

€ O MÉ R€10
CÂMBIO OFICUL

O mercado dc câmbio oficial abrlti O Banco do Brosll afixou as seguin
ontem, estável, com o Banco do Brn-
ali, comprando letras de exportuçSo
a Cr$ íl,5898 aôbr* Londres, a Cr?
18,38 sflbre Novo York, t Cr| 3,8000
•obre Suécia e t Cr» 0,7081 sobre
Áustria. Aquele banco para cobranças
vencidas em geral, para remessas e
quotas autorizadas declarou vender 11-
bras á visto para entrega pronta a
Cr» 83,1800, dólares a Cr» 18,02, co-
roas suecas a Cr» 3,8703 e shlllings a
Cr» 0,7289. „

Fechou inalterado.

tes taxai:
Vend. comp

Oolor 18,112 18,38
Libra 83,1800 81,8808
Lira ..'.. 0,0303 0,0203
Peso uruguaio ,, ,. 1,8824 ' 1,5000
Franco francês ..' ,. 3,8S7B 3,7418
Franco suíço 4,3830 4,2320
Marco 4,8380 4,4027
Coroa dlnomarçucsa. 2,7474 2,0088
Coroa tcheca 2,8278 2,8900
Escudo .. .. .. 0,8822 0.0408
Franco belga 0,3707 0,3003
Coroa sueca 3,8708 3,5000
Florim.. 8,0108 4,889»
Shllllng ., 0,7260 '0,7091

CÂMARA SINDICAL
Médias cambiais fixadas em 13 de abril de 1980

E C O JV O MIA
BOLSA DE VALORES

1.° Caderno

E FINANÇAS
EM 20 UE AURIL 1)1) 10C0

tCTULOS NEGOCIADOS
42.318

VALOR BM CRUZEIROS
30.922.220,00

C8PCCIB

TITULC8 privados

AÇÕES DE BANCOS:

Quant.

Boavista
Brasil .

PAÍSES

América do Norte — Dólar
Alemanha — Marco .,
Argentina — P.so 
Áustria - Schlling 
Bélgica — Franco belga ...
Canadá. — Dólar 
Dinamarca - Coroa
Espanha — Peseta ..
Franca — Franco ...
França — N. Franco
Holanda — Florim ...
Inglaterra — Libra ,
Itália - Lira 
Portugal — Escudo .
Sueda — Coroa .....
Suíça — Franco ....
Uruguai — Piso 
Venezuela - Bolívar
Jamaica — Libra ...
Isl,índio — Libra ,,..
Chile — Escudo 
Noruega — Coroa ,.
Paraguai — Guarani .
Colômbia — Pfso .,,
Peru — Sol .../...,,.

••¦»-*••¦¦••••

• ••••¦IIIIMII

MERCADOS
Pt.
Pt.

Oficial Livre Moedas

18,02
4,9389

0,3707

3,8978
8,0178

83,1428
0,0305

3,6591

100,12 100,01
49,67 46,62
2,30 2,31
7,40 __
3,84 —

100,00 —
28,08 —

3,21
0,3968

38,88 39,20
50.30 —

534,80 
' 

545,00
0,3025 0,3154
6,87 . 6,74
38,25 _
43(75 45,50
16.31 17,57.

-f*

BONIFICAÇÕES
Tabela ds Bonificações afixadas pelo Banco do Brasil, ds acordo com

a Instrnçfto da SUMOC n,* 185 da 29/6/1953.

V MOEDAS

Dólar 
Dólar convênio
Libra 
Libro convênio
Franco suíço .
Coroa sueca ..
Marco 
Florim 
Franco francês
Franco belga .....
Coroa dinamarquesa
Áustria 

••teaeeeeeeeee•••••<

• •••aa•¦i•••a• ¦• ¦•

•••••••••••••¦*»••
Me ••••••••• •• •*••

1* Categoria 2.» Categoria

57.84
87,64

161,392
161.39Í ,
13,1800
11.1489
13,7238
15,1684
11,6730

1.1528
0,0922•M1I»

81.84
PI,«4

228,592
228,502

18,0691
15.7911
19,4381
21.4842
16,5362

1,6328
0,1308
S.14M

Câmbio no estrangeiro
NOVA YORK, 20.

. ABERTURA — Nova York sóbre
Montreal livre por $ 1.0357 comp
« 1.0360 vend. Rio dc Janeiro 11-
vre por P, 0.53 comp. e 0.54 vend
Buenos Aires livro por P. 1.21
comp. e 1.22 vend. Montevidéu 11-
vre por P. 8.82 comp. e 8.87 vend.
Berna por F. 23.05 comp. e 23.06
vend. Estocolmo livre por Kr. 19.39
comp. e 19.40 vend. Madrid taxa mé-
dia por P 1.67 vend. Liaboa livre porEsc 3.49 comp e 3.50 vend Amster
dam Uvre por Gr, 26.52 comp. e 26.53
vend. Londres oficial por £ 2.8101

.comp. e 2.8104 vend. Paris livre porF. 20.38 comp. e 20.39 vend. Bél-
glea livre por F. 2.0060 comp. e
2.0070 vend. Alemanha Ocidental porM. 23.98 comp. e 23.99 vend.

NOVA YORK, 20.' FECHAMENTO - Nova York sObre:
Montreal IIvj-b pnr » 1 0397 Cr>mt_

1.0360 vend. Rio de Janeiro 11-
vre por F. 0.53 comp. e 0.54
Buenos Aires livre por P. 1.21 comp

1.22'vend. Montevidéu livre porP. 8.62 comp. e 8.87 vend. Berna
livre por F. 53.08 comp. e 23.06
v*?nd. KstoroltYir? livre per Kr, I0.3íí¦eomp. e 10.40"vend. Madrid taxa mé-
dia por P. 1.87 vend. Lisboa livre porEsc. 3.40 comp. e 3.50 vend. Amster-
dam livre por Gr. 28,62 comp. e 26.53
vond. Londres oficial por £ 2:8104
comp. e 2.8107 vend. Pari» livre porF. 20.38 comp. e 20.30 vend. Bél-
glea livre por *F. 3.0000 comp. e
2.0070 vend. Alemanha Ocidental porM. 23.98 comp. o 23.99 vend.

LONDRES, 20.
ABERTURA/ — Londres ft. vista

sóbre — Nova York por £ 2.8102
comp. c 2.8105 vend. Alemanha Oci-
dental por M. 11.7189 comp. e 11.7193
vend. Amsterdam por F. 10.5040
comp. e 10.5060 vend. Bruxelas por
F. 140.000 comp. e 140.030 vend.
Romo por L.. 1,74430 comp. e 1.74480
vend. Paris por F. 13.7830 comp. e
13.7550 vend. ¦ Copcr.hagua por Kr.

"Ârlhur Chwaicer
Tecidos S/A."
"Assembléia Geral

Ordinária"
Mo convidados os senhores aclonls-

tas a so reunirem em Assembléia Oe-
ral OrdtnArla na sua sede social, A
Rua da AlfAndegn, 372, àa 10 horaa do
dia 30 de abril d« 1960, a fim de de-
liberarem sóbre o segulnte:

a) Relatório da Diretoria, Balanço
Oeral, Demonatraçfto da Conta da Lu-
croa e Perdas, o Parecer do Conselho
Fiscal, relativos ao exercício de 1959;

b) Eteger òa membros do Conselho
Fitcal * §*U* SUpltSltíS *T.T?. ;". £**?-
ciclo íir l«fo, bem como fixar oa MUIiíü-.criric**

e) Plxar oa honorirlos da Diretoria;
d) Assuntoa da Interessa gera).
Rio de Janeiro, 20 de abril d» 1960.
ARTHUR CHWAICER TECIDOS 8.A.

10227

19.3490 comp. e 19.3510 vend. Esto-colmo por Kr. 14.4875 comp. e 14.4895vend. Canadá por * 2.7115 comp. e2.7125 vend. Oslo- por Kr.--20.0140
comp. e 20.0180 vend. Lisboa por Es-cudo 80.20 comp. e 80.30 vend. Berna
por F. 12.1925 comp. e 12.1940 vend.
Montevidéu por P. 32.00 comp. ,e32.50 vend. Buenos Aires por P.233.00 comp. e 234.50 vend. Rio deJaneiro por Cr$ 517.00 comp. e 532.00vend. .Praga por Kr. 20,00 comp e20.25 vend. Madrid oficial por p168.85 venda. Viena por F 73 13comp. e 73.17 vend. ¦

LONDRES, 20.
FECHAMENTO - Londres â vlitasóbre — Nova York por £ 2.8101

comp. e 2.8105 vend. Alemanha Oci-dental por M. 11.7180 comp. e 11.7190vend. Amsterdam por F. 10.5945comp. o 10.5965 vend. .Bruxelas porV, 140.080 comp. c 140.100 vend.
Roma por L. 1.74410 comp. e 1.74450
vend. Paris por F. 13.7830 comp. >e
13.7350 vend. Copenhague por Kr.
19.3490 comp. e 10.3510 vend. Esto.
colmo por Kr. 14.4985 comp. e 14.5000
vend. Canadá por $ 2.7115 comp, e
2.7123 vend.,, Oslo por Kr. 20.0130
comp. e 20.0150 vend. Lisboa por Es-
cudo_80.20 comp. e 80.30 vend. Berna
i-ur 7. íí.íôjü comp. e Í2.ÍÚÓU vend.
Montevidéu por P. 32,00 comp. e32.50 vend. Buenos Aires por P.
233.00 comp. e 234.80 vend. Rio de
Janeiro por CrS 517.00 comp. e 532.00
vend. Proga por Kr 20.00 comp e
20.25 vend Madrid oficial por V
168.85 vend. Vleno por Sh. 73,14
comp. e 73.17 vend.

BUENOS AIRES, 20.
Fechamento:
Sóbre Londres A vista por £:

Taxa de compra (P) — 234.20.
Taxa de venda (P) — 234.35.

Sóbre Nova York a vista por 100
dólares
Taxa de compra (P) — 8.335.00.
Taxa de venda (P) — 8.340.00

MONTEVIDÉU, 20.
Fechamento:
Sóhre Londres & vista por £.

Taxa de compra (P) — 32.10
Taxa de venda (P) — 32.40

Sobra Nova York à vista' por 100
dólares'
Taxa de compra (P) — 1.145.00
Taxa de venda (P) — 1.15.00

Sfock Exchange
dé Londres

LONDRES. 20.
Compradores:
Títulos diversos:

Bank of London & South
América ,.-., 2.9.S

Cables St Wlreless Ltd. or-
dlnirlas  0.15.6

Occan Wilson St Co (Hol*
dlng), ordinárias  0.7.7

imperial Chemical Indus-¦ tries. ord ......,.., 2.17.6
Uoyd's Bank Ltd. ("a
Shares  2.17.8

..lo Flour MUI» St Gran»'
rles, Ltd  1.12.10

Sío Paulo Rallway, Co. Ua
laçóes da 10/.). «x-Caplta-
iisation . ..,,  ã.1,4

City of SSo Paula itr.oro-
vements and Freehold ... 0.6.9
Títulos estrangeiros:

ConsolS., 2 1/2 %  43.17.6
Emp. de Guerra Britânico,

2 1/2 %. 1927/47  62,18.9
Shell Transport Tradlng ... 7.8.0
Royal nutch Pftro?*l!!U ,», ¦* 14*7*6

COMPANHIAS:

N. AmPrlca, nom.
Progresso Industrial,
Paulista de E. Ferro,
Amo, pref.
Idem ;..
Brasileira de Roupas, pref. ...
Cafeteira Brasileira S. A. Ind.

Metais 
C. Brahma, ord.
C. Brahma, pref
Idem  ¦
Idem
Cigorros Souza Cruz, ptCimento Aratu, novas ,
Direitos Cim. Aratu ,
D. Santos, pt
Ferro Brasileiro 
Ind. de Máquinas Fekita ,F. e L. M. Gerais .,
Idem ,.,,,
Kibon ord ','.
Lojas Americanas 
Mesbla pt
Idem,*noV. c/ 50 % ......
Paulista F. e L; 
B. Mineira ant. c/ 
Idem ex/ '.
Idem . 
Idem novas \
Idem novis
Idem bonif -_.
Mannesmann,'
Sld. Nacional
Vale Rio Doce pt. >f,.~.~.'.~.Y.Y.,
Idem ',....,",. ,-,,
WlllyS Ov., ord.

DEB4NTURES:

Petrobrás .,,;
Idem Cr$ 200,00 j..

LETRAS HIPOTFÍ*AHIA..:

Com.

NEQÔCIOS OFERTAS

Preço I Venda | Compra
. I

pref.

Bco.. Brasil— Cart. Col
Idem Cr$ 5.000,00 
Bco, Prefeitura ..
Idem 
Idem

ALVARÁS:

Crf 500,00.

1"

Apls. D. Umis. nom
Aç. Bco. Português do Brasil nom'.
Abat. Modelo Brasil - Brasllaves....

TÍTULOS 1'UBLICOS

_ tJNlAÒ:

Unif. 
D.' Emls. nom
D. Emls. pt ;
Idem
Idem ex/ cup. ,,, '.
D. Emls. pt. Emp. antigos
Idem 
Reajustamento ,'

OBRIGAÇÕES;

T. Nac. 1930 de Cr| 500,00 (Grau I —
¦ 7 %) ;..:;

Ferroviárias — Grau 1 — 7 % c/ 2
S. „.

Grau I — 7 % c/ Imp. „,
Guerra Cr$ 100,00. 6 %. Grau Itl ...
lüem c/ 2 S, 
Idem CrS 200,00, c/ 2 .'.....Idem Cr$ 500,00 — c/ 2 S. ;...
Idem Cr?. 1.000,00. c/ 2 ,.<
Grau III, 6" %r Cr$ 1.000,00 ..........
Idem Cr$ 5.000,00 .'...._..,
Idem c/ 2 S. V. .......'.,' 

ESTADUAIS: ' A'i

Minas 1.177
Minas 1934 pt; 3» série
São Paulo, unificadas
Idem . ..-.-,...• -. *.,-,.
Idem . ,.; ;.,..
São pnuin, 'jr.tfcrrntiãdas 

MUNICIPAIS DO D FEDERAL:

200
50

25
500
30

200
100
489

12.roo
559
380

1.021
900
230

15*-
300
875
957

. 450
900
450
200
SCO
698
100

1.857
1

28
57

100
20

. 202
20
43

140
RO

14.100

81
1

1
15

285
180

4

Lei 820, Plano A .
Idem
Idem 
Idem do Plano B

cn
1.500
1.100

660
240
130

1.230
1.250
1.010

010.071
755
745
750
755

4.C50
3.100
2.100
1.600
1.860
1.250
3G0
385
500

4.000
287
255
225

5.400
3.990
4.000
3.960
3.940
3.900
2.350

390
2.500
2.550

124

900
180

350
3.500

585
590
620

545
326
935

540
540
765
770
725
740
730
790

Cri

1.600
1.200

250
141

1.270
1.030

750

750

4,080.

1.600
1.860

360
810

4.000
269

4.000

2.850

2.600
124

920

820

790

Cri

1.500
1.100

750
240
121

1.250
1.000

715

4.000

1.590

350
505

3.900
265

225

3.990

390

2.500
123

900

Hahia. nom, ».
Boavlsta S. A.
Borges S/A

280.00

200,00
80.00

200.00

- 250.00

103,00
105 00

340,00
90.00

2.200,00 2.200,'W
- 35,00

240.00

250.00
230.00
220,00
500.00
220.00
300,00

200,00 -

330,00

500,00

200.00
210,00

540
540

760

770

350 | . —
I

780 _
800 ; 820
75 —
78 _
158 —
390 —
780 —
800 —

4.100 ' 4.100
4.000 —

570 580 ,
105 _
730 . —

. 740 740
745 —
850 850 '

650 _
647 —
648 650
170 180

4.000

870
105

730

840

647
170

.. 230,00
.. 1.600,00 1.500,00

. .. 820,00 —
Brasil S/A 1.200,00 1.100,00
Comércio s/A, nom. 310,00 30000
Comércio, port 312,00
Com. c ind. de Minas
Gerais «20.00

Comercial e Industrial
do Brasil 271,00

Comercial e Agrícola
do Brasil  ., ,, _

Da Capital __
Comércio de Café ., —
Cidade do Rio de Je-

neiro.. .. ,,
Casa Bancário "A

Compensadora". 1.000,00
Crédito Mercantil. .. 310,00
Crédito Pessoal, pref. 115,00
Crédito Pessoal, ord. 115.00
Crédito Real de Ml-
nas 350,00

Direitos de ação.. .. 110.00
Irmãos Guimarães .. "
Industrial Brasileiro.
Imobiliário e Comer-

ciai .. 1.500.00
Lar Brasileiro .. ., 270.00
Lavoura de Minas

Gerais, ord .... ,, _Idem, pref ;. _
Lowndes S. —
Moscoso Castro .... —
Idem. port —
Moreira Salies" .... _
Mauá S. 
Mercontll do Rio de

Janelrov 350,00
Merrpntll^ da Metrô-

pole.. .... .. .. 180,00
Nacional de Minas .. 530,00
Nacional de Descon- ,
tos , ,, _

Oliveira Roxo .... —
Operações Mercantis. 110.00 • —"
Prefeitura do D. Fe-
deral 293,00 —

Predial do Rio de Ja-neiro _ 250.00
Portu-juOi do Brasil.
nom 326,00 323,00

Português, port. .. 350,00 330 00Idem direitos a ações 5.00
heglonal 120,00
Ribeiro Junqueira -.. — 210 00
Real Unido _ 1.000.00
Sotto Maior .. ..... _ 1.000.OO
Santa Cruz — 200,00

Cia de Sesuros:
Argos Fluminense .. • — 6 500 00
Confiança .. .. .. .. 250,00 240,00
Internacional _ í.soo.Oil
Itatloya .'.... — 800,00
Lóide Sul - Americano — 450 on
Mundial _ 1 300,00
Previdente — 2.000 00
Rio de Janeiro IGc-
rais) _ 800,00

Sul América (Vida) 1.800.00 1 500.00
Guanabara.. ...'.;, .. — 250 00

Cio. de Tecidos:
América "Fabril 

.. .'. 300.00 250 00
Brasil Industrial.. .. — 112,00
Corcovado — 230.00
Confiança Industrial 200,00
Cometa. 300,00 —
Dona Izabel __ 1.000,00
Maracanã .-,', - 1 000.00
Manufaturo Flumi-'nense 180,00 

130,00
Nova América, pom. 660,00 650,00
Idem, port. ___, '• 680.00
Petropolitona 145,00 —
Progresso Industrial. 250,00 240.00
São Pçdro do AlcâU»

toro, nom. ..;.. .. 120,00 115,00
Siqueira Jorge 1.000.00 -
Têxtil Othon Bezerra

de Mello, pt - 1 500.00
Tritono. port 10 000.00 —

.Cias Diversas:.
Amo S/A, pref.. ..• 1.270,00 1.250,00
A Exposição Modas,

S/A, pref. 750.00 700,00
A Sensação Modas,
Pref ^ .. 1.000.00

Agro Pecuária Santa
'Helena — 1.500,00

Asberlt S/A .. . ". — 725.00
Auxillor de Viação e
Obras » 1.300.OO

Idem, pref — 1.800,00
Auto-Modélo o .. .. — i.iuu.uu
Aços Especiais Itablra — 2.000,00
Armazéns Gerais Flu-

minense

850,00 __.
900,00 —

223,00

190,00 —

7.500,00
190,00 -

1.000,00

5.100,00 5.000.00
ü. 100,00 5.000,00

2.300,00

130,00

Pneus General, pref.
Pneus General, ord,.
Paulista de Força a
Luz

Petróleo Brasileiro S.
A,, Petrobrás, pref

Petróleo da Amazô-
nia

Parafusos Santo Rosa
Palheta - ind. e Com.

Cafés Finos
Ref. Tetróleo União,
pref  .. .

Idem, ord
Refinaria de Mangul
nhos

Rádio Rccord (São'
Paulo) 8.000.00 6.000.00

Refrigerantes do Brasil
S/A ord — 600.00

Snnson Vasconcellos., — 850,00
Sid. Nacional  — 390.C0
Sid. Belgo Mineira . 5.400,00 5.200,00
Idem, ant., ex dlr.. 4.000,00 3.890,00
Idêm, novas, ex-direl-
tos 3.990,00 3.970.00

Idem, novíssimas, ,. _
Idem, bonificadas. .. 3.940,00
Sider. Mannesmann,
ord 2.850,00

Sider. Mannesmann,
pref 2.850,00

Sul Mineira Sletrlci
tador, ord  132,00

Idem, Pref  108,00
Sulom - Ind. e Com.

Matéria Prima S/A 10.000,00
Suerdick - Charutos

e Ctgarrllhas. .... 1.100,00
S. A Marwln .. ,. 220,00
São Clrllo de Ad. •

Participações .. .. 13 800,00
Seda Moderna S/A .. 1.000,00
São Paulo Alparga-
tos  400,00

Tel. de Minas Gerais,
ord... __

Idem, pref _
Terras e Colonização 10,00
Telef. Catarinense ..20.000,00
Ultragás, pref. .. ,
Usino Nac. de Ind.
Químicas  201,00

Usinas Nac *nais —
(açúcar)  900,00 —

Unidos S/A - Imob.
de Ad. e Serv. Pú-

„ Micos 5.500,00 4.800,00Usabrol S/A - lm'
portaçóes 1.300,00 1.200.00

Sofá Cama Drago S/A 1.200,00 —
Seda Moderna. S/A.. — 1.000,00Sudeletro, ord ., ,. 900,00 —
Vale do Rio Doce,
nom 2.150,00 2.100,00

vale do Rio Doce.
Port 2.600,00 2.500,00

Valéria 1», ex-dlv... 246,00 226,00
Valéria 2»  241,00
Valéria 3*, ex-dlv. .. 241,00
Valéria 4»  112,00

390,00

200,00
190,00

8,00

- 140.00

1ÍW.00

221,00
221,00
102,00

030,00
1)00,00

Fech.
83,50
83,70
83,50
84.50
84,50

Ceará, tipo 3/4.... 990,00 o 1,020,00
Fibra curta:

Matas, tipo 3,,'.,,, 0Í0.00 a
r.iu:i-,i.i, tipo 8... — a

RM» BAO PAULO
SAO PAULO, 3.

MESES Abert
Mato, 1960. .... 83,50
Julho, 1960  [ij ,'m
Outubro, 1960 .,.,.. 83,80
Dezembro. 1080 . . . 84,50
Março, 1001 .... 84,50

VENDAS — Na abertura. n»o liou
ve: no fechamento, não houve.

Posição — Firme.
DISPONÍVEL

Posição — Estável,
, Tipo • .. .. 90,00

Tipo 4 ..- .. ..-., .. 85,33• Tipo  78,33
EM PERNAMBUCO

RECIFE, 30.
Mercado — Estável.
COTAÇÕES ÍOR 80 QUILOS -

Matas, tipo 8. Cr$ 1.240,00 — Sertões
tipo 5, compradores Cr$ 1.340,00.

Entradas — Ontem: 843 fardos de
80 quilos; de 1" setembro, 171.897.

Exportação: Nada.
Existência: 5.048.
Consumo: 700

NOVA YORK, 20.
ME6ES Abert. Int Fech.

Maio, 1960 .... 33,00 N/c. 33,00
Julho. 1960 .... 32,51 N/c. 42,55

30,38
30.60
30,89
31,23
34,10

Mercado cal-
i poi)tos par-

30,60
N/c.
30,98
N/c,

ENVEPROP PUBLICIDADE S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados os Srs. Acionistas
da ENVEPROP PUBLICIDADE S. A.
para se reunirem em Assembléia Oeral Ordinário, ás 17 horas do dia 28de abril de 1960, á Avenida 13 deMaio. 47, grupo n. 1306. para dellbe-
rarem das contas e dos atos gestl-vos da diretoria, do Balanço Oeral eaprovaçáo da conta de lucros e Per-das.

Os documentos correspondentes es-
tão a disposição dos Srs. acionistas
em nossa sede social.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1960.
ENVEPROP PUBLICIDADE S. A.
HERCILIO 8PERANZA — Diretor.

639

1.500,00 1.000.00
- 1.000.00

OFERTAS

Vend
Cr$

Corn;
Cr»

820,00
7J000

760 00
720',ÕÕ

• 850,00
810,00

790,00

670,00
820,00
snn,oo

540.00
540,00

760.00

820,00

770.00
300.00

660.00

770,00
780,00

Apólices da União:
Uniformizadas, 5 %..
D. Bmls., nom., 5 %
Div Emissões Cr$

1.000,00, 1 «S, port.
Idem antigas. ....
Itiçrtij c0ut?!as
Obras do Porto, 5 %
Pecuárias c/ 5 sem.
Idem, c/ 4 sem.. ..
Reajustamento Econ.

de CrS 1. ooo.oo, 5 %
port _..

Trat. da Bolívia 3 %
Obrigações:

Reaparelhamento Eco-
nômtco Cr$'1.000,00

Grau 1, 7 %, s/ imp.
Grau 1, c/ Imp.,, ,,
Ferroviárias
Emp. 1939, 7 % .. ..

Grau III tciiirrs)
6 %*

De .Cr» 1,000,00 .... _ aoo.no
De Cr* 5.000,00 .. .. 4.100,00 4.000,00

Letras do Tesouro
Naclonali

Cr$ 1.000,00, 8 1/2 %
a.a. (180 dias).. ..
Estaduais:

Energia e Transporte,
1» série ..

Energia e Transporte,
2» série

Est. do Rio Grande
do Sul, Rod

Minas, Cr$ i.óuo.oo.
S %, ant. r..-iívi ; ,,

Idem, 7 
Idem, decreto 1.177..
Idem, Popular, 5 %
Minas, de CrS 200,00.

5 %, port., 1» série
Idem. 2» série ., ..
Idem. 3 série .. ,,

18,00

970,00 950,00

950,00

970.00 850,00

760,00 —

- . 983,00

-~ 530,00

— 530,00

820.00

400,00
500.0Í-
580.00
270.00

108.00

330.00
160.00
370,00

105.00
106.00

480,00

320,00
500,00

173.00
740,00
850,00

820,00
490,00

300,00'50,00

170.00
730,00
840,00

Maranhão, 8 % .. .. _ 1.045,00
Paraná, 7  800,00 —
Pernambuco, 5 % .. 20.00
Recup. Econômica, 1»
série

Recup. Econômica, 2*
série  870,00

Recup. Econômica, de¦ Cr$ 1.000,00, 7 %,
port, 3» série.. ..

Rio Grande, Rodo-
viários 

Rio, 1.000,00, 8 % ..
Rio • Rodoviárias de

CrS 600,00, 8 % ..
Rio Elet., 3.* série ..
São Paulo de CrS

200,00, 5 %, port...
Idem, 6 %, unificadas
Idem, uniformizadas.
São Paulo, 4» Cente-

nário,. ,.
Municipais.

Dec. 1.535. 8 % .. ..
Dec. 2,097, 7 % ,. ..
Dec. 1.948, 7 % .. ..
Dec. 1.550. 7 % ., ..
Emp. 1917, port... ..
Dec. 1.931, port.,. ,.
Lei 800, 5 %, port,.
Lei 820, Plano A .,
Idem, cautela
Lei 820, Plano B ..
Niterói, Cr$ 600.00.

Port., 8  120,00
Niterói, Cr» 200,00,

8 <&, port
Pref. Duque de Ca-

xias .. 
Nova' Friburgo .. ..
Pref. de Peirópoiis..
Pref. de Bela Hori-

zonte. Cr$ 1 000.00
Pref. Juis de Fora..

Bancos (Açóes)i
Americano dc Crédito
Aliança do Rio de

- 50,00

185,00 165.00

300,00
300,00

900,00 —
700,00 -

-. 1.400,00

745,00
32,Cfl

190.00

470,00 460,00

195,00
-. 198,00

177,00 175,00
190,00

125,00 120.00
180.00 170,00
600,00 580.00
850,00 647,00

630,00 -

80,00 —

900.00 —
180,00 —
800,00 . —

940,00
300.00 -

150,00 -

Janeiro
105,00 Andrade Arnaud..

600,00 450.00
820.0C

BANCO NOVO MUNDO S/A
FILIAL

Rua J060 Brirola, 37

SAO PAULO

MATRIZ

Rua do Ouvidor, 71/73

Riq DE JANEIRO
RESUMO DO BALANCETE EM Sl DE MARÇO DE 196*

MATRIZ-FIUAL E AGÊNCIAS

AGÊNCIA'

Rua 15 de Novembro, 142

SANTOS

ATIVO

Cr»

BnSl sIÃ" à"'crd«m da "SU-
MOC*. Letra» do Tesouro Na-
cmíuI, vv:n;\-.V, d*> Governo e
»m Outra» rm-K-ie» ..,;_..,.,.,..,

Etnp.-.-sUn.tMi, D«*rontoa. Outras Con-
Ua * Outro» Créditos ..,.,..

Afine!»» e c«ír*»íKir.d«r.t«*. Interior
* Exterior

TltuSí» e Vakirt* M_*ltiárto« ,..,.,..,
EdlScta* dt uso do Banco • lm**_*u
Móveis ? Ctensitk*. M«teri»l <_» Rt-

petíleíít» r tn*t»I*çS«* .,...»,„„

•¦• ¦ * <• ¦ • -

A.»..¦¦¦.. . . .

S-3.Ti4.W_14»>

mniisiv
Diverti» Conta» 
VikNf** w G*r»sstl« • tm C\»tt<_teii
Tttufa» • Kecel-#_ « Outr«a C_*t_S -

Í.5«.ÍH.*54j5
t.m.tR.t».».*

cr»

i.w.í».»i«.
! W (SS íll!_

2t.«.Kl.US.fO
138. «».3M.«

*m.m.mu»

iu.rn.m_»
< t»r.i rr»*

PASSIVO

Cr»

tapitai e Htierva» ..-.-•-. . . •

:V;x\«to«

Aí*nvla» * Correspond-Rles, Interior

e TÊxterier

r*;%f:_jt Conlu
E»!*-*»!*!*» áe Valom «n Oaraa-

*-¦» e en. Car/McUa ..,.,.,....,... 2..S?.*T4.«M.3e
DttK«itast«s ét rttxdot a *e«*4_«r «

Outraa coataa ...,..„,..„.,...„. I rrj tr.csr.

Cr»

4 017.1».JSI-»

:.:« «1 s«.w
S3_.M7.91M0

4.M».T11.«U»

12.3_W.XJ7.JMK*-

*"""w^"*"""l'aa''""t^tilg*"t**'t"tt^tt^^ ãsssssssssm Mmmmmmm

tt^^&dES™A£ tLSZ^^lFtr.- vtCT,S* nONANDIS Atavio - mia*__te. D_»ít*<003! F SKNAMJl-S AUüfíSO - ftea-M*
?Ç5^-TS5^B»«^f IRS^.l^í£S5 ^^SS&K***31** riOWAÍ-IJK? aiuvTO r___ft.VA.TO_5 UE HAÚZjlXS*
Ole~ -sr ofWMW* •****•**-•* u OMSi-BsO PACK1CO — Ciei» *e DeparU-Be-Sío d* <XH-t*S»2<Si__Í« Te_- Ceat fte**. «.fTá r«K a tas

Bayer do Brasil..
Brasileira Dlamanti-

fera .< ., ..
Br.-*.lelra de Energia
Elj-trlca

Brasileira de Ga»,
port  310,00

Brasileira de Metas.. —
Brasileira de Vidros.
BrasHelr.-. ái Fúaiorol
Brasfcrro ..  ..
Brasileira de Roupas 1.030,00 1.000,00
Cotontfleio F. Gomes — 1.000 00
Camoos Salies S/A .. 1.250,00 —
C. Brahma, ord., ,. 750,00
C. Brahma, pret. .. 750,00
Carb. -Minas de Butiá 37,00
Carioca Industrial, ex,
_dlv , .. .. 205,00
Crédito Comercial

ord. port  .,3.300.00 3.250.01
Casa da Borracha S'A — 1.000.00
tfgarros Souza Cruz.
port 4.080,00 4.000,00

Cimento Aratú .. .. 4.500,00 4.100.00
Idem (direitos) ..¦ '.^2.100,00 

2.000.00
Cimento Portland Pa-

raiio..  .. .. 180,00 150.0I>
Comercio, Indústria O

Representações.. .. — 1.000,00
Construtora Gover
nâdor  — 1.000,00

Construtora Sampaio. 1.100,00
Const. Cavalcanti

Junqueira 2.000,00
Concreto Redlmlx. ... — 650,00
Partes beneficiárias.. — 35,00
Docas Santos, port.. 1.600,00 1.590,00
Docas Santos, nom.. 1.600,00 1.590.00
Dunlop — .900.00
Distribuidora de Co-

mestiveis Disco. .. 1.100,00 950,00
Docas da Bahia, nom. V — 450,0.1
Elciromar Ind. Elé
trica 1.500.00 1.400.00

Editora Civilízsçôo
Brasileira — 210.00

Editora I_abor  500,00' —
Gmpreend. e Part.

Ind. e Comerciais S.
A. (Epic)  500,00 400,00

Ferro Brasileiro, no-
vas ,

Ferragens Pereira
Araújo S/A. ....

Força e Luz de Ml-
nai Gemia

F. e Luz de Niterói.
Fio e Cabo» Plástico»
Fârça e Luz do Pa-
raná

Fab. Nacional da Mo-' tóre», ordvorça e Luz de Cata-
guaze* • Lcopoldi-
na, ord

Ffirça e Luz Nordes-
te «to Brasil

Fab. ___ii_uturaj Me-
tillcas "EdlmeUI'. 3.095.00-2.092,00

Gráfica Uruguai, nOm * — 1.950,00
Fiat Lux, Fósforos dc

Segurança .. .... 1.400,00 —
Kosmos Engenharia,
pref

ILab. 

Silva Araújo
Rounel

Li»t» Telefônicas Bra-
silelras .. .. ,, ..

Locadora de Máqui-
nas -Loma" ,

Une Material do Bra-
*1! 2.500,00 2.000.00

Loja» Americana*. .. 4.000.00 3.900.00
Gullver S/A.. .... — 500.00
Gávea S/A. Veiculoa

e Máq.Un.-. J ...... — 1 100.00
Hsr__t;_s, fad, s Ca» -

Kltron, ord.. 7. ." MO.00 505.00
Idem, pref, ,. .... —
Hot-is Palace  — M00.OQ
Hidrelétrica do Sao
Francisco 1 000.00 —

Industrial Su_ Mi-
netra  210,00 —

Induítrlal CaUguaie» — 200J»
tpiranga - Oa. Braid-

WfS 4ê ;vtrA>., . 1.73-1.W l.TOQJX)
!rr.:._ii..k-ii St». Cruz,
nem... 1.100,00 —

ind, e Com Vltronac l 000.00 -
lUMra Ind. Nac. Ce-
rámtc* 2.000.00 —

Mecânica PaatU.. .. 1.050.00
Moinho iiura_ee_.se . 1. SCO.00 1 100.00
M»nftn S/A — 240.00
Martins FeiTelra.. .. WOj» MM
M*oüt»l Brinquedo*

Fi-ríi». oref  — sw.nc.
Mercar,til tofá VA.. i«« —
Lavanderia do» »--*.. .,

« S_srrSl»r** .. .. .. JOCOO —
M«t>U SA  2«M» 2».04
Icctn. coras.. .. .. MmM —
Nos-tir*** MftaS-rgi-

tt. <i;_. — KIM
St-ctot_*l <£« Oleo íe

Ltois*ça ., JUIS »0jM
tútm. «re-io* . ,. .. J2J0 K.OS
CWtai-ttaeoa RaL .. l.J*#0 l.utjH
Ot«r Bcdg* de Ps-
p*it  .. .. smjo Mb»!

Obra* L-ií--_r!.-.itf cri. — Z «M6e .
laera. pref
P*-**** IfapetlaAHsa.

70.00 -

124,00 123,00

560,00 500,00

35,00

2.000,00
240,1)0

141,00. 121,00
118,00

1.000,00

900,00 —

1.850,00

600,00

1160,00 350,00
*-*- 1-5,00

1.300.00

210,00 205,00

200.00 —

_- 100.00

— 500.00

300,00

1.500.00

Vcmag B
Wlllys Overland, por

tador, ord ¦.
Idem, ex/ direitos .
Idem. nom
White Martins ...

Transportes:
E. F e Minas SSo

.Trr6nlmo__.  41,00
Expresso Federal. .. 260,00
F. C. Jardim Bota-

nico, int  220,00
Navegação Shell S/A,
ord

Panair do Brasil. .,
Paulista E. de Ferro
Idem, ex/ div
Motorista União Co-

merclal e Imp.. ..
Real Transportei Aé-
rees

Serviços Aéreos Cru-
zelro do Sul, nom. 5.000,00

Transportes Comer-
ciai Importadora ..
Debéntures:

Brasília
Cotonificio Gávea ..
Docas de Santos
Lar Brasileiro, 2» sé-
rie .'

Lar Brasileiro. 3* sé-
rie

Petróleo Brasileiro, S.
A. (Petrobrás).. .. 920.00 000,00

C. Brahma 4.250,00 4.200,00
Sul Mineira Eletr. .. 100,00 -

Letras hipotecárias:
Banco da Prefeitura. 590,00
Colonização — Banco

do Brasil .'. ,. .. 3.500,00
Sociedade» civis (c/

cotaçSo e sem co-
taçfio na Bolsa):

Automóvel Clüue do
Brasil.. 10.000,00

Clube de Regata* do
Flamengo

Club dos Caiçaras ,.
Jockey Club Bras. .
Soe. Hípica Brasilei-
ra 55.000,00 43.000,00

Rio de Janeiro Coun-
try Club  315.000

Teresópolis Golf Club 20.000,00
Tourlng Club do Rio

de Janeiro ...... — 100.000
Fluminense F, C. — 51.000
Yacht Club do Rio

de Janeiro .. .. ,.;, 184.000

Mercadorias

100,00

1.000.00
190,00

90,00

100,00

520,00 500,00

500,00

13.000,00
160.')00
302.000

ájg A

GddS)
DISTRIBUIDORES DAS

FAMOSAS MÁQUINAS DE
SOMAR "ADDO - X"

ADMINISTRAÇÃO
239655

SEÇÃO DE VENDAS
23-9653
OFICINA
23-2210

recn.
4*n> !>n
_ÍÕ,Õ0
439.90
441,90
441.30
441.90
441,90

rech.
537,00
540.00
554,00
563,00
563.00
564.00
544.00

Fech.
37 J3
taSa
33.23
34-29
33,54

Assembléia do Edificio
MANZOLLILO

Petrópolis
Tclo prí-rcuin x-.iUi._ti não convidadostodos os Proprietário» de apartamen-to do EDIFÍCIO MANZOLLILO, altoàs Ruas-13 de Mato 311 e Padre Sl

queira, 37, em Petrópolis, a compa-recerem à Assembléia Extraordinária
a se realizar no dia 27 de abrli corrente. As 17 hora», A Av. Pres. VarBaa. 290, 2». andar, el, 202. EdifícioLowndes. Rin da J_n*jrt>. sm ls, rr.n-vocaçfio e em 2a. convocaçío, As 17,30horas, com qualquer número de pro-prlsUrlss piôõcnlc», para delloerarcrasóbre os seguintes assuntos:

I) — Aprovação das contas do exer-ciclo anterior:
II) — Entrega dc_ Admlnlatraçío Afirma especializada;
HI) — PreelsSo orçamentária parao exercido de 1960; •
IV) _ Assuntos de Interesse geral.Os 8ra. Proouradores ou Represen-tnntes dos proprietários deveráo apre-sentar os respectivos documentos derepresentaçáo."
Pelo Condomínio do Edifício Man-zollllo ,
ADELMO DE MENDONÇA E SILVA.Rio de Janeiro, 18 de abril de 1860.
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Outubro. 1900 . . 30,58
Dezembro, 1060. ¦ . 30.57
Março/ 1941. , , , 30,os
Maio, 1061 .... !1
Am. Sp. Mllds. . —

na Abertura —
mo com baixa de La
ciai,

NA INTERMEDIÁRIA - Mercado,estAvel, com alta parcial de 1 ponto.NO FECHAMENTO — Mercadoestável, com alta de 3 a 5 e baixa
de 1 puulo parcial.

CACAU
NOVA YORK, 20.

Entrega em Abert
Mnlo. 1080. . 28,15 
Julho. 1060. . 28,44/28,62 28ÍB5 —
Setembro 1960 27,05/27,06 27 02 —
Dezembro 1960 27,30 — 27Í30 —
Março, 1861 . 37,45 __ 27 44 —

VENDAS — Na abertura, 22; «IOfechamento 274 contratos.
NA ABERTURA - Mercado esti.vel com alta de 3 a lo e baixa da9 pontos parcial.
NO FECHAMENTO _ Mercadoestável, com alta Oé 1 a 3 e baixade 1 ponto.

TRIGO
CHICAGO, 20.

Tech
26,00 —

Maio, 1060
Julho, 1960

Fechamento
Hoje Ant

2.08,00 2.07,23
1.84,25 1.84.37

AMERTRADE INDÚSTRIA E
COMÉRCIOS. A.

Acham-ae A dlspotlçáo dos senhoreaacionistas nn sede social, na Rua Se-te de Setembro. n°. 67, 8o. andar, 01documentos a que se refere o art. 99do Decreto-Lei n». 2.627 de 26 de ae-tembro de 1940, relativo» ao exerci-cio de 195S.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1960.ALFRED FEIN8TEIN — Dlretor-Te-eourelro. 4088T

Clube dos Investigadores
(Edital de Convocação)
A Diretoria, de acordo com 01arts. 44, alínea "a" e 91, do Esta-

tuto, convoca o»-senhores aitocla-
dos para a Assembléia Geral Ordl.
nérla, a roalliar-sc no próximo diaM do corrente, as 20 horas, na ae.de social sita i Av. Mem de Si 160.

ASSUNTOS EM PAUTA
1» — Atos da Diretoria; (homo-logaçio da concessão de titulo dasoelo-honorirlo 10 Sr. DeputadoGurgel do Amaral).
2» — Exame do balancete trlmei-trai, com o parecer do Conselho

Fiscal; c
3* — Assuntos gerais.A DIRETORIA — MARIO SOUSA.

12993

COMPANHIA DE SEGUROS
RIACHUELO

ASSEMBLÉIA GERAL'
EXTRAORDINÁRIA
Primeira' Convocação

São convidados os Senho-
res Acionistas daí Companhia
de Seguros Riachuelo a reu-
nir-se em Assembléia Geral
Extraordinária, no dia 30 do
corrente mês, às 11 horas,
na sede social, à Rua Teófilo
Otoni, 16 — lo.o pavimento,
a fim de deliberarem sobre
uma proposta da Diretoria,
acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, pnrn 

'sumen-
to de capital é reforma dos
estatutos sociais.
Rio de Janeiro, 10 de abril

dé 1060
Dr. Othon Lynch Bezerra de
Mello Jr. — Dirctor-1'rcsi-
dente, Paulo Brito Bezerra
de Mello, Luiz Brito Bezerra
de Mello e Arthur Brito Be-
zerra dc Mello •— Diretores.

Pela Diretoria
ARTHUR BRITO

BEZERRA DE MELLO
88631.

pref...

CAFÉ
Calmo e Inalterada.

Tipo 2 ..  470,00
Tipo  480,00
Tipo  450,00
ripo  44Ü,0U
Tipo  430,00

.Tipo  .. 420,00
Tipo 8 ..  410,00

PAUTA — Preço: Estado de MinaB
Gerais:

Café comum  42,00
Café fino  51.50

Estado do Rio:
Café comum ........ 42,00

Café a termo — Nto funcionou
ontem.

EM SANTOS
SANTOS, 20.

PosiçSo — Calma.
Disponível, tipo 4 por 16 qui-

los, Estilo Santos, Cr?  515,00
Tipo, 4, por 16 quilos, esttlo

Santos Riado, Cr?  802,00
Tipo 4, por 10 quilos — sem

descrição, Cr$  486.00
Embarques 3.048
Entradas 6.401
Existência  2.337.922

Saíram 4.048 sacas, sendo 1.000 pa-
ra os Estados Unidos e 3.948 para a
Europa. Foram revertidas ao merca-
do 125 sacas.

A TERMO
Contrate B

MESES Âfaeri.
Abtll. 1960. ... - s 430 00
Maio. 1860 440.00
Julho. 1960 .... 439.90
Setembro, 1S60 . . . -i-ii.-vi
Dezembro, 1960 . . . 441.90
Janeiro, 1961 .... 441.80
Março. 1981 ... . 441-90

Poslçgo — Na abertura, paralisada;
no fechamento, paralisada.

Contrate c
MESES Abert

[Abril, 1960 $37.00
1.800,00 Maio, 1060 540.00

Julho, 1960. .... 554.00
300,00 Setembro. 1960 . . . 562.00

Dezembro, 1960 . . . 583.00
Janeiro, 1961 .... 554.00
Março. 1961 .... 564.00

Posiçto — Na abertura paralisada.
no fechamento, paralisada.

CONTRATO NOVO "TB"
NOVA YORK, 28.

MESES Abert
Maio. 1960  37,40
Julho. 1960 ..... 36.*}
Setembro. 1960 . . . 35,24
Deiembro. 1960 . } . M.15
Março, im ..... 83*4

VENDAS — Na abertura. 2.200; no
fechamento, 22.750 sacas.

NA ABERTURA — Mercado estt-
vet com alta parcial de 1 a 19 =sa-
tot-

NO FECHAMENTO — Mercado
eetivel. com alu de 11 a 18 ponto*.

A Ç O C A R
Mfnmdo estivei • iaaiienwe.COTA caes ro* « qun-os

Branco, crista!  *S0_00 * «Ofc»
Dfrrerar*  450 '«o a 4I..00

EM PKRNAMB1ÍCO
RECTTE, SO.

Mercado — Eatâvrl.
COTAÇÕES — PtJR (0 «JOTL03 —

Crirtau. Crt 710,00 e D*r___r-__a. Crt Imu».
Entrada* — Ontem: 409,13); da I*

it wst_tt.t-.r_j. } 3Ü l's
Exportaçto: II 000.
ÍIMI-IMÍ. 1.442.*».
Caotusto: 2.000.

ALGODÃO
ftt-mma «tír»! * buüuntf».

COTAÇOt» _»OB I» 41-ilO.
Ees Cnseeiret

te.tr r tf.
mftmt-rttoam:

n>i* teafa:— S.«0_»!5«t14j. Wt« *'«... _.«_-»« !,*«»
rtfcra ss+â-is

ÓTIMO EMPREGO DE CAPITAL!
Desejo entendimento rom pessoa qus disponha de 1 mUJlâe de cru-selros ou mais. para aplicaçto imediata, com base ,c,;„rn, c,.r..nticl„ „„r

«ií. I 
'í*'„*!"to *"**">"¦*« wmpensadora, paga em dinheiro, talo,..*açSo do Capital e outras irandes vanUgens. Blello e Idoneidade m.í.rrer„" í,"íSTdeUar índírêco *tt,efono na poruru mmm

¦_____-__-__________________——_•¦ 1(|109

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS
DO BRASIL

Assembléia Geral
CONVOCAÇÃO ÚNICA

Transferido de 22 porá 25, segunda-feira próxima,
EM VIRTUDE DE PONTO FACULTATIVO

°. Presidente da AssociaçSo dos Scrvldore» Clvl« An 5»r..n »«uso das^ atribuições que.lh. íonfcra o 7rt 47 leira b do âutul.^
.'"Jit™*!™?"}? *• dejerminações do art. ai. tamb*m «r. ,,,„.,..

^s_i5_íe24obta'idadro. waj^^tty5»**^ !£
crases» ?& ^i^E?SlSr
ao.Pa dp?e^r.de.,aAíhr.b,é" ^**^—^

Rio de Janeiro. 20 de abril <j- iv.i 
'

PI

IBANY RIBEIRO
Presidente

mn

^QraAõ^rrímmw mw m mm § m %f m 0 ,#,£, g

— t^mmlMmvSmt, tmm ÍW-. UMW m l.*ftj»|

DIVIDENDO TRIMESTRAL
•i/»(i«*__fld2í__í0 rrfcrent* *« trimealíe findo «m\\.JXL' « ** V? por "çSo' Mri *8»° • Part**" d«mm,-.r vtr. x« puMuiôorei áe «çSes nomlnallv_ui r«e«-bt-rao este dividendo atravéa de om cheque «nviado
|»r carta rrilstrada. Aos pomiidora de aç<>« *„ por-tador, o dividendo será paxo contra a aprrsentaçã» imeu pon n.* 3, n©» tKtHòrítn da:

niasaianECD Soü»
INVIsnatlMlOS. CtiOlTO I fiNANCuuafNTO

9ÃO DE JANEIRO: Avenida Rk> Braneo, 9»
5A0 PAULO: Roa Libera Badaró, 2f3
BEI_0 HORIZONTE: R«, d«t Carl)^ $72 - 1.»
SALVADOR: Praça im Inglaterra, S — «.• andar
CURITIBA: «nt Marrrhal n«riaiM» Pelsata, K -

«ndar
GVUMEMmV. BORGHOFF

Dire<er-Pre«id«sí* *

II.*

22l«
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l." Caderno CORREIO DA MANHA, Qulnta-felrn, 21 dc Ahrií de 1060

CO jjf É R € I O
Falências e Concordatas

DESPACHOS EM FAUNCIAS
S.» Vira cível - RIBEIRO o- PON-

TES LTDA. — Apemeni-ie *»te« ao»auto» da falêncl» d» Importadora dc
Cereais Ribeiro Ltda.

0.' Vara Civel — JOSÉ PELAZO
COM. IND. LTDA. — Junte e falem
cs Intereaiado».

RECANTO MUSICAL ROMEO LIMITADA — Improcedente a exccçfio
• condenando o cxceplente naa
custa»,

7.' Vara Cível *- R. MANOURIRA
DINIZ — Procedente » habllltaçno decrédito ile J. Marque», Macedo &Cl». Ltd».

J. MEDROS DA CRUZ k CIA. LT-MITADA — Procedente a» habilita-
çoesde créditos de Marmlndstrl» LI-mltada e Andréa Salvinl & Cia. Ltdafl» Vara eivei — c. LOUREIRO -Digam o» interessados.

CIA, BRASILEIRA DE CONSTRU-COES — Nomeado «Indico, ManoelPestana da Silva Jor.
. 10.» Vara Civel _ e. TAMER —

Elldld» o pedido de falêncl* contraesta firma.
FABRICA DE LADRILHOS S. JOSÍ~-ít?..?I— Curador das V.assas.FOKKER IND. AERONÁUTICA S/A""j££!í?L£.,,ndlc<> e ° dr- Curador.INDUSTRIA DE GELADEIRASFERREIRA LTDA. _ Em virtude dcnllo cumprimento do disposto no art.94 n.» 1 do Decreto-lol 7.G01 de 21 deJunho de 1M5 Lei de Falência e comfundamento no artigo 5.» da mesma,decreto a primo d-, fdlldo por 15 diasNomeio o dr. Liquldante Judicial, pa-ra «Indico.
MARINO SAMPAIO '— 

Ao dr.Curador.
, ü!TnlGRnACA0 CAMPOS FILHOLTDA. — Nomeado sindico em subs-titule*». Cantareira s/A13.» Var» cível — I.

AUTOR

MAnklEWICZ
EXECUTIVOS REQUERIDOS

RÍU -

— Ao di-, curador daa Massas.ABRAHAM GEKKER - An dr.Curador das Massas (vide /ls, 1011 efls. 125v, '
„lt'...Vn.rn Ç,vcl - ARMANDO SE-«AFIM >V CIA. — Ao «rqulvn, .

DESPACHOS EM CONCORDATAS

T,?-_^.íí,r.\,Ç.lvcl ~ ?ORTO ÁRTICOIMPORTADORA S/A. - Incluído ocrédito de Campos Sales S/A. Ind.Com. por cr$ Sf.2-10,00.
B.*"* Vara Çlvel — CONFECÇÕESCARMINE LTDA. - Na forma d»

promoçBo.
FARMÁCIA CARIOCA LTDA. -

Ao dr. curador das Massas,3. M. MARTINS DE SOUZA —
Dljta o comissário sobre o oficio defls, 95.

RAUL JOÃO AGUIAR - Pros»i-
ga-se.
BOrtDAD08 E CONFECÇÕES ELEO-NORA LTDA. — Incluídos os crédl-to» do Banco Financial dò Brasil por110.000,00; Banco do Paiz S/A. Cri50.000,00. f

7.» Vara Civel — UNALD DE SOU-ZA — Procedente a habilitação decrédito de Milton da Silva.9.» Vara Cível _ FARMÁCIA EI.ZY
LTDA. — Intime-se.

NATAL M. FAGUNDES - Ao dr.Curador.
10." Vara Cível — A. GONZALEZLOPES — Ao dr, Curador das M«s-sas.
JORGE NOVAIS COUROS — Aodr. curador para pronunclar-sc sô-bre os demais créditos,
12.» Vara Cível - CRIAÇÕES EMODAS COLY LTDA.. - Nos autosdo rcstltnlçílo formulado por o.TséSilva Tecidos S/A., regressem os «u-tos ao dr. Curador das Massas ç pro-ceden(e o pedido formulado por Tex-tll Amazônia 8/A.

€ O JV O M I A
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

31

E
Sito as seguintes as farmíclaa fleplantAo, hoje, quinta-feira:Francisco úlioni. nin 1" dc Marco17 — Acre, rua Acre 311 — FederalAv. Marechal Floriano 183 - Cariocatua da .Alfândega 70 - Cavalcante Benel & Cia. Ltda., rua da Constituição44 — Potatln. Av. Mem de Sn 230-B- VVeskslet Ribeiro Ltda., rua do La

Universitária, rua Bela 78 — íris, nmSáo Januário 83 — Nova Era, rua Goneral José Chrlitino 18-B — Medcl-
roí, rua Conde de Bonfim «52-A -
Sanla Lúcia, rua Desembargador ízl-
dro 7-A — Esmeralda, rua Cundc Ue
Bonfim 8)9 — Delta, rua Pciitia Si-
queira 60 — Moisés, rua l-.u  ae
Mesquita 788 — Grajaú. rua Bar.lovrsaio „n _ Glória, rua da Glória 80 do Bom Retiro 2254 - Iracema, rua

T^inví r*Z "'Í.k "' • OltKnrio césar Morais t.*
«SSZ^J&W ^lbe-'"---".V Marla A»"8 Bocaiúva ..
n22?.wS£? * Ci"' ,jnd' Ltda- •• Comestíveis Sul Ltdn. .Byrnardino Fernandes cost»  Aron javubowsc» ... .Albino Pereira  Bar e Restaurante Nel-
Lul» Barro  Ivone sadl' Martins!' Ro-sita Sadl, Monir Sadl,Amir Sadl e Antônio
Regina Martin» Coelho  oilJú Gonçalves" Santos
S**™» Saldanha Marinho ...l.:...- RodolplInoVielraZmpríia Rlo-Grandlna Pesca T.tda. . Fellsberto Prado oliveira

VALOR
CrJ

'40.000,00
28.000,00
12.450.00
33.000,00

72.480,00

2.250.000,00
35.875.00

100.000,00
640.000.00

h

Minérios
Alugamos máquina eletro-magnétl

ea para aeparaçáo d» ôxldos d» ferro. llmenlta, wolframtta, columblta,:tantalita, easslterlt», eic, etc. aepa-!r*mo» em nosso depósito Tr»t«r pe*'los tel». 43-7424 a 23-Í967.

EDIFÍCIO WE5T-P0INT
Rua' República do

Peru, 81
Assembléia Geral Extraordinária

Pr»sfeçáo de contai da Comissão
Sindical.

EUIçao do Sindico.
Orçamento • Programa.

Dia 26 d» abril 1» 20,30 horas no
térreo do Edifício. 15550

íl ESCUDOS, DÓLARES, CHE* IlII QUÊS, DE VIAGEM. OU II
MOEDA, LIRAS, PESOS I
V.S. SEMPRE ENCON- ¦
TRARÁ NO K

BANCO I
fl ÍTALO-BELGA ]

AV. PRES. VARGAS. 417 U

IfRipli [|V o/ Li

TODAS AS OPERAÇÕES 1
BANCARIAS 18

| II Tels. 23-..8.15 - 23*5854 ji

Triunfo, rua Maui 143 — Flamengo,Praia do Flamengo 224-A — Elite, ruaOu Cuide 2.5 — Oiins. rua GeneralGllcerlo 361-B - Catla Preta, ruaMarquês, de Abrantes 213 — Prima-Vera, rua Marqufs de Abrantes 88-HCarlos Silva, ru» Sfio Jofio Batista14 — França, rua da Passagem 141 —Fontana, Praia dc Botafogo 300 — Os-waldo, rua Voluntários da Pátria 36-AAlvorada, rua Voluntários da Pa-trla 402-A —. Corcovsdo, rua HUmalta63-A — Jockey Club,, rua Jardim Bo-Unlco 588-A — Providência, rua Ar-tur Araripe 110-A - Nova Grécia. AvAtaulfo de Paiva 644-B — Osório, ruaTeixeira de Melo 42-B - Elr.y, ruaFrancisco Sá 23-B - Hlvlera, rua Jon-qulm Nabuco 20-A — Sfio Paulo, ruaBsrAo de Ipanema 43-A — Posto 4rua Barata Blbciro «o-c — Juruparl!
rua Visconde de Pirajá 623 — Oásis,rua Ministro Viveiros dc Castro 72 —Moreira Pitaluga, rua Visconde dcPirajá 338 Snnla Helena, rua Ba-rata Ribeiro 216 — Leopoldina, ruaGustavo Sampaio 535-A — DavidNelanilte, rua Marquês de Sapucai 314
T u"lâ°. ru» Pedro Ernesto 54 — Pe-dro II, Estação D. Pedro II — JHerback Rodrigues & pinho Ltda7 ruaPedro Alves 273 — Teixeira & Cavai-
çantl Ltda., Av. Salvador de Si 77 -Silvestre, rua Haddock Lobo 106 —Par, rua Campos-da Paz 206 — Melo,rua Itaplrú 717 — Leal, rua Haddock

Sfio Frineiico Xavier 406 — Jui, ,i.
Fora, rua Mearim 1-A — Imperial, rua
Pereira Nunes 270 — Pinto, rua 24 ae
Maio 428 — Santa Maria, rua Viúv.i
Cláudio 409 — Farmácia * Perfuma-
ria Irmãos Pinho Del Vale, rua Ana
Nerl 416-A — Propicia, rua Souza
Barros 095 — Farmácls e Perfumaria
Ferreira íc Castclnni. rua Miguel Cer-vanlcs 81-A — Brasil, rua Dona Ro-mona 631-A — Pederneiras, rua Dias
da Cruz 246-B — Sfio Josi-, rua Adollo
Bergamint 43-A ~- Engenho de Den-
tro, Av. Amaro Cavalcanti 2103 —
N. S. da Gula. rua Dias da Cruz802-B — Kosmo, rua Arquins Cordeiro
272 — Santa Clara, rua Álvaro de Ml-randa 261-B — Maria da Graça, run
Conde dc Azambuja 921-E — Del Cas-tllho, Av. Suburba..a 32C5-A — SiioPaulo, rua Josfi dos Reis S25-A —
N. S. da Conceição, rua José Bonl-fécio 688 — Arantes, rua Ferreira
Sampaio 8-A — Santa Alda, rua AssisCarneiro 60 — Cascadura, rua Ncrvalde Gouvêa 435 — Padre Nóbrega. Av.Suburbana 8648-B — P. Ramos Sc Al-meida, Av. Jofio Ribeiro 197-B —
Trevo, rua Cardoso Qulntâo 523-B —
Sagrado Coração, Av. GuilhermeMaxwell 438 — Terezinha Suburbana,Av. Teixeira de Castro 121 — Valle,rua Cardoso dc Morais 560 — Zenith,rua NoPmia Nune» 338 — Salva-Vldas,rua Pirangl 31-B — Santa Valéria,rua Lobo Júnior 2059 — Hélio, Av

in a *.i7 V1U1-_,ru; Campos Sales Antenor Navarro 45 - N. S. da Na-10-A - Vita, rua do Matoso 101-B -|tlvidade, rua Aracóla il-i-B - Lêa

LEILÃO DE CÂMBIO
BOLSA DO RIO

Movimento do leilão
N, 1.281, DE 19-4-1960

de promessa de vendn dc câmbio
ABRIL: 3» — 1060: 27»

I
QUANTIDADES '| Sobretaxas

ESPÉCIE DE
DIVISAS

lOfereddas! Licitadas S-br;.. lAglo
I Min

Aglo|
Max | TOTAL

EM CrS

US$ USA (150 d
Geral 
Especial |

I 1
1.785.000 1.785.000-

35.000; 35.000|
1

Adicional:
Instrução n. 193,1 da SUMOC

223,00; 223,00 398.055.000,00
532,00! 532,00 18.620.000,00

Geral 5.355.000: 1.067.000Í I - "
4.288.000' 223,00! 223,00:237.941.000,00

Sem limite
de oferta

E_:trega pronta

US$ ARG.
Geral ...

USJ CHILE' Geral ...
DAN. KRS.

Geral . .i
ÜSS ESP

Geral ...
USS R.D.A.

Geral '...
US8 TCH.

Geral ...

pto.

7.000.00; —

s.ooo.ooí —
• i1591.498.00, _

3.630.00Í —
9.308.15] ( —

1.3O3.O0Í _

| .187,00, 187,00; 1.309,0(10,60

! 187,00 187,00| 935.000,00
I

27,08; 27,08: 10.601.765,80
I

187,00! 187,001 678.810,00

I 187,00; 187,001
1-7 I
| 187,00! 187,00!

1.740.624,10

244.035,00

AVISO
- Comunicamos aos Senhores Acionistas da "COST" — COMPANHIAORGANIZADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, que se ach»m k sua dis-posição, na su» sede social, sito à Avenida Rio Branco, n. lt», 12.» »ndar,o Balanço iO»r»l, Demonstnçio d» ConU Lucro» e Perd»s e demaisdocumentos, referentes ao exercício de 1959, em atendimento ao que dis-

femhVde 
°0409 "*"' "" C" d° Decr«t0-Le» 2S2'. <-* 26 de «c-

m. *'. ?'" dt Í*JI.',.,°' " de *b,n de 19,°- — C(>ST — Cl». Org»n|z»dor»6, Mrvtço» lelefínlcos, - Nlocyr Sllv» Nabuco de Araújo - Diretor-
^Superintendente, 29987

: rífrígerànTes W1íí17ã
AVISO

n.*il-i"f:rt't"í,,,n0*. 8"- AclonlsUs desta Companhia poiiuldoréi de açftcsOMlnirlas e Preferencl»ls, » comparecerem ao The Flnt National CityB»nk of New Yprk, k Avenld» Rio Br»neo, 85 (sub-loja), Seçáo de
X"«»?' .í^ptr'odo d*. * de »brl1 a 3I d* maln d« corrente ano, entre
_.' _..i.5'30,,hor". » «m «1« receberem os dividendos »prov»doi nelaAiiemblél» G»r»l OrHVnArl», re«||»»d» no dia 12 de abril de 1960
-n.r m"ra* ncaslllo. scrà efetuada » troca das atuais cautelas pelas
í .. '. * '"'"í» <¦•« «««es k que os Senhores Acionistas tenham dl-relto pelo recente aumento dó Capital Social, tornando-se indispensável• apresentação das -.cites, tanto as Ordinárias como as Preferenclsl,'RKFRIOEItANTES DO BRASIL Sf"" 

"*?"
G. E. STRICKLAND

Diretor-Tesourclro

TÍTULOS E AÇÕtS

Categoria geral ,..,  CrS-Instruçflo n. 193  Cr?

Categoria especial
CrS
CrS

413.364.234,90
237.941.000,011

651.505.234,90
18.620.000,00

Tota'...>  Cr$ 670.125.234.90

rua Carlpé 12*11 — Uraiins. rua Ur.inus 963 — Souto, ru» Dr. Alfredo Barcolos 755 — Rio Minas, rua Dlonlsio221 — Santo Expedito, rua Lobo Jú-nlor 2130 — Vera, rua Tamlmana 18-AN. S. do Brasil, Estrada Velha daPavuna 1545 - Santo Antônio de PA*rua, Av. N. S. da Penha 52-A — Ma*rajó, rua Imbiaça 63-A — Proletáriada Penha, praça Sfio Lucas 8-A -
Silva nin*, Av, Brnz de Pin* liou-rtLoureiro & Costa Lida , Av. Mon-senhor Fclix 11.10 — Símia Hita de Cás-«Ia, Eatrada Vicente de Carvalho 709Renascença, tua Ilablra 21-B —Bra-. dc Pina, rua Guapon- t!G3 —Márcio, Est, Vigário Ger«| 2470-C —Andrade, Av. Sarz de Pina 750 —Circular, rua Bento Cardoso 12-C -Coração de Ouro, rua Vaz Lobo 782-DN. S. Aparecida, Est. do Portela106-B — Cavalcante, rua Maria Pas-sos 841 - Santo Antônio, rua Caro-Una Machado 990-A — Rocha Miran-dn, Praça 8 de Maio 126 - Operária,Est. Monsenhor Felix 405 — Madu-relra. Trav. Leopoldina Oliveira 171-BMurlaf., Av. Ministro Edgard Ro-meio 309-A - Santo Expedito, Est.do Sapf. 395-A — Japoara, rua Baruc-ri 130-B — Cnbrálla, rua Cabrálla 27Marechal Hermes, rua Slrici 62-BAgripa Salgado dos Santos, 2st.do Engenho Novo 48 — Londrino rua
Quinze 243-A - Gentil & SilveiraLtda., rua Capitüo Couto Menezes 4 —
Clcetina dc Carvalho Roso. Av, Ge-remário Dantas 12 -- Campinho, AvErnani Cardoso 450 — Jalro dn CostaPinto Sc Cia. Ltda.. Eal. dc Jacaré-
paguá 7658-A — Amorim, Av. SantaCruz 492 — Santa Cecília, rua CorrêaSeara 99 — Moça Bonita, rua Jajalba41 — Sfio Lourenço de Bangu, rua Co-roncl Tnmarindo 1908-B — Lco SátiroJacob 4c Petrela, rua Dlvis&rla 92 -~
Padre Miguel, rua Sofia 342-B — Au-xiliadora, rua Professor Clemente Fer-
relra 1881 — Capitólio, run Marechal
Soares Andréa 290 — Bolívar, rua
Guaira 754-B — Vila Nova, Est. San-ta Maria 1223-C — Industrial, run
Acanfi 33 — N. S. da Ajuda, praçaCarmela Dutra 3 — Cocotá, rua Ma-
rcante 85-D — Capanema, rua Pro-
fessor HllarlSo dn Rocha 156 — Borl-
loy, Est. da Cacuia 365 — Sanlo An-
lonio, rua Manoel Bonfim 40. 5

Assembléia Geral Ordinária
IMA IMPORTADORA DE MÁQUI-

NAS AUTOMÓVEIS E ACCESSÓ-
RIOS S A.

Ficam convidados os senhores acio-nlstaa da Ima Importadora de Máqul-nas Automóveis e Accessórlos 8. A.,
par» comparecerem á Assembléia Ge-ral Ordinária que se renllr.nrá na sedesocial á Rua do Rosário n°. 140, ás 10horas do dia 29 do corrente, a fim detomarem conhecimento e deliberaremsobro o seguinte:

1) Balanço Geral: demonstraçio d»acontas Lucros e Perdas; Parecer doConselho Flscnl referente ao exerci-cio findo em 31 de dezembro de 1959.21 ElelçSo da nova Diretoria;
3) Dcmonstraçfto ria situação eco-nômlcii financeira;
4) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 20 de abril do 1960.IMA — IMPORTADORA DE MA-

QUINAS, AUTOMÓVEIS E ACESSO-
RIOS S. A.

OCTACILIO DE CARVALHO — Dl-retor-Flnancelro.
JOSÉ' RODRIGUES DA COSTA —

Dlretor-Superlntendente. 7795

¦¦FINANÇAS.
Fixação definitiva da data para a
inauguração da Feira de S. Cristóvão

CIA. B. ILHA DA MADEIRA
Convido os srs. Acionistas para As-sembléla Geral Extraordinária a rea-llzãr-se na sede social em Itagual. dia27 de abril, ás 10 hs., para eleição deDlretor-Tssourelro. MIGUEL MAGAL-

DI — Dlretor-Prcsldcnte. 10239

Pelo que sc acaba de ou-,
vir c face às aflrmaçõeí da em-1
presa concessionária <la Expusl-!
çáo Internacional do Indústria e
Comercio do Kio dc Janeiro —-'
Hotel Quitandinhu S.A. -- o
sr. Joaquim llplla voltará a estu
Costi dentro de trinta dias, paraassumir um compromisso dcfl-
nltivo com os industriais cario-
cos, lixando a dala de inaugura-
ç3o dessa mostra — foi como o
sr. Mário Leão Ludolí encerrou
a reunião- plenária do Centro e
da Federação das Indústrias do
Distrito Federal, realizada espe-
cialmente jiard ouvir a firma
concessionária. Na sua volta à
sede das entidades da indústria
local, o sr. Rolla deverá íir-
mar, com os expositores, uma
data certa para inauguração da
exnosiçâo; caso contrario, cabe-
rá aos referidos expositores to*
marem as medidas que entende-
rem de seu direito.

O sr, Joaquim Rolla compa-
receu á,Federação e ao Centro
das Indústrias em companhia do
sr. Cotrin Neto, seu advogado,
fazendo, inicialmente, um escla-
recimento sobre a obra de S.
Cristóvão,

PORMENORES DA OBRA

Explicou, então, todos os uor-
menores da exposição, desde a
outorga de concessão oficial; à
fixação de uma área coberta su-
perlor a 10.000 metros quadra-
dos, com reserva de 10%, sern
ônus, para o Governo Federal; e
normas para julgamento dos
concursos industriais ' a serem
realizados no recinto do certa-
me, a cargo de uma Comissão
Técnica. Disse que na obra de
S. Cristóvão, o Pavilhão Cen-
trai tem a área de 32.000 me-
tros quadrados em vão livre.

EMPREITEIROS .
Os serviços de - execução do

projeto do arquiteto Sérgio Ber-
nardes. foram entregues a íir-
mas idôneas, em número de oi-
to, cujos contratos ainda vigo-
ram, por isso que o seu termo
coincide com a finalização da
obra, em condições de atender
às suas finalidades. A conces-
sionária, depois de haver assu-
mklo a responsabilidade de rea-
lizar a Exposição no Campo dc
S. Cristóvão, uma única data foi
fixada oficialmente, para inau-
guração do certame, 7 de setem-
bro de 1959, não tendo sido ob-
jeto de sua aprovação qualquerdas datas anteriormente estabe-
lecidas para entrega da obra.

tros, a necessidade de encontro
de material adequado, no quetange h cobertura, sua fixação
sôbrc a ride de cabos, e penei-ta vedação. A fim de caracter!-
znr o estágio atual das constru-
çôes e -suas .responsabilidades a
concessionária vem de requerer
judicialmente uma vistoria "ad
perpetuam rei memoriam", paranão só fazer n retratação das
condições das obras, como para
que seja permitido o encontro
de uma solução para os problo-mas técnicos surgidos, com in-
dependência, se fôr necessário,
dos contratos e dos contratantes,
que até aqui estiveram relacio-
nados com os empreendimentos.
Essa medida judicial correspon-
de a uma satisfação que a con-
cessionária presta a todos os in-
teressados.

COBERTURA DE LONA

Após acentuar que a Exposi-
çao de S. Cristóvão será leva-
da a termo, com a maior brevi-
dade, através das soluções téc-
nicas já encaminhadas, e a sua
concretização transcende o cam-
po de interesses da empresa oude seus diretores, para projetar-se no plano superior das conve-
me-icias da Cidade do Rio deJaneiro e do Brasil, o sr. Rolla
afirmou que, dentro de 30 dias,espera concluir a vistoria reque-rida e aprovar os planos parauma cobertura provisória de lo-na, ja tecnicamente estudada eaceita por entendidos. Com es-sa cobertura de lona, a mostraseria _ inaugurada em dala auefixara daqui a 30 dias. Posle-riormente, então, a concessioná-ria mudara a referida cobertura

para alumínio, em caráter defi-nltivo.
FEDERAÇÃO DAS 1NDÚS-
TRIAS MUDARA DE NOME

A Federação das Indústrias do
Distrito Federal o o Centro In-
duslrial do Rio de Janeiro rea-
lixaram, esta semana, sua últi-
ma reunião conjunta, como en-
tidades situndns no Distrito Fe-
deral, ainda Capital dn Repú-
b.icn. O fato foi lembrado pelosr. Alfredo d'Avila Lima. No
próximo dia 27, o Conselho de
Representantes da Federação
dns Indústrias do Distrito Fe-
deral, por convocação do presi-dente da entidade, sr. Zulío d»
Freitas Mallmann, estará reu-
nicro para aprovar a mudança
do nome do organismo de cias-
se para Federação das Indús-
trias do Estado da Guanabara.

NOVO SINDICATO"
FILIADO
À FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS

ADIAMENTO

itÀtíÃIA COUNTRY ÍLÜB
t Vende-so eaaa Area 3.000 in2 titulo'. lAclo Cr» 300 mil — 38-3383,'. 13010 M~ 

GRAJÃU' TÊNIS CLUBE
Wegoelaa.cn - BARROCA ou HOU-RI. Carmo 37. sl. «04. Tel. 82*8211.

47197 94

| CAVEA OOLF «S CÔÜNTÍY CLUB
Ne»ocl..mo» — ÜtARROCA ou HOR-

t HB Carmo 37, «1. «04. Tel. 52-8211.
47197 94

r í DE JANEIRO COUNTRY CLUB
I NegoeUmo» - BARROCA ou HOR-Ri. C*rmo "7 si, «4, TH. 82*8311.

CLUBE DOS CÃÍCÃRÃS
Ne-jociamo.. _ BARROCA ou HOR*we,„"*raso "' ''• CM' Tgi ss-otr*" 

AMÉRICA F. CLUBE"

sociedade hípica brasileira
NeeoelaTKM — BARROCA ou HOR-NE. Carmo 37. il. 804, Tel 82-8211.

CLUBE COMERCIAL
Segnc-Umoa — BARROCA ou HOR-ME. Cai mo 27. sl. S04T- Tel. .12-6211.

CLUBE REGATAS DO FLAMENGO
Negocíansoa — BARROCA ou HOH-NE. Carmo «. i). 604 Tel 82-8211.

47117 84

A. A. DO GRAJAU'
Neitociamoí — BARROCA ou HOR-NE. Carmo 27 ai. 604 Tel. SJ-62U.

MAISON DE FÍHNCE
NeRoci.imoj — Barroca ou hor*NE Carmo. 37. «I 904. Tel. 52*8211.

FLUMINENSEFUTEBOL ttUK
Negociamos — BARROCA ou HOR*

NE Carmo 37. ai «04. Tel 52-Í2U.

US» (USA) 150 DIAS
Média ponderada

,.,,„„.. Em 5-4-150 Em 10-4-80intcgor.-. geral  CrS 223,72 Cr» 223,00Categoria especial  CrS 517,00 Cr? 532,00
CATEGORIA GERAL

Sobretaxa — Diferença CrS
Mínima Alta 0,50
Míxima Baixa 1,00
Mídie Baixa 0.72

CATEGORIA ESPECIAL
Sobretaxa — Diferença Cr»
Mínima Alta 15,00
Máxima Alta 15,00
Mídia Alta .15,00

EXAME DOÍBAIÍNÇOS"
DA CAIXA ECONÔMICA
DO AMAZONAS
O ministro da Fazenda transml-

tlu ao presidente do Tribunal de
Contas a 2* Via do relatório da Co-
missão de exame dos balanços da
Caixa Econômica Federal do Ama-
zonas, referente ao exercício de
1957.

Frisou o sr. Joaquim Rolla
que o empreendimento nâo se
concluiu em setembro dc 195!)
por terem os técnicos, após os
grandes temporais de agôsto do
ano findo, chegado à conclusão'de que a cobertura do Pavilhão
Central não oferecia as condi-
ções essenciais de segurança,
para inauguração do certame na
data aprazada, c o ato inaugu-
ral precisou ser adiado.

COBERTURA IMPRÓPRIA

São palavras do concessioná-
rio: "Agora chega-se à conclu-
sao de que o p.ástico utilizado
na cobertura não pode ser apro-veitado, cumprindo no dizer deuns o estabelecimento de maior
ngioez nn cobertura, e de ou-

NORMAS
PARA ENFARDAMENÍO
DE ALGODÃO
DESTINADO
AO EXTERIOR
Novas normas foram estabeleci-

das para o enfardamenlo de algo-dao brasileiro destinado ,i expor-tação, dc conformidade com atobaixado pelo ministro Fernando
Nobrega, titular interino da Asri-cultura.

Assim é que os fardos serão obri-
gatòrlamente revestidos de ania-

tornando-se obrigatório também o
emprego de arame ou de fitas me-tálicas, em numero suficiente nara
resistir ao choque c acidentes du-rante o transporte. No envoltório
ficará estampada, ou tecida, cmsentido vertical, a faixa verde eamarela, constando nas cabeceiras
indicações dc peso, fibra-tipo, orl-
gem, destino, ou a marcação do ti-
po-padrão particular do exporta-
dor, desde que este seja devida-'
mente registrado no Serviço deEconomia Rural, devendo esse tipo-
padrão constar, também, nn r>r!i-
ficado de Classificação e Fiscaliza-
çao de Exportação do SER.

Não será permitido o embarque
para o exterior de qualquer far-do de algodão cuja embalagem nàoesteja de acordo com as novas ins-
truções aplicando-se aos Infratores
as multas previstas.

A Federação das Indústrias rio
Distrito Federal, na forma estalti-
tárla, aceitou o pedido de filiação
do Sindicato da Indústria de Tor-
refação c Moagem dc Café do Rio
dc Janeiro. Sào delegados dessa
entidade junto ao Conselho de Re-
presentantes da Federação, os st»,
Jorge Bhcrinf, de Oliveira Mattos,
Darke Rezende Bherlng de Mattos
e Eurico Godinho, efetivos, Ema-
ni Ferreira, Fausto Alfredo Morfi-
ni e José Gomes da Silva, suplcn-
tes.

Com esla filiação deferiria, so-
mam agora a 48 os Sindicatos de
Indústria desta Capital integrados
na FIDF, compreendendo as se-
guintes categorias econômicas: ce»
râmica, cimento, cinematografia,
chapéus, doces e conservas, fumo.
formicida e Inseticidas, laticínios,
lavandaria, massas alimentícias,
metalúrgicas, artefatos de papel r
papelão, conservado do pescado,material plástico, perfumaria, pro-dtitos químicos, vidros c cristais,
energia hidro e termelétrica, tin-
turaria do vestuário, garimpeiros,trigo, extração de mármore, cerve-
ja. tintas e vernizes, sabão e velas,
refinação do açúcar, produtos far-
macéuticos, rações balanceadas, pa-
pef, artefatos de cimento, panili-caçào c confeitaria, mecânicas ,e
material elétrico, mármore e gra-nilos, marcenaria, instalações elé-tricas e hidráulicas, gráficas, íós-
foros, fiação c tecelagem, ferro e

..ção de
tais básicos, cxtrVtçáo de carvão,
construção civil, calçados, bebida»
em geral, artefatos dc borracha,
brinquedos, águas minerais e tor-refaçào e moagem de café.

EM TORNEIRAS
Exijo o Marca

Paro suo garantia!

I -»**•«*<¦¦¦•««>» — BARROCA ou HOR* . r.,r -Zv\t rum-
I K»- o-"", ". »i. »4. Tei. ts-.tmi, . LEME TÊNIS CLUBEH BOTAFOGO FUTEBOÍE SI5ÃÍÂ1 U^J«è- *a«roça ¦_„ h0k. ;

Nei.oetxm.vi — BARROCA ou HOR- II -BOTAFOGO FUTEBOL E SlgÜÂlWwn á™:™:,.^
NuneUtncj - BARROCA ou MOR- j TkTrnn7^r~~Zrm'm.r ÍTÍSnTSm. c.rmo ir.... eo4. TO._M.6a». j IATE CLUB DO RIO DE JANEIRO

DFTDhDfll •( f rillRP I "«Sociamos - BARROCA on HOR-mKUFUl.J l, UÜOt JNK Carmo 2? ti «4 Tel. 53 «IIí Nejoeiamo» — BAHROCA ou HOR- "
• NK c»"°o »t. «1. «04 Tel. sj-aíii.

L" TfRESÔPOiíSTi;
Ç KetoclanH» -* RARROCA ou HOR-
1 l<». Carmo tt, ti, «04. Tel. i3-S2il.I '

Cadeiras Perpétuas (Maracanã)
Neitoelamot — BARROCA ou HOR-NE Ca;mo 27, ei. «04. Tel, S2-Í2U.
C. REGATAS VASCO DA 6AMA
Netoclamiu — BARROCA ou HORJOCKEY CLUB BRASILEIRO UXZ^^0^ "^T

: "••£•««.u-barroca ,,u HOR., nMrâliãüirr.-i_Krr7niF-^ITANHANGArGOLF CLUÍ* **¦ C»rma »¦ ti. «04. Tel. M-*ttl.
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MONTE TÍÍANO 
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Ao nascer o novo Estado,

a, PROLAR, continuando a
jontribuir para o progresso!

da cidade, lançará domingo
rpróximo o magnitico
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ALINIO DE SALLES

ESTADO DA GUANABARA COMEÇA HOJE SUA EXISTÊNCIA
Nova capital inaugurada com a missa do Legado Pontifício
BRASÍLTAi 21 (de Bernartli-

no dc Cárvalho,i enviado especial
do Correio da Manhã i — A nova
capital do Brasil foi inaugura-
dá. Chovia torrencialiiiente nas
Últimas horas <Jc ontem. Ao
Ffiireirb minuto (In niadrileá-

da de hoje, no altar improvisado
;'i poria dc vidro do belo e inaca-
bado edifício «Io Supremo Tribu-
nal Kcdcral, na Praça dos Trés
Podêres, o Cardeal Dom Manuel
Gonçalves Cerejeira. Legado Fon-
liücin. elevou o S.-mtissiiiui à

¦ ¦•'A '";-«'Aãs'

írente da cruz de Frei Henrique
de Coimbra, diante da qual foi ce-
lehrada a Primeira Missa no Bra
sil, e a Randa do Corpo dc Fu-
zileiros Navais íe/. ecoar ao in-
liniti) os acordes do Hino Nacio-
nal.
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I •residência" entCcnicnas dc famílias como estas (foto acima) tiveram que fixar
acnmpamentos improvisados, mesmo em caminhões

Brasília é pandemônio
diz líder da Oposição

Reportagem de FÁBIO MENDES
BRASÍLIA, 21 (de Fábio Men-

des, enviado especial do Correto
da Afaiihd) — O líder oposicio-
nista João Agripino (UDN-Pa-
raiba) criticou violentamente o
ntual estado de coisas em Brasi-
lia com as seguintes expressões:

1. Brasília é um Pandemônio.
2. Fatos degradantes têm acon-

tecido com deputados em plena
briga pam conseguir colchões,
roupa de cama, toalha de banho,
cadeiras, águu, gás para seus
apat tamentos,

3. Brasil;» não tem condições
de receber a muder.ça da Capi-
tal, nem simbolicamente.

4. A quase totalidade dos apar-
tamentos não está pintada.

5. Não há energia pam os ele-
vadores, nem telefones nos apar-
tamentos. Ninguém sabe de nin
guém,

PROGNÓSTICOS
CONFIRMADOS

BRASÍLIA (Dc Fábio Mendes,
enviado especial do Correto dn
«Mniihn) — Menos por culpa do

fiarlamcntor 
que do repó ter, só

loje à tarde estamos looiliznn
do o deputado «íoão Agripino
(UDN-Paralba), lider oposicio-
nístii. Até então, não consagui
ramos identificar o bloco 1 do
IPASE, onde reside o represen
tante udenisln, Mantendo-se dis
creio e nâo f.eqüentando os lu-
gares mais comuns dn nova Ca
pitai, não cra possivel encontra
lo senão aqui, na Comissão dc
Transferência da Câmara -dos
Deputados, dé onde redigimos ê,
te despachtr, com o gt, João Agr
pino e outros nove deputados ao
nosso lado, todos submetidos à
influência do sertão goi'ino coin
o seu sol escaldante: camisas es-
porte, sem gravata nem paletó,— "Lamentavelmente, conti;--
piaram-sc nossas prognósticos",
disse-nos o representante pariu-
bano. "Brosllii nâo tem condi
ções de recebei;, até mesmo sim-
bòlicamente, a mudança dn Capi-
tal. Nào encontramos Um só apar
tamento concluído e mobillado,
Até o do presidente da CAmara
mie estava apenas comas camas,
ficou desprovido delas, porque
uni ntttvo colega, encontrando o
»eu \ ;i.-n>. entendeu por bem de
retirar os leitos para acomodar
sua familia. As dezenas de apar-
tamentos sem conclusão, a quase
totalidade ainda em pintuiM. As
famtli.iy chegam e ficam desnr-
votadas pela cidads, procurando

móveis para os colocar de qual-
quer forma, para que possam
dormir, e encontrando os apar-
tamentos com operário trabilhan-
do. Quase todos tem conseguido
apenas os colchões, que estendem
no piso e ali pernoitam".

DRAMA DA ALIMENTAÇÃO

Desabafa o gi> João Agripino:
— "Drama menor não é o <•*,>

alimentação. Não so sabe onde
comer. É dever, porém, fa^ei-
justiça ao Grupo Hie Trabalho da
Câmara dos Deputados, porque
o pouco que se tem conseguido se
deve ao seu esforço. No setor do
Executivo, a desorganuução t
completa. Os homens encarrega
dos de alojamentos e hospedagem
dç convidados, perderam total
mente o controle. Temos assisti-
do à chegada de ministros de Es
lado, que encontram seus apir-
lamentos totalmente vazios e tam
bém em fase de acabamento, com
operários em trabalhos de pintu
ra. Testemunhei pela primeira
vez na vidu os mais degradan-
fes espetáculos: deputados em
vias de fato para conseguirem
colchões, roupa de cama, toalha
de banho, cadeiras, água, luz, gás
para seus «apartamentos. Um dê
les chegou a sacar revólver, ou
lro atacou um caminhão, de mó
veis e fêz descarregar uma parte
dêleg para seu apartamento.

O próprio Grupo de Trabalho
da Câmara foi compelido a ad
quirlr mais de uma centena de
camas e colchões para fornecer
a deputados e seus funcionários
que ficam até alta madrugada
pleiteando um lugar para dormir
Os mais «exaltados mudancistas
são os mais desapontados, às vê-
zes insolentes e atrabiliários. * .

Concluiu o lídei; da Ooosição-- "Os elevadores ou não estão
instalados ou não funcionam poi
falta de energia, e-nâo há tele-
fone em qualquer apartamento,
nem mesmo no do presidente da
Câmara.,As ligações para o Rio
são dependentes de uma fila su-
perior a 100 requisições. Brasi
lia é um pandemônio. Ninguém
se entende. Falta tudo, todos re
clamam."

* 
QUÊ SE AGÜENTEM

BRASÍLIA, 20 - De FÁBIO
MENDES, enviado espícial dn
Correio do Manhã) — Ainda nà j
se instalou o Congresso Nacion.»'
no majestoso Palácio da Praça dos
Três Podêres, o que ocorrerá ama-

Brasil sem governo há 3 dias
para inauguração de Brasíli
BRASÍLIA. 20 (dc Pedro H.) Foi recebido pelo sr. Israel

Teixeira — pela Cruieiro do [Pinheiro e outras autoridades
Sul! — O presidente Juscelinojque o foram esperar. O sr. Jus-
Kubitschek chegou às 13 horas icclino Kubitschek chegou acom-
ao aeroporto de emergência de)punhado de D. arah Kubitschek
iv.i.-r.i.i. vtajmdo num ,-.••-«,«•.¦. sua filha Maristela. Dom !!>•:-
Viscount, Trajava terno claro ider Câmara e Augusto Frederi*
listrado, vendo o primeiro a co Chlraidt.
descer, acompanhado imediata-

nhã, e já- se fala fluentemente
num. generoso recesso parlamen-
tar, que desse tempo ao acaba-
mento das construções em Brasi-
lia, consideradas elementares pa-
ra a mudança definitiva, mate-
rial, da Capital da República.
Êsse recesso, segundo se depreen-
de das conversas de bastidores,
poderia alcançar todo o mês de
maio próximo, qu sua primeira
quinzena, conforme se entendes-
sem os lideres de partidos.

Enquanto redigíamos numa sala
do Grupo de Trabalho da Cama-
ra — localizada em casa de três
quartos construída pela Caixa
Econômica carioca, — encontra-
vam-se em quarto Uechado os
deputados Ranieri Mazzilli, pre-
sidente da Câmara, e João Agri-
pino, líder da Oposição. Conta-
to de 35 minutos. Como prelimi-

(Conclui na li?.* páginn)

A Missa cm Ação de Graças íoi
o primeiro ato oficial da trans-
formação dr Brasilia em Distrito
Federal. Refletores iluminaram-na
feèricamente.

O momento histórico da nova
Capital completou-se a 0,30 horas
com a bênção dc Brasília pelo ce
lebrante da Missa c a 0,40 horas
com a saudação-dirigida ao povo
jjrasíleirci por S.?S. o Papa João
XXIII, diretamente dc Roma.
através da Rádio do Vaticano, Ou-
viram-na, contritos, o Legado
Pontifício, sentado num trono à
esquerda, do altar e ;i frente de
sua comitiva, as autoridades ecle-
siásticas, à direita do altar, o Pre
sidente da República c a Sra. Sa-
rah Kubitschek, esta à frente dos
Embaixadores e aqueles tendo à
esquerda as autoridades brasilei-
ras. e o público que ficou dc pc,
muito afastado do local.

A madrugada foi dc comemora
ções cívicas c foguetórto. Em tô
da a cidade c no Núcleo Bandei-
rante vozes roucas pela poeira gri-
tavam o nome de Brasilia e evo-
cavam o "Creator" 

Juscelino
Kubitschek.

Pela manhã, às 8-horas, a Ban-
da do Batalhão de Guardas exe-
cutou, ainda naquela Praça, o To-
que de Alvorada, e às 8,05 horas,
ao som do Hino Nacional o Pre-
sidente dá República hasteou o
Pavilhão Brasileiro.

INSTALAÇÃO DO GOVERNO

No Palácio do Planalto, obede-
cido n protocolo de fraque, car-
tola e- colete preto, o presidente
Juscelino Kubitschek receberá às
8.30 horas bs cumprimentos "dos

Embaixadores eni missão oficial.

As 9,30 horas ocorrerá a ins
talação simultânea dos Três Po-
dêrcs da República: no Palácio
do Planalto, reunião solene do Mi-
nistério, com a presença dos Em-
baixadores; no Palácio da Justi-
ça, sessão solene do Supremo Tri-
bunal Federal assinalando a ins-
talação do Poder Judiciário, c nas
salas de sessões da Câmara c do
Senado o Congresso marcará a sua
instalação, completada às 11,15 ho-
ras com a reunião conjunta, no
plenário da Câmara, dos depu-
tados e senadores, presentes o Pre-
sidente dà República, o Legado
Pontifício, Embaixadores c mi-
nistros do Supremo Tribunal Fe-
deral.

Â instalação solene dos Pode-
res segui r-se-á a inauguração do
Monumento Comemorativo do Go-
verno Federal cm Brasilia, sendo
orador da cerimônia o Acadêmico
Guilherme de Almeida, Príncipe
dos Poetas Brasileiros eleito cm
memorável pleito intelectual pro-
movido pelo Correio da Manhã.

MENSAGEM
DO PAPA
CIDADE DO VATICANO, 21

— Sua Santidade o Papa João
XXIII elogiou, hoje, a criação
da nova Capital do Brasil como"uma pedra miliar na gloriosahistória" da grande nação la-
tino-americana.

O Santo Padre enviou pelo
rádio, em português', uma men-
sagem especial ao Brasil por
motivo da inauguração dè Bra-
sília. Ao mesmo tempo, invo-
cou a ajuda de Deus para tor-
nar "ainda mais poderosa, maior
e. mais livre a nação, a luz do
evangelho e dos ensinamentos
da Igreja, contra qualquer coisa

(Conclui n* Í0.» pígina)

Ao povo carioca
Ao ensejo da. transformação do Distrito Fe-

deral em Estado da Guanabara, êste jornal o fie-
rece hoje aos seus leitores, no 2.° caderno,, di-
versos artigos e reportagens sôbre a terra carioca,
que durante quase dois séculos foi a capital do
Brasil e Continuará, para todo o sempre, a
Cidade Maravilhosa.

Exatamente à meia-noite o sr. Settc
Câmara dava entrada no salão nobre do
Palácio Guanabara tendo a seu lado o
ex-prefeito Sá Freire Alvim. Momentos
antes o primeiro governador do- Estado da
Guanabara recebera as continências de um
pelotão da Policia Militar que se postava
defronte do Palácio. À sua chegada pror-
romperam em aplausos as pessoas que lota-
vam o salão nobre. Era o mundo cltadino
que ali se encontrava para assistir a sole-
nidade de transmissão do cargo e o nasci-
mento do mais novo Estado do Brasil.

Várias personalidades estavam presentes
à cerimônia notadamente o comandante do

Primeiro Exército, general Nestor Santos
Oliveira; o general Limn Tnvarcs, chefe do
Estado-Maior do Primeiro Exército; o chefe
de Policia c o comandante da Policia MUI-
tar, membros do Tribunal dc ."ustiça e
Tribunal de Contas do ex-Distrito Federal;
secretariado da Prefeitura, vereadores c os
deputados Guilhermino dc Oliveira e Elói
Dutra além de inúmeras pessoas.

Antes de pronunciar o discurso dc posse,
o governador assinou juntamente com o st.'Sá Freire Alvim, o ato redigido pelo Depar-
tamento dc História c Documentação da
Prefeitura quc assinala o acontecimento
histórico. ,
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Camelôs e escoteiros
tomam conta da festa

Reportagem dc JORGE LEÃO TEIXEIRA
E MÁRCIO MOREIRA ALVES

Fotos de Gcorges Gafner

mente pelo >r, Joáo Goulart, vi
ce*prcsidcntc da Republica.

As primeiras palavras do pre ......•tdente da Republica foram »$'o presidente oa República diri

HELICÓPTERO
Terminadas as manifestações

e abraços no pátio do aeroporto

seguintes: Agora Brasilia, Viva
Brasilia.

im toóvatt, jpodrõo
<J« excelência.*

E3mmuummm
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Biu-*e p*ra o helicóptero da
FAB ou« o aguardava ..n* nists.
Levantou v6õ em direçio ãój
íNülâcio da Alvorada em com*
panhia de d. Sara e do sr. Ir
rael Pinheiro* O sr. Joáo Gou*'.-r* <¦ o* detaais membros do"Viscount" seguiriam do aero*)
porto em carros especiais.

EMBAIXADA AMERICANA !
A eoniüva a» embaixada as»-}

ricana «iesecu e*« Br**!!!*» afe»*j
i it* após à cheguda -do sr; Jur]
;cclmo Kubitschek, Vieram «tm
idws sviiVr. da "fonca Afr*a|
Amerkana, *éfi«Si» saudados no*'aeroporto jxk* uma banda «Sol* Exerci io.

CGMmVA DO PARAVA
E» *v>ia (ftMKrktT » eovernâ*i

(rwKtoa im tt' pum*t

Acampamos trh Brasília.
Armamos as camas de cam-
panha no primeiro andar de
lima loja da superquadra
Fleet-Street, onde todos os
jornais estão provisòriamen-
te alojados, puxamos bem o
cobertor e tratamos de nos
•conformar com a. zoada dos
candangos, que não param
nem de uiu nem de noite.
De manhãzinha, quando a!cm
da zoada, começaram os mar-
tidos, pulamos da cama e
embarcamos na camioneta
para inspecionar nossos cole-
gas dc aventura — o povo
que veio do Brasil inteiro,
cortando estrada e comendo
poeira, para ver a inaugura-
çâe da Capital nova.

Acampamentos, há de to-
dot oa tipos. Os mais luxuo-
sos sSo os dos depuiacoí,
que ficaram sem apartamento
e foram abrigados por 24 ho-
ras no Hotel de Turismo, sob
» condição de d».r o for» logo
que começassem a checar os
convidados estrangeiros.

O bati do hotel na r-w.e
do dia 19 cra um eampn dé
batalha de prestígios. Mais
dé trinta deputados, que che-
saram a Brasilia. confiados
nas promessas do w. Jíflvi
Moreira, rão tinham *A»de
ooirnir. üs apartamentos, que«¦«peravam encontrar pronti-nhos, com mobilu e %uáo.
sumiram em uma nuvem deilusões Os que tiveram mais
sorte e eonsegViíram Socati-
tar suas moradas, tkaram
hora* no escritório de Grupo
de Trabêího. procurando re-eebe-r suas 'chaves. 

Muitos
«nio m eoc«Btrar*m c fomea

queixar as mágoas com os
funcionários da reecpçâo do
hotel. Alulsio Alves, can-
didato a governador do Rio
Grande do Norte, deixou sua
mulher vigiando as malas e
conseguiu arrancar uma pou-
sada provisória do pobre por-
teiro, por essas alturas jà
tonto dc tanto deputado e
senador reclamando". A sau-
daçio normal dos deputados
quando sc encontravam, era:"Puxa, mais que confusão,
bem?"

Neiva Moreira distribuiu
no Rio instruções dizendo:"Deputado Fulano de Tal.
Apartamento X,. Bloco do
IAPI ou do IAPB". No Gru-
po dc Trabalho, onde o po-bre Neiva .Moreira virou a
noite tentando resolver ca-
sos de última hora, os parla-
mentares recebiam outro
atestando: "Deputado Fulano
de Tal. Chaves do aparta-
memo — não tem."

OS ACAMPADOS

Dc manhiíir.hi. o pó ain-
da n«§o muito, os acampados
de Brasília acordam. Vira
daqui, vira dali. íempre st
cacsícgu* uma bk-a onde i«-
VSr S C5T5. -%fS(*aam, 'tmi{'ta- '
sc ou no supermercado, or.de
o* preços são baratos, ©vt no"Au-Au". bar q»e t*nba di-
nheiro com laraniada e ca-
chon.*osKrucnies. Quem imi^
xe seu íogão jacaré «.«rinha
mesmo na porta da tenda.

Os campados do boitl,
rwmancaodo. já tratavam
de arrumar as malas e sm>
curar o*ítro galho para pou.

sar. Logo, no hall, catam
dentro do espirito de Bra-
sília: automóveis e camelôs.

Não se tendo automóvel em
Brasilia, o melhor é amarrar
uma pedra no pescoço e
inaugurar o rol dos suicídios

<Conclui na !0." pi(lna)

MUNICIPALIDADE SEM
RECURSOS

Ao fazer o discurso dc trans-
missão do cargo ao governador do
novo Estado, o prefeito Sá Frei-
re Alvim afirmou que a municl-
palidade voltará à antiga fase da
insuficiência de recursos, em con-
seqüência do abono concedido ao
funcionalismo, sem a respectiva
cobertura financeira.

Depois de considerar infrutííe-
ros o "denodo da Secretaria de
Finanças" e os "esforços para cor-
rigir as falhas do aparelho fisca-
lizador, confessou o sr. Sá Frciie
Alvim que 

"interromperam-se as
obras, diminuíram-se o ritmo dos
serviços municipais, com verda-
deiro desencanto. para a popula-
ção, que acreditava definitiva-
mente ultrapassadas as dificulda-
des financeiras que no passado
singularizavam a Prefeitura".

Noutro ponto de seu discurso,
observou o ex-prefeito:

— "Bem compreendendo a im-
portância nacional dos problemas
do Rio de Janeiro, houve por bem
o presidente da República enviar
mensagem ao Congresso Nacional,
solicitando um crédito de três bi-
lhões de cruzeiros como contri-
buição da União ao Estado da
Guanabara, por ocasião de seu ad-
vento. Do célere atendimento, por
parte do Congresso, dependera o
futuro desta Metrópole e a possi-
bilidade que V. Exa. encontrará
para realizar a grande adminis-
tração de que é capaz, mercê de
seus dotes pessoais e experiência
de govêrno".

FALA O SR. SETTE CÂMARA

"Não quero prometer milagres.
Seria pretensioso e irrealista pen-
sar em, resolver os problemas
seculares desta cidade dentro do
prazo em que terei a honra de
governar o Estado. Mas, com o
apoio do govêrno Federal e com
a colaboração dò Legislativo ca-
rioca, estou certo de que conse-
guirei fazer muito em prol do
bem-estar do povo do Estado da
Guanabara.' Neste particular, es-
tou seguro de que não faltará às
medidas que se fizerem indispen-
sáveis o,respaldo firme e dedi-
cado dos.representantes do povo
bom e-generoso desta cidade."
— Disse o sr. Sette Câmara
ao assumir o cargo de governador
do Estado da Guanabara, em ce-
rimônia realizada aos primeiros
minutos do dia de hoje, no aP-
lácio Guanabara.

O primeiro governador do novo
Estado, na ocasião,- pronunciou
discurso no qual se refere a"toda a história desta,grande ci-
dade, famosa, no mundo inteiro
pelos atributos da natureza, á
que a iniciativa de seu povo tem
acrescentado o'relevo de um dos
mais belos panoramas urbanos
de que se pode orgulhar nosso
país, é um resumo da Ivstória
brasileira, no apaixonante desen-
rolar das grandes lutas de que
resultou a nação de hoje, inte-
gra. forte, coesa, perfeitamente
redimida. Desse modo, o Rio de
Janeiro soube desempenhar a sua
missão condutorà e normativa,
dirigindo o país no sentido de
sua liberdade e da sua grandeza
e traçando o estilo de vida po-
litica, administrativa e cultura!,
que nestes últimos dois séculos
amalgamou uma nação autênti-
camente brasileira que hoje se
afirma cada vez mais no con-
certo dos povos." Prosseguindo
afirmou. "O Brasil atual foi
aqui que se elaborou. A nova
Capital, de que todos nos orgu-
lhamos, como a mais alta o psr-feita realização que nossa pátrianeste momento apresenta ao mun-
do como expressão cio gênio e do
dinamismo 

* 
brasileiro, também

aqui se delineou, com o tlrocínio
de seus técnicos e a iniciativa de*
suas grandes figuras políticas."

Num outro trecho disse o sr.
Settc Câmara: "Uma das peculia-i-idades da terra carioca é que to-dos quantos aqui vivímos a élo
prontamente nos afeiçoamos, 1or<
sentindo que, na geografia senti-
mental de cada um éle é tambén
a nossa, terra, apesar de não tir-
mos nascido sob este céu, na orla
desta bala. Seus rostumes, seu mo-
do de viver, suas tradições, sua io.
Tiaiiõade, sua graça instintiva, im-

põem-se à nossa maneira de set,
assim que aqui chegamos, c logs
nos apegamos a tudo quc nos cer-
ca, naturalizados cariocas por força
de uma imediata identificação.

í assim que me sinto, ao assu-
mir a chefia do govêrno do velho
Rio- dc Janeiro, que hoje se trans-
forma, com a sua história, a sua
expressão dc cultura, o scu reno-
me, no mais novo Estado da Fede-
ração.

Estou certo de que minha atua-
çio administrativa, voltada sempre
no sentido de servir à terra c no
povo carioca, sem qualquer ambi-
ção na ordem politica, terá a com-
preensão da mentalidade evoluida,
que caracteriza a mais recente uni-
dade Federativa do pais.

Creiu nio si>r difícil coordenar,
com o apoio do povo, aquela soma
de vontades superiores, com quclevaremos adiante os grandes cm-
preendimentos de que necessita o
Estado da Guanabara.

Do presidente da República rece-
bi expressas instruções no sentido
de executar os melhoramentos há-
sicos que se impõem ao Rio de Ja-
neiro em beneficio da cidade e de
sua população. Não me afastarei
um momento sequer desse alto
propósito. E só espero ter por or-
gulho,' ao fim de meu exercício
neste cargo, haver correspondido
com o meu trabalho, o meu esforço
e meu desejo de acertar, ao cabe-
dal de confiança que me trouxe a
esta honrosa e elevada investidura.

O Estado da Guanabara surge
numa hora propicia da vida bra-
sileira. Ninguém pode negar que,
nestes quatro últimos anos, se acc-
lerou de modo extraordinário o
progresso nacional, rasgando-se
agora, para o nosso futuro, a am-
pia perspectivo do país perfeita-
mente integrado nas dimensões dc
sua grandeza".

DEMISSIONÁRIO TODO O
' SECRETARIADO

O.s secretários da Prefeitura do
ex-Distrito Federal estão todos
demissionários. Informou-se não
obstante que o governador Sette
Câmara formulara apelo aos de-
missionários no sentido de que
permanecessam em seus postos,
pelo menos até segunda-feira
quando então estaria em condi-
çôes de formar o seu novo secre-
tariarjo. Até o momento se desco-
nhecem os'nomes e tudo gira em
torno de especulações.

SITUAÇÃO ANÔMALA

O curioso dc tudo isso ú quc os
secretários demissionários vSo
continuar nos postos numa situa-
ção irregular. - Tiveram seus atos
de. exoneração assinados por Sá
Freire Alvim, mas terão que per**,
manecer nos postos sem nenhum

v (Conclui na £2a. página)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDEROU
ESTADO DA GUANABARA FORA DA IEI

Crave apreensão abalou os círculos políticos desta cidade
poucos instantes antas da sua transformação tm Estado. O Tribunal
da Justiça, tm sessão plena realizada à noite havia considerada In-
constitucional a lei aprovada pelo Congresso Nacional relativa è
crlaçSe do Estado da Guanabara. Nessa sessão, foi prbposta a no-
meacio de uma comissão de juristas ao sr. Celso Lisboa, presidentada Câmara do Distrito Federal, qua seria composta dos srs. Seabra
Fagundes, Franclsco Campos • Orozlmbo Nonato. Esta comissão
teria o objetivo d* estudar o problema segundo a constituição a
assessorar os vereadores em face de qualquer providência que fônt
tomada com relação è Inconstltuclonalldade da lei San Tiago Dantas.

Foi ventilado, indutivo, « fdéla da promulgação de uma cartaconstitucional do Estado, aconselhando-se que a melhor seria a da
São Paulo, com a exclusão, evidentemente, de -pontos* que nio fós-
sem pertinentes i sltuaçio do Rio de Janeiro. Nesta altura, o ar«Celso Llfboa ponderou que dentro de poucos Instantes teria da¦ receber e governador interino no plenário da Câmara, e que lhecabia cemo presidente do Legislativo dispensar a melhor acolhida
ae sr. Sette Câmara.

PODIRES DITATORIAIS
A reportagem do Correio da Manhã pode apurar que a ir.Franclsco Campos é de opinião que o sr. Juscellno Kubitschekdetém, neste momento, podêres Ilimitados, mils ati dos que (oramassegurados ao ditador Vargas. Acha que o presidente da Repúblicarealizou a mudança oa capital num clima de completa InsegurançaInstitucional, deixando o pàfs em recesso, com os tribunais fecha-dós, Inclusive o Tribunal de Contas e também o Congresso Nado-

nal. Por Isso, íle participa da convicção da Inconstltuclonalldade
da Lei San Tiago Dantas, por se tratar de assunto de ordem públicaque não pode nem deve tlcar ao sabor das conveniências políticasocasionais. Iste ponto de vista do sr. Franclsco Campos i o. orado-mlnanta noa meios forenses.
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Agrava-se a crise do PTB
por causa do secretariado
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Jânio sôbre Brasília: Desordem
e terríveis dificuldades ao país

(NA 7.» PAGINA)
Vetos presidenciais a organiiaçío
judiciária da nova Capital
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Lott "marechal de pijama"
visita o túmulo de Varfas
(iflvérno Federal comunicou a Sio
Paulo: Nova estréia na Banáeirs
N<» Mundo Politka
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O povo festejou na* ruu
nascimento d* novo Estada
Bratil já pradux urânio pura:
Poderíamos fabricar bomba "A**
Pie e merenda* serra* levadas a
Brasília em trés viagens »irt*\
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BRASÍLIA — (Dc Fábio Mendes, enviado especial) —
Garantindo a posso do mobiliário encomendado, prometidomas não entregue a tempo, es parlamentares trataram dcaplicar a lei do "cada um por si e Deus por todos", so-luçâo certa para o mínimo de conforto exigido por quemse dirige a Brasilia nestes dias febris de festanças histó-
ricas. No clichê, os deputados Nicolau*Tuma (UDN-SP)
c Silvio Braga (PSP-Pará) tratam de sc arrumar, levan-
do psiã o caminhão os móveis que (na foto), estáo reti-
rando do famoso depósito, regularmente.
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BRASffJA. — (De Fábio Mende». enviado e*pecia!) ~-
No Grupo de Trabalho do DASP. políticos advogam * jf-
Ünáã de mobiliário essencial aos seus apartamentos, O

J ebefe do j*tor (na foto. sentado) <*jcp5ica que nio Uw

Icabe 

a menor responsabiltcUd*? ptfa prodigaiidade a»n
;quat políticos e autorid«d«i troaxiçraín psra Bra^iía con-
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AL1N10 DE SALLES

ESTADO DA GUANABARA COMEÇA HOJE SUA EXISTÊNCIA
Nova capital inaugurada com a missa do Legado Pontifício
BRASÍLIA, 21 (tlc Bernardi-

no fie Carvalho, enviado especial
ilo Correio da Manha) — A nova
capital tio Brasil foi inaugura-
da, Chovia torrençialmcnte nas
últimas horas dé oiiteni. Ao
primeiro minuto da madrugar

t a: ¦:

da de hoje, no altar improvisado
à porta de vidro do belo e inaca-
bado edifício do Supremo Tribu-
nal Federal, na Fraca dos Três
Podêres, o Cardeal Dom -Manuel
Gonçalves Cerejeira, Legado Fon-
tificio. elevou o .Santíssimo à

frente da cruz de Frei I [enrique
dc Coimbra, diante da qual foi ce-
lebrada a Primeira Missa no Bra-
sil, e à Banda do Corpo de Fu-
zileiros Navais fez ecoar ao in-
finito os acordes do Hino Nacio-
nal.
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Centenas dc famílias como estas (foto acima) tiveram que fixar "residência" em
acampamentos improvisados, mesmo em caminhões

Brasília é pandemônio
diz líder da Oposição

Reportagem de FÁBIO MENDES
BRASÍLIA, 21 (de Fábio Men

des, enviado especial do Correio
da Manhã) — O líder oposicio
nista João Agripino (UDN-Pa-
rnlba) criticou violentamente o
atual estado de coisas em Brasi-
lia com as seguintes expressões:

1. Brasília é um Pandemônio.
2. Fatos degradantes têm acon-

tecido com deputados em plena
briga paiü conseguir colchões,
roupa de cama, toalha de banho,
cadeiras, água, gás para sçus
apartamentos.

3. Brasília não tem condições
de receber a mudança da Capi-
tal, nem simbolicamente.

4. A qunso totalidade dos apar-
tamentos não está pintada.

5. NSo há energia paiu os ele-
Vadores, nom telefones nos apar

móveis para os colocar de quul
quer forma, para que possam
dormir, e encontrando os apai-
tamentos com operário trahalhan
do. Quase todos tom conseguido
apenas os colchões, que estendem
no piso e ali pernoitam",

DRAMA DA ALIMENTAÇÃO

Desabafa o sr. João Agripino:
— "Drama menor não é o da

alimentação. Não se sabe onde
comer. É dever, porém, lazer
justiça ao Grupo de Trabalho da
Cámava dos Deputados, porquê
o pouco que se tem conseguido se
deve ao seu esforço. No setor do
Executivo, a desorganização é
completa. Oç homens' encarrega
dos de alojamentos e hospedagem

tamentos. Ninguém sabe de njn- de convidados, perderam total
guém,

PROGNÓSTICOS
CONFIRMADOS

BRASÍLIA (De Fábio Mendes,
enviado especial do Correto da
Manha) — Menos por culpa do
parlamentar que do repóiter, só
hoje à tarde estamos loculizan-
do o deputado João Agripino
(UDN-Pavníba), lidei* oposicio-
nista. Até então, não consegui*
ramos identificar o bloco 1 do
IPASE, onde reside o represen
tante udenista, Mantendo-se dis-
creto o não fieqüentando os lu
gares mais comuns dn nova Ca-
pitai, não era possível encontra
Io senão aqui, na Comissão de
Transferência da Câmara dos
Deputados, de onde redigimos ês.
te despacho, com o sr- João Agri
pino e outros nove deputados ao
nosso lado, todos submetidos à
Influência do sertão goiano com
o seu sol escaldante: camisas es-
porte, sem gravata nem paletó.— "Lamentavelmente, conf ir-
marnm-se nossos prognósticos",
dis^i-nos o representante parai-
bano, "BrasiUi não tem condi-
ções dc receber, até mesmo sim-
bòlicnmente, a mudança da Capi-
tal, Nâo encontramos um só apar-
tamento concluído e mobiliado.
Ate o do presidente da CAmara,
que estava apenas com as camas,
licou desprovido delas, porquê
U!*A outro colega, encontrando o
aeu vazio, entendeu por bem dc
retirar os leitos para acomodur
sua familia. As dezenas dc apar,-
tamentos sem conclusão, n quase
totalidade ainda em pintur».. As
famílias chegam e ficam desar-
voradas pela cidade, procurando| Três Podêres, o que ocõrreráama-

Brasil sem governo há 3 dias

mente o controle. Temos assisti-
do à chegada de ministros de Es-
tado, que encontram seus api.tr-
tamentos totalmente vazios e tam*
bém em fase de acabamento, com
operários em trabalhos de pintu-
ra, Testemunhei pela primeira
vez na vidla os mais degradan-
tes espetáculos: deputados em
vias de fato para conseguirem
colchões, roupa de cama, toalha
de banho, cadeiras, água, luz, gás
para seus apartamentos. Um dê-
les chegou a sacar revólver, ou-
tro atacou um caminhão de mó-
veis e fèz descarregar uma parte
deles para seu apartamento,

O próprio Grupo de Trabalho
da CAmara foi compelido a ad-
quirlr mais de uma centena de
camas e colchões para fornecer
a deputados e seus funcionários
que ficam até alta madrugada
pleiteando um lugar para dormir.
Os mais exaltados mudancistas
são os mais desapontado*, às vê-
zes insolentes e atrabiliários.

Concluiu o líder da Oposição:— "Os elevadores ou não estão
instalados ou não funcionam porfalta de energia, e não há tele-
fone em qualquer apartamento,
nem mesmo no do presidente da
Câmara. As ligações para o Rio
são dependentes de uma fila su-

erior a 100 requisições. Brasi-
é um pandemônio.' Ninguém

se entende. Falta tudo, todos re-
clamam,"

QUE SE AGÜENTEM

BRASÍLIA, 20 - De FÁBIO
MENDES, enviado especial do
Correio do Alanhà) — Ainda não
se instalou o Congresso Nacional
no majestoso Palácio da Praça dos

per
lia

nhã, e já se fala fluentemente
num generoso recesso parlamen-tar, que desse tempo ao acaba-
mento das construções em Brasi-
lia, consideradas elementares pa-ra a mudança definitiva, mate-
rial, da Capital da República.
Êsse recesso, segundo se depreen-
de das conversas dc bastidores
poderia alcançar todo o mês de
maio próxjrno, qu sua primeira
quinzena, conforme se entendes-
sem os líderes de partidos.

Enquanto redigíamos numa sala
do Grupo de Trabalho da Cama
ra — localizada em casa de três

âuartos 
construída pela Caixa

conômica carioca, —.encontra-
vam-se em quarto fechado os
deputados Ranieri Mazzilli, pre-
sidente da Câmara, e João Agri-
pino, líder da Oposição. Conta-
to de 35 minutos. Como prelimi-

(Conclui na 22.» pá-ina)

A Missa ein Ação dc Graças foi
o primeiro ato oficial da trans-
formação de Brasília eni Distrito
Federal. Refletores iluminaram-na
íeèricanicnte.

O momento histórico da nova
Capital, completou-se a 0,30 horas
com a bênção dc Brasília pelo cc-
lebrante da Missa e a 0,40 horas
com a saudação dirigida ao povo
brasileiro por S. S. o Papa João
XXIII, diretamente <lc Roma,
através <la Rádio do Vaticano. Ou-
viram-na, contritos, o Legado
Pontifício, sentado num trono à
esquerda do altar e à frente de
sua comitiva, as autoridades ecle-
siásticas, à direita du altar, o Pre-
sidcntc da República ca Sra. Sa-
rah Kubitschek; esta à frente dos
Embaixadores e aqueles tendo à
esquerda as autoridades brasilei-
ras, c o público que ficou de pé,
muito afastado do local.

A madrugada foi de comemora-
ções cívicas c foguetório. Em tô
da a cidade c no Núcleo Bandei
rante vozes roucas pela poeira gri
tavam o nome de Brasília, e evo
cavam o "Cicatot*" 

Juscelino
Kubitschek.

Pela manhã, às 8 horas, a Ban
da do Batalhão de Guardas e.\e-
cutou, ainda naquela Praça, o To-
que dc Alvorada, c às 8,05 horas,
ao som do Hino Nacional o Pre-
sidente da República, hasteou o
Pavilhão Brasileiro..-

INSTALAÇÃO DO GOVERNO

No Palácio do Planalto, obede-
cido o protocolo de fraque, car-
tola e colete preto, o presidente
Juscelino Kubitschek receberá às
8,30 horas os cumprimentos dos
Embaixadores em missão oficial.

As í>,30 horas ocorrerá a ins-
talação simultânea dos Três Po
deres da República: no Palácio
do Planalto, reunião solene do Mi-
nistério, com a presença dos Em-
baixado*/»; no Palácio da Justi-
ça, sessão solene do Supremo Tri-
bunal Federal assinalando a ins-
talação do Poder Judiciário, e nas
salas dc sessões da Câmara e do
Senado o Congresso marcará a sua
instalação, completada às 11,15 ho-
ras com a reunião conjunta, no
plenário da Câmara, tios depu-
tados e senadores, presentes o Pre-
sidente da República, o Legado
Pontifício, Embaixadores e mi-
nistros do Supremo Tribunal Fe-
deral.

A instalação solene dos Pode-
res seguir-se-á a inauguração do
Monumento Comemorativo do Go-
verno Federal em Brasília, sendo
orador da cerimônia o Acadêmico
Guilherme de Almeida, Príncipe
dos Poetas Brasileiros eleito em
memorável pleito intelectual pro-
movido pelo Correio da Manhã.

Nos primeiros minutos de hoje
o sr. Seüe Câmara assumiu o cargo
de governador do Estado da Gua*
nabara. A cerimônia realizou-se no
Palácio Guanabara na presença dc
altas autoridades federais e outras
até então municipais, tendo ó cx-pre-
feito Sá Freire Alvim usudo da pala-
vra em primeiro lugar, pronuncian-
do um discurso no qual fêz um exa-

me dc sua administração e das «lifi-
culdadcs que teve que enfrentar.

Após assumir o cargo, o gover»
nador dirigiu-se à Câmara dos Verea-
dores que em sessão solene o aguar-
dava para homenageá-lo.

No centro da cidade, grande
massa popular e escolas dc samba
festejaram o surgimento do Estado
da Guanabara.

MENSAGEM
DO PAPA
CIDADE DO VATICANO," 21

— Sua Santidade o Papa João
XXIII elogiou, hoje, a -. criação
da nova Capital do Brasil como"uma pedra miliar na gloriosahistória" da grande nação la-
tino-americana.

O Santo Padre enviou pelo
rádio, iem português, uma men-
sagem especial ao Brasil por
motivo da inauguração de Bra-
sília. Ao mesmo tempo, invo-
cou a ajuda de DeuS para tor-
nar "ainda mais poderosa, maior
e mais livre a nação, à luz do
evangelho e dos ensinamentos
da Igreja, contra qualquer coisa

MUNICIPALIDADE SEM
RECURSOS

Ao fazer o discurso de trans-
missão do cargo ao governador do
novo Estado, o prefeito Sá Frei-
re Alvim afirmou que a munici-
palidade voltará à antiga fase da
insuficiência dc recursos, em con-
seqüência do abono concedido ao
funcionalismo, sem a respectiva
cobertura financeira.

Depois de considerar infrutífe-
ros o "denodo da Secretaria de
Finanças" e os "esforços para cor-
rigir as falhas'do aparelho íisca-
lizador, confessou o sr. Sá Freire
Alvim que "interromperam-se as
obras, diminuiram-se o ritmo dos
serviços municipais, com verda-
deiro desencanto para a popula-
ção, que acreditava definitiva-
mente ultrapassadas as dificulda-
des, financeiras que no passadosingularizavam a Prefeitura".

Noutro ponto de seu discurso,
observou o ex-prefeito:

— "Bem compreendendo a im-
portância nacional dos problemas
do Rio de Janeiro, houve por bem
o presidente da República enviar
mensagem ao Congresso Nacional,
solicitando um crédito de três bi-
lhões de cruzeiros como contri-
buição da União ao Estado da
Guanabara, por ocasião de seu ad-
vento. Do célere atendimento, por
parte do Congresso, dependera o
futuro desta Metrópole e a possi-
bilidade que V. Exa. encontrará
para realizar a grande adminis-
tração de que é capaz, mercê de
seus dotes pessoais e experiência
de governo".

J
FALA O SR. SETTE CAMARA

nos apegamos a tudo que nos cer-
ca, naturalizados cariocas por força
de uma imediata identificação.

É assim que me sinto, ao assu-
mir a chefia do governo do velho
Rio dc Janeiro, que hoje se trans-
forma, com a sua história, a sua
expressão dc cultura, o seu reno-

Ime, no mais novo Estado da Fede-'ração.
Estou rerlo de que minha atua*

ção administrativa, voltada sempre
no sentido de servir h terra o ao
povo carioca, sem qualquer ambi-
ção na ordem política, terá a com-
precnsão da mentalidade evoluída,
que caracteriza a mais recente uni-
dade- Federativa do pais.

Creio não ser difícil coordenar,
eom o apoio do povo, aquela soma
de vontades superiores, com quelevaremos adiante os grandes cm-
preendimentos' de que necessita o
Estado da Guanabara.

Do presidente da República rece-bi expressas instruções no sentidode executar os melhoramentos ba-sicos qu\e se Impõem ao Rio de Ja-neiro em beneficio da cidade e desua população. Não me afastareium momento sequer desse alto
propósito. E só espero ter por or*
gtilho, ao fim dc meu, exercicioneste cargo, haver correspondido
com o meu trabalho, o men esfftrro
e meu desejo dc aceitar, ao cabe-dal de coniiança que me trouxe aesta honrosa e elevada investidura.

O Estado da Guanabara suhíonuma hora propicia da vida bra-sileira. Ninguém pode negar que,nestes quatro últimos anos, sc ace-lerou de modo extraordinário o
progresso nacional, rasgando-se
agora, para o nosso futuro, a am-
pia perspectiva do pais perfeita-mcnle integrado nas dimensões dosua grandeza". *

(Conclui na ii.» p&glna)

Ao povo carioca
Ao ensejo da transformação do Distrito Fe-

deral em Estado da Guanabara, .êste jornal ofe-
rece hoje aos seus leitores, no 2." caderno, di-

íi**»versos artigos e reportagens sobre a tetra carioca,
que durante quase dois séculos foi a capital do
Brasil e continuará, para lodo o sempre, a
Cidade Maravilhosa. '
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Camelôs e escoteiros
tomam conta da f e st a

paia inauyuídtdü ue D~_-íl.-
DKfclIld

BRASÍLIA. 20 (de Pedro H. i Foi recebido pelo sr. Israel
Teixeira — pela Cruzeiro do (Pinheiro e outras autoridades
Sul) — O presidente Juscelinoique o foram esperar. O sr. Jus*,

celino Kubitschek chegou aeom-i

Reportagem de JORGE LEÃO TEIXEIRA
E MÁRCIO MOREIRA ALVES

Fotos de Georges Gafner

panhado de D. arah Rubitschek
e sua filha Maristela, Dom Hel-j
der Câmara e Augusto Frederi-j

o, co Chími'

Kubitschek chegou às 13 horas
ao aeroporto de emergência de
Btnsilia. viajando num avião
Viscount. Trajava terno claro
listrado, vendo o primeirt
descer, acompanhado imediata
mente pelo sr. João Goulart, vi*} HELICÓPTERO
cc-presidente da Republica. Terminadas as manifestações

As primeiras palavras do pre* je abraços no pátio do aeroporto
sidente da Republies foram asfo presidente ds República din*•¦'guintes: Agora Brasília. Viva gtu-sè para o helicóptero daBrasília.

£m imôv*i». podrôo
de e»c»!*<Kio;

¦ *""MSBWtB*Ütt"v m

|w-u|

srAB que o aguardava na pifta.
jrL-rr»níõu vôo em direção ao
;palácio da Alvorada em com*
panhi» de d. S*ra e do sr. Is-

líael Pinheiro. O sr. Joa*? G©U*
|lart e os demais membros do
j*"Viscount~ seguiram do aero*
j porta em carros especiais.

j «BAIXADA AMERICANA }
í A «omítíva da embaixada ame* •
?riça**« desceu em ít-mií** minu*'»t*** apôs à ehefada do sr. Jus*
«in» Kubitsch*!*;. Vieram env>«k>i* avises da Port*!, Aérea i

tAméricas». s-*arto ««d-d.-»* noj
]*wroporto *«*r uma band» dolE-séreí»,

4

COMITIVA DO PARANÁ
Em «vtto *f*j»eiaí o covttrta*!
tOMKltU a* l* * Htiti) j

Acampamos em Brasília.
Armamos as camas de cam-
panha no primeiro andar de
uma loja da superquadra
Fleet-Street, onde todos os
jornais estão provísòriamen-
te alojados, puxamos bem o
cobertor c tratamos de nos
conformar com a zoada dos
candangos, que não param
nem de dia nem de noite.
De manhãzinha, quando além
da zoada, começaram os mar-
telos, pulamos da cama e
embarcamos na camioneta
para inspecionar nossos cole-
gas de aventura — o povo
que veio do Brasil inteiro,
cortando estrada e comendo
poeira, para ver a inaugura-
ção da CapiUl nova.
. Acampamentos, há de to-
dos os tipos. Os mais luxuo-
sos são oj rios deputatios,
que ficaram sem apartamento
e foram abrigados por 24 ho-
ras no Hotel de Turismo, sob.*j ctmriíção de dar o fora logo
que começassem a chegar os
convidados estrangeiros.

O hi íi <Jo hotel na noite
do dia 19 era um campo de
batalha dc prestígios. Mais
de trinta deputados, que chc~
garam n Brasília, confiados
nas uromeístas do sr» Neívi
M*5r*íf*«_ nâra tinham poátt
dormir. Os apartaníentoe, queesperava:*) encontrar pronti-nhi», «Mn mobüia ? tudo,
sumiram em uma nuvem dc
ílusíks, Os que tivenm mais
sorte « <*«->-*efUÍra*a Joesh-
i*t suas mfit-Kta-, fitaram
horas t» escnttMio do Grupo
de Tirai»!**», jR-tK-uransie re-
«te-ír suas -kav**. Ma.tw
aâo aa «a«ffltraxax*a e tara***

queixar as magoas com os
funcionários da recepção do
hotel. Aluisio Alves, can-
didato a governador do Rio
Grande do Norte, deixou sua
mulher vigiando as malas c
conseguiu, arrancar uma pou-sada provisória do pobre por-
teiro, por essas alturas jâ
tonto de tanto deputado e
senador recíaiuarido. A sau-
dação normal dos deputados
quando se encontravam, era:"Puxa, mais que confusão,
liem?"

Neiva Moreira distribuiu
no Rio instruções dizendo:"Deputado Fulano de Tal.
Apartamento X, Bloco do
IAPI ou do IAPB". No Gru-
ix> de Trabalho, onde o po-
bre Neiva Moreira virou a
noite tentando resolver ca-
sos de última hora. os parla-
montares recebiam outro
atestando: ^Deputado Fulano
de Tal. Chaves dc^ aparta-
menio — não .em.=

OS ACAMPADOS

De manhãzinha, o pó ain-
da não muito, os acampados
de Brasília acordam. Vira
daqui, vira dali, sempre se
conseçue uma bica onde la-***»-• a cara. Comida, «smrra-
ne ou ao rmi**enit*rcad*j. onde

.as prtrços sao barato*, ou no"Au-Au"*. bar que r*a*ib* di-
nheiro com laraajad* e ca-
crra*T-jtff-<iueníes.*Qiieín mm-¦se fsfíu fojjfe iacarè e-sxteha
messae» na'porta da tenda.

Os acsmpadc* do hotel,
tomumtSa*m% íi tmtavaa
d* arrumar as nulas • pro-Curar outro pU» paxá jaou-

sar. Logo, no hall, calam
dentro do espirito de Bra-
silia: automóveis e camelôs.

Não se tendo automóvel em
Brasília, o melhor é amarrar
uma pedra no pescoço e
inaugurar o rol dos suicídios

(Conclui na ».» pi(ina)

"Não quero prometer milagres.
Seria pretensioso e irrealista pen-
sar em resolver os problemas
seculares desta cidafle dentro do
prazo em que terei a honra de
governar o Estado. Mas, com o
apoio do governo Federal e com
a colaboração do Legislativo ca-
rioca, estou certo de que conse-
guirei fazer muito em prol do
bem-estar do povo do Estado dá
Guanabara. Neste particular, es-
tou seguro de que não faltará às
medidas que se fizerem indispen-
sáveis o respaldo firme e dedi-
cado dos representantes do povo
bom e generoso desta cidade."
— Disse o sr. Sette Câmara
ao assumir o cargo de governador
do Estado da Guanabara, em ce^
rimônia realizada ' 

aos primeiros
minutos do dia de hoje, no aE-
lácio Guanabara.

O primeiro governador do novo
Estado, na ocasião, pronunciou
discurso no qual se refere a"tôda a história desta grande ci-
dade, famosa no mundo inteiro
pelos atributos da natureza, a
que a iniciativa de seu povo tem
acrescentado o relevo de um dos
mais belos panorarrfas urbanos

3e 
que se pode orgulhar nosso

ais, é um resumo da h!stória
brasileira, no apaixonante desen-
rolar das grandes lutas de queresultou a nação dc hoje, ínte-
gra, forte, coesa, perfeitamenteredimida. Desse modo, o Rio de
Janeiro soube desempenhar a sua
jnissão condutora e normativa,
dirigindo o pais no sentido de
sua liberdade e da sua grandeza
e traçando o estilo dc vida po-litica, administrativa e cultural,
que nestes' últimos dois séculos
amalgamou uma nação autênti-
camente brasileira que hoje se
afirma cada vez mais no con-
certo dos povos." Prosseguindo
afirmou, "O Brasil atual foiaqui que se elaborou. A nova
Capital, de que todos nos orgu-lhamos, como a mais alta e per-feita realização que nossa pátrianeste momento apresenta ao mun-
do como expressão do gênio e do
dinamismo . brasileiro, também
aqui se delineou, Com o tirocínio
de seus técnirn- o a iniciativa desuas grandes figuras políticas."

Num outro trecho disse o sr.Sette Câmara: "Uma das peculia-ridades da terra carioca é que to*dos quantos aqui vivemos a ei.1
prontamente nos afeiçoamos, logtsentindo que, na geografia .*cnli.|
mental de cada um êle é tamberinossa terra, apesar de náo tèr-mos nascido sob êste céu, na orladesta bafa. Seus costumes, seu mo.do de viver, suas tradições, «ua jo-vialidade, sua graça Instintiva, im-
põem-se à nossa maneira de íet,assim que aqui chegamos, e logo
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O abastecimento ern Brasília é
ram transformados cm mercearias
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BRASÍLIA — (De Fábio Mendes, enviado especial) 
Garantindo a posse,do mobiliário encomendado, prometidomas não entregue a tempo, os parlamentares trataram de
aplicar a lei do 

"cada um por si e Deus por todos", so-luçao certa para.o mínimo de conforto exigido por quemse dirige a Brasília .nestes dias febris de festancos Jiistó-ricas. No clichê, os deputados Nicolau Tuma (UDN-SP)e Silvio Braga (PSP-Pará) tratam de se arrumar, levnn-do para,o caminhão os móveis que (na foto), estão reli-rando do famoso depósito, regularmente.

Outras notícias
^

(NA 3.» PAGINA)
Agrava-se a crise do PTB
por causa do secretariado

(NA 8.* PAGINA)
Jânio sóbre Brasília: Desordem
e terríveis dificuldades ao pais

(NA 7.» PAGINA)
Vetos presidenciais à organização
judiciária da nova Capital

(NA 16.* PAGINA)
Lott "marechal de pijama"

isita o túmulo de Verga*-
G*»vèn*o Federal comunicou a Sâo
Paulo: Nova estréia na Bandeira
No Mundo Político

<NA 18.» PAGINA)
O íwyo festejou nas rna*
.vavcintenlo do novo Estado
Brasil já produz urânio puro:
Psderiamí» fsferkar h-mk.- "A"*
Pão e merendas serã« levadt* a
Brasília em tr*s viaj-cm aéreas^

(NA 26* PAGINA)
Ordem do Dia do mal. Dem* tóbr* ad-reata
de Estada da Guanabara (Seçáa "G-wrra")
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BRASÍLIA, — (De FáMo Mendes, enviado especial) —
No Grupo de Trabalho do DASP, políticos advogam a re-
Ürada de mobiliário essencial aos seus apartamentos. Ochere do setor (na foto, sentado) explica q*»e r.3o Ihs
cabe a menor responsabilidade pela prodigalidade com
que políticos e autoridades trouxeram pari Brasília con-
vidados que não estavam sendo aguardados para os ícs-
tejos.

_*_y**"--- - "V'*a,'««-i- iniiiii i iMfiT^^EIi*'*'****^-^*^

BRASÍLIA — (De Fábio Mendes, «mviado t^pedal)
— Em vário» canto* da nova Capital, com © acabamento

; de côTwirucS'», itxem Immm mtàxétlm do ms-^-íraiB*
qm aobtiott do* edifícios. Na nsedSd» do ***o*ãaç.»L Uu* m*

JXúhm, vi» Atmátt minem.
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Avenida Gome* "Freire, 471
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JOSK V. iMiiiiiMlO

nEDATOn-CHEFí"
I.UIZ ALBEnxO UAHIA 2* Caderno — Rio de Janeiro,
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Saudando o Estado nascente através da bclezoca de
Aracl Costa, com a sua faixa de Rainha do Carnaval, que
tanto a ajuda a ser o mais novo porta-estandarte da
trinca deste quadro: salve Guanabara, salvei.-.. .

FORRA
A mineirada da faíxa da

rodovia Belo Horizon te-Bra-
sília está indo às forras nes-
tes dias tumultuados da mu-'
dança. Quiosques • biroscas
surgem da noite para o dia
e pequenos 

"pés-de-meia"
são acumulados na mesma
base.

Já foi o tempo em que
mineiro comprava bonde.

CALVÁRIO PARTICULAR
Com a renúncia dos verea-

dores Dulce de Magalhães e.
Gladstone Chaves de Melo,
abrem-se duas suplências
para o PDC. Um dos suplen-
tes chama-se Cristo da Silva
Costa, que na dúvida de sa-
ber se a coisa é mesmo paravaler ou comporta ainda uma"desrenúncia", está' vivendo
um pequeno calvário par-ticular.

TELEFONEMA POR
TELEGRAMA

Companheiro nosso de re-
dação recebeu de um amigo
o seguinte telegrama, emi-
tido aqui mesmo no Rio:"Positivando Itatiaia, Sér-
gio deverá telefonar-lhe à
noite."

AGRADOU E DESAGRADOU 0 TURFISTA AGENOR PIXINGA NÂO TEVE VEZ
O cantor .Luis Wnnderlei,

que obteve sucesso com "Pa-
gando o pato" c "Baiano
burro nasce morto", teve o
segundo disco proibido pela
censura de São Paulo. O
disco em questão apresenta
uma melodia intitulada "Mi-
neiro sabido", do próprio
Wnnderlei c Elias Soares, e,
além de ressaltar as quali-
dades dos de Minas, diz que"realmente i o mineiro qpm-
prou o bonde, mas à pres-
taçüo, com intuito de ven-
der à vista c só no reboque

, que vendeu ao paulista já
ganhou na transação".

Os paulistas — feridos cm
(jeu orgulho — ficaram tiri-
ricas com o Wanderlci c
pleitearam a censura da
música.

;: FÉ E CORAGEM,
O deputado Abel Rafael

Pinto se arrancou para Bra-
silia com mulher c 13 filhos,
uma escadinhn dc 1 e meio
a 20 anoâ. fretando para
tanto um ônibus especial. A
família toda ocupa dois apar-
tamentos. ,

O professor Lafayette Pe-
reira promoveu homenagem
ao emérito professor Agenor
Porto, na Santa Casa. Quan-
do agradecia a homenagem,
o velho.turfista Agenor Pôr-
to lembrou seus tempos de
estudante: "Éramos como que
cavalos de corrida cm dia de
grande prêmio. Meus cole-
gas, pelas suas ricas adjc-
tivações empregadas nos te-
mas brilhavam e eu... eu,,
como o azar do páreo."

PROMESSA CUMPRIDA
O vereador Telemaco Maia,

à frente do um grupo de
colegas, fará..uma romaria in
praias cariocas, cujas íinali-
dades não estão bem cxplf-
citas.

Dizem as más linguas quo
é promessa a Icmnnjá. Os
vereadores em causa não 'ès-
tavam muito confiantes em
que tudo corresse bem paraa sua transformação em
deputados com o nascimento
do Estado da Guanabara;

Pixinguinha, o grande Pi-
xinguinha, honra e glória da
nossa música popular, é an-
tigô funcionário da Prefei-
tura (professor de música),
onde ainda não passou de
letra "N" Cr$ 17.000,00 men-
sais). O Dilermando Heis,
por ser professor de violão
das meninas Kubitschek,
acaba de ser nomeado de-
legado-flscal (CrS 58.000,00
mensais).

E ainda se diz que o i velho
Pixinga não teve sorte. A
de existir nas Laranjeiras,
ou no ministério, quem qui-sesse aprender a tocar saxor-
ione.

CAUBI EXAGEROU 'i

As. últimas apresentações
do cantor Caubi Peixoto na
televisão têM dado ó\qüe íá-
lar. Em Belo Horizonte, o
cantor foi contratado, pòr 10
dias pára atuar ná Tv-ltaco-
lomt. Logo após as primeiras
aparições, Caubi teve-o con-
trato rescindido.

Com certeza houve exa-
gero do cantor nas apresen-
tações.

»t--%W»****»*»,«'*a*«'*«j**»a>*aath*^"Amo Faruk
é bom

porque
e generoso"

>\MÜ Faruk porque é
lf;n c generoso. Espe-

ro um diii casar ¦ i com cie.
Onde e quando, realmente não
saberia dizer.

Assim fala Irmã Capccc Mi-
nutolo n propósito dos boatos
sobre u seu casamento com o

, ex-rci do Egito, boatos que fa-
Iam dc mtncias iminentes; se-
gundo uns, o soberano cm exi-
lio c a jovem napolitana, que o
acompanha fielmente há sete
anos, deveriam casar-se no dc-
correr do mês «le abril.

Seria lindo — comentou
Irmã — abril c o mês dos noi-
vos, Deixemos, porem, o assun-
to. Nâo pretendo talar sóbre
isso.

Eilha do proprietário duma
garage ite automóveis dc alu-
guel, que foi combatente valo-
roso, tisaiulo o nome duma dás
mais ilustres famílias napolita-
na?. lrma Capccc Minutoto jâ
figurara em papel secundário no
filme "Napolitanos cm Milão"
quando, na primavera dc 1953J,
conheceu em Capri o ex-rei do
Egito. Conquistara o titulo de.''.Mis* NàpoH" c. como prêmio
dos arganizaikircs, tivera o di-
««to de passar uma semana nes-
sa ilha. Nessa época. Narrimait
já fugira, abandonando cm Ro-
ma o real consorte; para h* rc-
laser disse gtílpe, Faruk pro-
curara conforto na alegre des*
prctxupaçS» da vida cm Capri.

Na Iiáfia e no exterior, o
Idilio suscitou um clamor enor-
me. Farokje.TrniA passaram sete
meses «Je" férias-' cm Vai trÂos-
ta. na Áustria, na Suiça c tut
Còlc »i*Aíur. Viajavam duma 4
outra localidade, mn meta fixa,
procurando eviur fotógrafos c

•Quando, finaSai-arte, wgrtssr-
ram à ftilo. Funde refugiou-
«c rw mt "SilSa* tfc Grotaíer-
rata <fa**de» a «trfgror. se trar.*- '
feriu para «sn apaUameüto ok
V»a Arvhiwde» «roí Irritai, na
Capital itâUrs**», íltSBm paiitfu a•ffsidif jw> «w^.«!«i oasfro,

roarfos .asmKuvastt, «ntòo,
It» «»: yim «t -pt^m^&Á per
»»*»»« «atar*» -*^t*fla.'lw( e fs«
fti tío EgJjfls, dsíJaas <& «ase Jaf-

gavani conlicccr Farük a fun-
do. lrma não passava dum ca-
pricho como tantos outros, de
que cie se livraria assim que se
cansasse.

Faruk c lrma pelo contrário,
vivem cm harmonia porque Ir-
ma c uma natureza tranqüila,
suave, repousante. Pará um bo-
mem constantemente assediado
pelos fotógra fos, assoberbado dc
mil preocupações e perseguido
por vários inimigos, lrma rc-
presenta a serenidade,

AUXILIA OS POBRES

Freqüentemente o casai- sai
nc- automóvel tarde da noite. Fa-
ruk prefere percorrer a cidade
livre tlc trânsito c dc fotorepór-
trres. Já não freqüenta os night
clubs, nos quais, aliás, sempre
se limitou a beber simples la-
ranjadas uma ver que. como bom
muçulmano, respeita o Alcorão
que proibe qualquer espécie <jc
álcool.

— A imagem do soberano go-
xador e despreocupado — alir-
ma I nua calorosamente — è fal-
sa c arbitrária. Há um Faruk
inédito, homem de coração dc
ouro qut poucos conhecem; eu,
o seu secretário, o advogado
d'Amclio, seu procurador e pou-
cos amigos. Sua Majestade já
nüo dispõe de tanta riijuera co-
mo outrora: todavia, o espeta-
culo da miséria oamove-o c cie
fax o possível para àttndcr a
quem lhe pede auxilio.

Vestidos modotamentanieme,
raruk e irroa vfsiwfti íiísj^n-
tesnente os -èubàrbvws de. Roma,
«fotribuindo cstthdas. Cert* veí,
Faruk ctmtulou de prescate* um
peqB«f» enfermo de polÜormtli-

Filme
fronco-meximno

PARIS — JuUette M&zvàtí.
it-4 a» México, no comèçt» ds
fmim\ a fxn de irrterjsretar"Mstí* à wk", tàtiitmmi parRobttrt Corditr.

O filme j*r* ntttijaãr» «ten
o>p«xi*a^o í?acwo*m«sica-
tm «? ©art* de«if»*t«ítw« «rio
reãMes- tatt l^fsw». Y**, ¦
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te que viveu com a família num
barraco gelado è não podia an-
dar porque tinha as pernas to-
talmente paralisadas pela doen-
Ca. Faruk deu ap menino uma
cadeira de rodas e presenteou
a familia.com dinheiro. Há al-
guns meses, uma menina de Ag-
nano, próximo de Nápoles, es-
creveu a Faruk dizendo-lhe que
não podia freqüentar a^ escola,
cm Bagholi, porque o caminho
era longo e fatigante e ela não
possuía um só par de sapatos dc
inverno."Pergunte a Irraa como é feia
a estrada" escreveu a pequena
na sua cartinha. ;

Faruk tomou informações c
fez chegar a menina dinheiro
e roupas.

O rei c muçulmano e leal
sua fé — narra a senhora Ca-

pece Minutolo — entretanto o
.\atal e a Páscoa são para êle as
melhorei ocasiões para dar íc-
licidade a quem lhe pede aju-
dá. Uma vez, antes da Páscoa,
uma pobre mãe pediu o enxoval
para a fílhinlia, Rita, que devia
crismar-se e faxer a primeira
comunhão. Sua Majestade com-
prou o enxoval e eu fui a ma-
ilrinha da menina.

Agora o rosto tranqüilo da
moca iiuminourse de alegria.

Agrada-me levar fèlicida-
de aos pobres.

E ela parece mais disposta a
farer confidencias.

Nâo admite, porém, pergun-
tas a respeito do seu possível
casamento com Faruk. .

X simples referência daque-
le nome, todas as bocas

»e abriram como impulsiona-
das por uma- corrente elétri—
ca. Dallas, sempre o primei-ro a falar, disse:

"Recuso-me a partir paratal lugar. Já em 1946 ali pas-sei momentos apertados, no
gabinete do Adido da Aero-
náutica."

"Faça o que quiser — res-
pondeu Sanderson. —Mas nãoé tão simples como você pçn-sa. Se se recusar a- partirconosco, terá, no mínimo, 10dias de repouso, «m algum lo-cal bem afastado..."

v. -:- "TS>-

Sôbre èsse tema nio pre-
tendo falar. Nio me compete d>-
rcf-Utes quais sâo os obstáculos
ao meu casamento, rsas éits
exi «tem.

Hi quem afirme qce o mais
««portainte é a diferença éttt-
ligUto: Irtra è* t-at&tn t «sta-
dou cm csiêgio «ie tre*ã*a*.

Tudo, porént, se poderia i*a-
perar e, ctóo «t tarde, o »xm!to
da Bag^ítãnà tpait "rinsa a ca-
beca" do rei Farol; se tormria
r#eai»»ía4e,.

(Co^ifíst "GENTE* - fct-
c'vi»*«o j'ara c Cerrtie íW Hi-
taM);

"Qu* quer dizer com-isso?"— perguntou Dallas .;•¦ >"Quero dizer qüe, se insis-
tlr, viajará imedatamente num
carro do "Foreign Office"acompanhado de um corpo dePolicia para /alguma casa" decampo, onde, por certo, nadalhe-faltará.,.^. •

Blckerstef não sè conteve:"Você está bricanclo?""Creio qüe não" — retrocou
azedamente Sanderson. "A si-tuação é tal como vó-la apre-sento. Nosso destino é con-fidencial. Minhas instruçõesnão deixam "dúvidas. 

Quemse recusar a mj acompanhar,
passará umas férias no campoas expensas do governo, até
que 05 outros estejam devolta. Tais medida* são to-
madas em vista de evitar "es-
coamentos". Fsço-me com-
preender?""Não muito bem" — conti-
nuava Bickerstet. "Eu nãodisse que não iria, mss de
qualquer jeito, não gosto deme ssntir empurrado, mor-
mente em tempo de paz. De
quem são essas ordens?""De um gentleman suposta-
mente chamado- sir' John.
Mais não me disseram. Sei
que êle possui um escritório
à salda de Whitehall .¦ e Pai-
grave desfez-se em mesuras e
salamaleques antes de ali en-
irar acompanhado por mim.
Não posso adiantar a vocês
mais do que isto, exceto quehá um bônus de 100 libras
e uma incerteza, muito gran-de quanto ao êxito da- nossa
missão.""Bom, isso -já é diferente",
falou Dallas, sentando-se."Também topo" — disse Bi-
ckerstét.

E Walters: "Também não
me recuso, mas gostaria de te-
lsíonar a minha esposa.'..'"

MISSÃO DE VôÒ
"Eles p"ometeram-me tele-

fonar a nossas famílias, dizen-
do que-havíamos saído nova-
mente a serviço. Qu« diz a
isto, Lydití?"Esta tudo muito bem,
mas não tenho nada para ves-
tir, fora êste uniforme e umavalise cheia de roupa suja.
Mas... 100 libras¦ são 100 11-
bras... pode contar comigo."

."Muito bem" '¦'—- exclamou
Sanderson. E pela primeiravez se sentiu aliviado. ''O queeu vos disse é só um esboço.Lamento nfio poder dizei; ma is.
Mas;-palavra que também 1»:-
ttorò o-rcsto.,0 Intérprete i»0
poc*j<* decorar. Que tal á. ühv
drinque? Aposto que todo :ò
mundq concorda com a, idéia'4
e dirigiu-se para a mesa a fim
de premerão ;botão'da càiin-
painha.. Ainda- bem não tinha
dado um passo, já o mais
baixo dos .componentes da es-
coita o segurava pelo pulso e
lhe tolhia òs movimentos.

Sanderson explodiu: "Qué
diabo! Nós queremos um dnn-
quei Boisonl Skal! Proslt!" e
esboçou o gesto de levar i
boca uni cálice invisível, so-
prando uma espuma inexis-
tente.

"Spassíba. niét" — respnn-
deu o homenzinho, acenando
negativamente."èlj pensa que você lhe
quer oferecer bebida'' — fa-
lou Dallas: Í'A primeira ps-lavra significa- obrigado, e a
segunrjs, náo." |"No" — disse õ homenzi-
nho em inglês.''Meu Deus, êle fala a noss^
língua" — sussurrou Lydia-."Nsln", diss-? o homenzi-
nho.e a seguir; "non".

"Não se pvcocups — falou
Dallas. "Provavelmente é todo
o conhecimento que éle tem
dos idiomas, Dev; ssber dizer¦ "não" cm '15 linguas, rio
mínimo"."Nix" —• repetiu o russo, co-
mo Um eco. E voltou para o
lado do comoanheiro."Qüe lhe faça bom provei-to" ~ disse Wsltnrs, pnquin-to abria a caixa de utensílios.D.'la extraiu uma lata qus-drada com o rótulo "Girosco-
pie Compsnsator Liquld", e

, tirou alguns copos de papei tío
armário, £o lado da tornei-ra dc água, ao canto. Ser-viu drinques s- toda a tripu-laçâo.

"Obrigado" — diss» Bickcrs-
tct. recusando. "Mas o glJeolarruina-me o fígado" - disseWalters."Lanwnto sabê-lo.' mas
acontece que êste é brandv
Napoleão"."Então é por isso que oavião anda sempre um tanto
fora da- rota...H sorriu Dal-
las, enquanto bebia de uma
só vez o seu drinque."Assim é melhor'1 — apoiou
Lydia. pousando o copo va-
xlo. "Nio olh-:m agora, mas* eu estou vendo duas maçãs
de Adão engolindo em teco.
Que tal se lhe oferecess-mes
um drinque?*""Eles não iriam apríei&r...
isto è bzbida pari conhece-
dores — disíc Wr,Uers, "Sin-
Iwm ***»**: de arriscar a
pele por êste admirável suco.tles nâo aprecitríam, acostu-

•• ... . ' ' >
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madòs como estão a bebervodea."
"Qüe bela reação a deambos, quando você falou emvodea" -^-~disse Lydia."Por qüe não experimenta-

los? Se vamos ter que respi-rar. o mesmo ar durants cs

^m9V «f*
próximos dias, vejamos setambém eles têm alguma fra-
queza humriMfj." •

HORRORIZADOS
"Boa idéia" — disse San-derson, enchendo, dois copese dirigindo-Se para os russos.
A reação foi elétrica: ''Spas-

siba-niet-nein-no-nix-non" -r
disssram ambos a uníssono,
e se entraolharam1 com horror."Como quiserem" — res-
pondeu Sanderson, tornando acolorar os copos na mesa. O
homenzinho dobrou os joe-dos, inclinou-se, e saiu.Ninguém o viu apanhar
coisa ' alguma,. Mas no
luga? em que antes estavam
dois drinques, hgora estava um
só. O outro sorriu, í^z uma

mesura e apanhou o drinque
restante."Prosit-skal — lama nos
olhos" — disse. O copo va-
zio estava de novo ém seu lu-
gar, e antes que todos pudes-sem ver o que tinh,-.- r.conte-'
cido. os russos sorriam, pis-cando os olhos."Maldito seja se eu com-
presndi alguma cosia" — disse
Sanderson. -.

"Treinamento recebido" —
replicou DsIIes. "Estes ami-
gos nunca-permitem que al-
guém lhes ofereça alguma col-
sa. Mas se você se adapta a-
eles, tornsm-se bem humanos.
E as mulheres também" —
acrescentou, como quem se
lembra do passado..."Walters tossiu .significati-
vãmente: "Talvez o nesso ar.M-
go file inglês", disse, vol-
tando-se para o mais e-lto. (.''Mim... só pouco.. Outro
homím não mesmo pouquinho,

Olhe êle. Não boa còr Rei
Montgomery ótima pessoa.Boa praça. OK."

A tripulação ficou boqula-
bsrta. O homem alto, tendo
falado tudo isto rápida e mo-
nòtonnmente, fixou Lydia com
insistência. Depois começou a
olhar ume- m;ncha no teto, dooutro lado. Dallas tomava no-
tas -mxsua agenda dc vôo.

Sanderson t-cendeu umcl-
garro. Ao mesmo tpmpo, ineli-
ncu-sa para a frente c leu o
que Dallas tinha escrito: ''não
se deixe iludir. Talvez êle
execute parte de suas Ins-truções., Pnssc eos outros"."Atinai vocéís ainda não as-
sinaramvo livro da bordo" •—
disse Sanderson, para distar-
çar, enquanto passava a agen-
da a seus companheiros de-
pois- de nela ter escrito oseu nome. Todos o imitaram.

Subitamente bateram à por-
(Continua na 2'> pág.)
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No dia histórico em que a cldtde de Rrasllla se
investe do titulo de Capitai da República dos
Estados Unidos do Brasil, saudámos S. Excia. o
Sr. Presidente da República e todos os Membros
do seu Governo assim como os lídimos represen-
tantes do povo, nas duas Casas do Congresso quecem espirito realizador uas e cooperador outros,
levaram a efeito obra tflo assinalada.
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SARCO I DOSE

Dispositivo para fotografai*
o Sol e outros planetas

2.° Cailemc*

Nnlhnn Levit, do Departamento de Mcdlelnn do "Harper lios-

Íital", 
Detrolt, Michlgan, fDIs.aics of the Chcst, ,.8:243, «ctcmbro,

-59), em nota prévia, comunicou os rcaultadoa de seus estudos
«obro o padrio orectrofprétlco na «arcoldose. Analisou o ió_o pelo
método de MacDonald o comparou os padrões obtidos em várias* 

,."doenças. Em oito doentes do câncer do pujmâo, houve baixa do
ail-iimin-i o aumento da globulina .alfa 2. Esto mesmo resultado foi

t obtido em cinco pacientes com pneumonia o em cinco com derrame
pleuraltubciculoso. Em &_1_pacl.ii.__ .um l-üixiiiU llnfocitlcí, feuc _.-
mia monocltica, leucemia aleucémlca c poticitemla verificou-se aumen-

..' to dc globulina alfa 2 com globulina gamn normal.Os padrfles «lec-
-..¦ troforéilcos médios de 25 casos de «arcoldose diferiam dos obtidos
...-no». 31 casos mencionados acima c te carabterliavam pelo seguinte:

elevação de alfa 2, dc beta e pronunciado .aumento da globulina «a-
.. ma e dlmlnulçio da concentraçio de albumlna. Isto é. multo inte-
. , ressante, porque pode ser de grande ajuda no diagnóstico diferen-
,.,'.._ ciai da sar.oldose com'a tuberculose, o carclnoma do pulmío, os
r .™r'os 4'Poi dc linfomas, certas granulomatoses do causa conheci-
, da, como, por exemplo, a lepra, a histoplasmose, a berlllose e a

brucelose.
_, ¦6-,'l,Mn>8 — O glmicoma é uma doença do Olho que sé caraetc-
ma por aumento da pressão iritra-oeufar. Incide em, aproximada-

,..-. y5"*0- 2 P°r ccnto das pessoas acima dc 40 anos de Idade. Cercade 12 por cento dos casos de cegueira se devem ao glaucoma. De-
ye-se suspeitar da presença do glaucoma nas seguintes situações:
í 

**.?¦ 
/? ° Paclent0 estiver acima de 40 anos; 2) se na históriafamiliar houver casos do perda grave da visío; 3) se o diâmetro da„-.-.. çórnea for menor quo 10 Milímetros (a média normal é do 12 mi-

.limetrps); 4) quando houver dor ocular Inexplicável. O glaucomai agudo constitui uma emergência e exige o seguinte tratamento: 1)Diamox intravenoso (500 mg por hora); 2) Insti.ações de plfocarplna... 14 por cento cada 10 minutos alternada com eserina a 1/4 pôr cen-to cada 10 minutos; 3) Morfina para contro.er o dor e, produzir -.
»•' SS.ie: 

4_> InJccôcs rotrobulbares de xllocaíne e hlaluronidase. O-
•¦'¦2 i.5° d.ey_- scr aP''"ido/também no olho sadio. Quando essas

t medidas falharem, impoem-.se a cirurgia. Dr. limar C. da Silveira.
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\mA CULTURAL
Rio, cidade maravilhosa e livre

ANTENAS EM REVISTA

CURSO DE ELETROCARDIO"
GRAFIA — Sob a orientação do' dr. Paulo Srhl._ln._cr, a Associa-
Cio doi Internos da Santa Caia
fará realizar uni Cur«o de Eletro-
rardlografia, com Inicio a 25 do
abril, às 21 hora», no Anfiteatro
Paulo César, As aulas serSo da-
das is 2as„ 4as. e las.ls 21 ho.
ras, estando as Inscrições abertas,
com o sr. Jardim, na Administra-
Çao da Santa Caia. ' ._ .

• - BIOLOGIA GEHAL — Até o
dia 20 dc abril estAo abertas, na
Rcitqrla da Universidade do Bra-

. ali, aa inscrições para o Curso do
Biologia Geral tl» Extensão Uni-
vcrslta__a, promovido pela Fun-
daçflo Brasileira dc Ciência e Tec-
nologla em cooperação com a Uni-
ver si cinde do Brasil. O Curso terá
a duração de um ano letivo e sc-
rá ministrado pelo i?ro'í. Olymplo
da Fonseca, catedrático de Pnr,1-
sltoloüla dn Faculdade Nacional de
Medicina da Universidade do Bra-
sll c Catedrático de Biologia Ge-
ml da Unlvcrsldsdc do Rio rie» .Tn-
neiro. Sei-fio admitidos os candi-
dalos diplomados ou alunos' dc
cursos superiores, bem como estu-
dantes do ciclo colegial. O curso
é gratuito. As aulas serno reali-
radas cinco v___s por semana no
Laboratório de. Parasitologla da
Faculdade Niv-lonal de Medicina
onde sc poderão colher mais am-
pias informações, das 13 às 14 ho-
ras, A nrlmclra aula será dada no
dia 2 do maio às 14 horas. .,

¦ CENTItO 115 ESTUDOS DO
HOSPITAL DA GAMBOA — A
diretoria do centro de Estudo» e
Pesquisai do Hospital da Gamboa
convida para a reunido do dia 23•dé ah.ll, ts 8 horas, com a sc- *,'
guinte ordem do dia: Radlogra-
fias: 1) «Fli.ul.s artérlo-venosas
rerldlvantes perimaleolares" —
Pr. Rubem C. Msyall. 2) "Me-
gaureter* e prolaps» genltal" — •
l-r. Faúslo V. Lana. Casos Clinl-
cosi ly <• Gangrena- gaiosa p.s-traumática" — Drs. Carlos Rogé-
rio D. Teixeira e Rubens c.
Mayall, 2) "Slndrome de Strln-
Leven^hal. Apresentarão de 1 ca-
so" -r- Dr. Ivan Lem_.ru.er".

CENTRO T.E ESTUDOS DA BE-'
NEFICÊNCIA PORTUGUESA —
Beune-se rio d:« 27, qiiartn-lclra,
as 20.30 horas, cm sua sede na rua
Santb Amaro, 80, o Centro de Es-
tudos da Beneficência Portuguesa
para tratar da seguinte ordem do
dia: 1) "Centros de Rccupcracío",
Dr, José Afonso Zugllanl; 2) "CSn-
cer da Tlrcõlde", Dr. Aloyslo Mo-
raes nego; 3) "Estudo de um caso
clinico", Dr, Agnese c Sou_a Quei-
rp_. Na sessão será feito elogio
póstumo ao prof. Maurício Gudln
pelo dr. Aloyslo Nelva Filho. No
mis de maio será levado a efeito,
todas as quintas-feiras, às 18,30
horas, "Curío Equilíbrio Eletro.
ííttco" pelo dr. Cabral de Almel-
da. Em Junho às 4as. c 6as. fcl-
ras, ás 18.30 horas, Curso de Elec-
trocardlografla, pelo dr. Mauro dc
Sou» Marinho, Inscrições abertas
na Secretaria dn Beneficência
Portuguesa, com o sr. Waldemar
Pereira, tel.: 42-0609, franqueadas
a médicos e doutorandos.

ROC1EDADE BRASILEIRA DE
CANCEROLOGIA — Reune-se no
próximo dia 28 de abril, às lt ho-
ris, na auditório do Instituto Na-
elonal de Cáncir (.. praça da Cruz
Vermelha), com a seguinte ordem
do dia: dr. Sá Earp — -nemor-

O UJR E X

raglas pós-operatórias", dr. F.«.llclano Pinto — «Progressos na
cirurgia do sistema nervoso — Ro-
teiro de viagem".

Um técnico examina a su-
permeie de um espelho do 91
centímetros dc diflmetro, a ser
usado na 'câmar^. 

de televisão
que será levada ào espaço porba_.es sem. tripulação, com
o objetivo de fotografar e te-levisar o sol 'e- outros corposcelestes.'Os lançamentos em
questão serão' efetuados, em1961. O projeto, chamado Es-tratoscópip II, é administra-,dó_pela Fundação Nacional deCiência e pelo escritório de
pesquisas da Marinha dos.TSs-tados Unidos. O espelho, íà-bricado pela "Corning' GlassWorks" de Nova Yoi*íc, pesa123 quilos e tem 12 centlme-tros de espessura. • O peso dosinstrumentos telescípicos a

serem levado." ao espaço pelo/balão será de 1.800 quilos.Na série de testes chamadaEstratoscópio I, levada a eíei-to em 1959,' foi enviada ao es-
paço uma câmara telescópicade 30 .centímetros de diâme-tro, que atingiu a altitude de24 mil- metros. Uma equipede cientistas, chefiada pelodr. Martin Schwarzschild, daUniversidade de Princeton,acompanhou a série de vôosentão realizados e controlouas transmissões de televisão decircuito fechado. A câmarafoi manejada do solo, por meiode controle remoto. Nos vôos
preliminares, em 1957, o sis-tema de localização por con-trole remoto não foi usado.
(USIS)

SOCIEDADE MÉDICA DE PE-
TRÓPOLIS — Esta sociedade fará
realizar um Curso de Atuallzaçüo
Médica, ministrada nelo grupo ria
Cínica Santa Marta: drs. Caio
Vlllela Nunes. Nelson Grar-i Cou-
to. Enéas Balesdent. Isaac Faerch-
tein, Pedro V. Carvelho, Séreio
Teixeira. Nelson VIdpl. Ed"-->r
Fontoura, PeHro Samoato. A. OU-
veira Lima. Horário rarraooMso,
Barreto. Neto, Joüo Pinho Filho,
F. Snlnola Dias. Benedito S. Arou-
Jo, Roberto Menezes d» Oliveira
e W. Kfsschinbevsky. O referido
curso terá Inicio cm 10 de maln,
constando de 14 aulas, sóbre tr-
mas clínicos atni»'«.

""URSO TlAirro nv, '.t.i.CTI.'..
r-ARDinCRAFIA *_ VECTOCAR-
DIOGRAFIA — E-tSo «hertM ,-s
Inscrições nara o Curso Básico rie
E!cctroei.rdlogr.".fle. » Veetorra--
riiografla, da F_coIi-. de Anerfel-
coamento M'dlro d-. Pollclinlca
Ger.tl do Rio rie Junelro. ftste
curso ser* Inlelado e. 24 rio mrren-
t» e será nrlentario nelo Dr. A.
A. Vllleln, Diretor rio Df.?rtamen-
to de Cirdlolopia, inscrições e ln-
formações a Av. Nilo Peçanha. ns— 10.» anri.tr — telefone: 32-0775
das 9 as 16 hnri>«,

- *. ? *

T.OMEi-.Ar-EM A PEDIATRA
BRA'.ILEIr_^ — O embaixador
rins Estados Unidos, sr. John M"ors
Cabot. ttr. entrega na serie da Fm-
baixada de seu nais. do certlfl-
cado com que a Academia Norte--Americana de Pediatria constituiu
o Brasil seu 11." Distrito, enulpa-
rando a Pediatria brasileira à
norte-americana, e elevando êste
ramo dl medicina na Brasil sò-
bre, todos os demais da América
Latina e Canadá, oue Integram,¦ em conlunto, o 9." Distrito da
Academia, A homenagem prestada
pela medicina norte-americana à
brasileira foi oficializada no Con-
gr esso Anual da Academia Norte-
Amerlcnna de Pediatria, .lallzaria
cm Chicago r T de outubro rie
1059, como reconhecimento do alto
grau a o.ue atingiu a Pediatria no
Brasil. Recebeu o certificado o dr,
Rlnaldo de Lamnre, presidento do
novo Distrito, que resoondeu às
palavras do embaixador John
Moors Cabot, frisando ser uma
grande honra para a Pediatria
brasileira a homenagem recebida.
Compareceram A cerimônia o Vi-
ce-PresIdente do Dlttrito, dr. Luiz
Torres Barbosa, o tesoureiro, dr.
Otávio da Veiga; e o presidente
da SeçSo Centro, dr. Álvaro
Aguiar. No próximo dia 27. a dl-
retoria do novo distrito celebrará
a homenagem recebida com um nl-
moço no Hotel Miramar, a scr pre-sidldo pelo Embaixador Cabot.

Novo filme
de Mande
Van Doren

PARIS — Míimio Van Do-
ren foi escolhida para a in-
tcrpretaçâo do filme "La Ro-
quine de Buenos Aires", co-
ndjuvada por Robert Manuelda "Comédic Fiunçaise".

População dè Londres
: protesta contra o ruído

LONDRES, — O ministro daAviação Civil, Mr. Duncan
Sandys, permaneceu há diasuns vinte, minutos na entrada
de sua casa;' vestia um pija-ma azul, calçava chinelos ver-

.melhos e* tinha um robe de sê-da azul-maririho. Tinha osolhos cansados de sono e mui-ta dificuldade no falar, o quedenunciava um brusco desper-tar.
Realmente, umas sessenta

pessoas se agruparam diante_da casa de Duncan Sandys,na silenciosa Vincent Square,armados de cartazçs, írigidei-ras, tampas, latas, reco-recos,assobios e aparelhos apropria-dos para medir a intensidade
do barulho. '!m

EstaVa protestando'porque ànoite não podiam dormir, gra-ças ao barulho incessante fei-to pelos aviões que partem e
que chegam ao aeroporto deLondres.

Com o estardalhaço que fi-
zeram, Duncan íoi forçado a '
abandonar os braços de Mor-
íeu e apresentar-se à multi-
dão que o chamava. Surgiu
diante da porta com um tlmi-

, do sorriso: "Bom dia para to-
dos", ousou dizerr

Nps cartazes lia-se; o pro-testo "queremos dormir" e o
pedido (Ao grupo dos aviõesa, jato) "Nada de vôos notur-nos". ,. • .¦'":'¦¦. y'. • -.çis ou' três' dentre os. mani- .
festantes1, se aproximaram de
Snndy.. o pediram desculpas
por o haverem forçado a umbrusco despertar e depois per-guntaram-lhè "se nao seria
possível fazer algo por eles".

O secréfário da Sociedade
contra o barulho, Mr. Connell,
apresentou ao ministro umaparelho para o registro dossons, e o' pôs em movimento.
Naquele momento, em Vin-cent Square se ouviria mesmoo barulhinho de_u'a moscaVoando.

Mr. Lebnia David convidouo ministro para pernoitar em
gualqúer uma das casas de
Stenweli, o bairro próximo doaeroporto. Somente assim po-dera ter uma idéia do rumorinsuportável causado pelosaviões.

Duncan Sandys respondeu
com um sorriso: "Obrigado
pelo convite; vou pensar nis-so". Depois explicou quo êledeve pensar nos habitantesdos bairros vizinhos do acro-
porto, mas não poderá se es-
quecer que Londres "é uma
das cadeias do sistema mun-
dial de comunicação aérea".

Neste ponto surgiam trés

S
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policiais: queriam dispersar
ps manifestantes, mas Sandys
lhes pediu para desistirem.
Agora _á estou acordado, enao me aborrecem mais", dis-se.

C ministro, depois de ter
prometido interessar-se pelocaso, saudou os manifestan-
tes.

"Até logo, e obrigado porterem vindo me visitar" Dc-
pois virou as costas, fechou a
porta e provavelmente íoi de
novo para a cama."..

O carioca desperta hoje com a
sensaçáo fellr. de que a sua Cl-
dade Maravilhosa eslá enfim 11-
vre désac Jugo tremendo quo, era
a presença, aqui, da aede do go-
várno federal.

K' possível que isso In* desse
prestigio pollUco e diversos me-
lhoramentos materiais, mas nio é
mchos certo que lhe trazia náo
menores ânus como a instablli-
dade administrativa, resultante da
precária sltuaçáo dos prefeitos no-
meados pelo presidente dl Repú-
blica, com aprovaçáo do Senado.

Vale a pena considerar que des-
de. oi primórdioi da colonltacáo,
já o Rio se impunha pelos seus
encantos e lituaçSo privilegiada e
o l.o governador geral, Tome de
Sousa, que entáo o visitou, em
carta ao rei de Portugal, lamentou
nSo poder fortificar a regláo,
por nfio dispor de elementos, mas
pedindo ao soberano que enviasse
para aqui "gente honrada e boa".

Mercê de suas condlçfies peculia-
res, foi éle se desenvolvendo, até
quc se tomou possível a Estácio
de Sá fundar aqui a cidade dc
SSo Sebastlào do Rio de Janeiro,
a l.o dc março de 186-.

Continuou o Rio em seus pro-
gressos e assim foi a capital do
Sul quando sc repartiu o governo
geral c a 27 de Janeiro de 1763
era ela escolhida para sede do
vicç-reinado, transferida de Sal-
vador para esta cidade.

Quando chegoj a íamilla realtangida do reino, fêz-se uma ten-
tatlva para que voltasse a Bahia
a scr a sede do governo,, mas o lu-turo d. Joáo VI preferiu o Riode Janeiro.

Consolidou-se a situaçáo dêste,
criou-se o Município Neutro em1834, depois transformado em Dis-trito Federal com a proclamaçâoda República.

Mas o Rio continuou a ser oRio, com os seus encantos e cos-tumes característicos, sem tomarconhecimento maior da corte ouda capitai federal.
Ao contrário, impunha aos go-vernantes, qualquer que íôsse o

ASSOCIAÇÕES
INSTITUTO . HISTÓRICO PGEOGRÁFICO BRASILEIRO -De acfl;do com os arts. 5. c 64

•m_.jw.li. E5tai.ut0»e1 o institutoHistórico e Geográfico Brasilei-ro, por determinação do seu pre-sidente. embaixador José Carlosde Macedo Soares, vai realizaruma assembléla-geral no próxi-mo dia 26. às 15 horas, em auasede,' à Avenida Augusto Severo8. Caso nâo haja número legalae sócio, a reunião íar-sc-á, emsegunda convocação, ás 16 ho-ras do mesmo dia e no mesmolocal, .

Ella Fitzgerald estréia dia
25 no "Golden Room"
do Copacabana

Confirmada a estréia da
cantora Ella Fitzgerald no

, "Golden Room", no dia 25
.do corrente, ¦ marcando a
abertura da "saison" carioca
de 1960. Ella virá acompa-
nhada dó. conhecido bateris-
ta Gus Johnson, seu "mana-

.ger" Norman Granz, nunyi
-.comitiva de 8 pessoas. A tem-
porada de 7 dias que Ella
cantará no Copa, marcará o
inicio da vinda de uma sé-
rie de cartazes internacionais.
e seu empresário no Rio é
Carlos Machado,

DADOS BIOGRÁFICOS
Cantando há 25 anos,. Ella

Fitzgerald chegou a se tor-
nar uma "tradição de perfei-
çâo". Quase sem exceção, El-
la é reconhecida pelos seuscompanheiros artísticos, crí-
ticos musicais e o públicodiscriminador, como sendo amais distlngüida cantora no

m. .ci/*». pwpV.
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Isto é realmente um 
'elogio

para uma mulher tímida csem afetação, simples comoé. Ano após ano, sua voz setorna mais rica. A qualidadede Ella é ser única, suatécnica instintiva é remarca-vel e seu verdadeiro "ouvi-
do" é tão exato que òs mú-sicos afinam seus Instrumen-tos pela voz dela. Seu ira-seado é individual e .aparei.-temente sem esforço e estra-nhamente certo. O "som" dc

Nsua voz continua a ,produzirondas de aplausos da partedos críticos mais exigentes.Um escritor chegou a decla-rar: "Ella Fitzgerald é o He-mmgway das cantoras",
VIDA SIMPLES

Nasceu em Newport NewsVirgínia, filha de modesta fa-mília. Scus pais morreramlogo após seu nascimento. Foicriada por uma tia como umade suas filhas. Em 1935. com- 35 anos de idade e residin-do em Nova Vork. começou
a demonstrar aptidão peladança e o canto. Por in-sistência de amigos se ins-
çreveu nas audições semanaisde calouros no "Harlem Ope-ra House". Decidiu competircomo dançarina. No entanto,
quando "a noite fatídica"chegou, ao ser chamada pa-ra b centro do palco, numteatro superlotado de gente,seus joelhos começaram atremer tão violentamente quecla tomou a rápida decisãoae Lãular ao invés de dan-çar. A canção (nâo ensaia-dal foi a agora esquecida "Ju-
«_¦ . ...,,.• ___ia nunca a «rs-
quecerá. Para sua surpresa
ganhou o ambicionado prê-mio de 25 dólares. Mas suamaior sensação chegou algunsminutos após, quando o fina-co chefe de orquestra ChickWebb veio ao fundo do pai-ro, perguntou pela moça eofereceu-lhe um trabalho devocalista na sua orquestra. Foi,entáo. que começou a dewn-volver seus talentos inatosde cantora.

CANTO E SUCESSO
todo o tempo livre que ti-J»ha era dedicado a d_t«faras ca_.çô« __. momento * a'ouvir e imitar os ____&_____»->ta.ts.ij da iccquefsra. Tri*arHSS* d«p___. em S838 en~.

quanto ainda «tm Wehb, í»5- 
'

fou » fama a© •werrv-c? e
f?*rir *"A-T__*et A-T___k«f.

,E?n wfiiida * tràjE__ «* ibsk ta ffiart* <íe Wtòbe, ietEga

________T___fc

. VM ". ':.S

^______:::_á________________________H_?;I

____T-^l_______________r -' §_s! £_ü___________e

__________ '__________ _¦

Ella Fitzgerald .
Dia 2j ertará entre nós

conta da orquestra. Teriacontinuado com a mesma, nãoíòra a chegada da Guerra ea maioria dos seus membros
terem se alistado nas ForçasArmadas.

DISCOS
Através dos anos Ella temse tornado mais conhecida

pelos seus discos. Entre as
primeiras canções que lmor-talizou, encontram-se "Into
each hfe some rain murtfali", "How high the moon","Oh, Lady, be good" e "Stone
cüld dead in dc market". Em1956 sofreu mudança radical'em sua carreira, ao se trans-ferir para a gravadora deNorman Granz, seu atual"manager". Embora reinan-do como a numero um do"jazz", Ella tinha pouco su-cesso no campo da música
popular. Somente ocasional-mente gravava uma balada.Mas, cedo, seu público au-mentou aos milhares, em fa-ce do impulso que lhe deu oempresário Granz- Seu pri-meiro álbum na marca "Ver-
ve**, (sem representante noBrasil) "Ella Fitzgerald sin-
«s thei Cole Porter song look"foi aclamado como um "clás-
sico". Continha 32 cançõesde Cole Porter e a leitura decada uma, na maneira sensi-veí e suave de Ella. introdu-ziu-a a uma vasta parte do
publico que nunca atiles atinha considerado como umaintérprete de texto de can-çao por excelência. Após agravação de "Ella Fitzgeraldsings the rodj-ers and nartsong look" sentia-se igual-m*nte à rontadte nos elfígan-les rc-í-uianiéi e conhífeidos"níght clubs" de hoíéii, co-mo eva "jaa-dubí".

O PÚBLICO
A mais SjspseTtaoít mudan-

Ca para __..a foi o seu pübli--o. Onde a nta* era solicitada
para cantar quase _ju«. ,ò-meíite "jau"*,, sgar* n públi-co pedia ístoS»» * rar.çôe.Má_____e_)£____, Como Bla úh:"Eu se_»pr* jjuJt «at*. 0 ^ias a .cheítlsáf. se ¦ponta. M*jme ociâ que 

'tnmea mts pm-tUxstan càat-Jee* niilTiMiiiUli«s sstSn* cajtur nava fcssai-a

regime, as suas opIniAci e assim
se fiz no Rio, em. grande parte,
a vida política do pali.

Daqui ae irradiou o movimento
da Independência, a abollçáo da
eicravldSo teve no Rio o seu maior
fator e aqui ic proclamou a Ri-
pública e liso para nio referir
outros pronunciamentos nio me-
nos significativos.

Centro cultural do pais, para
aqui convergiam as Inteligências
que desabrochavam na província e

, a par disae desenvolvimento in-
telectual exp»ndli-se a lndúsfie
e o comércio, tornando-se o -Rio
um grande empório e a metrópole
grandiosa sonhada pelo seu íun-
dador.

Durante o quatriênio de Rodrl-
gues Alvea o Rio transformou-se
completamente e graças a Pereira
Passos, Osvaldo Cruz, Krontin,
Lauro Muller e outros, tornou-ie
procurado -pelos estrangeiros, nio
mais temerosos das suas condi-
çoes sanitárias e encantados com
seu progresso urbanístico.

Retocaram-se, aperfeiçoaram-se
os scus atrativos naturais, os ele-
mentos de conforto e assim maisse destacou a primazia Já alcan-
cada. _,

H4 quase dois séculos capital
d<S pais, a cidade estranhará semduvida a modificação brusca quehoje se inicia. Mas balanceados
os prós e os contras, a conclusão
c que foi benéfica para os ca-riocas a mudança que ora se pro-cessa.

N»3 será sonhar de mais quco Rio restabeleça muito do seufeltio de outrora, que seu povoconserve .ou restaure vários deseus costumes e usos tradicionais,
que sempre constituíram alguns deseus melhores atrativos.

Cidade Maravilhosa e livre oRio poderá moldar sua vida 
'fu-

ura de maneira perfeita, possibl-ntando o seu maior engrandeci-mento material e a felicidade doPovo carioca, dcnomir,_çjo ca-racteristica, sem nenhuma vanta-gem em ser agora'substituída .

~ ¦ N. C .

deTctp\^°J,a__academiasUi. LETRAS DO BRASIL — No
sPuraX'_,_?_S4áb2d0 .5 » ¦»"»• «S
»rt..(5ed9_,*,Avenida 13 de Maio.edifício Darke. 2.. andar, vai reu-
rio".!..8, 

Feí!era_ao das Academias".« Letras do Brasil, sob a ore-
. ™nra_._.,° âesembar'«ad0'- Cris-

L C_st*_*° -Branco. Após a ses-s5o ordinária, o almirante Césarda 
Jo„secai da Academia Cearei.-

_?, A_re,ras: íara umaconferén-
eaaS__ibtreer.t?ra";arlnhaBra!Ílelra

DO BEM VESTIR
? Sim ousar converter-nos em árbitros da m-o-i, diríamos çue a

garota-propaganda do teatro das SM. feiras (_ll hi — (inal |_),
urge, sem perda de tempo, reter a sua tltgáncl». Que no dito ll*
petáculo- rr. de dar pena.

* * * '

AINDA DO BEM VESTIR
¦tm- ralando em lliglncla, no c»nal I, o Jacinto e o Zacarias »pr««

sentaram n último grilo da moda parisiense, colslnhas lindai (Ge-orgia, Pauü, Jacqurllne e outras) alegraram ,\ nos_a modesta tela,
espef.aln-ente quando apareciam em closi-up, n;oitrando m c-rai
lionlt.-,, niir Deus lhes deu. Porque, quanto j. moda propriamentedita, pou.o se riu: o escuro dos vestidos sumia no nrg. ume da cor-
Una de fundo. Af madimes perdiam os detalhes e cs nsraunjoi
rao podiam faier um exame mais detido da cabeça .iu, pés.

X. .: >.

TITIO A SÉRIO
? O "tttlo" HeUo Ribeiro é dos que funciona na base do orô»

publlclt.l.lo, despejando toneladas de anúncios em cima dai pobrercrianças qut-, lncaui_n..nte, rétm o seu programa, sexta-feira San-ta, adotando um ar de gravidade, compatível com o recolhimento
do dl», a Vtltto" s-jrgtu diante das eámlraj de fatlota escura, ter-no e .canil»», s-ú lhe faltava a 'gravata branca para completar aindumentária de "apachi" arrependido

* * %
CULTURA

.Km nntérli de deformaçáo de gosto e lnntlUdsde de Inrorm^
çâo cultural certos •¦prog.ama.v de tv para criança táo verdadeirascscol.u de .mburieclmemo a,domicilio, i

MELANCÓLICA ALTERNATIVA
Aos sábados, a j-raça e o interesse do "Pradlnho" do TeâUli*(canal «) continuam fazendo "forfalt", lnadelivelmente. E a gen-te muda de eitaçio.

Mnda.em pura perdi! no 13, um fllmeco da Uisle, un», série
quadrada que nem mesmo arr.-sricano suporta. E no 9 o progra*ma do Manuel da Nóbrega con.irn.ava a lmpresilç de que astais férias, que anuncia para breve, serio duplamente salutares!
para éle e parj nós. t

rortanto, desligamos e fomos ler Jornal.. • '
A 

'

* * *
RECONCILIAÇÃO

O excelente espetáculo proporcionado pelo "T-atrlnho "Trbr
de domingo último recompensou-nos de muitos logros em busca deespetáculos de boi qualidade.

* * *
MELHOR SORTE

CONFERÊNCIAS
*.Vh0S,?FlA PRIMEIRA" _Será realizada domingo próxl-
H»m_Mrt?rf horas' no TemPl0 d»Humanidade, na rua- BenjaminConstam. 74 (Glória), uma conte-
£n_CUcP_blica s4bre ° "nta su.
151; ,$. orador o sr. AugustoBeltrão Pernetta.

VÁRIAS
PRÊMIO EUCL1DES DA CUNHA~ A_Casa. de-Eu**lldes da Cunha,em S. José do Rio Pardo, Já

lr.r B-_l.,M_.rl«?" ao» candidatos
fSil MMO_fneUd" à* Cunl,aCrS 20.000.00), com encérramen.
Irtt, de. d*«n'Bro. O aludido
prêmio será conferido ao melhortrabalho escrito ou divulgado (ll-vro ou folheto) durante o ano eq-_.e«.tr.,e f!e. ProbIemas sbcloló-giços brasileiros. Para maioresdetalhes os interessados pode-r.ibJe .«Jlflglr A Diretoria da Casa'de Euclidea d» Cunha - 85o José
p.,.S°_Pa_.2° J.*-lnha Mogiana)S______9_. -ü i J * ™*MV \_-n-inar-j .Estado de Sáo Paulo.

O estranho...
(Continuaçto da 1.» página)
ta. o .homenzinho foi abrir emais dois personagens entra-ram.

Um deles foi reconhecido
por Sanderson como o secre-tâno de sir John. Como o si-iencio já começasse a pesar,ele se adiantou e crisse:"Capitão Sanderson, la-mento que nâo Unhamos sidoapresentados nn «.ahinoi» .i«
sir John. Chamo-me Blake"èeste é mr. Savorski. o lntér-pretc. De ora em diante, éele quem está encarregado dedar ordens. Lamento, por ou-tra parte, que tenha havido,uma ligeira alteração nos pia-nos de veio, pelo que deve-mos decolar imediatamente.

O avião já eslá em perfei-tas condições. Servlmo-no.i
x ,l_ma ..inta de secamento'rápido..."
"Tinta? Quer dizer que pin- .taram o avião?" ¦— exclamouSanderson.

, 
"Oh, nao lhe disseram na-da? O avião voará com as có- '

res da Polônia..." disse Bla-
-Ci.

"Um momento — interpôs
Sanderson — essas condições
não figuravam cm nosso con-
trato..."

"Não se aborreça — cortou
seu interlocutor, "Além do
mais, seu vôo será coberto por
caças nos momentos mais sé-
rios." i

Amanhã: "Corre o primeiro
sangue".

(Copyraght Keystone — Ex-
clusivo para o Correio da
Manhã)

? Vimos um sambista que atende pela alcunh . esquisita de "Cx-
sollna". Pelo laicnlo qur parece ter ben.' r.icrrt. um melhor apro-
veltamen-o de suas qualidades de bom cantor e comediante es-
pont&neo. •..." . ,.

O RETORNO DE MAYSA
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Maysa está de volta, trocando o Posto 6 (que lhe
deu fama) pelas águas paradas da Urca. Bom sucesso.
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WD A CATÓLICA
SANTO ANSELMO

Nasceu o Seinto no Picmon-
te, em 1033 e aos quinze anos
quis ingressar no sacerdócio.

Procurou um mosteiro, mas
náo tendo o consentimento pa-terno foi recusado oelo abade.

O abalo que sofreu foi tal
que adoeceu gravemente, fa-
zendo então promessa de en-
trar numa comunidade reli-
giosa quando se restabele-
cesse.

NSo cumpriu, entretanto, o
prometido, passando a viver
vida mundana c abandonando
os estudos.

Sendo o pai multo rigoroso,
Anselmo abandonou o lar e foi
morar em Borgonha, ali vi-
vendo trés anos.

Conheceu então o monge
Lanfranc, com éle recomeçan-
do os estudos. Voltou-lhe o de-
sejo do sacerdócio, recebendo
aos 27 anos o hábito de Sio
Bento.

Partindo Lanfranc paraCanterbury, Anselmo ficou em
seu lugar, como abade.

Dedicou-se ao estudo das
Sagradas Escrituras, eiercven-
do trabalhos teológicos.

Nomeado biíno de Canter-
bury, em substituição a Lan-
franc, só tomou posse quan-do o rei Guilherme prometei,"restituir os bens da Igreja.

Faltou o rei A palavra, tra-
vando-se luta entre eles, sen-do o bispo obrigado a fugir
Para a Fr^nris

Segue depois para Roma,
sendo homenageado pelo Pa-
pa.

Morrendo o rei, voltou San-
to Anselmo à Inglaterra, ali
falecendo em 1109,"Não nos cantemos nun-

ca de fazer o bem e Deus
estará sempre conosco."

D. Bosco

balada. Agora <*)ue parece
que é isso que eles querem,
eu me sinto muito sattsíei-
la".

"TOURNÊES" e filmes
Sob o patrocínio de Nor-

man Granz, Ella íéz Vetrlai"tournées" pelos Estados Uni-
dos e Europa, aumentando
seu gabarito mundial. Entre
outras gravações iuaj encon-
inimoj ~&m and Louis","Ella and Louis igaln", "jar*
a lhe Hollywood Bowi","Dia and Bilíi.,** Iike so-
rneone in love", "Elia Fi_z-
getraid jings •_._« Duke Cliaf-
ton song looir, e "Ella Fitt-
geraíd tíngs the h-víng Ber-
lin tonx -C»ok". Entre via-
Een». «ntrtiat <_« "nithi
clubs". aprfsentaçôw «n ie-
Sevi-Jo * teuóts A* gravai-
rf*. Bia Ui duu jjfilfafa»:-Pete Xeayi blues" . "St.
Louií bkie*** «a seja. a histó-
ti* to W. c Kmàj;

SANTOS DE HOJE
Acindino, Sulpicio. Servi-liano, Marciano, Vitor, Alice,Inês.

MATRIZ DK SANTANA «- No
domingo prOxlmo reallurr-^.-i
ntmt* matrli a Comunhão Pises!
«J« tftdas at Irmandade! da ptri-
quli, r.a Mou da* t horas. A* se-
Ehorii e- «» ¦ i -,— dai .r.f -r. .-• tn-
tldadta tomarSo parta no trldso
preparaiório a umt rialliado ptlo
R. P. Cullherrmt SJ-Í tio» (im.
.:_-*_.-. -.t _. hrerna, na Ctpti*
6* S. Ana. Seri _leMrr.voi.ido o
««ruír.tt t«m*rio O .»,,,,,,^-,_. .
da homem _n*d_T-_; tnnmttn
ine__«.>_**cÍ7t!' A pimitwte da *td«

MISSA DK NOSSA SENHORA
DAS GJ.AÇAS „. Mrr.talmer.i*.
wm tr..r-> dc <.»-. o' -t 6m Ns*»*
S«Jií«ir* e** Gr_ci« n.___4* tele-
brar misaa *m irtesiçâo *» mil*-
fro«a Safira. No tesnvnt* m*« n
ato rcrtiKS» «ri ».»•_. .- noi».
às s toTAt, n* Itreí* a* ittit,
r:... i-, t Santa BMflH, a» r**
a* Alflr.defa, Sll

MISSA DA PUNHA, Rr VJTd-
íü_>^l__G*iUA DE -**G »T^-*-
CTSCO Ot, PAULA — Cons* -ts.
í*_«sát_ t_s__s» r-t íh_s» « «*ÍMS*
m*firVe-**tsi*Ttm «mmt* t:-,£»tm _•-
J»*raTé nttxii t t**t* tia ptetamir*staeíseS» tataA* rm _},_ w iv _.
t*f***tt*4e mtut' t* **t*t.:«aA*t»«***-•*» €a l$rtU, ter* í, __» t*.
fasmmtfrt eemãsese •_ **«*_!.»!>
ú* tttetrt __» Ptans*

tm ¥_5Af__. * j-itai» ísmw-» 6*Vtm* tenha*• e* Per. « ? imi*.

brada 4s 10 hora» HO swullr Cos.
vento qv.t * t> limhoíi) dn Rslido
c hoje ¦•.,¦•¦!¦»-. nirlonal. Aqui,
no Rio. * menr.i hora, <-«!ft.7*>
• ' a missa r.a Ipej, <i» Sio Fr»n-
r\tr_it d» Pau:», por lr._ci_.tva íleej»
e»o.«_bi» r«id_riíH re» Rio,

Para * i<_»*i.ld__« Ottlt »-'¦ a
Comtssio orsknltidora da latia
rnr.-.-liv.í O _.':.'" f, ¦; ,-»:rr.» tf-•¦'¦¦* dot *¦- ¦' :¦' .- d* Ma.
rinha « etpinia.tít,l*t,te «at»,
P_r_ f»l«hr»r í tn:__í. catwndo *o
mor;»* b»n»_l!tire. D Jujf.i.« f»m-
lltlto proferir o pinecirieo 4* p*-
Atomlt* do HrJ-o do Ruplílto
Santo."Poppea
Imperatriz"
será rodado
em Paris

PARIS — **Popp*s Tmpe-ratrit" _ 0 _|t,ik. __« i»v«
fume qu* **rt rodaio no pffrxkm vtrlu p*r MmUt Band,
ttt*T.ttnvenui de vo.1* » Koi-
jyVWXt,

Juébt NrrwMj ,j_-4 «, jppç!<U Pttpçm,
O» ttíÊÕm <in fílm* He»***<. fWtft» ««'R<i«s». «_q-j«n-ia tem-tsí _sf*rB__i ptrio tmm*

*i*»tío« tm têtüri -$ és P*_4*..
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MtlSICA
MAURICE RAVjújl

TEATRO
Jeux d'eau, Mlroirs, Sona-tine, Oaspard dc la Nult, paraplano, se sucedem ao inicio doséculo. Depois, enquanto lía-vel çompõo o ballet Daphnls

et Chloé, predomina, cronolò-
Ricamente, na sua produção, amusica vocal.

A primeira obra para teatro
do Ravel, L'IIeure Espagnolcgue, na última temporada,o Municipal nos apresentouíoi precedida de estudos,mie vieram constituir, por suavez, composições definitivas.Sao as curiosas Hlstolrcs Na-turcllcs, sobro texto de JulesRenard, onde, diz-nos RolandManuel, "o futuro dramaturgose ensaia para a declamnçãolírica. Declamação quc preten-de seguir as menores inflexõesda linguagem falada: mas,além disso, quer permanecersempre expressiva e melódi-ca- O espírito incisivo, a sen-sabllidade inumana que ani-mam a fantasia de Jules Re-nard convidam Ravel a agu-
çar sua harmonia. "Em Gril-lon, uma das págL/is das His-tolrcs Naturcllcs o acordo dequinta aumentada se apresen-ta primeiro só, e depois nosrevela sua origem, que é o'acorde de décima .primeira.

Antes daquelas composições
filanísticas que se situam noimiar do século, Ravel com-
pos, também para piano, aPavane pour une infante dc-rume. É a primeira obra di-vulgada do mestre, que êlemais tarde repeliu, certamen-te porque, pelo seu tom ro-mantico, de tanta espontanei-dade expressiva, discrepavado clima de suas composiçõesulteriores. A\Pavana resiste,entretanto, ao próprio repúdiodo autor. Caminha a melodiaindependente, pelos vários pia-nos harmônicos, e essa harmo-ma já nos oferece "trouvall-
les" características de Ravel.É ainda digno de nota que aPavana haja sido escrita ini-clalmente jiara piano, porquea disposição da linha melódi-ca, em relação às outras par-tes, que lembram "plzzicati*.
é francamente orquestral. Delonge, perpassa nessa obra
Íjlácida 

uma antecipação deazz.
Já a composição pianísticaque se segue, composta em ..1901, é uma obra-prima repre-sentativa; Jeux d'cau. Dedica-

da a Gabriel Fauré, mestre do
composição de Ravel, no Con-florvatório de Paris, traz co-mo epígrafe o alexandrino deHenri de Régnler: "Dieu flu-vial rlant de 1'eau qui le cha-touille" — onde se depara
uma das chaves da estética d»Ravel: como o compositor sedesprende, sorrindo, das emo-
ções quo sua música provoca,mantendo a pureza impertur-
bável da forma em meio a fer-vorosas mas sempre equilibra-das expansões emotivas.

Na sua liberdade c fantasia,nssenta Jeux d'eau em uma cs-
truturti fundamental de sona-ta.-.,É francamente tonai, es-Cçdto cip um mi maior que-t" como- acontece via de regraajós tons da obra de Ravel —
ignora a distinção com o rela-twoi. menor, Enquanto, a mãodireita adejaem arpejoâ cris-
talinos, a esquerda estabele-
ce.,pedais'^.htirmônicns,. ¦ ê- ¦ a
coitiposlçSd* c ii jo caráter" geral

HÉRNIAS
Fundai ds vários modelos

V para todos ot tipos de
HÉRNIAS

CASA NEIVA
RUA DOS ANDRADAS, 49

Pata:-43-1794 ' , 71040

Louças è
aluminios
Cdrf"rém no

O DRAGÃO
REI DOS BAKATEIKOS

RUA LAROA, 193
Em frente à L!ght

Entrega a domicilio
55588

Seu Filho é
Uma Criança

Envelhecida!
N3o hi nada mais trágico:

Uma criança em Idade escolar
abatida, nervosa, desgastada co-
mo um adulto envelhecido. Uma
criança fraqulnha precisa recupe-
rar tuas forças enquanto * tem-
po, para que nilo sobrevenham
sério* problemas, dc difícil so»
luçflo, eom o seu crescimento.
Para seu filho, siga você tam-
Mm o que milhões de miles ta-
rem diariamente: dê-lhe o de-
licloso Ovomaltine. Em todo o
mundo, nada se compara ao po-der nutritivo dc Ovomaltine
para restaurar energias perdi-das. Fabricado no Brasil, tP- .
Igual A tua famosa qualidadeaulça, Ovomaltine contém maüe.
lelta e ovo». Ovomaltine fari
teu filho forte c tadlo. 41073
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6 "três doux" que começara
planíssimo, atinge, por mo-
mentos, grande amplitude so-
nora. Mas é de novo cm pia-níssimo, sob um desenho de se-
gundas da mão direita, que a
mão esquerda expõe um bre-
vo tema, logo retomado o am-
plificado magistralmente. Os
arpejos, c as notas duplas com
cruzamento de mãos, que'sesucedem, revelam a influén-
cia de Liszt, mas um inflexl-
vel espírito objetivo anima a
composição, que caminha para
uma parte central imprevisi-
vel, na qual o canto é confiado
ao quinto dedo da mão direita,
enquanto o baixo e a parte in-
termediária são dispostos com
meslria insuperável.

Ravel tem sido relativamen-
te pouco ouvido, nos últimos
tempos. Sua música de cama-
ra e, em especial, o Quarteto,
traduzem preciosas virtudes
de intimlsta e de técnico de
primeira grandeza. E à cena
do Municipal é mister que su-
bam os dois atos de L'cnfant
et les sortilcj.es, .que exige,
aliás, grandes recursos ceno-
gráficos. É outra obra gra-
ciosissima que, naquele Tea-
tro, quando se realizar um
verdadeiro trabalho de equi-
pe, feito à custa do esforços
conjugados e harmônicos, não
só dos cantores, devidamente
ensaiados, mas também dos
responsáveis pela cenografia, a"mise-en-scène* e a regência,
constituirá mais um teste po-
sitivo do que o nosso teatro
lírico pode fazer, se bem orien-
tado. Algumas experiências as-
sim, com outras óperas, já se
efetuaram e, via de regra, com
resultados felizes. No momen-
to em que se inaugura o no-
vo Estado da Guanabara, bem
que o Municipal poderia se-'
guir rumos mais adequados
às suas responsabilidades cul-
turais, e dar um pouco de des-
canso ao repertório rotineiro,
em troca de obras qué reque-
rem direção e produção ar-
tistica.

EURICO N. FRANÇA
j"Festival Ballet" '

Uma das figuras mais popula-res da dança, contemporânea, na
Inglaterra, Bollnda Wright é uma
ex-aluna da famosa Bambcrt-
Scholl, tendo integrado o Bam-
bert Ballet, com'que excurslonou
cm quase todo o mundo. Em
1049, ingressou no conjunto de
Roland Péttt (os "Balleta de Pa-
ris), tendo dançado papéis im-
portanto... notadamente o de
Ágata em "Les demoisellcs de la
nult", origlnàrlamente criado porMargot Fonteyn. Realizou em
erguida sua primeira excursão
aos Estados, unidos,, para, cm
1051. vlncular-ic ao "London's
Ballet". Na .companhia de Anton
Dolln, fêz sucesso em vários bal-
lados clássicos ,. e modernos —
sobretudo, no "B-pctro da Rosa","O lago dos óisnés", "Arlequlna-' dc", etc. Os dol? últimos fazem
parte do repertório com quc o"Festival Ballet" se apresentará
cm sua próxima temporada no
Teatro Municipal (estréia mar-
cada para 12 de maio). As assi-
naturas para .quatro recita» no-turnas encontram-se abertas na
bilheteria do teatro.

Maria da Penha
inaugura a temporada
da "Cultura Artística"

Para Inaugurar v« ^temporadadn "Cultura, Artística'' víol con-
, vldada a pianista' Karfr-tia Pe-nha. Esse recital cs(& marcadopara o próximo dia 28, no Tea-tro Municipal, còtn atraente
programa.

ENCONTRO DE OUTONO

UM ANUÁRIO QUE DEVE
SER ANUAL

A Casa dos arUstat vem de pu-
Mirar o seu Amiarlo de 1959, de-
pois de um illênclo perturbador

de dez anos de Idade. O Anuirlo
ganhou o formato de revista e
mesmo que teja discutível a sua
apresentaçlo, nio te poitr deixar
do reconhecer o mérito da sua
presença depois dêsset dez anoi
de escuridão.

Desde que o Anuirlo nio te-
nha aquCle aspecto cerrado que
costumam dar fisionomia aos te-
melhantet, sou de parecer que
todas as outras formas *So boas
para atender scus propósitos de
registro da vida teatral brasilel-
ra. Sobretudo o formato e o et-
pirlto mais ou menos de revista
é de todo aconselhável, posto as-
sim despertar o interina de gre-
grot, troianos e homem de tea-
tro propriamente dito.

í: de importância maior que o
Anuirlo tenha um caráter Infor-
inativo, tendo bastante funcional
e por tua vez guarde a virtude'
de ter um "livro" de consulta
obrigatória.

Nessa primeira tentativa de re-
integração do Anuirlo da Casa
dot Artistas, levada a efeito pela.
senUda vontade de ajustar e
acertar de Armando Xavier e
AchlUet Chlrol, que num vóo ce-
go fizeram o teu melhor, nio ca-
be uma critica cerrada, contudo
sugestóes, apoio e indlcaçóet pa-
ra que o Anuirlo de 1960 ganhe
sua devida dimensão e Justifique
o seu propósito.

Em que pise à distribuição da
matéria, de resto, discutivel quan-
to ao seu valor e seleção, o
Anuirlo 59, mesmo dentro de suas
limitações e preménciat, atende
em parte «ua afirmação de pre-
sença e sua necessidade de exis-
ti nela.

Delorget Caminha que preten-
temente dirige ot destinos da Ca-
ta dot ArUstat, tem tua parücl-
ração meritórla ao apoiar e re-
conhecer o valor dêste registro
artístico em fatura de Anuirlo.
Be ilida, a publicação, o que Ualt
me chamou a atcnçSo foi o re-
glttro bem documentado do ano
teatral de 1959 feito por Eduar-
do Galdo, que em futuro deve
ser, dentro do possivel, acompa-
nhado de um semelhante á bate
do reglttro fotogriflco, como foi
tentado nai páginas intituladas"Al 10 mal* (em Dfibro) do tea-
tro de 1959". Outrat tugestóet de-
verto ter feitas e aceitas, deven-
do ter endereçada! aot retpon-
sávcls pelo Anuirlo. Como por
exemplo cabe um levantamento
biográfico dai personalidades dol
nossos artistas vivos e mortos.

Esperamos que seja encontra-
da uma fórmula conciliatória de
apoio à publicação do Anuirlo,
como, por exemplo, grandes com-
panhlas e empresas do comércio
» da Indústria favorecendo anún-
cios e também o Anuirlo quando
posto à venda seduza um público
eclético, tanto o especializado
quanto o de curiosos no assunto.
Ademais todo o lucro que, por
ventura, resultar recai para a
Casa dos Artistas.

Nosso propósito neste reglttro
breve, é saudar o retorno do
Anuirlo da Casa dos Artistas, es-
perando um muito mais bem
concebido e com mais substan-
ciou matéria redaclonal, cnvol-
vendo reportagens, entrevistas,
registros virios e a parte do-
ciimcntária e fotográfica aten-
dendo e valorizando mal* e sem-
pre mais em - eficiência e pres-
tigio o resurreto Anuirlo da Casa
dos Artistas,

VAN JAFA
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CONCURSO DO "TEATRO DO RIO"
O "Teatro do Rio" promoveum concurso de peças baseado

nos seguintes dispositivos:
a) O concurso é de âmbito na-

cional, nêlc podendo inecrever-se
candidatos dc todo o território
brasileiro.

b) Os candidatos podem aer
brasileiros ou estrangeiros radl-

. cados no Brasil, sendo as peça*obrigatoriamente escritas em por-tuguês.
o cada candidato poderi con-

correr com quantas peças quiser,desde que so enquadrem na du-
ração do um espetáculo normal.

d) As peças devem ser rlgoso-
samente inéditas, nâo podem ter
sldo representadas por conjun-
to., amador, nem publicadas.o) O candidato deverá remeter
3 peça em um original e duas
cópias, datilografadas em espaço
duplo e assinadas por pseudóni-mo. Acompanhando o original, o
candidato enviará um envelope
lacrado contendo o seu nome e
endereço. Do lado de fora dêste
envelope deverá escrever o no-
me da peça e seu pseudônimo.í) Os envelopes laarados se-
râo abertos em público no dia em
que forem proclamados òs ven-
cedores.

g) Terminado o concurso sc-
. râo devolvidas aos concorrentes

as peças que nâo forem premia-, das, Juntamente com, um envelo-
Vc. contendo apreciações dobre
as mesmas, feita por um dos dl-
retores do Teatro dc Rio.

h) As decisões da Comissão
Julgadora sâo irrevogáveis e ina-
pelâvels.

i) Na classificação dos trêg pri-metros colocados não haverá pré-mios repartidos.

J) Os membros da Comissão
Julgadora deverão apresentar
seu parecer, no máximo, até três
meses .após a data do encerra-
mento da entrega das peças.k) Como prêmio ao 1° coloca-
do, o Teatro do Rio encenará a
peça vencedora, dentro do prazomáximo de um ano. a contar da
data do recebimento do prêmio.1) As peças colocadas em ae-
gundo e terceiro lugares, se hou-
ver possibilidade, serão também
encenadas, sem prazo estipulado,
reservando-se ao Teatro' do Rio a
prioridade sóbre os direitos de
representação. Caso nâo possamser encenadas, o Teatro do Rio,
como prSmio. comprometa-se a
fazer n leitura dessas peças,'comseu elenco, no teatro em qusestiver atuando, em noito de se-
gunda-feira, com portas abertas
ao público e convites especiais
para a classe teatral.

m) No caso de haver mençes
honrosas, as peças que forem
eestacadas poderão, também, serlidas publicamente pelo elenco
do Teatro do Rio.

n) Todas as peça* premiadas e
as que merecerem menções hon-
rosas receberão um diploma as-
slnado por todos os membros da
Comissão Julgadora.

o) As peças deverão ser entre-
gues até o dia 30 de outubro de
1960. Para os candidatos-dos Es-tados só serão recebidas peçascujo carimbo do Correio assina-
le. data de 25 de outubro.

p) As peças devem ser entre-
cues ho Tehtrô SSo Jorge, na, ruado Catete n» 338. onde o Teatro
do Rio realiza sua atual tempo-
rada,' ou remetidas pelo Correio
para o mesmo endereço.
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CÂMERA EM TORA PARTE
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A dupla que estatnpamot no flagrante eampestre é composta
pelas (êmeaa Isa * Jutu Onnter (genta nova do cinema alemio).
lMio Juntas no filme colorido "Dl* Ftscherln Von Bodensee" (O
Lago Encantado) todo rodada no Lago de Constança qut ramos vtr
numa apresentação da Imperial Filmes.

NELSONSEÂBRA
COM GRETA GARBO
EM NOVA YORK
O "turf-man" Nelson Seabra,

numa das suas constantes o
múltiplas andanças pelo mundo
acabou de regressar de pulo in-
teligento cm Nova York onde
esteve longamente com Grcta
Garbo num grupo de "closed
írlends". Segundo testemunho
de Nelson Seabra a grandeza da
genial sueca continua intacta —
permanece misteriosa,' bela o
dcslumbrantemente, conservada.
O mito da esfinge perdura:
Garbo continua sensação c no-
ticla nn mundo Inteiro.

'BEVERLY 
ÀDLAND

EM NOVO CAPITULO
PASSIONAL
Depois de seu ruidoso "caso*,

com Errol Flynn que morreu de
colapso cardíaco nos seus braços,
acaba de ser personagem de
outra tragédia passional com o"e-ctra" de Hollywood, William
Btancin. Sendo multo ciumento
o Jovem "extra" ameaçou Ber-
vely com um revólver de calibre
32, e numa tragédia que durou
S0 minutos, após violenti-Ia,
-i-lii -.'uí!b.\-!.i «o dupk» K-ii-í-Ii»
pela roleta rutsa. Após William
ralr mortalmente ferido com um
tiro na cabeça, Bervely (que tem
17 anos) chamou a policia, con-
tou o fato, encontrando-se pre-srnl.mente Internada numa ins-
tttnlçio para menores "para tua
proteçio", pol» acabou de no-
tlclar-se que faleceu o seu novo
namorado. De um astro a um"extra" desceu muita esta pobramoça que atende pelo nome dé
Bervely Adland.

"AOS 17 ANOS
NÃO SE CHORA"
O diretor AUted Vohrer co-

:•<•.,-•¦., » -rodar mais um ítime
tôbre Juventude na tu* Idade
absoluta na fase da chamada
crise da adolescência que narra
os dramáticos contatos dot Jo-
vens ntana *•-.;-'..'::,_ de amor
robusta. Os arUt-at tio Mathias
F.>ch« (em ev.ctfnrtt desdt "O
Amante SubUn.*".— 0*t Uefe-
A - - -¦¦•'. i n ¦, B*rt»*ra Frty, Hei nt
Droche e CU«U Uhlen.
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CINEMA
RAÍZES

(Raiccs)
tm* VirecSo de Benito Alasrokl • Superultdo * dlrffflo tíenlca dtCarlos Velo • Adaptaçlo de Carlos Velo, Manotl Barbachano Ponct,Bonito Alaírafcl. JHaria £icna Lato, Fernando Espejo « Garcia Ascot,de quatro contos da Francisco Rojas Gonzale: • Fotografia dt HansBcimler ("Nucstrn Scilòra") e Walfer Reutér (oa outrot três episódios)"?'Musica de Cuillcrpio Noricpa ("Los Vacas"), Rodol/o Hal/ttr

füutttra Settora"). Bla* Gallnrfu ("El Tuttto"), Pablo- L. Moncayo
("La Folranca"). * Interpretes: 1) Bcatri* Florts, Juan d* la Cruz,
Juan Cano; .2) Olímpia Alaxrakl, Dr. Gonzaler, Juan Jfcrna»dtr, AnottLara; 3) Miguel Anpcl Nogron, Antonla Jffcmandcr; 4) Alicia dei Lago,
Carlos Robles GU, Teodulo Gonzaler. — Produçdo Manuel Barbachano
Ponce. TeleprDducioncs S, A. (Pclmca), 1954.

O Circo Mágico Tihanyl
(húngaro), está apresentando
acrobatas, contorsionistas, pa-
lhaçcs, paradistas gregos e um
corpo de baile com 30 girls,
no seu Pavilhão na Av. Pre-
sidente Vargas.

Conhecido em toda a Eúro-
pa, Tihanyi, o grande mági-
co manipulador trabalha ao
lado de seu filho era. números
de grande sensação.

A íoto que ilustra a leffen-
da, mostra a contorFir,•""'',
írancesa Lina Lea, uma das
atrações do Circo xi... • _
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8ERGIO TENTOS — Ator —

Nasceu em Porto Aliegrc. Fêz
seus cursos entre o céu do Rio e
o de sua cidade, A família mu-
dou-se depois em definitivo parao Rio. Tem curso universitário, é
caçula e gosta de música. Foi
atraído pela música que chegou
an cinema. No tempo do Copa-Golf (famoso no Posto d pelosmeninos de blue Jean* e peloroc-fnToli) aprendeu a dauçar o
ritmo frenético e teve depois
uma "jxmtlnha" num lltaie. Até
surgir a oportunidade de apare-
cer como um garoto,que velo dos
Estados Unidos em "Alegria de
Viver" de Watson Maoedo. Depois
fêz "tsse Milhão é Meu", até al-

cançar o palco pelo teatro Infan-
til na peça de Jece Valadfto "Mc-
nina Encantada" quo ' Sanny
Cherquea dirigiu. Na televisão
participou do tele-teatro de Vitor
Berbara na tele-peça de Mario
Lago "O Advogado dc Defesa".
Atualidade: está filmando "files
Nâo voltaram" que Wilson Silva
dirige, participa do seriado da
TV "Aventuras do Capitão Es-
trêla" que Dary Rela interpreta
e dirige, e foi convidado para um
dos principais-pipéis de uma pc-
ça que vil entrar na sua fase deensaios. Sérgio Tenius é moço,estudioso e pediu para n&o revê-
lar ainda o nome da peça nem a
procedência do convite.

O prólogo na cidade, na Capi-
tal do México, parece advertir
a platéia de quo a fita nio te
desenrolará ali: edifícios, ruas
movimentadas, monumentos, ar-
te, essas imagens, com o ritmo
que lhes impõe o montape, dâo
cm poucos instantes uma impres-
sfio de ]uga — de um recuo quo
conduz a cãmera da metrópole
para o campo, de México moder-
no para o antigo. O comentário
observa que no México, "sob a
mesma luz, o mesmo aol, tradl-
ções c formas arcaicas coexistem
com os elementos mais avança-
dos da vida moderna e so mi*-
turam hoje para formar a faca
vigorosa do povo. Os Índios mo-
xicanos. que criaram na antigui-
dade essa face de pedra, cons-
tituom o elemento de base dessa
mistura". A c&mera, enquadran-
do uma árvore, desde às suas
raízes. Ainda o comentário, accn-
tuando que se verá "nos rostos
vivos a expressão do certas vir-
tildes Intrínsecas da raça: a ab-
negação, o eenttdo da beleza, o
estoicismo e a dignidade'. Dos in-
dlos, que, na civilização do Mé-
xico, são as raízes.

Quatro histórias, a seguir, vão
a essas raízes. As quatro do mes-
mo autor Francisco Rojas Gonza-
lez (Prímlo Nacional do Lttcra-
lurn), todas traduzem, em tom
multo maior quo o daquela Co.
nasta da Cucntos Mexicanos, nfio
um espirito apenas íolclorlstlco,
nem uma das revoluções da sé-
rie que por muito tempo agitou,
quase numa normalidade, o pais,
levando-o de ditadura em dita-
dura. Quando há revolta, porque
nâo desapareceram todo» os mo-
tlvos, uma revolta inerte — ou
tranqllUa — • sem outro lldcr que
o do-indivíduo que nfio se deixa
dirigir, a nfio ser por al mesmo,
pela soma dat tradições, dos cos-
lumes, daa superstições quo car-
rega consigo ou palas clrounstán-
cias nas quais ae tem dt acomo-
dar e que n&o lhe cabe torcer ou
corrigir. Raiccs nfio procura as

causa* da miséria ou qualquer
outro tubstrato toolt], nio 4 et-
ta a imivnrni-l, d« fita — .»".-
tu reações Individuais, íaca a
agentaa diverso.., do homem, do
índio, tt raízes. ReaçOe* vigoro-
tat, profundas, at dos teret sim-
piei. Faz-se. por assim dlxtr, o
corto Mitológico de uma cultura
e, por outro lado. como obcer-
vou um critico. Ralei* é um ttt-
t-sounho — "é sobreUido uma
llçfio dt dignidade, um grito poi-
tico". r

t, iimbém, um belo • Impor-
tante filme: o primeiro, talvez,
qut o México, produziu após o pa-
riodo de brilho plástico, nai re-
velaçfics da paisagem Índia, bran-
co cinza, monopolizadas por uma
dupla, Femandez-Figutroa, • al-
guiui artistas (Pedro Armenda-
rlz, Dolores Del Rio, Maria Elana
Marque», Maria Felix, Coiunitw.
-Dominguez). Um breva período,
eatendendo-se de Maria Candtld-
ria e Enamorada, passando por
La Perto, a Putbltrina • Rio Et-
condido — « que estava hi mela
dúzia de anca extinto quando, tm
1954, surgiu Raictt.

Oom Raictt, surgiu também um
novo diretor: Benito Alaxrakl,
que tinha então 31 anos, com a.
experiência de ter tido o produ-
tor de enamorada • reconhecer
como teu mestre Emílio Fernan-
dez. "Q índio". A autoria da CU
talvez nfio pertença excluslvamen-
ta a Alazraki, assinai ando-ta a
participação de Carlos Valo, dl-
retor (mais tarde), de um «lo-
atado Torero a qua íol tupervi-
sor d« Raictt, Apesar daa virtu-
des do filme, do aparecimento da
Alazraki e Velo. o cinema mexi-
cano, a Julgar pelo quase nada qua
produziu de 1954 ati aqui. nfio
ressurgiu. Raicet nfio provocou
o esperado • merecido renasci-
mento, multo por causa de «ua
pequena repercussão junta a um
público que, preterindo ot dra-
malhóes de Dofia Libertad a os
mambos daa sucessória de Marta
Antonleta Pons, nfio tem o met-
mo sentido de arte revelado no
seu segundo episódio, com a «do-
ração do "Gioconda". pelos Índios.
S porque « tniwnstbllldada do
chamado grande público è um ft.
nómeno universal, Raices vil dan.
do a tua volta ao mundo, vagaro-
samente, como um filma maldito.

MONIZ VIANNA

Congresso
internacional
sobre o problema
dos jovens

ROMA — Nos próximos
meses se realizará em Roma
um congresso internacional
sobre os problemas dos jo-
vens, e que, organizado pelo
Comitê Internacional para «
unidade « universalidade dot
cultura, será dirigido pelo
prof. Nicola Pende.

A finalidade do congresso,
que terá represctrrfatites de
vários,'governos no campo
médico, psicológico e médico-
social, pedagógico, nsico-so-
ciológico, moral e criminoló-
gico, é encontrar um pontode acordo entre as várias nn-
ções, com o escopo de resok
ver os mais graves problemasdos jovens da geração atual."~ "jjujuiitw——~————•—-——¦— ~— . 
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A SINGER SEW1NG MACHINE COMPANY
. rende suas mais respeitosas e sinceras homenagenr' aos realizadores de Brasília que, com o seu

trabaiho memaràve!, deram ao mundo um exemplo
da tenacidade e do dinamismo do povo brasileiro.
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RWDA DOS CLUBES
LUIZ GISMONDI *

.'"CHRISTÔS ANÉSTI" — "AUTHÓS ANÊSTI"
( , — "Chfl_j.ós Aníill". -. "Allthós Anístl", Com estas palavras se

saúdam duas p»s»tias nu Iradlrlnnal "i|liebra-ovos", an lado tin* danças
típicas apresentadas por mAça* trajadas a caráter. Velhas costumes

!,., gregos foram revividos nn testa realizada domingo último nas depen-
} dánclas dy Centro Iterrcatlvo Espanhol, num Jantar-dançante organiiado
I pela Sociedade Bencflçent- iltlénlca "Acrépolls", sob n auspícios da

t 
Embaixada Real'da flré.rln, -roja renda reverterá em beneficio das vi»

, Umas dns enchentes du Nordeste.

'.'*¦" ' ' * '.' *• * *
Numa demonsiraç&o de. alto espirito de solidariedade, os gregos

Jt resldentes.no (Brasil dedicaram uma dai suas/grandes festas religiosas,
S» » PAscoai em prol dos brasileiros i|iie no Nordeste foram vitimas das#¦ enchentes que assolaram.aquela região, deixando ao desabrlso milhares

de familla*, Na Grí.cla.a. Páscoa é grandemente comemorada, havendo
E reglúes que permaneçerp em festa durante quase, três dias.

« íi *. *' • . .
'Á, 

festa teve inicio ioko apus a chegada do embaixador Jean•S Llberopoulos, ocaslílo em que foram executados ns hinos grego, br-asllel/o',. r espanhol. Seguiu-se o tr.tiiit-i»s>:-i "quebra-ovos", costume grego em
. qu? duas pessoas, cada uma *com um Ovo cozido pintado de vermelho,

para representar o sangue de Cristo batem com as extremidades dos
j,I ovos pronunciando entre sl as palavras de saudação: — "Cristo ressus-**¦ citou". — '".Verdadeiramente 

ressuscitou". Vários números de danças
J típicas foram apresentados, ser'vlndo-se logo em seguida um churrasco
3g de carneiro.' Prosseguiu a festa com a afluência dos casais ao saláo de

dança, Interrompidos vez por outra com um "lelláo americano" de
prendas ofertadas.

.'-•;¦*¦'• • * * *

Falando à reportagem, um dos organizadores da testa, sr. Botells,
informou que a renda estava sendo apurada • terá entregue ao Banco
da Providência.. Alím desta importância cm dinheiro, tida a Colônia
Grega contribuirá com roupas, objetos e viveres que Já estáo tendo
recolhidos para êsse fim. Estiveram presentes às festividades n cônsul- '
geral Jorge Joio Magoulas, esposa e filha, o adido sr. Chrlstopher
Cayourls, e sra., secretário e outros membros da Embaixada Real daGrécia, o sr. Miguel Scard, presidente do Centro Cultural Recreativo
Espanhol, representando aquela entidade, o sr. E. Zafharlades, pre-sidente da, Sociedade organizadora da festa, parUclpantes da Colônia eoutros convidados.
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TIRADENTES E BIIASIMA

Paia a Inauguração de Brasília
foi escolhida a dato máxima da
odontologia nacional, o Dln de
Tiradentes, proiomártlr cia Inde-
pendência e patrono da now«
classe.

Pica assim, u udcmtolugla ligada
por mais um laço á História do
Brasil. Esta feliz coincidência
servo» paro relembrar oo eminente
dr. Juscelino Kubitschek, que

.os dentistas funcionários dn Vro-
fellurn do ex-DIstrlto Federal,
continuam aguardando a eoncre-
tlz.-içlío da promessa que lhes fot
feita por S. Exa., quando ainda
cnndldoto à Presidência da Nação,
de que uma vez eleito, daria a es-
tn classe de nível universitário
superior, um padrão dc vencimen-

. tos condigno com sua atuação.
Quem soube ser fiel tantas vê-

• zes a palavra empenhada, no as-
slnar o atuol Plano do Reclassifl.

. cação, nãp há de por certo esque-
.cer de tomar as providências ca-
.blvels.para quo íiãq somente os
. dentistas públicos, federais, mas

. também os estaduais c municipais,
. tenham as suas antigas tt justas' aspirações atendida».

ENXERTOS ÓSTEODENTARIOS

No dia 27 do- corrente mes, na

NOTICIÁRIO ODONTOLOGICO

sede da A.B.O. às 20„.0 hs., está
programada uma conferência dodr. Moacir Batista Pereira, pio-'feiwor dc Cirurgia Máxllo Facialdo Instituto dc Odontologia daP.U.C. e da Fac. dc Farmácia eOdontologia do Estado (lo Rio,
que abordará o tema dos enxertosósteodentários. '

DIRETOHIO ACADÊMICO DAFACULDADE NACIONAL DEODONTOLOGIA DA UNIVERSI-
DADE DO BRASIL

"Brevemente sairá o primeironúmero diste ano de "Odonto-
logla Universitária", talvez antesdo fim,dêste mês, apesar de todasas dificuldades encontradas, ciaestará nas mãos dos ..lunos e pro-fessores da Faculdade e de todos
aqueles que sc interessam pelosproblemas de odontologia" foi o
quç disse o sr. Antônio Sales, di-retor da revista.

IMPOSTO DE RENDA

As declarações referentes ao

ano base de 11)30, deverão «er en-tragues nu enviadas n Reccbcdo-
ria, o mais tardar até o dia 3o docorrente mês.

CONGRESSO NACIONAL -
SENADO ,

Pelo «r. Paulo Fernandes, foi
Justificado projeto dc lei modifl-Cjindo a legislação vidente quanto,á profissão de dentista, de inod-.ia atender sugestões da Federação
Nacional dos Odontologlstas.

ASSOCIAÇÃO DOS
CIRURGIÕES DENTISTAS DE

SANTOS

Empossou-se. no dia IG de Ja-neiro próximo passado, a novu
diretoria da Associação dos C D.de Santos, que ficou assim cons-
tltulda:

Presidente, dr. Plutao dc Mo-
cedo: vice-presidente, dr. Pedro
Capp: secretário-geral, dr. José
Carlos Curvelo de Oliveira; 1." se-
cretário, dr. Simpliclo Rodas; 2.»
secretário, dr. Moacir Barbosa

2.° Caderno
r- *^—

Companhia
fcal&èspanhola
ãe filmes

ROMA - A Anon Fllrçi,
sociedade recentemente cons-
tltulda, realizará, Juntnmeri-
te com umn casa cinemnto-
R áflea Ibérico, dois filmes:"O Invencível Mncedònio".bns:-do na vida do Alexan-dio Magno, e "O Vagabundo
e a Estrela".

A filmagem de ambas nsfitas, na Itália e nn Kspnnha,
será efetuada em maio e Ju-nho deste ano.

O cnst será composto pora'.ôres internacionais.

Machado; l.o icsourclro, dr. Diniz
Alves Garçlai 2.0 tesoureiro, dr.
Walter Max Hunold; diretor clcn-
tlfico, dr. José Barbosa Machado;
diretor social, dr. Antônio Carlos
Musa; diretor de Esportes, dr. Ju-
venal Pinto dc Fonseca Filho;
Dr. Patrimônio; dr. Amandlo Jò-
sé Faustino; bibliotecário, dr,
Hcrculano Carlos Ribeiro.

TRÊS ANOS
EM UM

Ao ensejo da apresentação das
baianas na passarela do Fia-
mengo, sábado de aleluia, o vice-
presidente social, Ari Barroso,
pronunciou brevo alocução da
qual nos ficou na memória n se-
guinte expressão: "Dizem que eu
nunca fiz nada pelo Flamengo.
Dizem ainda que não durarei três
meses no cargo, pois eu erguerei
o Flamengo socialmente c preten-
do engolir três anos em umi"

* * *
Por falar em Arl, o Jovial

compositor, célebre pelos suas

melodias que elevaram tão alto o
nosso folclore e célebre também
pelo seu gongo-marrêta, compa-
receu diante das, câmaras do Ca-' nal 0, no .programa "Cartazes, do
Momento" dc Carlos Pcón em
combinação com éste colunista e

. Manoel Tavares. Por uma obra do"acaso" no mesmo programa eram
entrevistados elementos., da cha-
mada "Bossa Nova", cstabelecen-
do-se de imediato um confronto
entre o samba antigo c o samba
moderno,

No desfile realizado ontem a
nova diretoria rubro-negra fêz o
seu "debut". Houve desfile da
Escola de Samba Mangueira dlan-

Embaixador Liberopoulos''Christós 'Anésti"
"Alithós Anésti" •

ri' y.

PALAVRAS CRUZADAS
Problemas n.° 1.148
MILAGRES — (Rio)
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nH I H I
Horizontais: 1 Arar super-ficinlmente, para tirar ervasdaninhas. 6 Distingue. Pra-

ílcar,-, 9 °„esPa,-:° celea.te. liMedida itinerária chinesa,«quivalento a cerca de 570metros. 12 Igualar.
Verticais: 1 Vertebrado çom

p corpo Coberto 'de peiias ebico córneo. 2 Traço direito* 3Arçila de côr vermelha. 4Aviador exqmlo. 5 Pouco es-
pessa. 3 Escarnecer. 10 For-ma arcaica dp. aft|go "o".

DICIONÁRIO - Nesta se-:
çao são adotados òs sfeguin-

tes léxicos: Pequeno Dicioná-rio Brasileiro da Língua Por-tuguésa (G.. Barroso-H.Lima), Monossilábicos de Ca-sanovas e Japyassu e'Voca-bulário Antroponímico de Li-
drcl.

V

CORRESPONDÊNCIA —
Toda correspondência paraeste seção deve ser enviadaa: DINALDO ALECRIM, -
Redação do Correio da Ma-nha — Av. Gomes Freire,471 — 3.o andar - Rio.
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te da sede nova. cujo edifício es-
tava Iluminado por vários, refle-
tores. ¦''

"DEBUT" NO
S. CRISTÓVÃO.

A Jovem Maria Luiza Lima dos
Santos, filha de Marcos e Nilze
dos Santos completou ontem 15
anos. Em comemoração dessa data
seus ,pals ofereceram uma festa
aos amigos no salSo do SSo Oris-
tóvSo de Futebol e Regatas.

ZULEIKA
ANIVERSAR1A

¦ 
\ .

A Eleginte de RONDA DOS
CLUBES Zpleika Oias Marques
anlvcrsarlou sábado. Entretanto
Zuleika nSo compareceu' ao Ria-
chuelo nesta noite de encabula-
mento, puro encabulamentol

UNS ASSIM,
UNS ASSADO

Cada clube comemora o nasci-
mento da Guanabara e óbito do
Rio como capital federal, à sua
maneira. — Ur.3 assim, outros
assado — por exemplo, o Macken-
zie convida para Um assado no
dia 21. A digestfio ser* feita nos
dois bailes carnavalescos, respectl-
vãmente infantil e adulto,. a co-
meçar às ifi e terminar ás 24 ho-
ras. O apetite carioca, a despeito
da extravagância alimentar nos
festejos da mudança, cheira a
fome porvindoura.

'!'/>/' * !|*

. As.8. horas da manhã.o M-ckcn-
zie saudará o nosso primeiro dia
alforriado (grande feriado) com
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No coração do Érasil..
o coração do Brasil!
Nova Capital... sangue novo. Hoje,
um hovo coração principia a pulsar
no centro do Brasil. Surge Brasília como
umá esmeralda na ba teia de uma nação.
Brasília palpita, jovem, progressista e bela.
E o coração do Brasil,, no coração de
nossa pStria. Diante dêsse espetáculo
magnífico, que e* a nossa nova Capita!,
rrsta-nos cumprimentar o povo brasileiro
e a perseverança incansável de S. Excia.'
o Presidente Juscelino Kubitsebek.

21 de abril dt 1960

iMstnencoefn do

METALÚRGICA
ORIENTE, LTDA.
roeãço«» dai

VÁLVULAS PRIMOR e R. P.
SAO f auO

**^H, 3&tn_\

fogos de artificio e. banda de mú-
sica executando dobrados e a
marcha "Cidade Maravilhosa".

ENTRA VASCO,
SAI VASCO

O Vasco entrará nas comemora-
çSes do dia 21 saindo do Rio.
Grande número de vascainos ex-
curslonará hoje a Teresópolis, com
saldas em Anibus especiais da
sede do cluoe A Avenida Rio
Branco ès 7 horas da matina.

- * #
Nem por isso deixarão os vas-

calnos de comemorar a data. Para
tanto encomendaram um HI-FI
das 18 ás 22 horas de hoje em
São Januário.

MÊS DE
ANIVERSÁRIO
DO MINERVA .

O Minerva está em pleno mês
de aniversário. Sábado, 28 do cor-
rente, os veteranos promoverão o"Baile do Piso". Uma curiosa ori-
ginalidade dessp festa é que cada
sócio contribuirá com 1 cruzeiro
por qpllo. Bem-aventurados os
faquires 'dos clubes...

* X<

O Minerva saudará o Estado da
Guanabara com uma tarde espo--
,tiva, quando se realizará o pré-

, lio de futebol de salão entre "Ve-
teranos do. Minerva" x "Associa-
ção Atlética Bancária de Madu-
reira". As 20 horas, inicio do Hl-
Fi. As 23 horas entrará o pro-• grama "Viva Meu Samba",' pelaRádio Mundial.

ELEIÇÃO
DE'CONr SELHO
NA ASCB

Amanha proccder-se-á»á eleição
do dez novos membros do Con-
selho Deliberativo da Associação
dos Servidores Civis do Brasil, no
periodo de tempo compreendido
entre as' 10 c as 17 horas.

H< *

O professor Osmar Genofre, dl-
retor-soclal, candldatou-so a uma
vaga no Conselho. Outros candi-
datos: Auto Mota Ccllo e Edgar
Amorim.

SALA
CRÔNICA SOCIAL"

O Centro de Comércio c Indús*
tria de Pilares inaugurará hoje a"Snla. Crônica Social", entre ou-
trás dependências a ser inaugura-
das, como por exemplo a "Sal;
Antônio Pereira", o vestiário, cr,
marlns, palco, etc.

Exibiu em
em Roma
filmes sôbre
a resistência

ROMA — Teve inicio, noCentro Internacional Artís-tico Cinematográfico de VinDelia Lungara, o segundo ci-cio de projeções de filmes só-
bre a Resistência.

Já foi apresentado "Surge
Ainda o Sol", de Aldo Ver-
gano, produzida pela C. U.L. Agliani, em 1946, e inter-
prelado po;* Elia Parvo. LesPadovani, Vittorio Duso, Mas-simo Serato, Cario Lizzani.Antes da projeção, o djrcíorAlessandra BlasetU lembroua figura c a obra de AldoVergano e Cario Lirzani fa-lou sôbre a realização do fil-ma rodado em Milão apósos acantieSraentos bélicos eambientado durante a lutados oposicionistas.

Onassis convida
a princesa
Marcarei e seu
futuro marido

ROMA —• O armador «re-
So Aristóteles Oüuiaííí- qaechegou íabadv á rKMte, a Ro-ma. de avião, com sua espô-sa Tina, convidou »j princesa-Margaret dá Inglaterra e «eufuíara nunfe. Tonv Arms-tro-tf 4«w*, pa;a a grandefesta que organtrari a 

'bordo
«4© «u iate, tm prò-tim© nsfs. de m--.ro, em Veneza. S«-â0mm bóspeúts, st\ém de M*r-»art e seu marido. AM Km,soray» e vrinstca C_«_ití_UL
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REGtSTRO
' Al*r»'4w_A«i<i::

raawji ati.i hoje; N.uifa de oil-
2_.í_ •,,'" _*r*: A»tonlo Austre* '
ÍÍT*0*..'I,Iun*b"'*0 >'>'lK«.'rl Cotitl*»ho. Nelson .Mendes, Artur Lobu.Ademar F. Ammçao, I, Rosem-
_>_r-í:,,A'*.flm,° 5i pl"h<-ilo, reis,,Capude, Benlo Ficucira Elb!i Pl-nheiro l.las, Fernando Non.uelr.-iPnto, Luis Fellclo tios Santcs,Cláudio tlr Araujo r.imn, J. Tel-xeira Novais, Clóvis de OliveiraAraujo, cel. Antônio Ribeiro dosRCl!..

Foi alvo, ontem, por motivodo «eu aniversário natalicio, tioscumprimentos de suas amizades,a sra. Maria Eloisa do AmaralPeixoto.. cspôia do almirante Au-justo do Amaral Peixoto.
Está completando hoje maisiirn aniversário n srta. FJacy Bas-tos de Oliveira, professor.-indn,aluna da 3« siMie normal da Es-cola Carmela Dutra, filha do casnlBastos de Oliveira.

.,— A srta. Sônia Araujo LimaNewton, filha do casal sr. Adal-berto M. de Novaes Newton csra. Dora A. Lima Newton, co-memora hoje seu aniversário ria-talicio.
Far anos hoje, o sr. CarlosLopes Messias, chefe das LtnhasCosteiras do Lloyd Brasileiro, Seuscolegas, váo homenageá-lo comum almoço.
Fazem anos hoje, dia 21, os

nossos; confrades srs. Luiz Fellclo
dos Santos, Euvaldo Cabral, Ade-

(ASA E JARDIM
A única revista brasileira dedicada

ao lar, utilidades domésticas, decora-
ç»o e culinária, allando-se às íestlvl-
dades da mudança da Capital Fe-
derkl para Brasília, lança sua edi--
ç&o especial assinalando a data mag-
na da fundação da Nova Capital.
Dentro de suas 134 páginas apresen-
ta fotos inéditas de residências e
apartamentos de Brasilia, assim como
a residência do presidente da, Novacap,
Dr. Iiçael Pinheiro e a parte domes-
tica do Palácio da Alvorada. •

Além dos artigos dedicados a Bra-
silia, foi .idealizada a capa da rcvls--
ta apresentando Dom Bosco com a sua
profética vlsáo sonhada a cerca de 80
anos atrás, agora tornada realidade
graças ao espirito arrojado do Presl-
dente J. Kubitschek. Dentro de suns
seções normais êste número apre-
senta o solar de Monjopc de proprie-dade do Dr. José Mariano Carneiro
da Cunha Neto, descendente de uma
das mais tradicionais famílias brasi-
lelras. Nesse solnr vive hoje o astro
do filme "A Primeira Missa", do cl-
neasta Lima Barreto, o menino Betl-
nho, filho do casal Mariano da Cunha.

A seçfio de culinária apresenta um
cardápio.para os sçte dias da semana,
assim como fotos em cores dfísses prn-tos. Tricô e chnnhA, e inúmeros ou-
tros artigos sobre o lar e utilidades
domésticas, sáo encontrados nesse nú-
mero d» "CASA E JARDIM".

72099

rnnr Barbosa de Assuncfio, Fer-
n/indo NojiuelrA Pinto, Artur Lobo
da Sllvn, Klha Dias * isaac Ro-'tiribrrg, con. evldo 1'lnegiaflsia.Fn-ein ano» nmanii/i, dia li,
t«s Jornalistas «rs. Kvaldn Montei-
rn de Cn»lro, Jòií Maria d.-i Sllvn
Rosa Júnior. Edg^rd Augurto un
iSllvelra Varclla, Aincrieo Francls.
cn Laranjeira e Lauro Uller.

-~ Fizeram ano«i ontem, dl.i 20,
os profissionais de imprensn srs.

, Moisés Silveira. Márla José de
Almeida, Anselmo Del Clcllo, MA-
rio 1'edro Fornl, Carlos Alberto de
Souza, Murillo Bezerra Torres.

NASCIMENTOS
Acha-se em festa o lar do casnl

Creusa - Roberto Schnelder com
o nascimento, ontem, 20, na Casa
de Saúde Sáo José, da menina
r.-itrlcla, sçu quinto filho, O sr.
Roberto Schnoider é o diretor ge-rnl de Vendas da Pfizer Corpora-
tion do Brasil, estando há muitos
anos radicado no nosso pais,

CASAMENTOS
Vera Maria Seabra Fagundes -

Eduardo Seabra Fagundes — Na
Igreja N. S. do Carmo, à rua
Io de Março, no dia 23 do mês
corrente, ás 17 horas, realiza-se ocasamento da srta. Vera Maria,
-Ilha do casal ar. José Crysan-
tho Scabra 'Fagundes, com o se-
nhor Eduardo Seabra Fagundes,
flllio do sr. Miguel Scabra Fa-
gundes.Wilma Garcia Torres - Juan
Francisco — Reallzar-se-á no di.v
24, ás 15 horas, na Igreja de N.
S. da Glória rio Outeiro, o cnla-
cc matrimonial da srt.i. Wilma
filha do sr. Altamlro Domingues
Torres e da sra. Ccnira Garcia
Torres, com o sr. Juan Francls-
co, filho do sr. José Francisco
Yanes e da sra. Joscf a Bclem
Artahona.

DATAS INTIMAS
Moniquc. filha do sr. Otávio' de

Castro Filho e sra. Ccli Bastos de
Castro está anlvcrsailando hoje,
data quc será comemorada na ln-
timldade familiar.O casal sr. Luis da Silva San-
tos c sra. Iara de Carvalho San-'tos comemora hoje com recepçSd
intima, em sua residência, o ani-
versário de seu filho Luis.Está. anlversarlando hoje o
menino Jorçc, filho do sr. Dario
de Sousa e da sra. Emilia Lopes
dc Souza.
HOMENAGENS •>

Jlm Barbosa — Amigos e admi-
radores do dr. Jim. Barbosa, da
Comissão Artística do Teatro Mu-'
nlclpai vâo homenageá-lo, no
próximo dia 30, ás 13 horas, com
uí.i almoço dc cordialidade, no
restaurante da ABI. As listas dc
adesões são encontradas no Tea-
tro Municipal.

Brigadeiro Fleluss — Os colegas
do brigadeiro Henrique Flciuss,
ex-ministro da Aeronáutica e

HOJE*- EM TODAS AS fíArJCAS

Rio Magazine
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APISÉRUM
Produto francês importado

Poderoso Revigorante e Rejuvenescedor
Áv. N. S. Copacabana, 391 — Conjunto 201 — Tcl.: 57-2252

Av. Rio Branco, 257-— Sala 301 
'.'.

NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS

utiial pre».ldente do CNP. viio |,n-
iXieiiflgiUi-lo hoje, p*lo transcurso
do \Cfl aniversário de ininterruptos
iwrviço. militares prestados no
pati, ~®-
COMEMORAÇÕES

A Associação dos Ex-Alunosdo Colégio Militar está comcnio*rando o 31 aniversário de fun*daçSo, cujo programa de festas
prosseguirá hoje, dia 31, quan-do a Associação scrá homenngén-dn pelo Jockey Club Brasileiro,com n realização de um páreo;no dia 24, solenidade da "barra-
cn do ex-aluno", no Pôsto S. as 11horas, em Copacabana: e no dia20, ás 21 horas, no aalfio nobre doColégio Militar, Conferência do
general de . exército TrlstSo deAlencar Araripe, presidente do.Superior Tribunal Militar, ex- .aluno comandante do Colégio á
qual estarão, presentes figuras

, mais representativas da admlnls-tração federal, estadual c muni-cipal, representações dlplomáti-
ças dos países onde existam cn-léglos militares e elementos doscorpos docente c discente da Ca-sa de Thomaz Coelho — ColégioMilitar do Rio de Janeiro.

-@-
EM ACAO DE GRAÇAS

A direção do curso de ArtesDecorativas N. S. da Tenha esta,convidando as suas alunas, cx-alunas e respectivas famílias pa-ra assistirem á missa em ação de
graças por mais uma turma dediplomandas no referido estabe-leclmento. A cerimônia religiosaserá realizada nn Igreja do Sa-
grado Coração de Maria, no Meyer,no dia 24 próximo, íts ' 18 horas.
A entrega dos diplomas será efe-tuada ns 20 horas no mesmo dia,no Esporte Clube Maravilha, à rua
Cupertino n. 395, Cascadura. Pdr
outro lado a exposição dos traba-lhos das alunas será do dia 26 do
corrente mês até o dia 1» de maio
próximo, das 10 ás 10 horas, fl,

_Avenida Suburbana n. 8017, em
Piedade. —®—
MISSAS

Grupo de devotos de Nossa Se-
nhora dns Graças faz celebrar,
mensalmente, missa em Intenção

ida milagrosa Santa. O alo rellgio-
so será efetuado hoje, quinta-fel-ra, 21, As 9 horas da manhã, na
Igreja'dc Santo Elesbão e Santa
Efigênla. na rua da Alfândega
n. 219. SSo convidados para assis-
tirem à missa os fiéis devotos dc
Nossa Senhora das Graças.— Por alma de Havdée Pra-
datzky. filha do jornalista Luiz
Pradatzky, será rezndn missa de
sexto mês nn próxima segunda-
feira, dia 25,'as 9 horas, na Ca-
pela Nossa Senhora do Parto, na
rua 7 tíe Setembro n. 14.

SALÃO DA FOTO
i E DO CINEMA

, PARIS — Está funcionando, na
Porte de Versailles, o Vigésimo
Quinto Salão da Foto e do Cine-
ma. . ,

iEssa mahiíestação reúne portdde 150 expositbrçs que apresen-
tam as Itimas -.realizações fran-
césas e estrangeiras. Entre as no-
vidades, notam-se, especialmen-
te, aparelhos de fotografia ver-
dadeiramente automáticos, isto é,
cujo diaírágma .abre e fecha au-
tomàtieamente, segundo o desvio
de um posômelro foto-sensível,
tçr; apenas sob a pressão do dedo
em um botão. Êsse autOmatismo
vinha sendo procurado há longo
tempo pelos' construtores de di-
versos países c foi finalmente
conseguido- em. uma câmera de
cinema francês.

No tocante ao domínio óptico,
em que a França tomou a frente
quanto ft originalidade e quali-dade das criações, nota-se que as
objetivas de focos variáveis ga-
nham presentemente o domínio
dos projetores, permitindo cn-
quadrar perfeitamente a imagem
na tela. (SIIF)
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do Brasil S.A.
instala o seu fogão è garante
sua quota de gás engarrafado

na Nova capital
ftr«cure

poro
reservas

a .piiup.' do Brasil S.A.
&k>: Rua M&bco, it-6.- andar- Grupo 602*A - Td. 32-9356

BmíUa; Quadra 107 *> Bloco "C" - Loja n_» 18

Num jogo de anagramas à
descoberta literara
do século
DARIS -r Quando, em 1910,

Trlstan Tzara fundou o''Movimento Dada", tinha a pe-nas vinte anos. Era èle um
estudante romeno, que foi
para a Sufça com o objetivo
de freqüentar os cursos da
universidade • de filosofia cm

praticamente o seguinte: èlc
incluía num verso uu na par-to do verso destinada eo ana-
g.*ama uma ou n,iais palavrascujas letras são distribuídas
slmètricamehle com relação a
um centro formado dc um ou
dois caracteres. E' urra ver-
dadeira fórmula aritmética,
que exclui qualquer possibi-

,lidade de casualidade ou coin-
cidéncir.. o que leva a pensarem Mallarmé, o qual, cinc.
séculos depois de Villon, tia-
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"San empirer ung povreEicourir"
que siginificà: *'E' preciso'Socorrer um pobre antes de

61c piorar", sendo ume- invo-
cação dirigida à mulher ama-
da, Catherine Vauscllc. O sen-
tido irônico ficaria d:spe:ce-
bido se nâo sífeonhccer o ann-
grama contido; "Amer espolr"
(Amarga esperança).

Noutro verso, no poema"Lais", Villon pergunta:"Qui m'a si duremente chás-
sie?"

isto é, "Quem me mandou¦embora tão cruelmente?", c no
anagrama responde: "Catheri-
ne", acusando assim Catheri-
ne Vauselle de ter provo-• cado a famosa briga que se
concluiu com a morte de Phi-
lipo S-rmoy, episódio ' 

queobrigou, como todo mundo
sabe,- Villon a afastar-se
apressadamente de.Paris.

A acusação aparece ainda
mais clara num verso daterceira estrofe do "Lais".
Contando como se desenrolou
a agressão contra èle, e a
briga que seguiu, Villon es-
creve:"Vayant celle devaní mes
ycux"

isto é: "Vendo aquele ctian-
le de meus olhos''. O ann-
grama deste verso esclarece
quam era "aquela diante de
seus olhos", aquela que as-
sistira à briga e que, pro-vavelmente, fora o pivot da
mesma: "Vauselle".

(ANSA — Exclusivo para o
Correio da Manhã)

RÁDIO & TV
"CAPITAL DA BELEZA" É SAMBA
TELECO-TECO DE JOSÉ MESSIAS

Jor* Meulas líi mais um sim*
ba. Desta vez é um samba tele-
rn-teco em homenagem a nois.-i
cidade, o n(o tie Janeiro. Joié
Messias é mineiro, tim senlior,
mas como todos os que *e radi-
rsm no Mio. repartiu o eorsçfto
entre a Vclliacap e as alterosas.
A letra do >nmba: "Capital ds
Be1c_&", dl. que o que Dam lc-
gou ao Rio ninguém pode levar
e dai concluir-_c ser o locutor
um dos que vllo ficar tri»*»; ;_m'
ft traneícrêncla da Capital paraEr,i-l lia.

O evento mereceu uma entre-
vista e Messias começou dizendo:"Niio obstante feja favorável a
muduça da Capital para o centro
do pais, acho que as coisas se
precipitaram de mais c iiio lm-'
peilu que se fizesse uma prepa-
ração psicológica do povo de*.ta
cidade."

POIt QUÊ?
Por qui' voct fòi o samba-

exaltação?.
E' que a maioria dos noi-«fos compositores fizeram músi-

cns as mais variadas sôbre Brasi-
Ha, enaltecendo Brasília, mas na-
da disseram lôbre o Rio quemorre melancòlicamente como
Capital do Bra;il, muito embora
a sua beleza tenha Já sido exal-
tada em todo o mundo c como
Capital tenha abrigado carinho-
samente Inúmeros visitantes.

Messias continuou a falar dp
Rio e das suas maravilhas. Ei-
tava embevecido. Em certo mo-
mento disse: "Sabe do que mais
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OPORTVMDABES BE HOJE
— Horósctfpo de quinta-feira, 21 de abril de 1960 —

Siga sua inspiração m.itlnal e observe suas Impressões; elas o con-
¦?U..lr..0-.Ãl, 

'a2_,míJ!?.?.r -'•'"''^'""'¦fnto. faclliundo ,en, contados com' 
_i™_í.C, or,-SeJl* d'Plom-ta se <1"' ter obter sucesso em seus emprecn-dimentos. Sorte com o 6 e o 12. . , -..

ANIVERSÁRIOS: - Escolha quc sc Imporá entre duas novas e In-teressantes propostas. Cuidado com -liada, que poderio «rmar-lhe eoriente-se dentro da sltuaçio que lhe Inspirar* maior confiança.
NASCIMENTOS: — Seus lllhos serio Impressionáveis e Intuitivos.Nao procure Impor-lhes (iva vontade.

MÊ,•Wl

CARNEIRO (21 de março a 20
de abril)*

. Profissão: Mantenha-se cm ex-
pectiva e n&o se deixe surpreeri-
der pelo .Imprevisto. Afeição: S_-
ti.façfto .. noite, saúde: Dentl-
ção a cuidar.

•£4b<,rt
TOURO (21 de

maio)
abril a 20 dc

Mil'
O poeta Tristan Tzara explicando o processo de deci-
fração de um verso de Villon. Abaixo a solução dum
anagrama num verso da "Balladc à s'amye" (Balada à

sua amiga).

Zurique. Mas os professores
pouco o viam: o rapaz passa-
va . as horas jogando xadrez
com um refugiado russo que
se chamava Lenin, mas fre-
qüentava o café onde ia Tza-
ra sob falso nome. Naquele
café, o, "Cabaret Voltaire", eh-
contravam-sè os refugiados de
todos os paises da Europa, pa-
ra discutir intermínàvelmente
sôbre o destino do mundo de-
pois do fim, da guerra. Es-
ta parecia não ter ' fim, e: o
sentimento de revolta e dc
desespero alastrava-se nos am-
bientes juvenis de todos os
países que temiam perder as
oportunidades da vida. Dessa
reação nasceu o "dadaismo,".
Não se tratou protanto do uma
escola artística ou literária
(como foram poucos anosan-
tes o futurismo e o cubismo)
mas de uma forma de e.xigèn-
cia moral, comum aos jovens
daquela geração. Para recon-
düzir o homem à sua efetiva
substância humana, iniciou
uma obra de demolição des
convenções existentes, através
deuma desmoralização da so-
ciedade.

Erri 1820, terminada a guer-
ra, Tristan Tzara transferiu-
se a Paris, para prosseguir sua
obra de subversão dos valores
tradicionais, junto com os
jovens ..escritores «franceses
André Breton, Louis Aragon,
Paul Eluard. Antes de pere-
cer, o que aconteceu por vol-
ta de 1922, quando as conse-
qüôncias morais e sociais da

. guerra começaram a desen-
volver-se sob impulsos nacio-
nalistas e de reivindicação
social quc nos seguintes de-
cènios deviam proporcionar
ao mundo o nascimento de di-
taduras nos paises mais afe-
tados pela guerra, o "dadals-
mo" criado por Tzara domi-
npu o movimento literário
através de seu continuador, o"surrealismo", no periodo en-
tre as duas grandes guerras.

A DECIFRAÇAO DOS
VERSOS DF, VILLON

Mas o nome ' de Tristan
Tzara, que parecia destinado
ao esquecimento depois dc
tanto tempo da fundação do
seu movimento, volta agora à
tona e desta vez por algo de
diferente do quc a criação de
uma. concepção filosófica e so-
ciai. Trata-j_e daquela quc os
literatos franceses não hesita-
ram cm definir a "descobei-
ta do século" no campo rias
letras. A descoberta em quês-tão será contida no recente
livro de Tristan Tzara. "O
segredo de Villon'' (Le secret
de Villon). blografiz; d«> maior
poeta francês do fim ria Ida-
de Média, objeto, na França.
de intensos estudos universi-
târioí. como acontfc? p_raDante na Itális, Goethe na
Alemanha. Shakespeare na In-
glaterra. Cervante. n» E.pa-
nha, c Camões em Portugal.

En-, poucas palavras, a des-
coberta de Tristan Tzara, re-
v.lada no seu livro com íar-
ta- r: i- c •-. t. r n:..!.-.",. i tirada dm
versos dc Vilioa é a seguinte:"Villon escreveu seus poemasem "chave enlcmista \ com
um complexo sistema âc «na-
gramas <-,.- ¦ toma agora a lei-
tar» so* mesmo* poemss Inte-
Têsssate cesta ura romance tie
suspease. Para dar uma idéia•da h.-sb;hrf-f-.- deste sògo do
p*»-u_, basta diur que mt"BaUade ã s'atrrye"", nu ouai
fadas os v-n& terminam por"V e começam twn um
açíôsíico. sio CôBttéej vânas
atuirnim» por v**f*o. e um
ki*>í*s contém més, rnsiriú* de
<tHü. fete prodígio *» tsaU-
baram»' !.teTsna- dadkai_í.
a CbáríM «sfürkans. cuj^ík*-
en* '«Ragr«t»-Mi(i eiti ao ps*-
ât-iteul» da cAsrt,.

O-SBteina de VTikw er*

tava também èle a poesia co-
mo um aspecto do cálculo in-
íinitesimal. ' ,

UMA TRAÇA NO LA- \
BIRINTO

Eis uma demostração prá-
tica'do processo de decifracão
de um verso' de Villon. Foi
feita pelo mesmo Tristan Tza-
ra, a pedido dos repórteres que
o entrevistaram. O poeta ro-
meno (aliás cidadão francês
há multo tempoi, explicou
que a "chave" consiste , na-
perfeita simetria das letras
(simetria que exclui a ácir
dentalidade dos resultados. E'
todavia evidente que o trabá-
lho dc decifracão c muito me-
nos simples do que possa pa-
recer à primeira vista.

Quando se conhece a "cha-
ve" a leitura de uma "baila-
de" de Villon se torna a solu-
ção de um enigma. Vamos re-
produzir dois versos com seus
anaeramas decifrados: a sh-
soluta simetria das letras, co-
mo em todos os demais 1800
anagramas decifrados por Tza-
ra nas obras de Villon, do
monstra que o resultado não
pode ser atribuído ao caso.

Para a interpretação do sig-
ni ficado secreto dos versos,
consideramos por exemplo o
seguinte,.tirado da "Bailado à
s'amye":

Profissão: Excelente dia para o
1» decano, sobretudo: é chegado
o momento de agir com eíicA-
cia se houver urn alvo bem de-
finido. Afclc-O: Retorno aos dias
felizes. Saúde: Cuide dos pontos
fracos.

nf.MEQS (21 de maio a 21 de
Junho)

, Profissão: Nova atividade' t*vo-rável às artes e A técnica; po-nha seus projetos em cxecuçío.
AXelriio: Expllque-ie sôbre eu as.
Intenções. Saúde: Supere sua
nervosidade. « ,

CARANGUEJO (22« de Junho, a
22 de Julho) -T;

ProflssSo: Sucesso em seus no-
vos empreendimentos e igual-
mente cm '«uas pwqulsas. Afel*
7_o: Seus impulsos scr&o mais
íenraes e mais apalxoruidoa.
Saúde: Tome menos líquido.

(23 de Julho a 33 dcLEÃO
-R&ilo)

Profissão: Sio as questões dc
J.nteri__-_ quc poderão alterar
seus acordos. Afeição Sucesso ao
impor suas concepções. Saúde;
Procure ecr menos nervoso.

VIRGEM (24 dc agosto a. 22 dc
setembro)

Profls.lo; Rivalidades passigei-ras a enfrentar; n*o se meta em
barulho, mas procure ganhar tem-
pc«.- Afeição; A atraçfto cxpeii-
montada o levará mais longe do
que o suposto. Saúde: Siga seu
regime,'.

ba melhor o que quer e fixe sôum alvo. Afclçflo: Aproveite umconvite paia orientar suas quolõai sentimentais. Saúde: RinsI'agels.

ESCORPIÃO (24 de outubro a?3 do novembro)
Profissão: Reveja scua compro-íiiissos c adapte-se da melhormaneira as novas circunstâncias.Afeição: Seus desejos seráo sa-ttsfeitos k noite. Saúde: Perigode intoxicaçáo.

SAGITÁRIO (2,1 dc novembrra 21 de dezembro)
ProflssSo: Continue no caminhoencolhido e. em pouco t.mpo, lir-verá o beneficio dc vantagens

proveitcias e duráveis, Afeição:Evite aventuras compromc-.edo-ras. Saúde: Proteja seus brôn-
qulôs.

CAPRICÓRNIO (22 de dozem-bro a 20 de Janeiro).
Profissão: Tome a nova direçáo

que sc desenha neste momento;niio lhe faltará apoio. Afelclo:S_a felicidade aumentará. Saúde:Descontrala-íe.

AQUÁRIO (21 dc Janeiro a 19de letíerelro)
Proflsulo: A sorte lhe sorrirános negócios; trate nas molho-res condições. Afelçáo: Suas ra-zô-õ de eipera se Justificarão.Saude: Pés sensíveis.

PEIXES (20 de fevereiro a 20de março,)
Profissão: Não se deixe Imprcs-Sionar muito pelas novas propôs-t£S, mesmo que lhe pareçam í.-i-vorávei». Afelçáo: Rivalidade se-

çreta. saúde: Seus pés incharãofacilmente.

RUMELIUS

JOSÉ MESSIAS
Rio em tclcco-teco

o Rio tem sido a Capital de to-do-, c um pouco menos dos ca-rioca., quer dos que aqui nas-ceiam ou dos quc como eu oadotaram como rincão, por isso
quem sabo te agora com a mu-dança da C3pital, venha a ser uni
pouco mais no-so?",

UM PROGRAMA

Revelou José Messias que fará
no dia 22 o primeiro programadc auditório do. Estado da Gua-nabara. Justamente por isso ttz
o samba tcleco-*.cco "Capital daBeleza" quc será gravado por ar-tistas dc renome como Emllinha
Borba, Caubl Peixoto, Èni Bor-
ba e coro dc vários conjuntos
miiílcais. Assim sexta-feira oSamba scrá cantado a partir das
1.1 horas no seu programa, a
Rádio Mundial. que será todo
elc dedicado ao Rio, como Esta-
do da Guanabara.

O SAMBA

A letra do camba "Capital da
Beleza" de José Messias é a se-
guinle:

( IRio!...
Oh! meu Rio de Janeiro
O teu céu, o teu mar. ..
Foi Deus quem te deu
Ninguém pode levar
A teria carioca náo pode perderA majestade -
Cidade Maravilhosa
Maravilhosa cidade

II

Paquetá', Pio de Açúcar
Corcqvado, Guanabara
Iís!.i .Copacabana de beleza tio

(rara)Estu gente táo boa que nl<*
Imuda e. nem páraSaberá Impor. .. tua nova ban-

[deira.E fará de tl
Oipltal Real
Ua beleza brasileira

Batuta de
Toscaníni
no Museu
Histórico

. do Scala
MILÃO— O presidente do

I. R. I., deputado Fascetti,
entregou ao superintendente
do Teatro Scala, dr. Chirin*.
ghelli, ,i última batuta quoArturo Toscaníni empunhou
para dirigir uma orquestra
sinfônica em Nova York.
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Simcao da Bulgária numa fotografia do nno passado,
quando era aluno da academia militar de Vallcy Forgc.
Brincando, o, jovem cx-rci costumava dizer quc o chapéu
militar c a espingarda tinham-se tornado sua coroa- c

seu cctro
DOMA — H4 poucn mais de,v um més, o governo comunis-
ta de Sofia promoveu uma cx-
posição da arte pc»ular búlRa-
ra antiga e moderna. Haviam
apreciáveis peças arqueológicas,
frescos medievais, quadrosatuais, costumes regionais, c —
obviamente — não faltava o"Livro dc ouro" no qual os vi-
sltantes eram convidados a cx-
primirem seus juízos sôbrc as

obras e a exposição. Esta cn-
cerrou-sc nos primeiros dias do
março passado, e os funciona-
rios da embaixada búlga*-,! dc-
viam enviar o livro a Sofia, co-
mo testemunho do êxito alcan-
çado. Porém, quando o- abri-
ram, mudaram de idéia. Numa
página, ao lado das assinaturas
de algumas destacadas perso-nalidadcs do comunismo ita-
llano, lia-se: "Excelente inicia-

tiva, ótima apresentação. Elo-
gio-vos. Simcfto II, rei dos búl-
r.iriis". Houve um instante de
consternação. Alguém- propôs
de arrancar a página incrlml-
nada; outros afirmaram ser ne-
cessaria maior vigilância. Nâo
faltou quem opinasse tratar-se
de uma brincadeira! a scr fal-
sa a assinatura de Simeão. Mas
ninguém acreditou, poi* todo
mundo, cm Roma, conhece o
espirito irônico e despreocupa-
do do ex-rei da Bulgária, bem- capaz dc fazer coisas ainda pio-
res...

O filho do falecido rei Borls,
c dc Giovanna de Sabóia, pos-
sui, junto com a natural clr-
cunspecçáo quc herdou da mie,
algo do caráter extrovertido do
avô Kcrdinnmlo, um dos mnis
extraordinários personagens da
Europa "fin-de-slècle". - Esta
combinação "de opostos" que
as senhoras búlgaras exiladas
não hesitam em definir fasci-
nante, induz SimeSo, de vez
em. quando, a cometer peque-
nas façanhas, sem porém per-
der o senso das medidas.

Assim, quando soube da mos-
tra de arte búlgara, Impelido
pcla saudade do seu pais, cor-
reu visitá-la. Na sala havia
só dois funcionários, que não o
reconheceram. Simeão pôde vi-
sltar a mostra sossegadamente;
no momento de assinar o livro
não conseguiu resistir a tenta-
ção, c escreveu a frase que
poucos dias mais tarde deveria
pôr cm alvoroço o pessoal da
mostra, os funcionários da em-
baixada búlgara em Roma, e os
bú.garos exilados. "Aliás — de-
clarou depois 6 jovem ex-rei —
fui bastante moderado. Nem
escrevi de ter reconhecido os
costumes nacionais que já per-
tenecram à minha mãe...''..

CASAR OU NAO CASAR?
Êste comportamento imprtí-

visível explica as declarações
feitas recentemente por Simeão
ao correspondente dum. jornal
de Londres., Há cerca de dois
anos (o ex-rel nasceu em 1938,'
e tem portanto 22 anos), êle é
obrigado a responder paciente-mente às continuas perguntasdos jornalistas acerca das suas

Intenções matrimonial... Fln-
Rindo ignorar que cabe ao 1io-
mem pedir a mulher om casa-
mento, Simeão explicou que"até hoje nenhuma princesalbe pediu dc cniiar com ela"."Estive quatro vèzcs na Corte
dc Estocolmo — afirmou — mas
ninguém tentou possibilitar o
meu matrimônio com uma qual-
quçr das princesas suécns. Per-
di até a grande ocasião do rc-
cento grande baile. Acredito
que agora ninguém, cm Esto-
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Simeão*da Bulgária, quc
ama definir-se o "rei
mais pobre do mundo",

• numa fotografia limite
batida em Roma onde

atualmente reside

colmo, pense em mim como
num possível marido..."."Doutro lado — acrescentou
SimeSo — a' Constituição búlga-
ra (é óbvio que o ex-rel alude
a constituição monárquica, e'
não à atual comunista) me per-mite de casar também com uma
mulher em cujas veias não flua
sangue real, e isto amplia mi-
nlias possibilidades. Talvez
aproveitarei esta oportunidade

8AST0R
ajuda a construir

uma nova capital-
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Veiculo* « Carrinho* como CARRITELA.
CACOIÉ, MULETA, MEIA LVAe CASTÚR,

a/Oííamm a ctmttruir a Cidade Radiota.
aonho do* arquiteto:* e urbaniríaa

moderno* _ BRASÍLIA — a nema capital
tir um novo Brasil. Por _t$. motim a»

Emprim* que rompiam o grupo '

congratulam-se efusivamente com o
Goeitno Federal pelo marco de prvg_m»o

no pnh e tentem-te orgull___ em ter
participada eom o* n>us produto* na

construído dessa radiota capital.

PONTAL MATERIAL RODANTE S.A*
MACAPÁ - INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS S.A.
CASTOR INDUSTRIAL E MERCANTH
PONTAL MERCANTIL S.A,«tf. «e -£_*!*««- 57r_»3 - Fe*» 3?.*_a5 «.* P^o

ii- LTDA.

quem sabe? Talvez vou casar
com uma moça de modesta con-
dlção social. Nâo sou eu, dc fa-
to, o rei mais pobre da Euro-
pa?". /

Estas últimas palavras não
são, como nlultos poderiam^
pensar, uma "boutade", mas á"
simples verdade, A família do
Simeão da Bulgária era extre-
mamente rica, mas agora per-
deu tudo. Na época cm que foi
eleito rei da Bulgária, Ferdi-
nando, pai dc Borls, possuía,
segundo uma frase comum na-
quele tempo, "uma grande fatia
da Austria-Hungria c da Ale-
manha". Porém, logo depois
de ter pisado o solo búlgaro,
comcioü a investir seu dlnhel-
ro no pais; financiou as esca-
vações arqueológicas na antiga
capital búlgara, Tirnovo; fun-
dou duas íazendas-modôlo;
criou, sempre com seus meios
financeiros pessoais, um jardim
bot&pico, um zoológico, .um mu-
seu de ciências que hpje é uni
dos mais importantes do mun-
do. Afirma-se que contribuiu
também para a aquisição de um
navio de guerra, c que susten-
teu as tlespesas para a constru-
ção de linhas ferroviárias.

O golpe mortat veio, natural-
mente, da segunda guerra mun-
dial. O que restava das rique-
zas de Ferdinando I foi seques-
trado pelos soviéticos na Ale-
manha e na Hungria, o patri-
mônio de Boris ficou destruído
pela onda comunista. Quando a
rainha Glovanna e o pequeno
Simeão, com apenas nove anos,
tiveram de deixar a Bulgária,
levaram consigo somente a ba-
gagem pessoal.

A HERANÇA DO AVÔ
Os comunistas espalharam

dc que a família real obti-
vera, como "presente de despe-
dida", uma forte quantia de di-
nheiro. Houve quem falasse em
vinte milhões de dólares; ou-
tros, de fantasia menos excita-
da, numa anuidade de dez
mil dólares. Tudo mero boato,
naturalmente.

"Quando fomos para o Egí-
to — diz Simeão — nossas con-
dições financeiras eram péssi-
mas. Praticamente nada pos-
sulamos. Conseguimos superar
as dificuldades graças à ajuda
recebida du meu avô, Vittorio
Emanuele III, também exilado
no Egito, e de minha avó, a
rainha Helena. Sucesslvamen-
te, com a herança que recebi'
deles, nossa situação melhorou
kenslvelraente."

Simeão da Burgária não
acrescenta que, além das des-
pesas pessoais, êle deve pen-
sar em sustentar a pequena
corte que o rodeia. A diferen-
ça dos exilados iugoslavos, que' 
sâo numerosos o podem fácil-
mente providenciar ao susten-
to da familia real, os exilados-
búlgaros são poucos, e na maio-
lia pobres. , .1

Voltando ao problema do
matrimônio, Simeão íaz quês-
tão de dissipar qualquer equi-
voco que possa ter surgido das
suas declarações precedentes.

"Seja bem claro quc considé-
ro a questão prematura. Tenho
apenas vinte e dois anos, sou
ainda muito jovem. Pelo mo-'"mento náo estou, disposto a

..acrescentai- àos muitos proble-«mais dá minha, vida jb do casa-
mérito...".
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Peter Kraus

piiíiiiiiiRilifiiiâlPi
MUNIQUE — Os sons nervosos de um

"rock-n'roll" foram apagados com leve estalo
da Teleíuriken automática. Um jovem alto e
¦magro, de uma magreza esbelta cheia de
charme, extremamente louro tirou o disco
com suas mãos longas e passou às minhas para
que verificasse, complementando o gesto com
um sorriso cativante. Era Peter Kraus em pes- .
soa na sua aprazível casa era Munique que me
z*ecebia com juventude e cordialidade. O disco,
uma gravação Polydor, de um dos seus su-
cessos gravados, "Suzi-Rock", que justifica
plenamente o título, a Peter Kraus de Ídolo
das "teen-agers" alemãs.

Peter Kraus, presentemente em pleno
domínio dos seus 21 anos (é de ip-3-39) "é 

\
um dos astros mais cotados e queridos da ;
Ufa, com um_f popularidade imensa também'
conquistada pelos seus discos que se esgotam-
sempre. E' considerado a edição alemã dê
Elvis Presley.

Sua história é simples como êle próprio.
Num inglês com sotaque acentuadamente ale-
mão revelou que apesar de ter nascido én\['-.
Munique, praticamente passou'sua infânc(aj .

e parte da adolescência em Salzburg, poética
cidade de artistas (onde viveu algum tempo
Stefan Zwcig) e em Viena, onde permaneceu
durante a guerra.

Independente de ter um acentuado talento
para a pintura e o desenho, foi conquistado
improntamente pela música, aprendendo a
tocar guitarra em quatro meses, ganhando
projeção de saída desde quc tomou parte num
concerto de jazz sendo logo visado pelas gra-
vadoras de discos.

Aos 14 anos Peter Kraus fêz seu "debut"
no cinema pelas mãos de Kurt Hoffman, dire-
tor de "Das Bliegendc Klassenzummer". Desde
então não mais abandona a música e o cinema,
Seus pais que eram artistas de "night clubes",
eabarets e teatros burlescos nao -"acharam
desinteressante o sucesso de seu filho.

Durante suas horas de lazer Peter Kraus
apurava suas qualidades, usando para isso a
fita magnética onde podia se ouvir indefini-
damente e corrigir seus próprios defeitos. Da-
quele concerto do jazz realftado por Huho
Strasser no Museu de Munique no outono de
1956, em que Peter Kraus tevê seu número
bisado é qüe adveio toda sua carreira p&slo

"O último
do Vickings"
filmado na Itália

ROMA — Guido Malatesta'
dirigirá o filme "O Último
dos Vickings", que entrará
nos estúdios no próximo mês
de junho.

Malatesta partirá dentro
dos próximos, dias para Hol-
lywood, a fim de íazer esco-
lhas para o ator que deverá
ser "o último dós Vickings".

A prelicula, produzida pela
Tiberius Film. S. P. A., será
rodada em Easlmancolor-To-
talscopj.

provir dai o-conyite para a re-
filmagem do romance de Kast-'
ner. E íoi assim que sua vo-
cação pela automecânica' foi
po§ta à margem.

Em 1957 participa de dois
filmes "Die Freundin^Meineá
Mannes" e "Die Freuhrelfen"
("Os Frenéticos") com Joseph
von Baky no comando. Seu
sucesso'-- vai crescendo, seus
discos aumentando a vendagem
e sua figura cada vez mais po-
pular.

Cantando e interpretando no
cinema, Peter Kraus em 1958
faz "Immer die Rafahrer". e._
primeiro da série Péter -inau-
gurado com "Wenn die Conny
mit dem Peter" (Peter entre
os Brotos). Mais dois filmes
assinalam o ano dc 1959 com"Der Paukner" e "Wunderbar
wie Du" e a segunda seqüên-
cia de Peter com o titulo "Alie
Maedchc-i liebcn Peter" (To-
dos gostam de Peter).

Cantando a gravação tão

bem em inglês como no seu
vernáculo, Peter Kraus vem
mantendo-se numa crescente
popularidade que já ultrapas-
sou _ts fronteiras de seu país.
Entre-suas gravações mais po-
pulares estão, "Treat me nice"
(uma versão alemã de "Tutti

* Frutti"), Jolly Jokcr", "Ich
Mocht-', "Sugar Baby", "Mit
Traumèn'.',. "Diana", "Suzy
Rock" etc-

Contam-se entre os artistas
..cantores prediletos de Peter
< Kraus, as figuras creden'ia-'

das de Frank Sinatra, Billy
Halley, Pat .Boot.e, Johnny
Ray. Uma das características
de Peter Kraus é a sua extre-
ma franqueza com que opina
sóbre o que gosta e o que nâo
lhe entusiasma.

Indagando a Peter Kraus em
torno de sua briga com Sa-
bine Singen, durante a filma-
gem do seu novo filme "Kein
Engcl ist so Rein", (Nenhum
Anjo é tão Puro) jovialmen-
te esclareceu quc fora simples-
mente uma tempestade num

copo d'água. Recordou que já
havia trabalhado com "frau-
lein" Singen num dos seus pri-
meiros filmes "Die Fruehrei-
íen", e que quanto a sua nova
comédia romântica dava-se
por satisfeito.

Peter Uraus, mesmo som ter
nada de especial, é dono do
unia personalidade cativante,
Eximio guitarrista e perfeito
anfitrião. Ao despedir-me
aceitei seu convite de no dia
seguinte assistir ""Kein Engel
ist so Rcin" nos estúdios da
Ufa cm Berlim. Peter Kraus
levou-mo até à porta c en-
quanto mcú automóvel dislan-
ciava-sc eu via pelo espelho-
guia sua figura jovem e loura,
irradiando simpatia na rua
Copcrnico 6, numa expressão
risonhn de autêntico ídolo dos"tecn-ngers" alemãs. (Copy-
right do Correia ila Manhã)

Nota da Redação: — Os ti-
tulos brasileiros corresponden-
•tes de seus filmes alemães
foram adicionados por nossa
conta para guiar o leitor.

ROMA ~ Súsan Strasbcrg,
a grande promessa do cinema
americano, acha-se em Roma
para rodar uma fita. Susan,
quc chamam a "Duse da Bro-
adway", tem 20 anos. Inter-
uretou já três películas e, no
teatro, na Broadway. uma
longa série de peças difíceis:
ganhou um Oscar do cinema.
A crítica americana a consi-
dera uma grande atriz.

Com seu rosto liso, voz mei-
ga. grandes olhos e ombros
delicados tem a aparência de
uma adolescente e aquele ar
distraído e doce Hns meninas
que se tornam mocinhas. Re-
centemente em Cinecittá uma
comparsa em traie de cow-
boy perguntou-lhe se tinha
doze anos. Miss Strasberg deu
uma gargalhada. Mas uma
hora depois, a "menina de do-
ze anos" apareceu num quin-
tal de Cinecittá, complclamen-
te transformada. Passeava di-
ante da câmera. batendo no
chão com o saltos altíssimos.
Tinha na cabeça uma cabele-
reira vermelha: seu rostinho
de anio tornara-se uma más-
cara dura. malvada. Os olhos
continham uma luz mi. A
saia justa preta, evidenciava
os quadris. Em lugar da me-
nina exemplar agora se via
uma mulher francamente de-
«agradável. Susan fazia o"trailér" .das últimas cenas da
fita.

O diretor disse: "Stop*. Por
enquanto, chega. Susan, vocò
é perfeita. A voz meiga agra-
deceu em italiano com um"grazie" tímido. Susan Urou
os sapatos de salto alto e dís-
se: '"Estou mesmo rom fome.
Gostaria de tornar um chá"_ E
após ter declarado qüe dese-
Java um banho quente, uma
cam» e um telefone para po-der falar com a mãe. na Cali*
«.mi* correu para o seü ca-
marim. N» camarim, enquan-
to a cabelefeira lhe tirava a
terucs 

sp?«_-dí_.R_a que há
uss horas lhe dava dores de

csbçça. Susan respondeu fen-stilmentc a algumas petrfOntas.Disse <jut seu nariz nio é fo-
lasèr.ico e Que a ç©v-_nha ques« encontra w» baixo dc"e.
t_lo é índiçaás para o ciíema.
Mas -ju*-T ficar eom aquile na-
ris portKst * * "«pu".

Falai**-, Susaa f«síkul* oa,
ftKÜKtt, Bei»R|»nha as pala-vr*s e_s m&rimmím úas
m&ctg. «*_»_•-»&* o ___%_ E
ca f**f,e-í sg» i-émpre. asfs-sstl»- '
*_•$. - &m*3wsín. S&o, ¦_'
S*n«s* á# «a». macâílM tes
e_v__m «tm íssâavfiji *&** «fs**

Susan Strasberg ¦» mistura
mover as mãos reforça a aten-
cão do interlocutor. Diante
cio espelho fica sentada na
posição de "relax" quo. se en-
sina no "Actors Studio": as
pernas cruzadas abaixo do
corpo, os joelhos abertos, os
braços abandonados no colo.
Outra posição de "relax" con-
siste em ficar com a cabeça
para baixo, os cabelos tocan-
3n o chão, o corpo dobrado
exatamente cm duas partes, os
braços abandonados.

Trata-se de uma posição
animales<?a. Existem aves que
passam meses do letargo com»
a cabeça para baijeo, "Nâo
têm comparação — continuou— entre o "Actors Studio" e
qualquer outra escola do gé-nero. Porque o "Actors Stu-
dio" é~ único c prepara atores
excepcionais. Aliás, nem mes-
mo e uma escola: é uma "lei".
"Uma lei que baseia tudo na
rccitaçâo?". "Mais ou menos.
Mas para mim é também uma
lei de vida".

de candura infantil e
força de vontade

Susan_ fala com entusiasmo
UU !':;_¦-'.:.i 1.'."-. . i. ....i,_ .t\_i afcU
pai, Lee Strasberg. Aos vin-
te anos Suzy — como a cha-
mam seus amigos — acredita
numa coisa só: no seu traba-
lho. Na sua casa ouviu falar
sempre cm teatro, em atores,
em enredos, em rr-citaçâo. Seu
pai. Lee Strasberg, é um cé*
lebre diretor. Mas é prind-
palmenfe o homem que "criou"
Marlon Brando, Paul New-
man c Jamís Dean. e trans-
formou Maril,yn Monroe numa
atriz. A mãe de Suzy -- Pau-
la Mülier — representou na
sua juventude, com êxito. To-
dos os amigos que freqüenta-

-¦•»v «v* _." ,j *¦ r _*__^&1____> "^ gty ~-'.. '?^T^________F___% v_ r__*^í

it " ^ ^ *~1 í&sjbF^^ _^___tí____W\\\WW ^BBéTkpB ^t* '*' Bnpfei

-iWjK _\_____W_f * 7 .- "ér_M_£r,.-' ^BBa__i_-:

__*__*___. !_______¦ ' f~' ' '-__*rf**' -' ^h^HR9H_^Bk

W_\_\\_mÈi_m_______m_*WSU BB1 - ^Sft; -,-': .*.*¦"' MÊk-: ¦¦"'
____. :__m ¦.:>/?, ¦ |^H'"_____*___ '¦ 

.'*'* 
' 

mm 
'¦'

Wmfflfc<^_a______mS____«--#/.' ¦'¦mtmsSsSmt
______ __•

____W___\___s______ ^^_________ó_ - - __________W__x____f-

'* \,» >.. «si, ..¦ ^''iSfe-.-j - ¦ *' ¦ _ r'r '-iiiirf' ¦*, . m___ 7

I

vam a casa tlc Suzy na sua
i Vt i ii n c í ü , fo r íí t n »i \_ i víi , ii í=
retores célebres. Na casa dos
Strasberg viveu-se sempre pa-
ra o teatro.

Lógico portanto que Susan
se sinta antes de mais nada
uma atriz. Dc fato no palco,
diante da cãmera sc transfor*
ma. Representa qualquer per*sana gem. Aos 17 anos inter*
nretou na Broadway, Ana
Frank e nos 14 na tela, em
Pic-Nic, representou o tipo da
mocinha americana acintosa,
patética, ansiosa para esconder
num armário as "blue leans"
t trajar o primeiro vestido de
baile. Essa interpretação me-
receu a maior prêmio da ci*
nematograíía mundial, "Seja
bem claro — diz Su?an — que
eu nâo sou Ana Frank. Náo
mereço elogios pcla interpre-
taçâo. Era fácil demais. Jíio
havia nada para criar em Ana
Frank: era *ô interpretá-la
em sentido hísióriro. Era *,
"sentir-ie" Ana Frank.

E ela "se sentiu" a mocinha
judia que passava ot dias fe-
chada num í-ólã-, esperando
um trágico amanhi, E con**-
guiu fazer chorar » oróprio
pai de Ana. Otto Frank. E
agora sonha com a int-Tpreta-
çao de Julictü, Sabe que essa
trio é uma aspiraçlo excep-
cional. T__ u atrize» de
teatro a tiveram- Todavia,
ela tem 4_iro á_ si aquela
permearão. Interpretou uma
v« pfSa T.V.- * fatnoia he-
r<-{s-s Shatreasperlana. Ma» rra
apenaí uma moc-nha... d« 14
anot. Aa.wa. a sua inter^re*
Uçí» teria dífer«ite. "Serta
ttrnkjt, er-«iâí», m«~_lít_í4a,
Strít cfrfeiU'*^"G*<rtíi mesmi» porqo* t
_m pmofiagem qs* t* pt!*-_ cexrtlfó. pt* am tte-to pe-rv_» _ «pé* g* tan» rompi»•
jan»nt« úitttmi* 4a mim.

. tn* tmtrm* ma _m. Aeito
rwri* 

um» p_»«v* _ tnurval»fr it___ttf.At *n_*t
mus úó*t trmitmt*- tm» »nMmma v«-éj-í#, OK-viefsj.¦].-,» .
íi Ms éévUa", {ÃmffT
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Impopularidade e fisco
obrigaram Gina a
deixar a Itália
ROMA 

— Em janeiro passa-
dó, Gina Lollobrigida che-

gou a Roma. decepcionada c
amargurada pela acolhida
bastante fria dos italianos."Aqui — disse — ninguém me
compreende. Vale a pena dei-
xar tudo e todos".

Naquela época já tinha o
visto da saida para <> Canadá
e havia vencido todas as difi-
culdades burocráticas que sc
opunham à transferência da
família Skofic para o exterior.
Agora tudo está pronto. Gina
confirmou que, em meados de
maio, com o marido e o íilho.
seguirá part; Toronto, onde
alugará uma casa até obter a
cidadania canadense.

A noticia da "emigração" dc
Lollo não surpreendeu nin-
guém. Há anos que a atriz não
trabalha mais em Cinecittá.'
Embora conservando a cida-
dania italiana, sua residência
oficial é a Suiça e a de traba-
lho Hollywood. Há tempo, fa-
lou-se numa provável mudan-
ça dos Skofic para Genebra,
viu-se depois que a noticia era
falsa. Genebra se acha longe
demais de Hollywood. Milko
Skofic já naquele tempo con-
sultara um irmão que vive em
Toronto, pa^a organizar a saí-
da definitiva da Itália,.
¦ Quais os motivos? A atriz
e seu marido acabam dc dc-
clarar que não foi o fisco que
determinou a resolução de
deixar a Europa. "Todos sa-
bom — diz Milko — que eu
sou apátrida, Mas agora eu
também quero uma nacionali-
dade. Por isso vamos todos
para Toronto onde se acha
meu irmão Peter e onde pe-direi a cidadania canadense.
Gina, naturalmente terá de
renunciar à italiana".

E Gina declara: "Meu mari-
do quer ir embora e quer vi-
ver no Canadá. Claro que eu
tenho que acompanhá-lo.
Continuarei, porém, a traba-
lhar em Hollywood ou em
qualquer outro lugar, como
faço agora. Acho que nossa re-
solução não prejudicará meu
trabalho. De Toronto a Holly-
wood as distâncias são relati-
vãmente breves, de avião".

Para obter o visto de saida,
os Skofic tiveram que provi-denciar documentos, como
qualquer outro emigrantei e
íoi também necessário quePeter Mathew Skofic, funcio-
nário numa firma dc trans-
portes marítimos, oferecesse
garantias. Gina anuncia a sua
intenção de rodar algumas fi-
tas no Canadá; neste pais a in-
dústria cinematográfica não
é muilo desenvolvida, e talvez
receba um novo impulso com
a presença da atriz italiana.r'A Itália — diz Gina — fl-
cará sempre no meu coração,
terei saudades. Deixá-la-ei.
porém, pelo amor de Milko. So
por isso? Ninguém» duvida
dessas palavras, mas o fisco
italiano também é, sem dúvi-
do, uma das razões da salda
dos Skofic, embora Milko o
tenha definido como "o me-
lhor do mundo". Na verdade,
as declarações de Gina há ai-
guns anos, na época das con-
testações dos Skofic devido
aos impostos de renda, foram
um pouco menos lisonjeiros
para o fisco italiano. No Cana-
dá o fisco não é menos exigi-
do, mas os recém-chegados
têm algumas facilidades, pelomenos nos primeiros anos.
Aliás Gina deposita scu dl-
nheiro em vários bancos in-
fernacionai.. sobretudo na
Suiça, na Colúmbia Britânica
e na Califórnia.

Também a rápídn diminui-
ção dc sua popularidade na
Itália pode ser uma das ra-
r.ões da emigração da estréia.
Suas últimas películas, princi-
palmcnte "Salomão c a rainha
dc Sabá" nõo tiveram êxito na
Itália. A atriz sofreu uma
profunda decepção. Não sou-
be conformar-se ao íato de
ver ofuscar-se n sua estrela
quase de vim dia para outro e
Justamente no momento cm
que na América está surgindo
seu mito, devido, preclsamen-te no êxito da mesma película,Agora, portanto, sabe queexiste um novo "mercado"
para explorar, um público quea aclama como acontecia na
Itália, nos primeiros anos da
sua carreira. Os contratos e as
participações nos lucros mie
lhe oferece Holywood confir-
mam nur na América, eiti èainda muito popular. Lógico,
portanto, que conte com a ln-
dústria americana e não mais
com a Cinecittá onde há tem-
po, suas exigências não se
consideram mais acessíveis.
Atualmente tem um compro-
misso na América para rodar
ft película "Vai nua pelo mun-
do" com Anthony Franciosa eErnst Borgnine. A greve dos
atores americanos obrigou-n
parar scu trabalho, e ela
aproveitou a Ocasião para fa-
xer uma breve viagem à Itália.

O ANO TURÍSTICO
BRITÂNICO

O ano turístico britânico
leve um bom início, quando
em janeiro último um total
recorde de visitantes de ultra-
mar chegou ao pais. Dados
divulgados peta Associação
Britânica de Viagem í- ?*é-
rias indicam que 34.300 tu-

tanha, o que representa o au-
mento tle 16*í íòbre janeiro
de 1859, com o total de
46 SOO,*Ol Visitantes «Jos ivff.s
euraneu* íoram no total de
25.9ÒO —• il% mais que no
mesmo més do ano anterior.
0$ •.-¦*'.-• ts que acusaram mato-
r«* servícuno* em porwr.t*-««§ íoram a Suécia, com 44;
a Su te*» 24: a Àüttrit, «0; a
Itália. 18. a Françs, IT; * a
EssNmh*. !L3.

O total des visitante» ç«s-etatmea do» Estads» tfmtkw*.**(. M, 12% masor qu* « dc
jinva-5. «BWTiftr, át $.*M.

Os visitantes ditgaáás d*
Ow.u«fciaée «slo eakuUd»*
m jatai â*. 15,TO©, toavíara-
<k*t tom 1$ Jgft e» Janeira sio

Vendeu a'esplêndida man-
são da "Via Appia Antica"
que os Skofic compraram cm
1956 e onde nasceu o pequeno
Milko. Aquele palacete repre-
sçntava 0 êxito de Gina. Di-

zem que custou trezentos mi-
lhões de liras.

Agora Gina mandará cons-
Iruir outro no Canadá. De
menor luxo, porém, porque"
após os primeiros nnos, o fisco
canadense sc torna rígido
mesmo com os "rccém-chóga-
dos". (ANSA.)

(Copyright para o Correio
dn Manliã).
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Gina Lollobrigida, com seu filho Milko Jr.

DOMA — Os despojos dc Ale-
. ximdre Manzoni foram cn-

conlrndos intatos. Para re-
lançar o patrimônio trágico
italiano, começando com a
peça "Adelchi" de Alexandre
Mnnzoni, o ídolo do público,.Vittorio Gassman, mandouconstruir um teatro-clrco, on-de a venda dc sorvetes alter-na-se às queixas de Ermen-
garda (a heroína da tragédia)
c um programa de publicida-de acompanhado nela trans-
missão de canções a moda, faz
o público esquecer-se das vi-
cissltudes dos Francos e dos
Longobardos.

Falou-se bastante nesta es-
petacular iniciativa do teatro
popular, mas agora é possf-vel constatar que a sua rea-lização supera as promessas¦ de Gassman quando êle la ia-zendo a pronaganda do seu"circo" mediante palestrasnos cinemas e entrevistas coma imprensa. O presidente doConselho, os ministros, as
personalidades diplomáticas eda cultura, íoram recebidos,'nn noite da inauguração, porsenhoras muito conhecidasAntonella Lualdi, Sylva Kos-cina, Eleonora Rossi Drago,
Elsa Martinelli é Anna MariaFerrero. Todas muito paci-entes porque .os espectadores,
mesmo aqueles acostumadosaos teatros excepcionais ficam• boquiabertos ao chegar dian-te do Teatro Popular Italia-no, e ainda mais atordoados
ao entrar nele. Imagine-se
um enorme toldo • em forma
cio abóbada com um diâmetro
de 48 metros e uma altura de
22;7.800 metros quadradosde azulão berrante;.na fren-
te, um-boneco de muitas cô-
res que exalta o "sorvete El-

Um toldo azul berrante
é o teatro de Gassman
dorado". O toldo levanta-
se num descampado de Villa
Borghesc. O hall de ingresso
e o corredor circulai- todos
atapetados ladeados pelosbancos claros das "buvettes",
têm 700 metros quadrados de
superfície; a platéia construi-
da com metal brilhante e ma-
deira tosca, tem três mil lu-
gares; dois mil deles custam
auinhentas liras (o preço de
dois pacotes • de cigarros).
Sob a abóbada de lona ázu-
Ião, uma cortina qaudrangu-lar, de listas vermelhas, ama-
relas e verdes protege a acús-
tica; no fundo, o palco de 30
metros quadrados por 22, um
dos mais amplos da Europa,
onde as mudanças de cenário
se realizam eom extrema ra-
pidez. No alto uma gigantes-ca teia de aranha feita de tu-
bos de metal claro, estica a
capota da abóbada. Os assen-
tos são de material plástico,côr de rosav nçs encostos
lêem-se anúncios publicitá-rios de muitas cores.--

Fora. em volta da grandeabóbada azul, esperam filas
de "roulottes" como àquelas
dos, circos eqüestres: contêm
tudo: os camarins para os
atores, as cabinas elétricas, a
direção, a alfaiataria, as insta-
lações etc. e destinam-se tam-
bém ao transporte das 300 to-
neladas do teatro-circo des-
montado, para as diferentes ci-
dades da Itália, numa tournée

sem precedentes, com mais
de.400 representações num
ano (o programa inclui tam-
bém "Orestia" de Eschilo
alem do "Adelchi" de Man-
zoni). As pessoas interessam-
se também nas "roulottes" c
de manhã, pode surpreender
a troupe ensaiando com dis-
ciplina digna de colégio.

Aos domingos, o publico lo-
tando a platéia é o mesmo
que no verão, vai assistir nas
Termas de Caracalla, a repre-
sentação de "Aida", famílias
da pequena burguesia; solda-
dos, criadas, estudantes, na-
morados e velhinhos aposen-
tados, Mas também intelec-
suais, snob, senhoras com a
capa de vison. Quando cho-
vo, os atores têm de falar em
voz mais alta para superar o
barulho da chuva sobre o tól-
do; de vez cm íquando uma
criança chora porque se abor-
rece ou quer o sorvete.

Mas quando Gassman dc-
clama os versos de Manzoni,
o silêncio é completo, inte-
gral. Escolheu o "Adelchi",
apesar dos sinais do tempo
que a peça denuncia, porque
é uma obra de transição en-
tre o teatro italiano dos sé-
culos XVII e XVIII e o mo-
derno, mas também porque
sua representação é uma em-
presa difícil e Gassman não
gosta de empresas fáceis. Dc
íato, dessa yelha tragédia êle
tirou efeitos deslumbrantes.

um espetáculo que arrasta a
multidão provocando, no íim,
autêntica ovaçáo,

Montanhus cobertas de ne-
ve ou batalhas projetadascom a lanterna mágica numa
imensa tela; cavalgadas de
guerreiros no palco lanços de
flechas e dc pombos; máqui-
nas de guerra, fortalezas mo-
vimentando-se, acampamen-
tos, incêndios, fumaça, costu-
mes vistosos, luzes; sombras,
cores maravilhosas e arma-
duras esplêndidas. Uma ver-
dadeira evocação da guerraentre Longobardos c Francos,
acompanhadas por músicas -
guerreiras de Verdi, pelo Re-
quiem "dêste musicista e pormotivos de "ouvertures" e de
hinos dos suas óperas.

Ator tanto sabido quantodesembaraçado na esaalha
dos textos, Gassman repre-
senta num tom baixo, quente,com acentos leves, doces,, às
vezes submissos enquanto os
outros intérpretes estabelecem
um estilo de recitação enfá-
tico, freqüentemente berran-
te. E o público onlouquccc.
Sobretudo por êle, o semi-
deus das platéias italianas, o
Ídolo das multidões que cons-
truiu seu templo onde ceie-'
brar seus ritos com um im-
peto endiabrado e no mesmo
tempo com um sentido do cs-
petáculo digno do empresa-
rio do um circo-equestre.
(ANSA)
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TQQUEDE
ALVDRAÉ

NOPIANMTO
GOIANO!

COMO SACUDIDO PEUS NOTAS. DE UM CLARIM MATINAL,
TODO UM POVO DESPERTOU: HOMENS MOVIMENTARAM PEDRAS,
MADEIRAS, CIMENTO, AREIA E CAL; OUTROS ACIONARAM PESA-
DAS MAQUINAS, FABRICARAM ANDAIMES; JUNTARAM SUOR,
TALENTO, ENGENHO E ARTE A ARGAMASSA DOS GRANDES
EDIFÍCIOS QUE CRESCIAM NO SOLO COMO GIGANTESCOS COGU-
MELOS... E FIZERAM NASCER NO PLANALTO DESERTO A CIDADE.
MAIS MODERNA QUE O MUNDO JÁ CONTEMPLOU: BRASÍLIA,
NOVA CAPITAL DE UM NOVO BRASIL! A INTREPIDEZ DÊSTE
POVO CAPAZ DE CONSTRUIR BRASÍLIA ,'EM TRÍS ANOS, AS
HOMENAGENS DA

GENERAL MOTORS OO*BRASIL S.fi.
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Novo processo ãelaminaçáo
Ide aço :Jr\~- "í A HISTÓRIA DE LANCASTER HOUSE

J 2." Caderno -

L^^jÜ'. < »"

'¦ Tm í_____S'____m___%_a__________ma_\^Sl 8BaiBw_!BI__wl_3B_aK.imimSit__5__E Hs

___________r __^l Hft - Mm ^H ' WPS '' ¦ HB ¦
______¦ __^fl ^^ ^H^Ww A sp *-¦ ^H i/#f IJw Am 'PM f£ •¦*** ™ I fi 1

P^ ^i B»I R * Mm1 ¦ •• atí^S^IIJ^^ ^___fl______H _____¦ ¦ Km ^H-.H ' "¦ mW - *v- y^mWmm_to______________w^m.
____________ EV^H 1 B TR; _Pi-'™ <**_____________ll IjPÜS

Üma companhia norte-ameri-
cana, "»'"_Republlc 

8teel Corpo-
xatlon", aperfeiçoou recentemen-
te um novo processo para a pro-
duçSo de aço laminado sem o
emprego dos diapendloso» e com-
plexo» altoa-íorno» e o método
convencional de minério derreti-
dó. Pelo novo processo, ainda
considerado experimental, o mi-
nério íhiamente granulado com
alto teor dé ferro é preasàdo em
límlria» de aço. O valor poten-
elal do processo pode ter aqui-
latadopelo fato de que nSo só
elimina a necessidade de altos-
foruft» como também ile'cadinhos

. thertos, fornos de coque etc.
- .K-. fâbrlcaç&o do aço laminado
pelo novo processo requer três
estágios principais: 1) o mlnê-'rio de ferro é altamente purlli-

cado' e reduzido a pó metálico;
2) o.pó é comprimido numa lâ-
mina, semi-»óllda por melo de ro-
lo»; 3) as lAmlnas passam por
um forno aquecido a 1.2Ò0 graus
centígrados e depois por uni Jfl-
go de cadeiras laminadoras aque-
cida». O Jogo de cadeiras laml-
riadas. reduz o aço as espessuras
desejadas e o faz tomar o íor-
mato requerido, com as mesmas
qualidades do aço fabricado pelo
processo atual,-O ató é, então,
submetido às demais operações
como se-faz atualmente, pelas
experiências realizadas calcula-
sc que, dentro de cinco ou seisanos, poderão ser construídasusinas que fabricarão aço laml-nado 40.a SO';» mais barato, Nafoto, um funcionário da compa-nhia verifica o novo equipamen-to para fabricação de aço la-minado.

LONDRES - "A conferên-
cia está sendo realizada

em Lanaaster Houso, Lon-
líres..." Essa /rase tem apa-
reciclo inúmeras vozes nos úl-
timos anos em jornais, re-
vistas e noticiário radiofônico,
transcrevendo conversações
cujos resultados podem scr de
grande importância para os
povos da Commonwealth. O'
que, 6 pois, a Lancaster Hou-
se, e n que se assemelha?

Conta-se que a rainha Vic-
toria, íe visita ao duque e.à
duquesa de Sutheiland nes-
sa imensa mansão londrina,
vislumbrou um interior "que
parecia querer copiar os es-
plendores de Versailles, c
observou: "Vim de minha ca-
sa para seu palácio!"

O majestoso prédio, de pro-
priedade do duque e da du-
quesa chamado anteriormente"York House", era então co-
nhecido como "Stafford Hou-
se". _Mais tarde, recebeu o
novo nome de "Lancaster Hou-
se". Hoje é de propriedade
do povo britânico e utilizado
como centro de hospitalida-
de do govêrno do Reino Unido,

PINTURAS MARAVI-
LHOSAS

Alguns dos quadros e pe-
ças do mobiliário original já
não mais existem, mas as
maravilhosas pinturas das
paredes e dos tetos, as apara-
tosas gravuras, as peças de

eicultura e a grande escada
dupla, de balaustrada rococó,
dourada e branca, fazem com
que o interior multo se es-
semelhe ao que era no prin-
cipio da época vitoriana.
Provavelmente, muitos dos
visitantes estrangeiros que
comparecem a conferências e
recepções nos suntuosos apo-
sentos de Lancaster House se
maravilham lambem com -sua-
história.

Lancaster House, situada
nos arredores do St, Jame'sPalace teve sua construçãoiniciada em Í825. A seme-lhança de muitas residências
citadinas aristocráticas dêsseperiodo, seu exterior err.impressionanteníente sólido,contribidndo paha essa apa-rência Um fino senso de pro-porçãot A fachada é cons-tituida por' um pórtico co-ritiano da-altura de dois an-dares, de aspecto imponente csólido e, sua relativa sim-
pllcidade contrastando, contu-do, com os esplendores extra-vagantes de um interior proje-tado numa época em que umaopulenta aristocracia vivia emambientes que recordavam asartes decorativas do longo rei-nado de Luiz XIV da FrançaA casa íoi, projetada comoresidência citadina de Frede-nck duque de York, cujoirmão, o primeiro príncipe re-gente, já havia sido coroadorei- George IV. Frederick, na
qualidade de herdeiro presun-tivo do Trono, achou que ne-cessitáva de uma casa quc* fi-zesse jus à sua posição.

CUSTO EXTRAVAGANTE
O duque jde York encarre-

gou o arquiteto da moda,

Benjamin Wyatt, do projeto daconstrução. Wyatt desempe-nhou sua tarefa pondo de la-do a economia, o que estavainteiramente de acordo com ogosto de seu cliente real, masnão Infelizmente com seus re-
cursos.

Quando Frederick faleceudois anos depois, a casa ina-cabada, estava pesadamentehipotecada, e correram boa-tos de.que entre as grandesdividas por êle deixadas fi-
guravam imensos empréstimostomados ao Marquês de Staf-ford para a construção rteYork House. Os boatos pro-
yávelmente tinham íundamen-to, pois, depois da morte di,Frederick, o Governo adquiriua hipoteca e transferiu a
pose da casa e dos jardinsao marquês de Stafford, quefoi feito mais tarde primeiroduque de Sutherland. •

Foi o duque de" Sutherland
quem trocou o nome paraStafford House. A influênciafrancesa também se fêzsentir, pois êle foi embalxa-dor britânico em Paris de1790 » 1792, tendo assim aoportunidade de freqüentar "a
corte francesa pouco antes darevolução. Era natural qoe o
primeiro dono do prédio játerminado o mobillasse no ri-
co estilo ífancês.

O' primeiro duque dé Su-lherland faleceu em. "1833,
sendo Stafford House herda-do pelg segundo duque, cujaesposa era amiga intima daRainha Victoria. A hospitãli-dade d» Stafford 'House 

atin-
giu o máximo na era Victo-riana. Chopin tocou para arainha no magnífico salão 'd?
música.

inicio i:a reforma
O duque, a duquesa e seus

sucessores eram patronos da
pintura e da música, e desem-
penharam também papel dorelevo na vida política danação. Apoiaram idéias libe-rnis e às vezes revoluciona-
rias, no exterior,- e reformas

, sociais no pais. No ambien-te opulento de Stafford Hou-se, Lord Shaftesbury advo-
gou ardentemente as reformas
consubstanciadas mais tardena Lei Fabril, Charles Sum-
mer e William Lloyd Garri-son sç bateram pela aboliçãoda escravatura, e o patriotaitaliano Garibaldi, logo de-
pois de sua vitória em As-
promonte, foi ^clamado nasruas quando se dirigia paraStafford House. a fim de vi-sitar seu amigo, o terceiroduque.

Em 1912, o quarto Duquedecidiu desfazer-se de Staf-ford House. O arrendamentofoi comprado pelo primeirovisconde Letferhulme, quedeu à propriedade seu nom«atual, Lancaster House, emhomenagem .ao seu condadoi nativo, o Real Ducado de Lan-caster. Foi Lord Leverhulme
çjuem doou Lancaster Housea nação, permitindo assim
que grandes acontecimentosse realizassem em ambientecondigno. Um dos maiores,nos últimos anos, foi o ban-
quete oferecido por sir Wins-ton Churchlll à rainha Eli-zabetb. II, na sexta-feira quese seguiu à'sua Coroação.

Foi Justo que a êsse esplên-dido banquete comparecessem
os primeiros-ministros daCommonwealth. O povo dos
países estrangeiros da Com-
monwealth compartilham dastradições da Grã-Bretanha, eo espírito de Lancaster Hou-
se e as grandes comemorações
aí realizadas são parte dessa
tradição. (BNS)
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wumos vivendo um momento profundamente belo e emocio-..inte ¦— o momento «uto em que duas cidades —- uma ainds cre».cendo e outra ainda nascendo -= tt fundem no quadro histórico doPaís, marcando uma etapa decisiva na sua vida política, *ocial c eco-nômica. £ como se a mie, fazendo parar por um instante a roda d*i«ória, dissesse 1 íilha: "toma; entrefo-te o bastão; saiba honrá-lo".^

•
Ha 25 anos passados aqui iniciamos nossas atividades, cónfi.'•fttef no futuro. E durante êsse Fongo período, dia a dia, confirma-va-se nossa crença, pois o Rio não parou de crescer e progredir. E,

graças ao generoso apoio do po%*o carioca, nós tamWm crescemos
nos aperfeiçoamos, para melhor servir às famílias do Brasil

„ Co™ a roesma confiança continuaremos a nos expandir nest«
tcoihedora São Sebastião do Rio de Janeiro, cujo destino seri sem,
pre grandioso, mesmo deixando de ser Cansai da República; com •mesma confiança instalamos aotsa 21.» loja, agora em Brasília. Nossa
(é no* destinos do Brasi! se fortalece cada vet reais, pois estamos
certo» de que os mesmos braços que abençoam a Cidade Maraví-
iftosa se estendem, sab?e:iv*mejite, na mais espíritas.! c simbólica
mensagem, abençoando o Pais is%txn% tm cajo coração te ergue «
Ctf-iití 9* £íft:m*tA.

':

O clichê acima mostra a figura de Zoé Mai_.no, cantora deamplos recursos vocais e dona de uma voz "sul-generls" no nossomelo radiofônico, ou seja, de t|m tom erave e interessante. Anó»uma temporada na boate "Fred's", Zoé esteve um pouco afastadadas lides noturnas, entreEue a iravaçôes na Copacabana discos flágravou duas bonitas canções i- "CançSo do nosso amor" e "Cancío
do desamor1, reunidas num "78" que deve sair ate o tln» do mêrAgora Zoé vem de ser contratada pelo -Texas Bar", onde atuarasomente às quintas-feiras (estrela hoje). Zoé seri acompanhada,no show por conjunto, com parUclpaçüo especial do violinistae compositor Hélio Bastos.

MIÚDOS
® Contratados pela Mocambo os\cantores Penha Maria. JoséAurlze Roberto -Bozan: também Claudlonor Germano e GenlvalLacerda farto outras gravações para a etiqueta pernambucana.® Lançado pela Copacabana o LP "Coração sertanejo" com ocantor Zé Gonzaga. . ¦ , , . ¦
® Connie Francis - nova revelação do disco nos Estados Uni-dos, está sendo lançada em nosso pais pela MGM que aqui dl«-trlbul e representada pela Musidlsc um LP (já comentado nestacolunai c ,,,,, <S rpm tum o sucesso internacional "Mama"

® Todos os leitores poderio ver a letra de iua cançío tireferld»publicada nesta seçío, desde que enviem por carta os seus pedidosou, morando aqui mesmo no Rio, telefonando para 22-6313 ou 5?-J020após as 15 horas. v *
® Tonny Williams, solista 4p conjunto -"The Platters" terá bre-vemente lançado no Brasil, um LP com músicas cantadas em es-panhol; Williams também canta isoladamente.

_d,*2 -?„Tr ' * rT" ' "B»""0 e »o«" «»o as duas compo-slçfle» reunidas no mais recente 'W dé Elltete Cardoso para .Copacabana. ' .
® A Mocambo deverá lançar dentro, cm breve o álbum "Sur-

presa , com o cantor Paulo Molln: a maioria das músicas dêssemicro enquadram-se no gênero moderno do "rock-baíada"
® P.or incrível coincidência a» duas composlç6e« que'marcama estréia da cantora Zoé Magno n» Copacabana, em disco ãe 7» ro-tações çhamam-se 

"Caiiçílo do nosso amor" e "Cancâo do desamor"respectivamente. ¦ *
® A United Artista (aqui representada pcla Mocambo) v»llançar no Brasil a "Waltzlng Matilda". do filme «On the beach»® Alaide CosU e Nelson Gonçalves estáo gravando em espanholalguma» músicas de sucesso como "Dlndi" e,«À noite do meu bem".p»r* serem lançadas no mercado argentino, '!•

® A marca do caramujo lan-
çou um "avylso" (78 rpm) çpm

-o cantor AntAnlo Martins, inter-
pretandoum tango CP.;;,, ii mo-
iisaoT^« um bolero ("O va-
kábundü").

* A venda de disco, nos Es-
. tado» Unidos, durante o ano de

1959 registrou o recorde dc 400
mllhftes de dólares, ou seja, 75
bllttòfi de rruzcíroí, «pruxitiui-
damente.

® Contratada p«la Setco a
cantora Rose Hardaway,

® A macumba brasileira será
apresentada «o mundo Inteiro
através do filme "Macumba le-
ve", realizado cm 195» no Brasil
pelo norte-americano Douglas
Fowley e recentemente lançado
no mercado mundial.

® Agnaldo Rayol está na praça
com mal» um disco 78 rpm: de
um lado o conhecido cha-cnlypso"Marina" e do outro o samba-
canção "Sou doido".

$ t' provável a vinda da can-
tora Nikl Davis êste mês ao
Brasil.

SUCESSO DE HOJE
Tell Ae that vou love me

üock, dcPauI Ânka. Çravaçüà .'
uy üulur. (A .pedido»)(.•*,, ."'„';.

Tell me that you love me.,
Teii me that you care ' 

,'
Tell me when I w»nt ypu:, ,. , . -
You'11 be waltlnii there, '. 

. ./
Because I nted you like 1 want "

tyou
want you like I need your loví,

Love cm o oh oo
Tell me that you love me
And I will lie so ime

,Oh tell me-that you care

And I'll be trup to you
WeU tell me you're my baby
Tell me yoii're my love.
Teu me you will «hlne de»r
i.lke the stars above.
Because I need you like I want

[you.1 want you like I need your love.

Ouçam a gravaçJio deste «u-
cesso hoje ás 16 horas pela Me-
tropolltana, Aprescntiiçfto do
disc-Júqucl William Duba, Pe-
dido» por carta, ou pelos tele-"*
fones 22-6343 e 52-2020 (apAs at
15 hora*).

LUPICÍNIO E A BOSSA VELHA
O veterano compositor Lupiclnlo Rodrlgue» — também cantorde mérito - vai mostr5r a famosa "bossa velha" em um exUníed,pl»y da Copacabana, onde éle canta cinco de suas compojlçfies paramostrar a qualidade da velha bossa do samba legitimo. Luplcínlogravou — e será lançado dentro em breve — as seguinte» múslc»»'•Pergunte aos meus tamanco»". "Eu náo »ou louco». -Eu «ei", "E»sa

eu náo conheço", "Pregador dc bolinha" e "Prova de amor". Cincaêxitos do grande autor por êle mesmo Interpretado».

Nem todos os corações
batem do lado
esquerdo

• tmt

MUNIQUE 

(Imprcssóea
<Ja Alemanha) —
Quando de uma catn-
panha de exames mé-¦¦:•¦¦¦:¦¦_¦¦- em sé:ie com radio-

graiias, verificou-se no Con-
eeího de Laufen, na Alemã-
nha Ocidental", que de 35.698
haWUntes, nada menos de
54 tém o coraçSo ao lado di-
reito. Só quütru dos exam!-
nados «abiátn deseaanoma-

—lia. Os demais viveram nor-
malmente tem terem a ml-
nira» consciência de repre"
•entarem o fenômeno ao mê-
dico. No entanto. è*tes casos

* eeetwm. me_n_r emer Tm?v£ COílHj» m? T

levado a lupor. p«ra várias
detfci* pewoas que nà» fém o
coração no »eu lugar, surgi-
ram compliraçíSes devido à
anomalia â*r de«ct*eríâ de-
m»*i«do Urdi, Na cr&nics
IsmegoUiml dc medíãaa u_k>
f*lt«m. porém, m raso» «ra
que a «nom*S_a noivou » vida.

CSt*-«e o rxempk» do má-
qaíai**-t Wiiiselm Johetsttiag,
Ú± Simama. mumíteáa. hi eU
f-rtt Êtxm por um leárM qüe
«co«aii Msstór.á-k. oa» 

'mm

pvtâ»i* certntj,. 3oket.r.'.rt
wsfe práiéo in*mmv*U
mtm§ a vhh. m * nàimmat

raçáo ao lado direito, £ «InJ' da mais curioso o cafo de uma
menina examinada no Hospi*
lai do Concelho de Neustadt.
Todos os órg;k>s ínternoj «**
tavam na poalçâo oposta li
*ün situação normal. O co-
raçáo. o eítómago c n baço
estavum à direita, o íigado e
a bllía & esquerda. Reiata-««
ainda o caso de Antônio fta-
mire«, de 8 »nos de idade,
numa aldeia da província «-
panhola de Toledo, que tami
bém acuia a trw* de pcttlm
Çâo de quase todo» oj òrgjksa
internos. Ate mesmo o Mtl
apêndice está co if>po es»

/ queriio, No entanto, «peque»
no nunca etilv* aèritment*
doenl*. .

Vim de regra, a vida dsJ
P**»o« com atwoalbM -4e»
«are normalmente, &1><í ra-
ra* oj ctatta em que «_ mé»
ditos tiveram de recorrer e
meias ou ovvet memóas te-

¦ nphXittml. A íreqorncia ém
crmÊO*- explica-*e meraiwimt*
ptAe 

' 
ctrtMMiÂnóm é*.' bojí

«m dte. o<t imüki ttwWlowi
***em usiMo tvAis frwjriMmtai
e stsaíí ttmsp'íf_fM. O* exem**
reâiogràíkxtt tm ettíe r»«
«w*tf, sts usiiefrsMíde». se
Exéreth» permitem d«e»brtr
ptmtíamm-.ié teá«w, ,È*.'-tmmé¦ á$ emtgtitUm mi ptjpah-çif*
mel* jovem. &s jsuae» hem*
púsít e ndkttntt* Ut pen»

A

nrmTtnTf-f iniiiniimiriíiiíiiiiiim ¦
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IGREJA DA CANDELÁRIA -»
Uma das mais belas igrejas do
Rio, a de N. S. da Candelária

. foi construída por volta do inicio
do século XIX. Esta atual igre-
Ja substituiu o pequenino templo
erguido em 1630, por Antônio da
Palma, em cumprimento de pro-
messa. Um navio sob o comando
de Antônio Martins de Palma
estava em pleno mar quando ba-
teu uma violentíssima tempesta-
de. Perdidos todos os recursos, o
comandante faz uma promessa:

nhora sob o titulo de Candelária,
na primeira terra onde aportasse
salvo. Rio de Janeiro foi o pri-
meiro pflrto.

No templo, vêem-se seis painéis
que historiam os fatos que leva-
ram a construção do templo, onao
são realizadas as cerimônias re-
liglosas mais elegantes do Rio.

Com a construçSo -<la Avenida
Presidente Vargas, a Igreja ficou
de costas para a grande artéria,
onde é vista a grande distância.
A Praça onde está localizada de-
nomlna-se Pio XII.

O Rio poderá agora ser
cidade de turismo

Esta é a nossa primeira se*
ção de "Turismo", no Estado
da Guanabara. Há multas
festa, ha muita coisa mar-
cando o nascimento deste nos-
co novo Estado. Entretanto,
nüo se pode esquecer é de que
agora, mais do que nunca, es-
ta nossa Cidade Maravilhosa
necessita ser realmente de tu-
rismo. Mos para isso ainda
há multo o que se fazer.

Talvez por ter a Natureza
nos brindado com trio belas
paisagens, tenhamos nos es-
quecido de que turismo não se
faz apenaa com paisagens. Há
necessidade da existência de
um equipamento que torne a
visita do turista um prazer e
nftp um inferno.

Hotels, segundo informação
de elemento ligado à entlda-
de de classe dos hoteleiros, os
hotéis do Rio nfio têm capa-
cidade para atender o constan-
to afluxo dos que nos visitam,
nfio só como turistas mas tam-
bém como viajantes. Entfio se
ve que ha turistas; nfio há é
hotel cm número suficiente
para atendô-los, prlnclpalmen-
te em condições razoáveis.
Construir hotéis seria uma das
primeiras necessidades, se real-
mente desejamos íazer do Rio,
uma Cidade de Turismo.

Transportes internos é outro
problema, mas nfio tfio cravo
como o anterior. Hoje há. no
Rio, trts emprf-sas do ônibus
especializadas em transporte de
turistas. Mas o turista nem
«empre pode se clnglr a via-
Jar nestes coletivos, precisa
também de usar táxis. E. em-
hora aem recordar com o que
nflrma o "Poket oí Rio de Ja-
neiro". há alguns motoristas
desonestos que desprestigiam a
classe. E. infelizmente, este
grupo está sempre presente nos

VARIAS
•ty Talvez no íliri diste ano, pos-
samos indicar D. Hclder Câmara,
a "Revelação do Turismo no Brn-
SU". Pelo menos ò o que sc pode
esperar, depois de suas declara-
çoes numa reunião, na qual afir-
rnou que o "Rio serA o maior cen-
tro turístico de todo o pals".
Adiantou ainda o bispo carioca,
que liderará um movimento em
favor dn edificação de um cen-
tro turístico grandioso e glpan-
tesco.
? Heldelherg ocupou em 1959.
um dos primeiros lugares dentre
es centros turísticos alemães. Km
relação ao ano de 1058, aumen-
tpu consideravelmente o número

> de turistas que visitaram ano
pss-ada, a "Cidade do Roman-
tlclsmo",
•? Um novo ponlo de atraçílo
turística deverá ser entregue á
visitação pública tm próximos
dta*. Trata-se do Belvedere do
Morro d* D. Marta, Deste ml-
rante tem-se uma vista melhor do
Rio do que do Corcovado. uma vez
qu* está em plano mais baixo,
livre, portanto, das neblinas.
msjf No Teatro "Sarah Bíriihardt'\
em Paris, será realizada de IS de
inato a 13 de Julho, a IV Tempo-
rada do Teatro da* Nações. O
Brasil estará representado neste
festival. A companhia Cacllda
Becker homenageará a França
com a peça "Poli de Carotte", de
J. Renaid. Por nua \*t. o Tea-
tro de Art* Popular do Rrostl
apresentará "Gu:<iha", d* Guar-
nleH,

•*> O* membros recentemente
eleitos para dirigir o SKal do Rio
da Janeiro será» empossados du-
rante o .jantar festivo que terá
lugar r.o lioieí Glória, r.s dii 1!
de maio.
•*» Em Milão, iiür ítAüs, o cssrííft-
(tador Antônio Armu-lato, uma
da» ttitur** mal* conhecidas do tu-
rismo de Águas da Prata. íi!A l>ro-
movendo uma escpo*h;A-í do livre
braNlefro n* Feira Internacional,
que era se realtta naquela ci-
dade italiana.
¦+ A* emprfctas d« uanapont de
iSSÜSm -*SS~ Cag-taí *•**!» «re»-
taitd» su* esl*"fí«>r*ç*.» no* fesi-íe*
da Instalaçle d* BrasiUa. A VSV.
poe exe-apto. foi contratada para
eevia-r tatbtts e carro* rw>r* s*r*
vir ace cenndadc* da Pm!d*»«a
da BrrúM*--».
«*> Em Ouro P-fíto, a prln-iMl
ctd»4* hl*l*-íe» 4* Mina*, re»»!-
**-»* nesta M-rtana. ** srsr.á*»
r^r-!*ir>s>r»tA«S da Semana £•*>**,
JareitimeEi*. roetivu ae gr*««*
•Irsçlo turtstk-a «Mki * ItCeetjtte-
do t-s-t*-Mü«ol*wie«t* fmm ísIUS.

4*> A th*"< 4e> Bnwil p*«*4*-|iut».
*K< «es »«* ttrte "Te-m Brwil»
tetra** editesu um fc&fu» »-**.-*
¦Mat, Na ise-àxtma a*çlo_ «re-
r-HfnUre-M* «;» i-ScUlír* 4*
RNH1 ta*» e_)__a <-s*i*t«feo!í*-' s»are
a ?..í-?».hs4« 4* Mrt*m* r* (*if*.
? 1-. s-teWfttç»** para esta «>;*,•>:
t-wt» Itrt-e. -'T****»»**. Cw-et*

, *»- Coca** fj-eire, -TO.

aeroportos, nas estações de de-
sembarque. Seria o caso. en-
tfio, das próprias entidades pro-
fissionals de motoristas dar
sanções aos péssimos choferes.
Se as associações de classe fi-
zessem isso. nfio só estariam co-
laborando para o desenvolvi-
mento do turismo local, como
impediriam que algumas cente-
nas de péssimos profissionais
servissem de exemplo para os
milhares de bons motorista*
do Rio.

Pontos turísticos também dc- /
vem merecer as atenções dos
que desejam fazer do Rio uma
cidade de turismo. Há dias
estivemos no Corcovado. Vi-
mos no Cosme Velho, uma es-
taçâo de embarque que mais
parece estaçfio de trem do in-
terior do país, quase sem con-
fõrto para os que. em muitas
ocasiões, têm de esperar uma
hora pelo trem. A estaçfio, no
corcovado ainda é pior. Mas
isto nfio é só. Além disso o tu-
rista tem de subir muitos de-
graus para chegar ao monu-
mento, que se para os Jovens
é interessante passeio, para
os velhos é motivo de queixas;
o locai só oferece dois pontos
de abrigo à chuva: a pequena
estaçfio c o restaurante. Fora
estes dois locais, o cristão tem
mesmo de apanhar chuva. Cor-.
covado é apenas um exemplo
tln •muitos outros pontos tu*
risticos que deveriam merecer
um pouco mais de atenção do
govêrno.

Mentalidade turística é um
dos fatores essenciais à im-
plantaçfio da verdadeira Indús-
tria sem chaminés em qual-
quer parte do mundo. Nfio se
pode pensar em turismo em
íírmo de indústria, sje na re-
gifio nüo há,'por parte da po-
pulaçfio. a necessária mentali-
dade turística, a necessária
mentalidade para compreender
que turista é visitante e nfio es-
pifto. Mas para isso há neces-
sidade de se promover excur-
soes. viagens com os naturais
para que, se transformando em
turistas, possam sentir como o
forasteiro necessita do apoio
das locais, Uma boa propn-
panda mostrando a lmportftn*
cia do turismo, poderá educar
também o povo.

Enfim, vamos ver se realmen-
te o Departamento de Turls-
mo e Certames do Estado da
Guanabara deixa de ser ape-
nas o Departamento de Certa-
mes. Ainda mais agora que a
Comissfto Brasileira dc Turis-
mo vai sc enterrar em Brasi-
lia.

APOIO DA ABRAJET
Sobre o comentário publi-

cado nesta seção, acerca de
uma publicação da "American
Society ot Rio de Janeiro",
na última quinta-ícira, reco-
bemos do presidente da Asso-
ciaçào Brasileira de Jorna-
listas e Escritores de Turis-
mo, dr, José Mário Alves, o
seguinte telegrama:"Informo prezado rolepn,
levarei na próxima reunião
da diretoria da ABRAJEY a
sugestão da criação do livro
ínflex, onde figurarão guias o
folhetos de propaganda turis-
tica editados sem necessário
cuidado artístico e, principal-
mente informações errôneas.
Fsta atitude o baseado cm seu
ultimo artigo e visa colocar a
ABRAJET em posto avan-
cado na defesa dos interessei
«o turismo nacional".

NO BRASIL, O FAMOSO
HOTELEIRO HILTON

Pnx«den?e de Lo* Angeles,
ExlUáas ynidoa. chegou >c__ii__.
da-íeira. a esta cidade, o ho-
teleiro Conrad Hilton, diretor
presidente da famosa organi-
s-ação hoteleira Hilton, con-
siderada a mais importante
do mundo. O sr. Hilton, que
fretou um aviso, viaja era
companhia dc seu filho Nie*.
AQUi l*3ft--*OU 5 pfdrS; fui:;!™-
rrsèntai dò rnenumenia» hotel
que eor»?ni£ri no "SéUiso
Ceu". i» Leblon. a exe-m-
5*lo -tos que pessui era Lon-
dres. Madri- fctambul, Ber»
Um, Cuba. Panai»* * *» ou-
tf» caj-sttsL**-.

A sesuÉr íoi para RmSUa,
oüd* -tíéíR de tistetir ts *&•
»«!-twwto«» d» i-aMal*çâ<» da
etdade, la_*ícou a pídra fun-
«U-ner.!»! ds híFieS q-a* lã
coactmká.

TURIM 
— Uma recente pc-

licula, interpretada porDlck Bognrdc e Ouvia do
Ilavillanü Já íòz ponsur, hú
muitos mios, no caso Bruncrl
— Conella. Na pelicula, os fa-
tos descnvoivem-se num planodramático o com um mínimo
de "suspenso". Nos aconteci-
mentos verdadeiros do há
trinta anos, nüo houve Vsus-
pense": somente o arama in-
timo de duas mulheres, ambas
acreditando que o homem dc
barba grisalha, saindo do ma-
nicômio de Collcgno, sem no-
me, e com o número de ma-
trlcuia 4.4170, era seu marido.

O caso dividiu cm duas par-
tes a opinião pública italiana
e perturbou o coração c a vioa
oas duas esposas, Giulia Ca-
ncila e Rosa Brtineri, numa
alternativa de decepções, cs-
pt.ancas e angustias que tal-
vez ainda não acabaram. Nem
os uiumos acontecimentos,
aquelas cartas cm que os Jor-
nais talaram nestes mas, e que
contém ao que se diz, a provade que o "desconhecido de
Collcgno" era Mário Brúnerl,
resolvem completamente o
enigma. Sòmenie elas, as duas
esposas sabem, ou acreditam
sauci* a veroauc. uma vcua-
de porém completamente sub-
jetiva. Ninguém podo impedir
a Giulia Canella, a mulher
que por dez anos seguidos, vi-
veu com "o desmemoriado",
na convicção de viver nova-
mente com seu marido, dc le-
var hoje flores a um túmulo
num cemitério do Rio dc Ja-
neiro, em cuja laje está escri-
to: professor Giulio Canella.
Ela íaz isto com o mesmo afe-
to, a mesma compreensão, a
mesma devoção que dedicou
ao "ex-esquecido" nos últimos
anos da sua vida.

Ninguém pode dizer hoje
se aqdèle desconhecido íoi
um infeliz ou um trapaceiro.
Mas a senhora Giulia no fun-
do do seu coração, talvez o
saiba. Ela"somente vivendo ao
lado daquele homem tão pa-
recido com o marido, pôde ter
compreendido se êle era Giu-
lio Canella, ou outro. Ela vi-
veu o drama das angústias,
das dúvidas, das esperanças,
das decepções que acompa-
nharam o "caso". Considera-
va-se viúva, ou quase, quando
um dia viu por acaso uma ío-
tograíia num jornal, reprodu-
zindo um "desconhecido" de
panil, com a barba comprida,
as feições que se pareciam
com aquelas do professor, de-
saparecido durante a guerra.

No manicômio de Collcgno,
reconheceu-o ou acreditou re-
conhecê-lo. Após discussões,
violentas polêmicas e proces-sos, emigrou com êle para o
Brasil onde reqonstruiu um
lar e uma vida longe das
disputas, das especulações e
dos interrogatórios. Sem dúvi-
da, naqueles dez anos que os
Canella passaram juntos nu-
ma terra desconhecida, ela
amou aquele homem que a
sorte lhe pusera ao lado e ao
qual deu novos filhos. Quan-

O drama piranaeiiano cio
homem que não sabia
quem era
(lo-lhe mostraram na clínica
do Collcgno, o desconhecido
atras dc um biombo, para quoelo pudesse ser vislo na sun
normal desenvoltura, sem ver
os outros Giulia Canella não
titubeou, "é êle mesmo. Ê o
meu Giulio, meu marido". Es-
queceu-se da prudência quelhe tinham aconselhado e jo-gou-se nos seus braços. Reco-nhecera seu homem ou a ima-
ginação, excitada pelas lem-brancas e a saudade, enga-nou-a?

Em 1933 Giulia Canella zar-
pou para o Brasil "com o ma-

dramático encontro no mont-còmio de Collcgno, chamava-
so efetivamente Giulio Canel-
la; o professor, o homem com
que se casara ninda mocinha.
Mas nesse quadro pirandelia-no há outra mulher: a senho-
ra Rosa Bruncri: Ela vive
num modesto apartamento cm
Turim, tem 70 anos, um filho
nue a adora e que trabalha
longe dei; Ela também, ga-nha algumas liras costurando.

Rosa Bruneri é uma velhi-
nha como há muitas. Ninguém
vendo-a quando saí para com-
prar o leite ou quando traba-
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A senhora Rosa Negra, esposa de Mário Bruneri, viveu
cm Turim, com pequena pensão, e auxiliada pelo filho

Giuseppe
rido". Os tribunais tinham de-
clarado que o desconhecido de
Collegno que perdera a me-
mória, não era o professorCanella. Para os juizes que jáo tinham processado outras
vezes, àquele indivíduo de
barba grisalha, de olhos alti-
vos, era o tipógrafo. Mario
Bruneri já conhecido pçla jus-tiça por ter tentado mudar de
nome e de identidade. Mas
Giulia Canella que cedeu ao
primeiro impulso, ficou fiel a
êste impulso, ao seu instinto.
É provável que ainda hoje ela
acredite que o indivíduo com
que viveu dez anos após o

lha sentada à velha máquina
de costura, advinha que esta
frágil criatura leva no seu co-ração as cicatrizes da pesadatragédia, dos acontecimentos
dramáticos que há muitos
anos, levaram-na ao centro da
crônica e quase esmagaram o
destino de um rapaz com pou-co mais de dez anos, Giuseppi-
no( seu filho c do ex-tipógrafo
Mario Bruneri. "Bruneri ou
Canella"? esta foi sem dúvida
a frase mais pronunciada na
Itália entre 1927 e 1937. Uma
frase que suscitou um furacão
de polêmicas que ainda não se
aplacaram, e que a ¦ publica-

ção recente das cinco cartas
nssinadas por Bruneri. tornou
dc atualidade.O maior drama
individual da primeira meta-
de do século, o mistério do ho-
mem que se perdeu a «í mes-
mo pode-so resumir cm pou-
cas linhas.

Em março de 1920, um ho-
mem dc 40 anos, de aspecto
fino, com a barba comprida
íoi preso enquanto tentava fu-
gir do cemitério geral de Tu-
rim após ter roubado um va-
so de bronze de um túmulo.
Interrogado, declarara ter es-
quecido seu nome. Como des-
memoriado, foi- internado no
manicômio dc Collegno, onde
ficou um ano. Em fevereiro de
1927 um jornal pública a sua
foto, conta a estranha história
do homem que nfio sabe quemc. Em Verona a foto provoca
íorte impressão. Muitos reco-
nhecem na fotografia Giulio
Canella, conhecido e riquíssi-
mo estudioso, professor de pc-dagogia, declarado "desapa-
recido" na batalha de Nitzo-
poli, na Macedônia, onze
anos. Em Verona vive a espô-
sa de Canella com dois filhos.

Giulia Canella segue para
Collegno e no manicômio re-
conhece o marido. Também
outros familiares o reconhe-
cem. Êle não se lembra de na-
da; porém aceita a versão.
Com a "esposa", estabelece-
sc em Desenzano à beira do la-
go de Garda, c nada perturba
a felicidade do casal. Mas um
dia um comissário da polícia
de Turim acompanhado por
dois agentes, apresenta-se à
mansão de Desenzano. Canella
não é Canella, mas Mário Bru-
neri, casado com Rosa Negro,
pai de um rapaz, Giuseppmo.
um pobre coitado sem um tos-
tão, um vulgar ladrão que já
esteve na cadeia e que ainda
tem de descontar alguns anos
de cárcere. As impressões dí-
gitais falam claro; a boa vida
acabou-se. Bruneri, natural-
mente, não se lembra de na-
da.'Só têm uma certeza: êle
não é Bruneri.

Como sabe disso, se não se
iembra de nada? "pelos ins-
tintos do coração" responde
Todavia, o prendem e o levam
para Turim. Nesta altura co-
meça a série dos processos,dos debates, dos encontros. Os
Canella sustentam a tese do"esquecido", Rosa Negro re-
conhece o marido. O "desme-
moriado" escolhe: é melhor
uma mulher rica como Giulia
que pobre como Rosa; é me-
lhor ser o professor Canella
que o malandro Bruneri. En-
tre conflitos, confrontos, perl-cias contra perícias o tempo
passa. De repente Rosa Negro
renuncia a deíender-se. Dizem

Pepplno c Marghcrtte Canella, os dois filhos nascidos da
união do professor com a .senhora Júlia, antes que éle
partisse para a guerra. Em 1916 foi declarado "desapa-

recido" dc guerra

que os Canella compraram seu
silêncio, mas ela não fala, nem
mesmo para protestar. O ir-
máo do ex-tipócrafo. Felicc
Bruneri, toma o lugar da cs-
posa de Mário. O tribunal de-
clara que o desmemoriado é
Bruneri. Os Canella apelam
mas os juizes reafirmam a
sentença; os Canella recorrem
ao tribunal dc Cassação mas a
última sentença declara que"o desmemoriado e desíonhe-
cido de Collegno é Mário Bru-
neri".

Todavia, no plano prático
isso não resolve nada. O tri-
bunal não pode obrigar "o es-
quecido" a voltar ao lar. Um
dia, êle e a senhora Canella
seguem para o Brasil onde ela
possui uma fazenda, c onde
nascem outros filhos. Em 1941
o misterioso indivíduo morre
e o sepultam com o nome de
Giulio Canella.

Aos poucos, todos sc esque-
cem daaucla velha história
sem solução. Mas há algumas
semanas, ela reaparece, com
títulos vistosos nas crônicas
dos jornais. Felice Bruneri, ir-
mão de Mário, mandou publi-
car cinco cartas que, devido a
um solene juramento feito à
mãe antes de morrer, não po-
dia publicar .antes. Elas per-
tencem ao período em que
Mário se achava no manicô-
mio de Collegno e provam quenão somente não perdera a
memória, mas que a sua úni-
ca preocupação consistia em
sair do manicômio e em evi-
tar o cárcere.

Na primeira carta está es-
crito: ''Querida mãe, você sem
dúvida está angustiada por-
que não tem noticias minhas.
Não sabe o que aconteceu: e
infelizmente aconteceram ía-
tos tristes o terríveis paramim. Nem sei como acabará.
Há mais de um mês estou no
manicômio de Collegno como"desconhecido". Agora se tra-
ta de vocês encontrarem o
meio para eu sair: consultem
uma pessoa de coníianca mas
com muita prudência para não
comprometer-me. Aproveito a
gentileza da senhora, cujo íi-
lho se acha aqui, comigo, para

mandar esta carta. Respon-
dam com o mesmo meio. Pe-
co-lhe noticias de Felice e de
Giuseppino. Você, querida
mamãe, tem de perdoar-ma
pois estava morrendo de fo-
me. Recomendo-lhe a maior
prudência".

A notícia da publicação des-
sas cartas provocou reação de
parle da senhora Rosa. "-"Sem-
pre soube que Mário mentiu
ao dizer que se "sentia" Giu-
lio Canella. Sabia da existén-
cia daquelas" cartas, mas não
quis lutar. Teria sido inútil".
Rosa Negro não pôde ter es-
quecido seu encontro com o"desconhecido" no manicômio
de Collegno. Foi vê-lo, porvontade do comissário da po-lícia que quis um "confronto".
Naquela época Giuseppino ti-
nha 13 anos. A mulher se
aproximou do marido e per-
guntou-lhe olhando-o bem."Mário? você não me reconhe-
ce? Sou Rosa. sua mulher".
Mas êle sacudiu a cabeça. "A
senhora está ei*aji. Nunca a
vi antes" respondeu friamente.

O rapazinho então pegou a
mão do pai. "Papai, você não
se lembra de mim?".

Mas ouvindo aquela voz
tremula o homem se afastou,
aborrecido "Oh! chega de
uma vez, pelo amor de Deus"
exclamou libertando a mão.
O rapaz chorou. "Por Isso —
diz dona Rosa — só por isso e
não pelo dinheiro, mas para a
minha criatura, renunciei ao
combate. Aquela senhora, a
senhora Canella, velo uma vez
na minha casa e me ofereceu
uma grossa soma, para que eu
ficasse calada.

"Senhora, respondi, os ho-
mens como Mário Bruneri nfio
se vendem, dão-se de, presen-te. Eu dou de presente meu
marido porque nfio vale na-
da".

Giuseppino — que é um
bom filho e um bom trabalha-
dor mudou de sobrenome e
talvez devido à atitude da
mãe, tenha esquecido a amar-
gura e o terror pelas sacríle-
gas mentiras paternas.
(ANSA.)
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•Saudando BrasíE.a!

os industrial S.A.
saúda Brasília a o povo
brasífeiro, na cartsza de que,
hoj», neto panorama ca
bam-estar e -regresso í9
incorpora ao Brasa! i
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A BELEZA dc Sylva Koscina"érepousanlc. Alguém com-
parou-a, c com razão, a Grace
Kelly, atual princesa dc Mô-
naco. É dc estatura bastante
elevadn (1,75) csbclta e mui-
to distinto, dc viva personnli-
dade; representa com natura-
lidade quo surpreende os

e personalidade foram O CANAL DE SVEZ NO
êxito de Sylva Koscina PASSADO E NO PRESENTE
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quo a consideravam uma jo-
vem tímida c cheia dc com-
plexos.

Começou a trabalhar no ci-
nema por necessidade; não tl-
nha dinheiro e cumpria-lhe
manter-se. Aos poucos foi-se
tornando mais exigente, esco-
Ihendo os filmes qup mais lho
agradavam c os papeis mais
apropriados ao seu tempera'-
mento.

Aos 14 anos era uma garota
3uase 

íeia, muito alta e magra,
e pernas compridas, não

muito bem feitas. Atualmente

o seu porte e a silhueta são
dignos dos modelos mais ele-
gantes; bem educada c ama-
vel, chama atenção pcla clc-
gáncla do traje. No dizer dul-
guns críticos, tem a classe dc
Ingrid Dergman, a Ingrid de
vinte anos atrás, dos tempos
dc "Notorious". É, no entanto,
uni tipo mais moderno.
/ Gosta dc narrar, sem pre-
tensões, a sua história de ar-
tista, as dificuldades do inicio
da carreira e as satisfações
que lhe advicram, pouco a
pouco.

— Nasci om Zagrcb c ate
aos oito anos vivi sempre en-.
Spalato — diz Sylva Koscina.
— Contava nove anos, quanuo
nos transferimos para a Ita-
lia: cm Brescia, a princípio,
depois cm tíergamo e Anconi.,
onde cursei o ginásio c finai-
monto em Nápoles.

Morava com minha irmã.
que se casara com um enge-
nheiro, e foi em Nápoles quc.
por acaso, ingressei no mundo
cinematográfico. Nessa époci;.
eu cursava o primeiro ano dp
matemática e fisica da Univer
sidade e praticava muito cs
porte.

Foi o meu professor de er
grima quem me inscreveu, ;
minha revelia, num concursr
que se realizava nesse am.
1954. cm cada urna das cida-
cies escolhidas como etapas d""Giro d'Itálla", (a Volta df
Itália) e que tinha por fim
eleger a "rosa de] Giro", isto
é, a moça ' quc iria oferece;
flores ao vencedor c posai
junto dele. Venci o concurso.
Bastava ter um sorriso gentil
c uma aparência agradável:
ao que parece, eu possuiuessas qualidades, fui eleita t.
em conseqüência, entreguei a:
flores a Van Steenbergen."As fotografias batidas nes-
sa ocasião foram vistas porEduardo De Filippo, que pie-
parava nessa época "Êstes
fantasmas", com Totó. Cha-
mou-mc; tudo, porém, deu em
nada,, como acontece íreqüen-
temente no nosso mundo, o
que me causou terrível de-
cepção."Procurei um emprego o co-
loquei-mc numa loja de apa-
reinos elétricos, ganhandovinte c oito mil liras por mês.
Pouco depois tenlei o campo
da moda., como mer1 cio r>"m
atelier da Via Vé-neto. Cer-
to dia apareceu o "régis-
sc-ut" Aníonioni, acompa-
nhando Rleonora Rosyi Di-peo:

pretendiam escolher os trajes
para "As Amigas".

"Antonloni ugrndou-se dc
mim e, no dia seguinte, voltou
para saber o meu nome c o
meu endereço. No entanto, eu
me despedira sem nem mes-
mo deixar o número do tele-
íone. Dcdiquci-me às íotofira-/
fias da moda. Pretendia so-
bressair de qualquer maneira."Nessa época eu emagreci,
tornei-me nervosa, intratável,
pronta a reagir, como um ti-
gre, à menor 'humilhação; não
sei como as fotografias foram
dar às mãos de Germi, que
preparava então "II Fcrrovie-
re", e sobretudo não sei como
lhe chamaram a atenção.

"Em resumo: Germi cha-¦nou-me. confiando-me o pa-->c\ dc Júlia. E, Ponti, o pro-'lutor do filme, ofereceu-mo
um contrato."

A partir dai, a vida artísti-
:a dc Sylva Koscina tornou-
se mais fácil. A atriz obteve
bons contratos e conseguiu fa-
zer-se apreciar pelo publico c
pela crítica cinematográfica.

Sylva é uma moça dc idéias
Vancas. Não esconde a admi-
ação que vota a Anna Mag--.ani — quc a seu ver é a
naior atriz do mundo — e a

Marlon Brando, quc lhe pare-ce o ator mais preparado o sc-
dutor do cinema moderno.
Simpatiza igualmente com
Marylin Monroe, que conside-
ra "bela o inteligente" e, sem
dúvida, com Grace Kelly c
ngrid Bcrgman.

Entre os atores italianos,
irefere Vittorio Gassmann c,
mtre os "regisseurs", Ales-
:andro Blasetti Pietro Germi e
J"ederico Fellini.

Após o êxito e as polêmicassuscitadas pelo filme "A doce
vida", perguntaram-lhe se
continua admirando Fellini.

— £ sempre um grande "ré-
gisseur" — respondeu a artis-
ta — e prova-o pela cor"agem
com que sabe desenvolver
qualquer tema. Além disso,
teve a capacidade de com-
preender quc película como"A Estrada" e "As noites de
Cabida" haviam-lhe esgotado
a veia sentimental e ingressou
noutra espécie de filme, bem
mais complexa e difícil. "A
doce vida" é, a meu ver, um
documento escaldante dos
nossos dias, um quadro porvezes agradável mas sempre
honesto dessa espécie de mun-
do. limitado, felizmente, em
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Sylva Koscina
que vivem homens e mulheres
de pior espécie. Não é prò-priamente o panorama daItália dos nossos dias; nãocompreendo, pois, porque sefala em dignidade nacional
ofendida. Indicar uma falhanao quer dizer que a vida dctoda a nação seja assim".

Por hora, Sylva Koscina de-senvolve a sua atividade dcatriz somente na Itália e naFrança. Gostaria de participarde um filme norte-americano;
reconhece, porém, que não sa-bc falar inglês c detesta ser"doublada". Aliás, não lhe
custou pouco aprender o ita-
liano c só ultimamente logrou
libertar-se do sotaque estran-
geiro, que nem sempre condi-
zia com a personagem que cia
interpretava.

Sylva conta com numerosos
admiradores. Contando com
tantas "importantes", o pú-blico italiano simpatiza com
as atrizes naturais, simples
como as jovens que andam áo
nosso lado nas ruas. A Kosci-
na, com o nome exótico e a
sua beleza serena, é uma moça

culta, e tem um "hobby": mó-™e tapeçarias do século
-XVII.

Ao cinema, é claro deve
as maiores satisfações que avida lhe proporcionou.

(Copyright "GENTE" —-
Exclusivo para o Correio daManhã)

AUXILIARES
SOCIAIS RURAIS
A fim de preencher uma daslacunas mais prementes no cam-

po da Assistência Social Rural,
já quc o número de Assistentes
Sociais especializado é insuficien-
tc, íoi programado recentemente
pela Sociedade de Serviços So-
ciais do' Brasil um, curso de Au-
xijiares Sociais Rurais, que terá
inicio no dia 2 de maio próximo.Informações na Rua México, 11- sobreloja, das 9 às 12 horas e
das 15 às 18 horas — Telefone:
22-6649.
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A história antiga do Egito
revela que a Idéia de ligar o
Mediterrâneo com o Mar Ver-
melho por um canal navega-
vel data de uns quarenta sé-
culos e que o Egito foi o pri-meiro país, no mundo, a cons-
truir tão formidável'obra hu-
mana. No decorrer dfisses sé-
culos, vários emprccndlmen-
tos foram levados a cabo pararealização d.^sse objetivo, até
se chegar à situaçào atual,
como é brevemente aqui ex-
posto.

O CANAL DOS FARAÓS

O primeiro canal foi cons-
:ruído cerca do ano 2.000 AC.
durante o reinado do faraó
Senusret III, da XII Dinastia.
Barcos provenientes do cha-
mado Mar Grego costumavam
passar através do primeiro ra-
mo oriental do Nilo (o ramo
pelúsico), quando o rio tinha
então sete ramos, indo até a
cidade de Bubasto (Zaga-zig), seguindo para oeste atra-
vés do canal, passando pelacidade de Thekou (AbuSweir) até os Lagos Amargos.
Por êsse tempo, tais lagos
eram um golfo aberto comuni-
cando o Mar Vermelho com o
porto de Clisma.

Por volta do ano 610 A.C.
durante o reinado do faraó
Neco II, a areia tinha obstrui-
do o canal, por ter estado
muito tempe abandonado, euma barreira oriental separa-
ra os Lagos Amargos do MarVermelho. Neco empreendeu arecuperação do canal, mas de-
pois abandonou a idéia.

O CANAL DOS PERSAS

Quando Dario Hisvapeu, reida Pérsia, governava o Egi-to, no ano 510 A.C. o canalatraiu sua atenção e êle de-terminou que fossem reini-ciados os trabalhos de esca-vaçao. Introduziu muitos me-lhoramentos mas conseguiuapenas ligar os Lagos Amar-
gos com o Mar Vermelho pormeio de canais menores im-
próprios para a navegação,exceto durante o periodo dainundação do Nilo.

O CANAL DOS GREGOS
. Durante o reinado de Ptolo-mTeu " 

„<2A*5 A.C.) e Ptolomeulu (246 A.C), mais uma vez0 ca?la} ?oi tornacio navegávelem toda a sua extensão, en-
quanto que a seção entre os•Lagos Amargos e o Mar Ver-melho era novamente cavadae saia em Clisma, perto damoderna Suez.

O CANAL DOS ROMANOS
No ano 98 da nossa era.

por motivos comerciais, osromanos acharam necessáriorestaurar o Canal de Suez, quohavia sido abandonado pelosúltimos Ptolomeus, O impera-dor Traj ano ordenou a cons-trução de uma nova ligação
que começava no Velho Cai-ro, situado junto ao principalcanal do Nilo, e terminava navila conhecida como Abassa,onde se juntava ao ramo an-tigo (Bubaste-Lagos Amar-
gos).

Entretanto, o canal não per-maheceu em condições de fun-cionamento durante muitotempo p, pelos fins do 3.o sé-culo. escava novamente- fnrade uso-

O CÂ2VAL DO CALIFA
Foi Amr-ibn-Al-As quemrestaurou o Canal. Desde o

princípio de seu governo noEgito (641-642 D.C.) ficou ob-secado pela idéia de cavarum canal ligando diretamenteos dois mares e atravessan-
do a baixa planicic que seestendia ao sul de Farma,uma cidade situada perto da
presente Port Said.

Mas o Caliía, Ornar ibn ai-Khatab opôs-se ao projeto, de-vido à crença então predomi-nante, de que o corte do istmo
causaria a inundação do Egi-to pelas águas do Mar Ver-melho. Ordenou a Amr que secontentasse com a restaura-
ção do velho canal dos romã-nos, para facilitar a passagemde navios que seguiam para oHcdjaz, o Iémen e a Índia.

Assim, cm menos de seismeses, os árabes restauraram
a navegação no Canal dos ro-manos, de Fustat a Zolzum (onome árabe de Suez). Nessetempo, o canal íoi chamado oCanal dp Caliía e permaneceutm usofcor cerca de 150 anos.

Em 776, o caliía abassida
Abu Jaafar al-Mansur, numacesso dc cólera contra o povodc Medina, que se tinha rebe-
lado contra sua autoridade
ordenou que o canal fosseobstruído para impedí-lo de ousar para transporte de seussuprimentos. Desta forma, aligação entre os dois mares foi.

>-¦<•- •^«ss

0 PETRÓLEO
DA FRANCA

Oi O SIIlâ,., Um vigoroso siroboío?
Energia, patriotismo 9
fé, transformaram esta
sonho em realidade.
Aos seus construtores
prestamos nossas. AÇOS VILARES S.A.
homenagens^ &$&***¦ «• i* ce***»*» &m»« ««»»&&*¦•¦»¦> <**«• «*«i

PARIS — A refinaria petrolífera dc Lavcra (perto de Mar-sciile) tratou, durante o mês deifevereiro, 208.451 toneladas de
petróleo; a dc Dunkerque ..
167.819.

Notieia-*e que foram Iniciados
.r» trabalhos preparatórios nara!a colocação de canalizações sub-;.marinas p3ra trazerem à Europa i
,o «a* natwal da jazida de Kassi-i
;R'.McL Os trabalhos são dirigido*.
peli "Gás de França", qac tixl

{'itrconhectr, pelo comandante Coj-Íteau. um trajeto MosUíanctn-
ICarthagene (Fjrpsnhii). Ura ou-
fro trajeto v*ta Gibraltar «tá
"SzS CJ',_uc5sdo- juntamente com|

jtSiínS, pç»£3 sOíiCííSd*» piüdu?Ó-|ras do gii de Hâsw-R*Mc!,
Até o fim défte mes. começará

?« Argélia a mrortrocSo de um!
iicasoduío de iíi «uU6(Ti*tre* dej
compsimerik- dcit&rsdo a ev»-;
eu» parra o perto de Anexe »
gás rtatura! ás jenâM, Se, eorao*
calculam o* íéaricdà\ a procura«ntóa» f» limita a 
2.<m.0oe..tm d* «tetro* tâbktft
per aao, tAtacta para a export*.
cio um vr-íuro* pek> tseooa tfftal
do fia nataral dkpotávtl. (SICF)

JÉÊiii

H^SiW aaaifta^iaB IffWflly!saifc,,  -yn ema-mtà^immmtkVtTffF^t

W.;J**\ íaaMaW«a«i^Ltfl^aBatBfiS

Uma visão moderna de Port Said no Canal de Suer
novamente interrompida por
outros onze séculos.

O CANAL DE HOJE

Não obstante, o Egito per-
manecia como o. elo de li-
gação com a Europa Ociden-
tal .devido à sua posição geo-
gráfica. O comércio ociden-
tal continuava a passar atra-
vés de Alexandria e daí para
Suez, por via terrestre, até
que o tráfico com a Índia foi
desviado do Egito para o Li-
bano, a Síria e a Pérsia, de-
pois que os Cruzados se ll-
nham estabelecido íirmemenve
no Oriente.

No ano de 1489, Vasco da
Gama conseguiu completar a
viagem em torno do Cabo da
Boa esperança e, desde então,
o tráfico com a Índia ficou
limitado à nova'via marítima
descoberta, nbandonando-se as
antigas rotas tradicionais.

Cerca de quatro séculos de-
pois, em 1829, a rota comer-
ciai voltou mais uma vez a
passar através do território
egípcio, preferindo os inglc-
ses êsse caminho mais seguro
e mais curto. Embora o trans-
porte fosse algo melhorado
com a construção da via íér-
rea entre Alexandria e o Cal-
ro, desembarcar mercadorias
em Alexandria e embarcá-las
novamente em Suez era um
problema que precisava ser
resolvido.

Estudos subseqüentes mos-
traram que a teoria da dife-
rença de nível entre o Medi-
terrâneo e o Mar Vermelho,
que por tanto séculos consti-
tuira um obstáculo à constru-
ção do canal, não era verda-
deira. O engenheiro francês
Ferdinand de Lesseps plane-
jou a abertura do novo canal,
fazendo a ligação direta en-
tre os dois mares como íôra
Idealizado por Amr ibn-Al-As
no século VII-

Os trabalhos começaram,
partindo do lugar da antiga
cidade de Farma, onde hoje
«e encontra o porto de Port
Said, no Mediterrâneo, c ter-
minando no ponto cm que as
águas dos dois mares sc mis-
turam, nos Lagos Amargos.
Duraram cerca de 10 anos,
até 15 de agôsto de 1869, e
custaram as vidas de mais dc
120.000 egípcios, que morre-
ram de más condições de tra-
balho, malária e subalimen-
tação.

Essa vital via marítima do
ligação entre o Leste e o Oes-

te constitui um monumento
erguido àquelas vidas e ao nú-
mero infinito dos que final-
mente conseguiram comple-
tá-la.

PROJETOS DE
MELHORAMENTOS

Entregue a si mesmo, o ca-
nal ficaria impróprio para a
navegação poucos anos após
a sua conclusão. Por isso, no
período decorrido desde a
inauguração, em 1869, até
1954, foram executados sete
programas destinados a trans-
formá-lo c melhorá-lo. O oi-
tavo programa foi elaborado
e teve sua execução iniciada
antes da nacionalização do
Canal, decretada pelo govêr-no egípcio. Alguns defeitos
técnicos posteriormente veri-
ficados, bem como sua ina-
dequabilidade ao crescimento
da navegação e do tráfego,
forçaram sua modificação.

Após a conclusão do 8.° pro-
grama modificado, surgiu ou-
tro projeto elaborado para o"melhoramento do canal. E'
o chamado "Projeto Nasser".

Prevê, entre outras coisas,
a duplicação do Canal, em to-
da a sua extensão, para na-
vegação simultânea nos dois
sentidos, e o seu aprofunda-
mento para permitir o trân-sito de alguns dos maiores na-
vios-tanques do mundo.

Iniciados os trabalhos a 31
de setembro de 1959, prevê-seum prazo de 10 anos para seu
término e um custo total de 90
milhões de libras.

Atualmente, o Canal mede
173 quilômetros de comprl-
mento (entre Port Said. no
Mediterrâneo, e Suez, no Mar
Vermelho) por 60 metros de
largura e 11 do profundidade.
A travessia é feita em com-
boios, com uma capacidade
de 1,600 navios por mês. A
velocidade média de trânsito
é de 14 quilômetros por hora,
para não causar danos às bar-
reiras marginais. Com os me-
lhoramentos em execução, es-
sa velocidade pode subir paruie ...,n,-..__<_..,

Completado o grandioso
projeto, até navios de 70.000
toneladas c 40 pés de calado
poderão atravessar o Canal. O
tempQ de trânsito será re-
duzirio, e aumentar-fe-á a se-
gurança da navegação A ca-
pacidade de passagem atingirá
a uma média dc 60 navios
por dia.

Um professor universitário
nas pegadas das
bruxas medievais
ÇOETT1NGEN - (Impres-

soes da Alemanha) — O
professor Will-Erich Peuckert,
um dos melhores conhecedo-
res de lendas européias, teverecentemente a surpresa dcreceber com numerosas car-tas de toda parte do mundo à
proposta da grande revista
americana "Liíc" de repetir
as suas recentes experiências
em presença de um repórter.
O_ diretor do Instituto Ale-
mão de Etnologia náo contaracom êste forte eco internado-
nal. Tratava-se para éle ape-
nas de 60° análise de um»
receita de feitiçaría des-
coberta num livro de bruxasda Idade Média. O professorPíuckert seguir* mais umavez o principio de sc sub-
meter a si próprio à experiên-
cia. Esperava provar msís
uma vez que nestes documen-
tos de crcdlces há elementos
altamente interessantes, as-
sim como informações valiosas
sôbre a- época cm questão.Assim, seguiu rigorosamen-
te as indicações át uma rece!-ta notada em 1568 e fabricou
uma pomada cinzenta cujosingredientes principeis são
plantas venenoses quase todaselas solanáccas distinguindo-
se entre elas o estra mõnio. Ob-teve assim uma autêntica "po-
mada dc bruxas". Pediu aum advogado seu amigo queó acompanhasse na su* expe-riência. Fecharam-se no gabi-net» de trabalho do nrsfesssr
Peuckert e aplicaram"»; pc-mada, cm obediência à recel-ta, à testa e às axilas. Bre-vemente foram acometidos de
üüí ;„'-'"'¦ ¦" '-r.: *-:. í|utr yc foi
tproíundando » ponto dc «aí-
rem num estado de ebrieda-
de; finalmente adormec-?rs.:rn
profundamente. Decorridas 30
horas — a experiência come-
cara num im à tarde — teor
daram to cair da noite no
dia sefuínte com dores de
cabeça, a bôea sec», » far-
gania a arder, tmm estáds
idêntico ao qu» $e observa ge
uma embriaguez akooSie».

Sem trocarem sequer uma
palavra, o professor e o ad-
TOfMa apontaram *$ rum lm-
pretstkt físicas e psfcjaieaw. ed
teu* «onhfts e *j io»t ví$o«.
A eoiseidênet» des tmm apen-
tamer.tíw * i-urpreendente: jwn-
be* tinham e?rii6fe<R<íi4o véo*
fantásticos, tinham «neentrado
ente» tateio*» csw t*m*s «m
tm ée tsskm«aBi*a, tánfea»
celeteíd-3 festas psteseax.

caído em abismo, empreendi-
do cavalgadas pelo Inferno.
Para ambos a aventura ter-
minou com sonhos acompa-
nhados de visões de extraordí-
nária Elasticidade. A surpresa
foi ainda maior quando re
verificou que os seus relatos
correspondiam, no seu conjun-
to e cm inúmeros pórmenores,às confissões arrancadas às
bruxas pelos scus algozes.

O professor Peuckert con-
cluiu da sua experiência queessas pretensas bruxas, ávidas
dc vivências utilizaram a po-mada como estupefaciente me-
dieval. Contraíram assim o vi-
cio de sua utilização e, mas
tarde, confundiam os sonhos
com «- realidade ou foram for-
çados por suplícios a con-
tarem leus sonhos. Não é tíe
admirar, que os homens me-
dievais acreditassem esses rc->
lato* pormenorizados de ca-
valgadas com bruxas, de or-
gias com diabos e da earns-
vai de bruxas. Ssgundo »s in-
vestigações do professor Peu-
ckert. pomadas deste gênero
já cnm conheridas ns» cos-
tas do Mar do Norte e do
Báltico há mais d? 700 ano.

O prof. Peuckert toma
muito à séílo a* suai anill-
ses e os seus testes. Nos li-
vros de bruxas e de magias
da Idtdc Média encontram-
fe receitas ainda hoje utlíits-
d*s pela donas de casa,
como por exemplo o chi tf*
tflia para promover a trans-
pirata-*, o chá de valerisna
para dormir bem, peles dega-
to contra, reumatismo, etc. O
tVT/vi* P»*t !.->»**atrs»* M^ea-m^metas-i iaw ami*..
er——^m <• —mmmmmmtmm,-. m, .—[..-.,,.,-,,,..

também c;rtos conselho* d»
magia como o ds se dar a um
rio. com pedac» de pio coloca-
do durant? aliurr. tempo no so—
vaco. Tràr.íTt.rms-t« assim o
eáo num companheiro d«d:-
cado c fiei que nunc» mais
shendens o tra dono, O prof.
Peuckert eeiusejruíu provar
que muitas reesita* már/kas
sao derivadas át receitas d#
grandes médicos aicmitf,
franceses « (uiiancs d* Ida-
de Média. O prof, Ptuekerí
vai ttvrt.it llfâai do* seu*
testa «rr, rr^tète-o*. qaírnleof
• psiquiatras, Consiéer».
ryseera, HMtfs irr.pemme tte
qe« essas espertêneias a p\vblicaçfo do jeu Xíaxual 6»
lendas, um ohr* mojnmentai
de 1$ "-;«-*•». rjj-j primeira
tora* deve sair do prelo tt»
wrfe» de 1999, .
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Tina Louise
Gilda dos fãs
americanos

1 r-rrni
!1

¦- nova
sentia cansada c infeliz, devia
ber de fato atriz competente.

— Tenho apenas uma reco-
niendaqão a lhe íazer — disse
Anthony Mann. —- Esí_..cça-8e
dc que é uma jovem bonita.

requinte. E' filha de Bctty
ilorn, um dos modelos nova-
iorquinos mais famosos de trin-
ta anos atrás, e quc cometeu o
erro dc se casar com Joseph
Blacker, um droguistá de Broo-
klin. Foi uni casamento iníc-
liz e a pequena Tina ressentiu-
se das continuas dissensões do-
mestiças, que culminaram com o
divórcio c com a partida de
Betty Horn para uma cidade
distante no Connccticut.

I UMA JOVEM SEM
SEGREDOS

Tina Louise

J^ primeira vez quc Tina Loui-
se pôde ocupar, sozinha, um

quarto no hotel, chorou dc ale-
gria a noite inteira. Por me-
ses a fio partilhara o aposen-
to dos hoteizinhos dc província
com outras moças da sua trou-
fte. Era bailarina dc conjunto,
apenas uma jovem entre doze
girls e doze boys anônimos e
desconhecidos; agradava-lhe, po-
rém, iludir-se de que os aplau-
gos do público eram todos para
ela.

Quando, ne.sja noite, o dire-
tor da companhia lhe reservou
um quarto individual, compre-
endeu haver transposto o pri-
meiro degrau da carreira de quc
esperava resultados maravilho-
sos.

Agora, quatro anos passados
apenas, Tina Louise reside num
dos apartamentos mais luxuo-
sos dc Hollywood Boulcvard,
no bairro elegante dc Los An-
geles.

Tina Louise herdou da mãe
o gosto pela elegância e pelo

Xa Scarborough School, os
colegas ridicularizavam-na pelo
nome dc "Tina". Parecia-lhes
ridículo. A moça resolveu mu-
dá-lo e tornou-se Louise Blac-
ker. Ao estrear nos paícos da
Broadway, porem, retomou o
nome antigo, Tina, sem aban-
donar o de Louise.

Uma das características de
Tina Louise é justamente a sc-
gurança c a confiança cm si
própria.

— Uma única vez na vida —
confessa a atriz — eu me senti
pequena, tímida, quase medro-
sa; foi quando entrei pela pri-
meira vez na Basílica dc São
Pedro.

A confiança ousada no futu-
ro induziu Tina Louise a descr-
tar dos cursos de dicção de
Herbert Berghoff e Mary Ta-
cai, nos quais se matriculara,
cm mocinha, para atender à sua

vocação artistica. O caminho da
escola parecia-lhe muito longo,
tendo na Broadway a sua meta.

Em conseqüência, aceitou o
primeiro contrato que lhe foi
oferecido c começou a cantar
mun uiíjhl chib.

E' fácil imaginar o efeito quc
causou, anos mais tarde, a fo-
tografia de Tina Louise na ca-
pa de Life. O sorriso, no rosto
das companheiras de trabalho,
tornou-se azedo, hipócrita. A
fotografia, porem, chamou aten-
ção de Sidney Harmin, um dos
produtores mais ativos de Hol-
jywqod.

O entusiasmo do produtor,
porém, nao teve eco no "régis-
scttr" Anthony Mann. Ao vcr
Tina dançar, ágil c alegre, na
comédia musicada, Mann, cx-
clamou:

— Essa pequena é justamen-
te o contrário do que estou pro-
curando. Preciso duma atriz
apaixonada, atormentada, quesaiba sofrer com a sua persona-
gem,

E retirou-sc, desanimado.
Quando, porém, Sidney Har-

min arrastou-o à presença de
Tina Louise, bastaram ao "ré-
gisseur" poucos minutos de pa-lestra para se dar conta de quc
a moça era, na realidade, com-
pletamente diversa do quc pa-
recia cm cena. Chegou, pois, à
conclusão de que, sc Tina sa-
bia representar tão bem o pa-
pei de menina alegre c cinti-
lantc, enquanto intimamente se

O BEIJO A CALDWELL' 1

Após interpretar "O 
pequenorincão de Deus", Tina Louise

tornou-se fan dc Erskine Cald-
wcll, o autor do livro.

Encontrando-se com- êle cm
Poma, beijou-lhe as faces, com
gratidão, Não esqueceu, dc ia-
to, que deve a esse filme a sua
revelação no plano internado-
uai.

— Quando me lembro dêsse
filme — diz Tina Louise — ar-
ícpio-me ainda com a cena da
fonte. Foi a primeira quc ro-
daniQg. Vestida com uma leve
camisa de noite, eu tinha de
sair na "noite escaldante" parame refrescar na fonte da fa-
zenda. Ao filmarmos a cena,
o termômetro marcava cinco
graus abaixo de zero: operado-
res, eletricistas, "régisseurs" es-
tavam todos metidos em pesadoscasacos de pele. E eu devia fi-
car seminua, no ar gélido e,
fazendo dc conta que o calor me
sufocava, molhar o rosto com
essa água gelada. Talvez tenha
sido essa a prova mais árdua
que me coube superar, como
atriz.

Vendo-a divertir-se com o seu
cãozinho "Beauty" ou revólver,
excitada, nas lojas de discos, jul-
gamos Tina Louise mais próxi-ma da menina alegre dos mu-
sicalsliows da Broadway do queda intérprete dramática dos fil-
mes de que já participou até
agora.

Depois de "Campo Pequeno",
cm que apareceu como a moça

Vida Evangélica
MEDITAÇÃO

selvagem e sensual do Sul, Tina
fêz o papel de esposa dum xeri-
íe corrupto, ao lado de Richard
Widmark; posteriormente figu-
rou como viúva envolvida num
episódio criminoso, em "Noite
sem lei", çom Robert Taylor. ¦

Em vista do êxito quc lhe ad-
vem dc cada interpretação e da-
da a sua personalidade de atriz
inteligente e bonita, é fácil an-
tever-lhe um futuro brilhante,
que centenas c milhares de ad-
mi/adores já transformaram em
realidade: para eles Tina Loui-
se c a nova "Gilda".

(Copyright GENTE — Ex-
clusivo para o Correio da Ma-
nhã).

JESUS CRISTO * O SENHOR (I)
— Ent hora» multo oportuna, Deiu
encaminha para o Brasil e, parti-
pularmente, para eata cidadã uma
bênção incomensurivel, v: a reali-
zaç.lo do 10.* Congresso da Aliança
Batista Mundial.

De 26 de Junho a .1 de julho o
llm de Janeiro hospedara o mundo.
Milhares de servos de Deus, repre-
sentando todas as nações aqui se reu-
nlrfio. Todos reunidos e unidos num
propósito único — mostrar k Naçilo
Brasileira como Jesus Cristo é o Se-
nhor.

O apóstolo Paulo, escreve aos Efó-
stos: "Um tó Senhor, uma só fé, um
mi batlnno; um só DeuS e Pai de to-
dos, o qual é sóbre todos e em tu-
dos",.. E, depois de algumas consi-
dcraçdes, o Apóstolo apela: "Antes
seguindo a verdade em amor, cresça-
mos em tudo naquela que é a cabeça,
Cristo, do qual todo o corpo bem
ajustado, e ligado pelo auxilio d*
todas as juntas, segundo a justa ope-
raçilo dc cada parte, faz aumento do
corpo, para sua edificação em amor"
(Efésios 4:5-16).

O tema "Jesus Cristo é o único
Senhor" foi bem escolhido. Porque
numa hora de incertezas e de apre-
ensões para os que governam como
para os que .«.Io governados, neces-
sário sc faz o aparecimento de uma
tábua de salvação.

Rei dos reis e Senhor dos senho-
res, Jesus tem a solução para todosos problemas, ainda' os de impossl-
vel solução para o homem,

Jcrus Cristo é o Senhor do mo-
mento, porque c o Emanuel, que tra-
duzldo é "Deus conosco". Andando
como êle andou, falando como éle
falou, amando como êle amou, oran-do como êle orou... Agindo comoêle sempre agiu, o mundo seria feliz.

Jesus Cristo como Senhor na vid«da Igreja, levaria os crlstáos que acompõem a meditarem na razão deser da existência da Igreja. Como e
para que Jesus a edlficou "igreja
gloriosa, sem mácula nem ruga, nemcoisa semelhante, mas santa e irre-
preensivel"... Igreja "contra a qualas portas do Inferno não prevalece-rãoV...

Então os crlstáos dariam mais va-lor á Igreja, colocando-a no seu de-vido lugar — "Agência de Deus naterra". Viveriam a vida que ela pre-ga, nSo só nos santuários, mas onde

quer que exerçam ai suas atividades.
Praticariam o amor ensinado t pra-tlcado por Jesus Cristo. Nfio «mpre-
garlam fortunas fabulosas tm prate-res, em vicloa, em orgias carnavs*
lercas... Lembrar-se-iam dos drfloi,
das viúvas, dos enfermos,

Je.-ui Cristo como Senhor da Igr«*
Ja, farta doa crlstfios uma força pu»
Jante de amor, de fidelidade a Deus,
de felicidade irradiando pu...

Por Isso, foi escolhido o Um»"Jesus Crirto é o Senhor" para um
Conclave Espiritual — o 10.» Congrri-
so da Aliança Batista Mundial — que
reunirá cerca de 39.000 almas vlbran-
do de entusiasmo cristão • procls-mando como Senhor absoluto a Jesus
Cristo, a esperança eterna,

Pastor ANTÔNIO LOPES — Rus
Hcrmtnia n.» 2 — Cachambt.

NOTICIÁRIO
??* A MAIOR OPORTUNIDADE
PARA O RIO DE JANEIRO será a reu-nl.io cvangellstlca de 3 de Julho pró-xlrno no Estádio do Maracanfi. ralará
palavras de vida «tema, de orientação
espiritual, conforto e verdadeiro crls-tlanismo, o evangelista Billy Graham.
Homem de Deus, que vem trazendo
a mensagem oportuna para o mundo
Inteiro, por certo terá uma menaa-
gem de paz, de amor, de felicidade
eterna para o povo carioca. Mllhi-res de igrejas dobram os seus joe-ltvos, orando por ema excepcional
oportunidade espiritual.
**• DIA DE MISSÕES ESTRANGEI-
RAS — As Igrejas Batistas «m todoo Brasil comemoram hoje o "Dia d»
Misaõcs Estrangeiras". O trabalho da
evangelizaçSo mantido por elas naBolívia e em Portugal, merecerá aten-
ç.ío especial noa cultos e nos pro-gramas que hoje serão realizados pelamanhã e á noite. Orações, palestras,programas especiais, noticiário e ©fer-tas, por certo, concorrerão para qutmais seja incentivado o trabalho e
nnlmarüo essas vidas que te dedicamao trabalho de levar a salvação aoutros povos, Um casal de brasileiros
e sustentado por brasileiros em Por-tugal e um casal de brasileiros « maiauma meia dezena de professoras eobreiraa sustentados pelos brasileiros,ao lado do outros obrelro?, evangcll-
zam essas nações amigas, que bem
merecem o nosso apoio.
•??UM MINUTO DE PAZ o laltor
amigo poderá encontrar, parando emfrente à vitrina da Sociedade Btbll-
ca do Brasil, á Rua Buenos Aires,
133, onde encontrará uma Bíblia abei-
ta eom a mensagem do dia Indicado.Lendo-a, poderá encontrar a toluçiode algum problema e evitar maioresmales na vida. E' a paz verdadeira
que a Palavra de Deus ofereça aomundo.
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ÊSTE FORD AJUDOU A
CONSTRUIR
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Como êste, mais de 2.000 caminhões Ford contribuíram;

com a sua parcela de trabalho para a construção do novo
Distrito Federal. Revendedores, Funcionários e Operários

da Ford Motor do Brasil S.A. congratulam-se com o povo
brasileiro, na data de 21 de abril de 1960, quando Brasília

torna-se a mais palpitante realidade de nossa história.

Homenagem da FORO MOTOR DO BRASIL S. A.
¦
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12 CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 do Abril dc 1900

Bondes de ontem e bondes de hoje
2.° Caderno

A manhã dc 31) do Janeiro dc1859 íol uma bcln manhã de do-mingo c também uma manhamovimentada para os moradores
do Centro o Tijuca. E' que cor-
ria o primeiro bonde da cidadeem sua experiência dc veloclda-
dc, unindo a rua do Conde (Vis-condo do Tlin Praneb), sede (jaestaçfio central dn empresa reve-luelonária, o o ponto terminal daRua Conde de Bonfim. O per-curso íol vencido em 45 minutos
c apesar dos repetidos avisos do
cochelro, que apitava desespera
damente, inúmeros veículos obstlnavam-se cm ocupar o lntcrva-
1o dos trilhos...

Nascia itSsim o serviço de bon-
des carioca, encontrando desde oborco uma tenaz resistência por
Earíc 

daqueles que deveriam sa-
er respeitar a íalxa de estrada

reservada aos seus trilhos. Quasecem anos se passaram e a situa-
çfio não mudou muito: o motor-
neiro, como o cocheiro de 1859,
pó na companhia, tillnla irrita-
do um sem número de vêz<;s ao
dia, cara a cara com o gostosãoImpertinente ou com o lotação
malcriado que não tomam conhe-
cimento desse negócio de mão e
contra-mão. E aos arrancos vai
se arastando, empacando ali e
acolá com os golpistas do trá-
íego, quando não encontra algum
valente interessado em pôr abai
xo a velha máxima que afirma
a impossibilidade de dois bicudos
se beijarem

O mal entretanto 6 antigo. Nas-
ceu com o próprio bonde. E não
íol à-toa que o dr. Thomas Co-
chrane, homeopata inglês (sogrode José de Alencar) que lançou
o bonde no Rio decepcionou-se
com aquela experiência de velo-
cidade, em tempo abaixo de
qualquer expectativa e que sela-
ria o destino do veiculo por uns
bons cem anos: boi na linha...

Em 1890 a Companhia Ferro-
Carril do Jardim Botânico obrl-
gou-se a construir uma linha de
bondes para o bairro de Copaca-
bana e tratou de perfurar um
túnel no íinal da Rua Real Gran-
deza. Causas várias como a íebre
amarela, a varíola, o estado de
sítio (que impedia a entrada de
dinamite na cidade) e o desleixo
dos empreiteiros (tão velho nes-
sas bandas como o estado de si-
tio) fizeram todavia que as obras
se interrompessem várias vezes.
Assim, somente quando Coelho
/Cintra assumiu a gerência da
companhia íoram as obras paradiante, e a 15 de maio de 1892
passava o primeiro veiculo pelotúnel, a braço dos operários..
Ingleses do Cabo Submarino, pri-meiros admiradores internado-naÍ3 de Copacabana, saudaram
com bebidas e foguetes o melho-
(«mento que lhes facilitaria oacesso à cidade.

Só podiam transitar por êssetúnel os bondes da companhia,
ficando pedestres e outros quais-
quer veículos- terminantemente
proibidos de utilizá-la. Para tan-

Do bondinho de burros de 1859 ao mata-paulistn — No tempo em que bo
cnunvn c mort-in «lc bonde — O acrobnta do estribo e o fuscínio dos tonio-

zelos — Eleitorado do bonde
to, a companhia mantinha uma
guarda permanente a boca do
túnel.

Hoje, us -túneis para Copacaba
na sao mais surrealistas em ma-
teria de trânsito.. Há mão boba
num. délcs, de tráfego orienta-
do com excluslvldades para Co-
pacabana é um bonde misterioso— ó falado mata-paulista — de-sembocando na' contra-mão, a
queima roupa do motorista quese julga multo tranqüilo em seus
direitos. Coisa que não acontecia
no túnel velho do dr. Coelho Cln

ligação entre a atração turlsti-ca que nascia e a cidade que sefazia maravilhoso V, tio impor-
tante se sentia quc os própriostalões de passagens traziam ver-sos impressos — pois dos nossos
imoles ds propaganda radioíòni-
ca — em quo as rimas já se re-velavam tão ruins e idiotas comoas de hoje, casando "manga c ba-nano" com "para Copacabana"..,

Nos dias que correm a viagemde bonde para Copacabana con-verteu-se num sucedâneo de pe-sada penitência, em exercício detra, quando Copacabana ainda I paciência. Aos sábados, principal-

custa de multa argumentação csimpatia seus precisos palmos deasfalto, o bonde dc Copacabana,neste janeiro dc 56. Seus passa-gclros, a pé, andariam mais de-pressa, economizariam o cruzei-ro da passagem e fariam um bomexercício. Mas não se apelam. Ja-mais. Sua' confiança o esperançano bonde é ilimitada. Espécie defatalidade histórica^ como o amordo gaúcho pelo seu pingo.;.A gente mais nova só conhecealguns tipos de bonde — o "talo-
ba" (quo aos poucos também vaidesaparecendo), o bagageiro, o

xou de circular na cidade sòtnen-te por volta de 1028, ano em qucn Linha Circular Suburbana doTrumwoys (?) extinguiu seu cor-ro entre Madurcira e Irajá. E'que- a linha já andava caindo pe-ias tabelas, com os veículos sain-do dos trilhos a três por dois,
quando não paravam por obra égraça de alguma mula manca...

* * *
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não saudava seus benvindos visl-
tantes com um elétrico pelasíuças...

* * *

No alvorecer do século era co-nom encontrar-se nesta cidade
grandes tabuletas, com os seguin-tes dizeres:

í

"Quereis gozar de boa saudeiIde a Copacabana. Bondes em
quantidade."

Ou então anúncios mais ou me-
nos assim:

"Passeio agradável e refrige-
rante: Copacabana. Bondes até àsduas horas da manhã. O ,luar éencantador, sendo as noites mui-
to frescas graças aos ares áo alto
mar."

O bonde era então o meio de

AVENIDA RIO BRANCO
mente, quando no cipoal do trá-
fego que está exigindo até uma"operação" para deslindá-lo, os
bondes vão marcando passo, co-
lunar por um o espetáculo é as-
sombroso. A frente da fila india-
na que lembra uma caravana de
elefantes em marcha lenta pelafloresta virgem, abrindo caminho
pelo mar de veículos, vai um
abnegado "conduta", improvisado
guia de safari na moderna jungledas tardes de sábado em Copaca-
bana. Pacientemente, usando suadialética de pau de arara ou
Traz-os-Montes, êle vai conse-
guindo que êste se afaste um
pouco mais para cá e aquele es-
pere um minutinho mais para se
atravessar na linha, abrindo um
claro de cinco ou dez metros,
que a centopéia verde num ar-
ranço sacolejante imediatamente
cobre.

E assim segue, conquistando a

lixeiro e o socorro. Houve época,
contudo, que circulavam por es-
ta mui leal e heróica o "distin-
ção", com instalações riquíssimas
e luxuosas, para casamentos e
batizados; o "especial de casa
mento", qué andava solene, à
passo de burro, com noivos, padf i-nhos, flores de laranjeiras e con-
vidados de categoria; o "amare-r
lo". fechado, para doentes de mo-
léstias contagiosas; o de velório,
com uma eça aci meio e espaço
para carpldeiras; o elegantíssimo"bonde de ceroulas", freqüenta-
do somente por gente bem du-
rante. a .temporada lírica, com
soalho atapetado e bancos forra-
dos de brim branco. Êste último/
aliás, ressurgiu ao tempo mais
crucial do racionamento de gaso-
lina da última Guerra Mundial,
embora já náo contasse mais com
tapetes. ; .-.• '

O. último bonde.de burros dei-
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Os velhos molorneiros o con-dutores primavam por uma ele-gâncla que o tempo íêz desapa-recer. Uniformes impecáveis, co-lotes de talhe britânico, camisaalvíssima de colarinho duro e rc-luzente, gravata de laço firme ebarba sempre impecàvelmentefeita. Hoje, quase maltrapilhos,rotos, coletes despencados, cami-sas maltrapilhas de colarinhos,amarfanhados, la£o de gravataquase no umbigo, barba de al-guns dias, motorneiros e condu-tores contrastam terrivelmente
çom os funcionários de temposidos, quando um fiscal multavae suspendia quem não se apre-sentasse dentro do figurinoA verdade é que & extraordi-nano aumento de população ex-penmentado pela capital e a pre-canedade dos serviços de trans-porte liquidaram com a elegãn-cia do pessoal da Light, ondeapenas honrosas exceções, mira-culosamente ainda defendem obom tom do passado. O condutorde hoje é antes de tudo um acro-bata, um contorsionista e um vi-dente, balançando-se no espaço,infutrando-se sinuoso entre la-binntos de pernas e braços, adi-vinh-ando balaustres e beiradasde estribo. Um artista cuja fun-
çao dura oito horas ao dia.Dentro desse quadro não háazul marinho que agüente o viu-cd, ponta de colarinho que mau-tenha jeu centro de gravidadeiebranco que defenda sua inocêu-
Sia/ ,¥?, terc,e*ra viagem o "con-
duta" já está pelo avesso e o mo-torneiro, bloqueado por um ma-gote humano em sua cabina, maisamassado que nota de cruzeiroem fim de carreira.

Não é à-toa quo há alguns anosatrás, por ocasião da exibição deuma troupe de funâmbulos alemães no Rio, especialistas em visagens sobre um fio de aço a
grande altura, um condutor filhode Pfreiro, município plantado àsombra da serra do Baturité,após observar parte do número
que.os artistas apresentavam sô-bre a praça do Lido saiu-se comestá:— j*Êsses cabras da peste dealamao — muita da pouca vergo-
nha — íicám contando vantagem
ai por cima. Queria ver essa gen-te numa viagem do Osório, àsseis e meia, pisando por espiritis-
mo! Enxergando o caminho, sem
passagem para marcar no reló-
gio e sem fiscal para aperrear o
juízo até meu primo Jus tino, que
puxava da asa. Eu queria ver
esses excomungados era aqui porbaixo!"

» ? *

O aparecimento dos bondes
além das vantagens naturais queproporcionou à população cario-
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A Praça da República, cm 1928
ca trouxe capitoso passatempo aessa malta de desocupados que,no Rio, se constituiu em; bela
tradição desde priscas eras. Obloco encarregado de fazer
número nas calçadas do centro dacidade não perdeu tempo com o
melhoramento, transferindo oterritório do seu "footing" habl-tual para a Rua Gonçalves Dias
e Largo da Carioca.

E' que o bonde trazia uma ar-
madilha para o sexo frágil comseu alto estribo, obrigando a re-
velação de um tornozelo cada vez
que as damas utilizassem a nova
condução. E naquela época de
vestidos roçando o chão, mangas
compridas e golas cerradas, à fal-
ta de outros pontos de referên-
cia, tão àvaramente ocultos,
transferia-se para pés e tornoze-
los as responsabilidades do "sex-
appeal" feminino. Prova-o bem
a literatura, tão cheia de loas aos"finos tornozelos" ou "pèzinhos
mimosos"...

Tão grande era o prestigio dobonde nessa ofensiva .contra ostornozelos das carioquinhas queo próprio Alencar, numa passa-
gem de "A Pata da Gazela", põena boca de seu personagem a se-
guinte frase:— Senhor! Por que em ve.7
de homem não me fizeste estribo
de carro?"

Hoje, quando as praias mos-
tram.o visível e o invisível das
caras patrícias, tostadas de sol emal ocultas em seus minúsculos
biquínis, esta projeção do bonde
entre os boêmios desocupados
caiu por terra. Mas apesar de
tôda a facilidade com que ns for-mas femininas são oferecidas aos
nossos cubiçosos olhares algo da
velha tradição ainda permaneceu,fazendo com que um bravo"coió" saúde sempre quaiqúer
perna bonita que dê um ar de sua
graça, quando elas enfrentando a

resistência de uma saia justa galgam o estribo do bonde...
O "bolina" é um perçonagemque nasceu com o próprio bonde,seu copnome possui raízes no vo-cabulário náutico, já que barco avela que marcha a bolina, ader-na, tanto ou menos que o "boli-

na" de bonde quando se encos-ta em alguma bonita mulher. Oanedotárlo sobre a classe é dosmais variados, indo desde a his-tória do "bolina" distraído quefoi expulso de um bonde porenroscar-se a perna de um pa-dre até a cegra nonagenária queentendeu dc editar cartaz expro-brando num "taioba" o sizudfssi-mo Teixeira Mendes, sumo pon-tifice do positivismo nacional.
Mas a nobre classe beneficiou-se ultimamente do aumento da

população e da dificuldade dostransportes. Já não é 'nais pre-ciso o mesmo jogo de corpo dosespecialistas de nntanho, pois asdamas que viajam em pe. numintervalo que por si só favoreceintlmidades. botaram outro sôbrcazul na vida desses especialistas.Para eles não há saudosismo. Aocontrário, foram talvez os únicosbeneficiados nos últimos anoscom algumas vantagens concedi-das pelo serviço de bondes...

Os compositores popularescomo náo podia deixar de ser,tomaram sempre conhecimento
do bonde, comentando-o musical-mente. O "seu- condutor, dim-dim" é um clássico carnavales-
co, glosando as linhas da Lapa.Tijuca e Praça Tiradcntcs. A
proibição de transporte de goli-náceos nos elétricos também nãofoi perdoada, dando lugar a mar-
chinha famosa: "Tem galinha no
bonde: tem, tem, que cu vi ga-linha no bonde é abacaxi".

O bonde São Januário foi te-ma de um lindo samba, enquan-to outra melodia, menos conhs-cida, fala do Ipanema, bonde que"nunca onda vazio e transportaas mais lindas morenas do Rio...A célebre mulher do padeiro sóviajava pelo bonde Alegria, cn-
quanto outro sambinha gostoso e
pouco explorado pede ao condu-tor que "tonuc, toque, toque obonde", a fim de que a morena
que viaja oo lado do intérprete*nao querio saltar."

Também no futebol o bondeimiscuiu-se, marcando do íormainexorável o falso cartaz, assimcomo no anedotário político per-segue os mineiros com aquelacompra nunca bem explicada...
Está o bonde, portanto, lntl-mamente ligado a vida carioca,na qual deitou sólidas raízes nes-ses seus 97 anos de bons serviços

prestados à coletividade. Por issomesmo tôda vez que a donaLight aplica um partido, suspen-dendo linhas, como ainda ocor-reu no ano passado. Zí- Carioca
bota a boca no mundo, defendeu-
do amizades que datam de suainfância. Não é sem o seu vee-
mente protesto que aposentam
um "seu Chiquinho" ou um ve-
lho Humaitá.

E os bondes voltam, surdos aos
resmungos dos indignados pin-tacudas e sempre fiéis ao seu
enorme eleitorado, seguro e eer-
to, autêntico voto de cabresto.Eleitorado que conquistaram des-
dc aquela viagem de 30 de janci-ro dc 1859, quando ao trote de
burros rodou o primeiro "Tio-
cn". Democráticos bondes do dou-
tóres e*].avadciras, onde ilustres
cavalheiros por um simples cru-
zeiro ainda têm o direito de via-
jar ao lado de um belo tipo ía-
ceiro. E com refrigeração natu-
ral.
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DOMA — Fora das cancelas
dos estúdios da TV, na rua

Teulada, funciona, há algum
tempo, uma das mais estra-
nhas "bolsas de valores" re-
gistradas no mundo. A dife-
rença das bolsas, normais que
cessam sua atividade, na Itá-
lia, às 13 horas exatas, êste
extraordinário mercado inicia
por volta de 16 horas, para
encerrar-se quase sempre à
meia-noite.

Trata-se da "bolsa dos au-
tógrafos", cujos agentes prin-
cipais são, na maioria, rapa-
zes de idade variando entre
dez e dezoito anos, ainda quo
não faltem homens dc ida-"
de. senhoras maduras, balza-
quianas, e até velhinhos. Esta
bolsa de autógrafos, no fim
de cada dia, fornece uma co-
tação indicativa e preciosa
dos diferentes valores artlsti-
cos individuais. Os pedidos
de autógrafos feitos aos as-
tros e "divas" não param em
nenhuma hora do dia. Uma
da.-, mais incansáveis agentes
femininas que trabalha fora
das cancelas da TV da rua
Teulada é Grazia Laurenti,
uma" deliciosa mocinha do

..quatorze anos, que revela ao
repórter como funciona o me- '

": canismo da "colheita" dos au-
tógrafos e do relativo comer-
cio.

. "Qualquer atriz ou ator
sabe, entes de ultrapassar a
porta do edifício da TV que
nio poâerá subtmir-sé à tra-
dicional concessão do seu au-
tógraío. Na verdade, geral-
mente sâo Modo muitos amá-
veis. A mais amável entre to-
dos é a cantora Nilla Pizzí,
que acompanha sempre seu
aulógrafo com uma carícia
ou com uma frase de simpa-
tia. Também muito corteses
sio Cláudio Villa, Delia Sea-
la, Nino Manfredi; pan não
falar de Wanda Osiris, a cor-
tesia personificada."Há os que resistem aos pe-
didos c obrigam os "agentes"
a longa obra de persuasão,
como Lea Padovanl e Johnnv
Dorelll. -

"InicJalmentç. u> smíhh íi-
cavam susprêsos com os pedi-
dos que se sucediam durante
dias a lio'; mas agora eles co-
nhecetn muito bem a técnica
em que se baseia a "troca de' ,'íü-íã7S.%---,". destinada a a«-
sfguxar ao "agente" o maior
número possível de autógra-
for, da mesma pessoa, para
tteüiíar $ operação da» tro-
e-t.t. na base da cotação do
<üa".

UM AUTOGRAFO DE CATE- '
RIJ^E VALENTE

Visão* v*r «aíào um pea-
sx» de perto a%rf*nixaç*ei dt»-
?a tfouçia, O autétrafo de
Cateríai Vaitt.it, mm am-

A Bolsa de Autógrafos
de celebridades
em Roma
cado caracterizado nestes dias
ainda frios de março por se-
gócios fracos, parece ser o
mais sólido. Seguem na or-
dem crescente de oscilações os
autógrafos de Domemco Mu-
dugno, Renato Rasceu, Alber-
to Sordi, Nino Manfredi, De-
lia Scala. Mantêm-se firmes
as cotações das firmas de Má-
rio Riva, Gomi Kramer, Vir-
na Llsi e outros.

Um rapaz que trabalha na
bolsa de autógrafos da rua
Teulada revela que o auto-
grafo de Caterlna Valente, 6
atualmente cotado em três
firmas de Nilla Pizzi e quatro
de Cláudio Villa. O autógra-
fo de Domenico Modugno vale
dois de Mário Riva, calculan-'
do-se que sejam necessários
oito firmas de Mário Riva
para comprar um autógrafo
de Caterlna Valente. E assim
por diante.

Os autógrafos de Renato
Rascel c de Totó estão escas-
scando, e islo, obviamente,
provocou notável alta das co-
tações dos populares atores.
Entre as formas em fase de
ligeira recuperação devem re-
gistrar-se as dc Teddy Reno,

•talvez cm vista do seu novo"show" na televisão, a de Vi-
forio De Sica, depois da parti-
cipação do notável ator-üire-
tor do romance "Vida com pa-
pai e mamãe", irradiado em
fevereiro último com grande
exilo, a de Umberto Mclnati,
graças à sua fortunada trans-
missão intitulada "Capitão cm
tôdas as horas".

UM DIRETOR DE DEZES-
SEIS ANOS

Como tôda bolsa respeiti-
vel. também a "bolsa dos au-
tógrafos" tem um diretor.
r*» *_^ _._ ii . i. .Jj, i i,""m, , ., ,i .V. _;.?;!!._,-.••¦{- £IltfUl.WUU DiflUi» £

freqüenta a quinta classe do
ginásio. Êle possui uma das

tõgraiojt quc um rapazmho ãm
sua idade possa sonhar. Com
¦ colaboração de outros ra-
p_u.es, Mâurífiô compila dià-
riamente a lista de cotação,
as quais melhor do que po-
deria fazer qualquer julga-
mento critico da toprensa es-
periaiizada oa do «erriço de
opinüo da TV, refletem o v»-
ler do momento dum ator oa
d* ums atríí,

O dia de fecfeaâteatQ, o dia
de sábado, é H^Jeameate o
eau atiro « Ufáril par» a

"bolsa dos autógrafos" na rua
Teulada, em Roma, Não tanto-
pelo íato de ser o dia de fe-
chamento, mas porque naque-
le dia a televisão irradia o
famoso espetáculo do "Musi-
chlere", cujos hóspedes de
honra são cada vez célebres
divos da canção.

Todo personagem famoso,
especialmente se pertencer ao
fantástico mundo de Holly-

wood ou deParis, constitui um
titulo, precioso que faz parte
da rica série do "ações" des-
ta esfranha "bolsa", surgida
no tcmjio moderno para subs-
tituir outras, menos empenha-
ti vas, nue nos anos preceden-
tes à guerra, apaixonaram o
público dos jovens.

Não há dúvida que até os
mais famosos divos do mo-
mento, mesmo sem confessa-
lu, seguem com atenção e
preocupação as oscilações dos
cotações da romana "bolsa
dos autógrafos".
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Quatro meninas "bloqueiam" a atriz Srilla GaW, para
obter o autógrafo, que aliás a bela Sclila concede sem

protestar.

NOTAS CULTURAIS
DOS ESTADOS UNIDOS
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RIO DE JANEIRO. NOVACAP

A CIDADE QUANDO SE TORNOU CAPITAL, EM 1763
cm 27 de janeiro dc
uma carta-régia ele-

Foi
1753:
vava o Brasil a Vicé^RcInado
e outra transferia a capital
para esta cidade do Rio deJaneiro.

Conta Luiz Edmundo, em"O Rio de Janeiro no tempo
dos Vice-Reis":"Como hoje, já era de en-levo e de deslumbramento aimpressão que assaltava o es-
trangçiro ao transpor a barra
estreita da Ouanabara. O pa-norama da natureza original e
farta, sob a labareda do sol,
lambendo o céu doirando a
terra, polindo o mar, empol-
gava-o, confundia-o, assom-
orava-o. Mesmo o reinôl, afei**
to aos cenários tocados de
luz, na Península, vencido,
quedava em êxtase ante o es-
plendor da plaga americana.

Ainda hoje, não há nada
mais lindo sôbre a terra:
Nem a soberba Gênova, como
escrevia Arago, com iodos os
seus palácios de mármore e
Jardins suspensos; Nápoles

rentes, com o seu Vesúvlo e ••- - ,,—.,., „., ..,.,...,.,.
as suas vilas frescas; Veneza.; da idade e a fraqueza do es~'~ " "--''- -—1--.- tüO.

Ao fundo da praça está a
linha melancólica do Carmo,

luml- convento e igreja, massa
inexpressiva e velha, de ar

até o Bosforo encantado, en
tre os seus mlnaretes e qulos
quês oferecendo aos olhos a I
paisagem tranqüila e
nosa ... . ¦ -

A baía azul reflete o céu desmoronante, com um tor-
turqueza. Estão as montanhas reãozinho recortando a placaem círculo, enroupadas dií ""''"A~ J—"*"* ** * "'
verde, insólitas no relevo i- —- — — i - ¦¦»» v ¦ ¦ »•••• ..v • viv I v 1, --.-••»» nv vmjhiiu **t-|MW U1HIIU

na frescura. Vêm-se outrai para a praia, as casas do Te
dilatando a perspectiva, fu

5indo, 
ascendendo, marcan

o por tonalidades suavíü— j-fíw-i *w «¦•*¦« hh-HVU u ta-* - I.r — »••«> »w a ¦ ¦mm -ry 111^1 Vlliva V |7(U1*>Rimas os longes esfumados da dos. Na linha do rés do chão,
paisagem. O cenário é tea- vê-se a porta que dá entrada
trai. Encanta. Enleva. Ofus ¦ à bodega do francês Filipe,
ca. Nesse painel de sonho, uma das mais populares fi-
olha-se em frente o mar, que guras da cidade e que a pro-mal se enruga ao vento, i fissão de bodegueiro liga à
vê-se a água olivácea e lím- de intérprete, agente de câm-
pida, toda ela como uma lan- bio e mais negócios. A sua
tejoula fulgindo ao sol. Quan- tasca é uma das mais conhe-
do a água acaba, surge en- cidas, sítio onde vão parar os
tão a linha branca e estreita viajantes vindos de Minas e
da praia, e depois, na terra de São Paulo e onde, porescura, a nódoa espessa do
casario esparramado e triste.
t a capital da colônia.

No quadro maravilhoso da
natureza, a cidade é um con-
traste. É uma mancha brutal
na paisagem radiosa. A casa
é feia. A rua é suja. O con-
junto exaspera. Tudo cons-

fiira 
contra o povoado infe-

iz: o clima, um clima abra-
Kador e ardente, as monta*
nhas, que o cercam e o en-
cantonam e o sufocara, o chão
tímido e verde, o paul onde
êle se assenta, o "desasseio
gerado pelo próprio homem,
que sorri das lições do bár-
baro tamoio..."

Adiante: *,"Em 1763, chega e vai mo-
rar no casarão que serve de
palácio, construído no tempo
de Bobadcla, o Sr. Conde da
Cunha, D. Antônio Álvares da
Cunha, senhor dc távoa.
Cunha e Ouguela, Cometi-
dador e Aicaide-Mor de Ida-
nha, Tenente General dos
Reais Exércitos, 1.° Vice-rei
do Brasil no Rio de Janeiro.

Nào pode morar, porém;S. Exa. não suporta as emana-
ções pútridas e o mefitismo
que o sitiam, vindos de toda
parte. Não tem nariz nem
estômago para tanto. E só
pergunta, muito espantado,
como o Sr. de Bobadela pôde
governar vivendo, como vi-
via, dentro de tal chiqueiro e
tal cidade.

Trepa, galga a montanha dn
Castelo e, entre árvores ami-
gas, encontra sítio amável,
alto, fresco, batido da vira-
ção que vem da barra. Aí
quer ficar, olhando a cidade,
bem longe, o beque melin-
droso posto a salvo. E está
S. Exa a tratar da mudança,
quando, do Reino, lhe chega
coisa melhor que isso — a
nova de que deve mudar, não
dc casa, mas de cidade e país.
Reiubila."

Ê assim, portanto, que se
pinta a cidade ao tornar-se a
Novacap de 1763. E assim se
diria dela por muito tempo.

Sue 
o progresso foi lento,

ada a situação dc colônia.

O SALÃO DE VISITAS
DA CIDADE COLONIAL

E voltemos a transcrever o
nosso antigo colaborador ci-
tado:

"Numa terra de luz intensa
e naturera farta, o salão de vãmente, acompanhemo-lo a
visitas da cidade è uma praça
nua de árvores c de sombra
vasta, rasa, suja, castigadal"58-5 palpitante artéria da ci-
pela labareda inclemente ' ' " 'l

do

embora como residência de
um governador, a maior auto-
ridade do país, deixe bas-
tante a desejar. Os portuguê-ses foram sempre gente mo-
desta e simples. Até na ca-
pitai da metrópole, o palácioonde reside o monarca é
coisa singela, sem grandesbrilhos.

A Corte de Lisboa é sem a
menor magnificência. O paláclo real é um edifício mes
?ulnho 

e de um só andar, in
orma-nos o duque de Cha

telet, que esteve em Lisboa
pelo fim do século XVIII

Por cá as cois,as são, porcerto, um poucochinho mais
mesquinhas.

;¦• Interiormente, o pardielroé* ermo e sombrio, cheira a
mofo e é quase despido de
mobiliário.

Parny, em 1772, pelo me-
mo»,, nô-lo descreve com os
seus salões vastos e desertos
onde se viam, apenas, ai-
gumas cadeiras e umas tan-
tas mesas, todas elas cobertas
de panos até o assoalho, ta-

rlsonha, de águas transpa- pando-lhes, certamente, por«¦,».,•*„«. r-r.... ,. ...... •/„...-.„.-„ - decoro e pudor, as injúrias

anilada dos céus. À direita, na
linha do casario-que avança

les, altas, aprumadas, com os
seus balcões verdoengos e os
seus telhados íngremes e par

vezes, dormem. Que os qucestão em trânsito no porto
podem descer, mas não po-dem dormir em terra. O Arco
do Teles abre adiante a fauce
escancarada e suja. É uma
passagem curta onde se
amontoam e desaparecem
mendigos, ràscoas, vadios
soldados.

Para a linha que vai ao
mar, depois, está o mercado
de peixe, com as suas ca-
banas de lona ou palha, ar-
madas ao sol, sujas, molam-
bentas, caindo aos pedaços.Vem, então, a praia branca,
manchada de calhaus e detri-
tos, que foge para as bandas
do Arsenal e onde encalham
faluas de vermiático pintadasde vivas cores.

Há no centro da praça um
chafariz, obra singela e tos-
ca. posto depois, rente à linha
do mar, bastante melhorado.

Oe Lisboa vieram o modelo
e a pedra. A linfa, porém,não pôde vir. É nossa. Vasa
o manancial desde cedo, porlargas bicas de bronze, sôbre
barris e potes, a água que o
negro escravo apanha e leva.
Em tirno há sempre um sór
dido formigueiro humano, in
quieto, rumoroso, que serpen
teia m palpita. Aproximemo
nos. São os negros escravos
chapinhando nas sobras da
água, berrando ameaças, gin
gando capoeiragens. discutin
do, gesticulando; tipos for
tes e espadaúdos, reluzentes e
nus. tendo apenas pendenteda cintura, à guisa de velário,
em pregaria escassa, uma
tanga. Ha os de todas as ra
ças africanas; gente de Mo
çambique e da Ouiné, da
Angola e da Costa da Mina.
cafres, quiloas, benguelas, ca-
bindas, monjolos e vatuas.
Todos com a mesma peleebânica e retinta. As almas
são, entanto, diferentes."

ASPECTOS DA RUA
COLONIAL

A rua colonial é de terra
batida, sem nivel. com sulcos
e crateras, onde as poçasdágua sc tornam viveiros de
rãs e mosquitos; quando não
exibem um mato que serve de
pasto a cabritos e carneiros,
porcos e cavalos, galinhas e
perus; ou, então, apresentam
toda sorte de lixo e detritos.

Com Luiz Edmundo, no

côr dc anil; são frades em
roupetas côr de castanha, am-
pias, risonhos, corados e gor-duchos; são padres seguidos
pela escolta das beatas quelhes beijam as mãos, as ves-
tes e até as fivelas dos
sapatos; mazombos, dos quetêm privilégio de infanções,
podendo vestir de seda usar,
espadas, eleger os munícipes
do Senado da Câmara, com o
nome em livros de irmanda-
des na rubrica dos ermaos
nobres, negros escravos con-
duzindo fardos, sacos ou
caixas, mamelucos. cabras,
caribocas, mulatos de capote,
p e ã e s, oficiais mecânicos,
operários e outros trabalha-
dores, o proletariado do tem-
po que se arregimenta sob a
bandeira dos ofícios, com al-
tar, filarmônica, bandeira e
santo padroeiro nos templos
das paróquias; os infames da
raça: o judeu, o mouro, ocristão novo, o cigano, amariola. a rameira. o men-
digo, o degredado..."

AS LOJAS

De um modo geral são pe-
quenas, minúsculas. Têm um
toldo escasso de pano pobre,com riscas descoradas, em
baixo das tabuletas de pau ou
dc ferro que indicam o gê-nero de mercadorias postas à
vr;nda: panos, breu, estopa,
sem, falar nas oficinas de
bate-fôlhas. barbearias, cha-
peiarias, farmácias, arma-
zéns, tabernas, etc. Não têm
soalhos, mas algumas se dão
ao.luxo de tapetes ou esteiri-
nhas. À porta, quase sempre,
os caixeiros e, ao fundo, "em-
barricados atrás dos balcões",
os donos-das-casas.

As tabernas são apreciadas
em destaque por Luiz Edmun-
do: "Vom e vàrato, diz a
tabuleta no alto da porta da
taberna, em riste. A casa é
imunda, acaliçada e baixa. A
parede esboroa. O telhado
avoluma.

Entra-se por uma porta que

é uma fenda exígua numa cs-
quadria torta e carcomida, a
esfarelar-se toda. Descendo
do alto da mesma, há um panoem frángalhos que quer lem
brar uma cortina. Quem vê o
trapo sórdido pensa que a fa
zenda ali está para impedir a
passagem do sol, como um
toldo qualquer. Pois sim!
Pôs-se o bioco, apenas paraesconder o negro malandro, a
escrava revel, que aí vão be-
bericar, jogar, cantar, tanger
o berimbau, o motungo e a
marimba e que não podem,não devem ser vistos pelocurioso que passa.

No Rio colonial a taberna
é o sorriso da plebe, o alívio
da corja, desfôgo, pouso, di-
versão e vício do ébrio, do
bandalho e do vadio. Não
raro. também, furna de dis-
córdia, tumulto e desordem;
isso, quando Deus' quer e o:;
quadrilheiros do vice-rei ma)
pensam."

A MORADA COLONIAL

Com raras exceções, a casa
não oferece maior interesse,
constituindo-se em. repetição
da casa portuguesa da época,
com a desvantagem dos pio-res operários destas bandas.

De um só pavimento, baixa
mal aprumada, com o telhado
rugoso e grosseiro, pé direi-
to relativamente exíguo. Um
largo portão, mas janelas (eaberturas) acanhadas, estrei-
tas, proporcionando poucaentrada de ar e de luz.

# * * .
Assim foi o Rio como

Novacap, recebendo o Vice-
Rei Conde da Cunha, ao qualsucederam o Conde dc Azam-
buja, o Marquês do Lavradio,
Luiz de Vasconcelos e Souza1,
o Conde de Resende, Fer-
nando José de Portugal e o
Conde dos Arcos. Que veio
crescendo e mais cresceu de-
pois, à sombra de D. João VI— quando chegou a ser a Ca-
pitai do Reino. E veio crês-

CONGRESSO DE ENSINO
RELIGIOSO
NA FRANÇA
PARIS — Monsenhor Fcrrnnd,

arcebispo de Tours e presidenteda ComissSo Nacional do* Ensino
Religioso, inaugurou no Palácio
das Exposições da Feira de Pa-
ris o Terceiro Congresso do Ensi-
no Religioso que sc desenrolará
durante três dias com p tema"Catequese, Missão da Igreja".

Participam dêsset congresso
cerca de quatro mil congressistas
procedentes de todas as regiões
du França e dc dezoito paises es-
trangeiros.

O objetivo principal do Con-
gresso è aperfeiçoar o ensino do
catecismo.

Na sessão inaugural, nionse-
nhor Ferrand leu uma carta di-
rigida aos congressistas pelo car-
deal Tardini, em nome do Sumo
Pontífice. (FP)

AUTOMÓVEIS
DA FRANÇA
PARIS — Em fevereiro deste

ano, a produção francesa de au
tomo veis se elevou a 121.154 uni-
dades contra 117.439 em janeiro.Dessa produção 104.441 foram
veículos particulares, 259 ônibus
e 16.454 veiçulos industriais.

Acaba de aparecer no mercado
um novo "Peugeot", o "403 se-
te", versão algo simplificada do
atual "403", do qual tem a mes-
ma carroçaria com algumas mo-
dificações de detalhe. (SIIF)

NAVEGAÇÃO FLUVIAL
FRANCESA
PARIS — Nos dois primeirosmeses dêste ano, a tonelagem

transportada pela navegação flu-
vial, na França, esteve em pro-
gresso de 12,5% em relação ao
mesmo periodo ano passado, com
9.543.119 toneladas contra ....
8.476.373. (SIIF)

cendo mais e mais por aí,
conhecendo tantos marcos
na História: o retorno de
D. João VI, o "Fico", o Pri-
meiro Império; a Abdicação,
a Regência, a Maioridade, o
Segundo Império, a Liberta-
ção dos Escravos, a Repú-
blica. Que ficou mais velha,
hoje chegando à condição de
Velhacap. Mas constituindo o
novo Estado, o Estado da
Guanabara.
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Fachada do vc lho Teatro Lirico

À PROCURA DO
VESTUÁRIO
IDEAL

BAD NAUHEIM (Imprcs-sões da Alemanha) — Um
ijrupo de cientistas do Wil-
liam-Kerckhof f-Institut da So-
ciedade Max Planck, em Bad
Nauheim, na Alemanha Oci-
dental, está empenhado, sob a
direção do prof. dr. Rudolf
Thauer, em desenvolver um
tipo de vestuário completa-
mente novo. A julgar pelos
primeiros, relatórios sôbre os
trabalhos "realizados nos labo-
ratórios, trata-se de criar o
vestuário ideal. O objetivo em
vista é um vestuário fisiolò-
gicamente perfeito c, simultâ-
neamente, agradável à vista
sob todos os aspectos, Segun-
do o conceito corrente as~pe->
ças de vestuário mais adequa-
das são as que foram çonfec-cionadas de tecidos com uma
alta capacidade de armazena-
mento de ar. Pois, de fato, as •
fibras em si, não aquecem,
mas, sim, as camadas do ar
retido, Esta tese é incontes-
tável, se bem que o prof.Thauer tenha verificado quèesta capacidade não é decisiva
quando se trata de confeccio-
nar peças de vestuário de al-
ta resistência.

A pele exsuda constante-

mente umidade absorvida
pelo vestuário. Conforme a
capacidade de absorção do te-
cido a umidade evapora re-
lativamentc depressa ou mui-
to lentamente. O prof. Thauer
analisou a capacidade dc ab-
sorção de umidade e a rela-
ção entre o material e a trans-
piração. Nas séries de expe-
riências utilizou perlon, nylon,
algodão e lã.

Verificou-se que numa u-
midade do ambiente de 100%
a lã absorve uma quantidadede umidade correspondente
a um terço do seu peso sem
dar a impressão de estar ú-
mida. Toda a umidade su-
perior a esta percentagem é
praticamente repelida pela lã..
A capacidade de absorção em
tão elevado grau é uma van-
tagem nos dias quentes, e ú-
mídos desde que os tecidos de
lã sejam relativamente leves.

O prof. Thauer aconselha a
todas as pessoas que sofram
de perturbações circulatórias
que usem vestuário de lã nos
dias quentes. Os tecidos de lã
promov,em o equilíbrio da
circulação.

As fibras sintéticas tão namoda têm a vantagem essen-
ciai da sua grande durabili-dade. A sua capacidade de ab-
sorção de umidade é relati-
vãmente baixa, situando-se
quanto ao perlon ou nylon nu-

ma percentagem de 7,5%; o
indice do algodão já é muito
mais favorável atingindo 24%.
Estes tecidos nâo repelem o
excesso de umidade como a
lã mas tornam-se efetivamen-
to úmidos.

No Instituto dc Investigação
de Perturbações Circulatórias
cm Bad Nauheim chegou-se à
conclusão que os diferentes
tecidos não influem decisiva-
mente sôbre o estado de saúde
cie crianças e de adultos com»
pletamente sãos. Considcran-
do aqueles que sofrem de
transtornos circulatórios os
tecidos de lã devem desem-
penhar o papel decisivo na
confecção do vestuário ideal.

CONSTRUÇÃO NAVAL
FRANCESA
PARIS — Os "Chnntiers de

1'Atlantique" (Penhoet-Loirc)acabam de receber encomenda de
um paquete rápido de 15.000 to-
neiadas para a Compcnhia do
Navegação Paquet, destinado àslinhas de Marrocos, Canárias o
Senegal. O navio deverá ser en-
tregue em 1962; sua silhueta émuito moderna: sem chaminés,
mas dispondo de estabilizadores
anti-roulis.

De seu lado, "Chantiers et Ate-
liers de Provence" fizeram cn-
trega de "O Mississipi", carguei-
ro de 9.600 tonçladas, destinado
Y linha Pacifico Norte da Com-
panhia Geral Transantlâotica; e"Chantiers Navais de la Ciotat"
entregaram à Messagerieá Mari-times o "Mauricien", cargueiro
dc 9.300 toneladas. (SIIF)
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ALVORADA
DE UM POVO
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Sâo Bento, enfiando-nos "pe
la mais vasta, mais bela e

jdade. a Rua Direita, irregular
àol. E que sol! Um lumarcuie tort* apesar do nome, <om
ardente que faúlha, espada-!* ,inha frontal do casario que
nando lavas e. diante do qual ora ondula, ora avança, ora
Mi coisas ganham violentos clíoff*- * príâdpid -meito larga,
nítidos ressaltos, relevos sin.|P-*r» morm depois, em funil,
guiares. mostrando por sobrei14 P»1"-».^ bandas do Arsenal
as superrícies destacadas co-j**e Marinha,
mo qaí ams crosta iBièlaosa.! Nio há trânsito maior, nem
que assalta e fere o olhar, hulha mais inten-*..*» em toda a

Chamou-se ao logradouro jorfr esparramada e feia. A
extenso e plano Vártea 4e]r*fdc de vielas estreitas t
Nossa Senhora do d. Lugar imundas, vindas da Carioca e
do Ferreiro da Poíè. antes dejVala, esti sempre cnspindoser praça do Carmo. {nela a nta«sa colorida da po>A esquerda de qaew vem ralação' Sio fancioairios do
do lado do mar. fica a re-al-Egovêrno. sas saas capas de
dência vice-rtal. sombrio ra-isaragoça, vistosas, os fei-sarãa dos temptH de Bobade- tros chamonrm derrebados
ta. briaco, feio, retangular tjw» pe$co*çe; sâo soldado» da!baixo, ríscadinho de portas e;milícia da terra, de calçio ti
lançSas £, no entaata. á sutis.vestia c-Ar tt ca-sirio. qmsonhBosa morada da «slôaSaJdebma» braaco» nas casacail

disposto a entregar às futuras gerações,
um Brasil forte, rico e respeitado no conceito
das naçOes. a PlRELL! S. A., que se orgulha

de ter colaborado, ombro a ombro.

com os brasileiros, na tarefa de
«evar o progresso aos ma?s distantes

rineSes desta terra sem similares no mundo

Inteiro, quer. mais uma vez. manifestar de

publico, sua confiança. Irrestrita no futuro de
nosso povo. que íuta • trabalha para dar

oo mundo, através da construção de SrasSia,
urna lição de -otimismo e de de-ter*mfn«ç4ot

¦ . 
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História (apressada) do Rio de Janeiro
Aurora Miranda e André Filho cantavam a man-hinha do

Altimo, cjue toda gente adotou: /

Cidade Maravilhosa,
Cheia de encanto* mil,
Cidade Maravilhosa,
Coração do meu Brasil...

Hoje, a Cidade (menos maravilhosa) virou Estado e deixa
do ser a Capital Federal. Mas continuará como ie diz no estri-
biüjo: coração do meu Brasil.

Em verdade, íol a 1565 que Estácio de Sá saltou no sopé
do Morro da Cara de Cão. Antes, entretanto, já Mem de Sá dera
ordem'âè"despejo aos incômodos inquilinos franceses da Guana-
bara, cujo senhorio, Villegaignon, legou o nome à ilha que o
aterro condenou em nome do maior conforto e comodidade da
Escola Naval. Aqui esteve êle, todavia, de passagem, imitando
outros exemplos e sem maiores desejos de largar-se nesta terra.
O sobrinho Estácio, ao contrário, veio para ficar, escorado no
amparo real e sobrenatural (vide o milagre das canoas), bem
como em muita energia e vontade de construir. E, numa home-
ragem ao santo mártir e ao infante de então, batizou a povoa-
ção que fundara de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por armas
recebeu a cidade que nascia um feixe dc flechas, numa escolha
dc antevisão trágica, já que o bravo fundador tombaria dois anos
depois, num 20 de janeiro, vítima de flechaços tamoio que lhe
roubaria a vida.

Morrendo Estácio, decidiu Mem de Sá que a cidade se mu-
daria, instalando-se com armas e bagagens do outro lado da baia,
grimpada no Morro do Castelo.

PRIMEIROS PASSOS DO RIO

As ladeiras íngremes começa-
ram a cortar a encosta do Mor-
ro — a da Sé, da Misericórdia,
do Seminário, da Mãe do Bispo,
da Ajuda e outras mais. Os je-suítas, ligados íntima e decisi-
vãmente ao despontar da cida-
de, plantaram no Castelo seu
Colégio e sua Igreja; o padroei-ro viu crescer no Morro sua
Matriz, ou mais simplesmente di-
zendo, a Sé.

Mas a vida no Morro não era
agradável e a mãe-necessidade
trouxe a cidade para baixo, pa-ra a várzea, onde também tudo
não eram flores, lado o número
de charcos, lagoas e brejos. Em
1639 desceram Câmara e Ca-
dela, para terrenos onde hoje es-
tá erguido o Palácio Tiradentes,
acentuando ainda a mais a
íuga' e rompendo fronteiras que
prudentemente Mem de Sá ten-
tara estabelecer.

Eezava-se nestes prlmórdiosde Rio nas ermidas — da Nos-
sa Senhora do 6, da Conceição,
da Candelária, de Nossa Senhora
do Parto (para mulheres deso-
(nestas que se arrependessem),
da Glória, de Nossa Senhora do
Desterro, e em quanto lugar mais
mandasse a devoção que orató-
rios públicos surgissem.

Os religiosos, além dos já ci-
tados Jesuítas, faziam subir seusconventos. Entre 1615 e 1617 er-
gue-se o Convento de Santo An-
tônlo; em 1628. já uma casa de
beneditinos existe, abrindo ca-
minho para a construção do
Mosteiro. Mas, como do orações
apenas a cidade não se susten-
taria contra a cobiça estrangei-
ra, defesas também foram cons-
truidas. Por ordem da Coroa, em
1584, Santa Cruz e \Sfld João !'v;:fi

apareciam, com a incumbência
de velar na fronteira marítima
pela tranqüilidade municipal. Em
1624, outras fortificações' eram
restauradas e inauguradas, co-
mo as de São Tiago, Carmo e
Candelária, além da praça d'ar-
mas que daria nome ao Morro
do Castelo.

Andava-se, então, em caminhos
difíceis. Capueiruçu (Alfândega.São Cristóvão) e Mata-cavalos
(Santa Teresa-Engenho Velho,
via Catumbí e Andaraí) foram
os primeiros. Mais primitivo erao que costeava beira-mar até aPraia Vermelha, passando pelorio que nos crismou a todos: oCarioca.

Em 1642, por alvará real, ci-
dadãos e habitante^ do Rio fi-
zeram jus a honradas e privilé-gios que desfrutavam os "Homens
bons" do Porto, figurando en-
tre as mesmas, algumas de
evidente vantagem — isenção de
tortura, direito ao porte d'armas
ofensivas e defensivas a qual-
quer hora e desobrigação de
dar aposentadoria ou bestas de
sela. Em 1647 recebia a ci-
dado o título de leal, por atitude
tomada ante a subida ao trono»
de D. João IV, iniciando-se na
autonomia política e administra-
tiva em 1689. Em 1763, o Brasil
viria a ser promovido a Vice-
Reinado e o Rio de Janeiro tor-
nar-se-ia a sua Capital.

A vida, entretanto, não era um
mar-de-rosas. A captura dos-ln-
dios gerava batc-bôeas com os
Jesuítas, ciosos de sua autori-
dade sôbre os nativos, assim co-
mo as Trmnndades, por motivoseconômico o morais, muita tur-ra provocavam. Epidemias eramcomuns, sendo a varíola um fiel
contribuinte dos cemitérios, dos

quais, o primeiro foi lançado nos

fundos da Misericórdia. Apesar
disso, a gente se divertia como
era possível. Os homens bebiam
seus tragos ao anoitecer c joga-vam gamão, enquanto as mu-
lheres rezavam torço cm noitestle lua. Os jesuítas, vez em vez,
tentavam seus espetáculos tea-
trais, temperados com alguns ri-
tos silvícoias que a censura con-descendente dos filhos de Lo-;o-la havia por bem permitir, Fes-
ta mesmo, somente a de 1641, co-memorando- a restauração deD. João IV. e a dc 1682, rece-bendo o primeiro bispo da dio-
cese, D. Alarcão. Aí, sim, pôde o
povo tirar a barriga da miséria,
com comédias ao ar livre, enca-
mlsadas, jogos de canas e ma-
nilhas, cavalhadas e baile pú-
blico.

dos pela administração, que pa-ra eles criou a Rua dos Pesca-
dores (Visconde de Inhaúma) e
da Quitanda.

Aires de Saldanha, cujo go-vôrno sc estendeu de 1719 u
1725,' decide então construir a
grande empreitada do Brasil Co-
lonial, visando solucionar o pro-blcma da água: os Avcos da Ca»
rioca, A obra íoi concluída sò-
mente no governo daquele queseria o grande administrador da
cidade: Gomes Freire dc Andrade
posterior conde de Bobadcla,
que teve a cidade sob suas
ordens durante trinta anos. .

Para que os administradores
de hoje recordem êste exemplo,
aqui vai um sumário da obra de
Gomes Freire de Andrade, rea-
lizada toda ela numa colônia,
sujeita a uma metrópole de-
sinteressada no seu progresso:

que leitores de hoje ainda podemse recordar e admirar.
Outros vice-reis foram o con-

de da Cunha (prnlougou a Rua
do Piolho, atual Carioca, criou
a fábrica de pólvora e depósito
de armass reedifleou fortalezas);
o marques de Lavradlo (cons-truiu a fortaleza do Leme, deu
casas e ruas à cidade, e,. pas-mem os que isto ignoram, ihere-
mentou a cultura do café); d.
Luiz de Vasconcellos (abertura
do Passeio Público, construção
da Casa dos Pássaros e reedifi-
cação da Alfândega); o conde de
Rezende (olhou o calçamento deruas, abriu outras e deu início
à tradição dos aterros...).

A mudança de capital, como énatural, favoreceu sobremanei-
ra o Rio, que viu o progressobeneficiá-lo bastante. Os enge-
nhos passaram a ser desmem-
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Rio de Janeiro, 1911: i Avenida Marechal Floriano
E assim chegou o Rio ao sé-

culo XVIII.

RIO DO SÉCULO XVIII
O alvorecer do século trouxe

duas graves escaramuças para a
cidade, com as incursões de Du
Clerc e Duguay-Trouin, em 1710
e 1711. Se na primeira a cidade
se houve bem, já na segunda,
por concurso de azares, inferio-
lidado- bélica e certa desídia,
amargou quarenta dias de do-
minação estrangeira e um pesa-do tributo.

O progresso neste inicio de
século marchava igual ao passodas carroças que percorriam a
atual Rua do Ouvidor. A zona sul
ainda não conquistara foros de
residencial, permanecendo agri-
cola. enquanto pescadores e qui-tandeiras, bicudos sempre pres-tes a se beijarem, foram separa-

"Construção e remodelação defortificações, como as do Morro
da Conceição e Ilha.dàs Cobras:edificação do Palácio dos Go-vernadores e do chafariz da Pra.
ça dq Carmo, construção do Con-vento de Santa Teresa; recolhi-mento dos lázaros na Praia deSão Cristóvão; criação do Semi-nário de Sáo José; conclusão dosArcos e do chafariz da Cario-ca; apoio às organizações cultu-rais (Academia dos Felizes e dosSeletos); montagem de uma ti-
pografia, etc"

Em 1750, inaugurava-se o Con.
vento da Ajuda» casarão que
muita gente da geração pré-Ci-nelAndia ainda deve se recor-
dar, já o tendo sido em 1743 o;
Palácio dos, Vice-Réis, atual pré-:dio do Departamento do Cor-
elos e.Telégrafos, Sâo duas obrasi
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COMUNICAÇÃO
A INDUSTRIA

DO PAIS n, i'

i . a . .., u.„c,om ° «-«"«•volvimento da Industria nacional, notadamenteda Industria automobllíatlca. o consumo de rolamentos creiceu a ponto de tornar
possível a fabricação, em condições econômicas, dêsse elemento de máquinas no

Decidimos, por isso. Implantar no país uma lábrica de rolamentos SKF.de acordo com proleto aprovado pelo GEIA; Adquirimos uma área de terreno do207.000 m2, no município de Guarulhos, a 19 km da cidade de Sâo Paulo e çomtestada de 810 m para a Avenida Dutra. Essa fábrica ocupará, de Início, umaárea construída de mais de 20.000 m2. e empregará 600 operários e funcionários.
. P™£&ma de fobrkaçflo abrange todos os tipos de rolamentos existentes, eatenderá praticamente a todas as necessidades da indústria em geral, cora o queo País se livrará de grarde parte da importação de rolamentos, — a qual ficarárcduiida aos tipos de menor consumo — e. conseqüentemente, fará sensível eco-nomia de divisas. A produção planejada é de 4 milhões de rolamentos por ano:será instalado um total de nada menos de 1297 máquinas operatriies *-aparelhos,tudo da mais moderna construção. SL

O valor só da maquinaria, é de cerca de cinco milhões de dôlafes ame-rlcanoi. Outras somas vultosas foram ou serio investidas em terreno, terrapleaa-
gem, construções e capital de giro.Essa nova indústria, à qual caberá papel de relevante Importância tantona indústria automobilística e de tratores, como na Indústria em geral e nas es-tradas de ferro, contribuirá para a nacionalização de cera por cento da indústriaautomobilística.

Calculamos que o nosso cstsbeleciraento fabril estará em plena produçiono segunde> semestre de 1961. He se situará entre os mais modernos o mais bemequipado* do inundo o a qualidade do rolamento aKF nacional, podemos afir-
jjnà lo. nada ficará a dever a aeu similar importado.

brados, dando origem às cháca-
ras de nossos'avós; fundou-se a
Casa da ópera/ que,. ainda deduração efêmera, seria' o prl-meiro teatro permanente daci-dade; encheram -se as ruas de
seges, trazendo :'• colorido mais
elegante para a vida quotidianacresceram as iniciativas públi-cas, surgindo o Arsenal (Casa do
Trem), quartéis, estaleiro, Hos-
pitai Militar, Palácio Episcopal,
etc.

Igrejas e igrejas íoram- edificadas, destacando-se entre' elasa Catedral Metropolitana, cuja
primeira pedra data de 1761.
Algumas delas sobrevivem átó
hoje, garantidas pelo-Serviço dePatrimônio Histórico, enquanvi-
outras desapareceram, ante exi-
gências do tempo e dos problc-mas decorrentes do crescimen--
to ;da -cidade.¦Mas, apesar- deste'. progresso,os entraves opostos de além-
már-eram inúmeros -e injustos.
O Rio .era uma cidade amarra-
dà a proibições inconcebíveis, as
quais somente cairiam com a
ofensiva riapoleôníca nó Velho
Mundo, despachando o regente
e sua Corte, com armas e baga-
ge-ns. üara As(i?s Brasis...

- A CôRTE NO RIO
O espectro do Corso, entretan-

to, fizera que cerca.de vinte mil
portugueses se fizessem ao mar,
acompanhando o regente que bus-
cava refúgio ho Brasil. Ora, êste
reforço numa cidadezinha cujo
perímetro urbano abrangia ape-
nas 75 logradouros, e,cuja popula-
ção rtial beirava os ses*enta mil,
era qualquer coisa.de inesperado
c digno dc preocupações. Logo
teve início o regime do P. R. que,
príncipe regente na letra da lei,
popularmente valia por um desa-
gradável "ponha-se na rua". O
remédio eram as obras, intermi-
náveis como as da Sé, para ffcgír
ao despejo compulsório.

A História do Brasil dos ban-
tos colegiais ensina a todos o quefoi e o que valeu a permanênciado regente para o Brasil e para o
Rio, numa série de medidas cujo-ixo se encontra na Abertura dos
Portos. Falemos, síntèticamente,
sôbre esta estadia do rechonchu-
do monarca, que em chegando ao
Rio íoi presenteado com a Chá-
cara do Elias, cm São Cristóvão,
.onde se instalou. Tratava-se da-
auilo <ju? o €3rioca do hoje co-
nhece como Quinta da Boa Vista.
D. Carlota Joaquína, que não es-
quentava lugar, alternava o Pa-
lácio da Praça do Carmo com a
Praia dc Botafogo, Matapcrcos
com Laranjeiras e Andaraí
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de as estrepolias do jovem Pedro
iriam dar um colorido mais vivaz
ao pachorrentn ritmo que o exi-
lado impuscro . ,
NO TEMPO DO REI PERALTA

A regência do jovem monarca
caracterizou-se pela exaltação po-Htica que tomou conta da capital,
infestada então de lojas maçôni-
ras r- sociedades secretas, Nas
ruas, quando garrafas não cho-
viam, porrete e boíetãò cantavam
íeio e forte entre "cabras" e "pa-
ppletas" (reinóis), numa assldui-
dade que diz bem da intolerância
que predominava na dialética da-
queles tempestuosos dias.

Em 1821 surgem os jornais. "O
Amigo do Rei", "O Conciliador do
Reino Unido", "A Sabatina Fa-
miliar dos Amigos do Bem Co-
mum" e outros, numa sucessão
de títulos que mais sugeria uma
coleção de romances, de capa e
espada. De Londres, chegava o"Correio Fluminense", mensário
de Hipólito José da Costa, uma
vitima da Inquisição. A aproxi-
mação da independência açula os
Eanlletários que, de ToldSo, vão

otando nas ruas sua literatura
extremada e fugaz — "Malague-
ta", "Papagaio Volantim", "Ma-
caco Brasileiro", "Caboclo", "O
Tamoio", e "O Constituinte Flu-
minense", concentrando os dois
últimos as preferências dos leito-
res. Num crescendo espantoso, os
pasquins vão aparecendo e desa-
parecendo, lavando muita roupa
suja até que Pedro II. cm 1840,
pusesse um íim ao abuso. Os ti-
tulos tudo dizem: "Coca Neles!"."Par de Tetas", "Mutuca", "A
Verdadeira Mãe do Simplício","Idade de Pau", "Cabrito", "Mé-
dico dos Malucos", etc, etc, Res-
ealve-sei contudo, o aparecimento
do "Jornal do Comércio", em
1827, fundado pelo francês Plan-
cher-Seignot depois de três anos
de existência sob o titulo de "Diá
rio Mercantil",

O prato predileto dos pasquins,como não podia deixar de ser,
era d. Domitila de Castro Canto
o Melo, que virará deíinitivamen-
te a cabeça do rei peralta. D. Do-
mitlla, depois de morar na rua
Bário de Ubá, ali, nas fronteiras
da Tijuca, para -maior comodida
de tío amante mudou-se. O local
escolhido íoi uma chácara conhe-
cida como "Casa Amarela", que qsoberano reformou o decorou com
carinho, tranformando-a numa
das mais belas casas da época- Ho
je a "Casa Amarela", graças a um
trocadilho do destino, abriga o
Serviço Nacional Contra a Febre
Amarela e nada mais guarda do
fausto dos tempos em que a ia
vorita reinava-

Se o Rio não conhecera festas
em sua evolução, fartou-se de
lai após a chegada da Corte e
durantes õ periodo subseqüente;
Algumas duravam vários dias,
com ,decoração nas ruas, música
de bandas, carros alegóricos e fi
gurações pirotécnicas. Apesar de
tôda está atividade social, pbser
vadores jdo-exterior ainda enc-on-
travam motivos para muita critica
na cidade. Onças na Gávea e em
Jacarepaguá nãò espantavam a
ninguém, bem como jacarés
que abundavam nos.Jimites do
Rio. A sujeira e 'n mau cheiro
também campeavam^ Enfim, como
hoje, ainda o*. dois últimos :;ma
les são objeto de. tanta verrima
nas folhas, encaremos com bene-
volência o Rio de então. íí U-

T®..- em 1823, quando aquele"para bem dê todos e -felicidade
geral da nação" completou um
ano, que a cidade recebeu o "mui
heróica" para'formar dupla com
o 'ileal", já outorgado em 1647
E pelo Ato Adicional de 1834 de-
ram-lhe limites, plantados em
Nova Iguaçu e Itaguaí, os quaisvigoram até hoje.

Mas. ao tempo do rei peralta.não houve apenas exaltação poli-tica, amor e festa. Em 1830,
olhado de soslaio, apareceu o pri-meiro tilburi; em 1825, a Câmara
Municipal ganhou sua sede pró-
pria, entre as ruas de São Pedro
e General Câmara; o Erário Ré-
gio (Tesouro Nacional) saiu da
rua Direita para a Avenida Pas-
sos; ingleses, na Praia de Bota-
fogo, ensaiaram a primeira corri-
da de cavalos; Aragão, émulo do
Vldigal, mexeu na iluminação ur-
bana botou ordem entre a ralé;
os negros começaram a desem-
barcar, aos milhares e milhares...

E o rei menino, ante a abdi-
cação paterna, pediu licença e
entrou na História,

O SEGUNDO IMPÍRIO
Como num caleidoscópio, vai

agora desfilar o Segundo Impe-
rio na capital, registrando tete-
gràficamente aquilo que aconte-
ceu entre o menino levado ao tro-
no e o velho expulso do mesmo
trono.

1851: o primeiro vapor regu-
lar liga Southampton ao Rio, no
tempo record de 29 dias. As ex-
periéncias de navegação a va-
per, «uisft», j« dcãtir 1335 í.innnrn
por palco a Guanabara e por co-
baia Niterói. Em terra firme, ti-
nhamos ônibus (a tração animal)
desde 1839.

Irineu Evangelista de Souza, o
Mauá que deu o progresso ao
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Sob a égide de d. João VI, viu jRio, de verdade, lança os Iam
piões a gás em 1854, abre o Ca-o Rio a inauguração do Teatro

Sáo João, o nascimento da Real
Biblioteca, da Casa da Moeda, dos
quartéis do Campo de Santana,
Mataporcos e Aluda, além da
da chegada da Missão- Artística
Francesa, posterior responsável
pela Academia de Belas Artes.
Criaram-se o Jardim Botânico, a
Imprensa Regia, o.bi-hebdoma

Rio de ontem: o Cinema Odeon, no cruzamento da Avenida
Central com a Rua Sete de Setembro

constrói-se o de São Francisco
de Paula, em 58 o da Penitência,
em 59 o do Carmo, e em 62 o de
São João Batista.

O francês Glazlou remodelou
o Passeio Público em 1862, pia-
nejou a Quinta da Boa Vista ém
1860, ajardinou o Largo do Pa
ço em 1875 e finalizou o Campo
de Santana em 1880. A estátua
eqüestre de Pedro • I, Inaugura
da em 1862, foi o primeiro mo-
numento público da cidade, vin
do logo após a de José Bonifá-
cio, situada até hoje no Largo
de São Francisco." Aleixo Gary & Cia. figura
como o primeiro concessionário
do serviço de limpeza pública,criando com seu sobrenome uma
profissão; o. Correio passou a en-
tregar as cartas a domicilio em
1852 ( mais rapidamente que hoje
em dia); cüidou-se do abasteci
me.ito dágua (também melhor
que boje: ém dia); construíram
se os reservatórios dágua de Pe-
dregulho, Macacos, -Engenho de
Dentro, Santa Teresa, Morro da
Vhivji e vários outros existentes
até hoje, o que talvez explique
muita - coisa aos bons entendedo-
res... A City deu o ar- de sua
graça em 1886, c o Matadouro
mudou-se duas vezes, indo em
1843 de Santa Luzia para São
Cristóvão, de onde arrumou as
malas para Santa Cruz em 1882.

: Em ,1885, inaugurava-se. o,trèh-
zinho do Corcovado; chi. 1881
pensava-séno.aproveitaménloAü-
rfstied daFloresta dâ Tijuca; ciíjo
primeiro administrador seria o
barão dé Taunay. Em 1865 o go^vêrno imperial'cpmpravat o Gua-
nabara; em" 1862 constrúla-se o
Catete (residência, dó Barão de
Nova Friburgo, adquirida em
1896); em 1854, o barão de Ita-
marati mudava-se para o solar
*-iti« n i.niSír». in*-*»n..Ím ...^*» —•*-.*.-*¦£-J-u •« waatu" tu.liunu UV* .lt H,)
cuidados mais tarde, em 1889,
para instalar a sede do govêr-
no provisório, e onde hoje tra-
balha nossa diplomacia.

Moças e rapazes dançavam e
namoravam no Recreio dos Mi-
litarts, na Filarmônica de São'Crlstüvão, na Recreação Cam-
pestre, na Vestal, na Sífíde,- na
Lisia c no elegantíssimo Cassino
Fluminense, futuro Clube dos
Diários. Quem gostasse de mú-
sica tinha de escolher entre o
Clube Mozart e o Clube Ber-
thoven, o qual, indiscutivelmente
levava a palma. Sua antiga sede

o atual Hotel Suíço. Os pio-nêiros do turfe faziam suas ex-
neriências: 1825, em Botafogo;
1849, na rua Paissandu; 1868, o
Jockey Club; 1885, o Derby Club.
A primeira regata feriu-se tam-
bém em Botafogo, no ano de 1848.
Finalmente, no capítulo religioso,

Exibiam-se no Provisório, onde
o drama foi defendido pela Ris-
tori, Rossi e Salvini, e onde mais
tarde, em 85 c 86, estariam a Duse
e a Bcrnhardt- No Teatro Alça-
zar, as francesas solfejavam ope-
retas, as quais, com números dn
cafè-concêrto, também agitavam-o
Eldorado. Em 1871, constrói-se o
saudoso Lírico, em terrenos, onde
funcionara o Circo Olímpico. Nas-
cido Pedro II, a República, numa
medida bem brasileira, tornou-o
Lírico. E tanto impressionava o
teatro que. morrendo Ester tíe
Carvalho aos 24 anos, em 1884, o"Grupo União Esterista" (quesustentava sua Diva contra a ri-
vai Pepa Ruiz), lídimo represen-
tante da classe caixeiral e "escra-
vo da disciplina dos balcões",
acompanhou o funeral, tomou luto
o colocou crepe no chapéu^ -

E 'a vida noturna? Falemos um
pouco, dela e das noitadas ale-
grês,. de nossos avós e bisavós:
Ia-se ao Rcnaissance, paredes-
meias com o Alcazar; ao Hotel des
Prlnces caos Freres Provencéaux
na esquina de Ouvidor com Gon-
çalves Dias.- No sobrado da es-
quina, aliás, uma pensão alegre
dava colorido mais picante à boê-
mia carioca. Para a gente séria c
que-nfio quisesse saber de estou-
vamentos, nada mais indicado queo Hotel du Louvre, de Madâmc
Berthier, na Praça dá Constitui-
çãp^bú o Hotel d'Europe, na es-
quiria dé. Carmo com Ouvidor. Es-
r.ritfJt-es è políticos preferiam 

~»
Hotel 'do Globo, nà rua Direita,
atual l.o de Março, Os de possesmais modestas dividiam-se,entre
o Peixe Frito e os altos do Stadt
Coblenz, perto, do Teatro, São
Pedro. Para quem apreciasse da-
mas de vida fácil, recomenda-
vam-se o Palácio de Cristal, na
Gonçalves Dias, esquina:.rie-Rssá-
rio, ou o Hotel Ravot, o Sans
Souci, o Rocambülll e outros en-
dereços mais'discretos. -

Em 1883 e 1885 realizaram-
se duas experiências de ilumina-
ção elétrica, no Largo do Mácha-
do, e na Biblioteca Nacional, cn-
tão na rtw do Passeio, E a ele-
tricidade, jorrando cascatas lumi-
nosas pela Ilha Fiscal, marcaria
numa apoteose feérica ò canto
de cisne do Império.

DE DEODORO A JUSCELINO
A República viu o Rio tráns-

formar-se na grande metrópole
de hoje, tanto no tamanho ço-mo nos problemas. Deste perio*dii mais recente não falaremos,
pois sua evolução deve estar ain-
da fresca na memória de todos,
graças ao que viram ou ao qiieouviram. Da fala dos avós e dos
pais, do seu saudosismo e das suas
boas e más lembranças, sobrou

escolhia-se entre a Procissão.dojpara òs mais moços um inventa
Enterro, a do Senhor dos Passos, rio que nâo nos compete desmen-
a dos Ossos (com o fito tétrico de tir ou pôr em dúvida. Quanto
recolher os "enforcados), a dos aqueles que o tempo permitiu tes-
Fogaréus, a da Paixão, a do Corpo! tr-munhar os fatos, nada melhor
de Deus, a do Triunfo, a de Santo:que a liberdade dc recordá-los
Antônio e. naturalmente, a de| segundo sua própria interpret»-
SSo Sebastião. Dada ã grande ri-içjio, sem o dissabor de versões
validade entre as ordens previam-1« comentários que, cm letra de
se Itinerários diferentes,' o que fôrma, pudessem contrariar «*¦-
não Impedia muito sopapo entre) periêncies vividas c sentimentos
irmãos do Carmo e São Fran-jcaros. Os mais curiosos que per-risco... cuntem — mi aos mais velhos:.

Carnaval havia — e como não;que sc agradam tanto em recor-'poderia deixar rie haver? "Asiaar e contar, ou as páginas ama-
Sumidades Carnavalescas" mar-jrelec;das do velho "Correio", ori-

nal do Mangue em 1860,- estíra|fan- no In-Pério a primeira ten-Ide, desde o berço, o século XX
a ponta dos trilhos para Quel- •**iva dc 8rande sociedade, gc-item sua crônica fielmente narra-
mados em 1858, numa sucessão rando posteriormente outras, eo-j da. A resposta, tanto pela vok em-
de iniciativas que transformarão;m0 f*-"^ni*° Veneziana", o "Con-jbargada de vjns como pela evo-
a cidade, O telégrafo elétrico es- •»r*Sí0 {'as Damas", os "Zuavos",jcaçâo gráfica do seu Jornal, aju-telégrafo
tréia em 1852. ligando o Paço
de Sio Cristóvão ao Quartel Ge-
neral do Exército, enquanto sô-
mente em 1*74. na Igrejinha de

etc. Nas ruas, o bombardeio eraidará a que os cariocas, de nascen-
com bombas de cera. coloridas,jis ou de coração, aprendam r
repletas de água, entre os foliões amem um pouco mais esta "Mui
fantasiados de burros-doutores.Xcal c Heróica Cidade de Bio

o Rio-Copacabana, o Imperador pode- 
'morcegos, diabos, mandarins, ra-: Sebastião do Rio de-Janeiro",

i pró-lria dar o sinal dc partida ao ca-|*a*-,ve]hoí- etc; ' |que hoje perde a

Água no Rio de Janeiro
,| O cartoc* sofre dupUm«nt« da pela indústria absorve quanllda

|3o que era o centro do Rio na-ji»ado para -* ditos passes. de-jUjJramatíra contra a *a*as. e laia-,cas remotas, nâo n)f*K» antifá
fínsl-bnri põr caií-;a agsra ampUa<U a íradi-.ao do* áano* tãxamâos tem

! mÊH ms €«lftf>A«MU SKF »© SBâStl tteiaHIMTOl

dário intitulado "Gazeta da
de Janeiro" e deu-se sede pró-jria"dar o sinal de paírtida aó cã-l***- v*1no*- c-c- 'que hoje perde a sua condiçáo de
pria a inúmeras instituições já |bo submarino. N° teatro tivemos a voz dej Capital, mas continua bem queri-
existentes. Em 1*88. o Botanical GardenÍ*-tf>,tx e t'í Candianl, provocan-cs camada cm nossos peitos em-

Gozou a cidade também da ope-ÍRail Road faz um bonde descer]1-0 nuel<-« °> oratória e poesia.íbora não mais juvenis,
rosidade do intendente Paulo Fer-!de Gonçalves Dias ao Largo do --. ' ¦ ¦'•<iandes que, como prefeito, faria Machado, estendendo depois aisucesso hoje em dia A éle deve- linha até o Jardim Botânico cise i Corpo da Guarda-Real. onde't.aranjeiras O veiculo ficou com
o famoso maior Vidlgal dèítoujo nome de bonde dado o lan-j
fama que até hoje perdura, pondo çamento simultâneo de grande1ordem na cidade e transforman-'número de ações (bonds, em in-l**•'«•* * d° exce*** o> água. De «as J? c*rr" °V 2 »i*P«'-«' **

SL.? Zt^l^^« J}^,-^^-!0^,^^1^ de !t-*í*1= * 5^í&il»H»Si»OToâór-íiTOco; õemi-o primeiro t h bsíhâss ~^h o a-^^.:„ . ^-s«~r»~ jb SJ..KÍ»...™. ;vb His;; 5íís ;-;----.--- q**« a «m^tif© :»á» n cMiífãiin u penãráica.» «tnrio»,
que topa-«c a parada!... [panhU adotara para facilitar ol-JB-axrrrarJss que mondam as nue a- a 'escassei át água camaPara que se tenha uma Idelajtroco. O nome primeiramente fc^iiupravam a eraaio elo soto. E*«a llu-i transtorno» * popula^o <$«***>"'po-i que era o centro do Rm na-;usado para o< ditos -
queles tempos, eis aqui um ins-:pois sara s Compsr.
t-niâreo da ciãa-Je A Can deli-; mente fixou-se nos veiculo*. Osícom um novo capitule — a Invasão * emio dn solo pela* *htm» iot-
ria. somente concluída em I898.n*abírus vibraram com o melho-ioo mar — íem uma lonas história rtacisU. A trímass earíoea rafls-
foi inaugurada em setembro de ramento. pois passaram a verí «jue remonta ao século XVII. tra, os trantles desawronamento.-
1911; comércio bom. só na Ou- mtdta canela íeminirui, até en-} A cs-psàúsâe. teórica do abaste- prororado* r-* ¦¦* .ri»--»;--., de fe
vidor e Ourives; botei coroa clio cuidadosamente resguardada¦'-¦ t*men»o àt Aras aumentou c*» úl- trstTtlro oe 1*11 e peso* í* aterií
Pharoux trfo havia igual, assim Crarao abeMoavam o* ««tribos és»'timn* rirete íss-s» em ritma- mutt« rSe li£$ cor-Moíia-sos *tu* oa ma.s
cotno para conspirar, nada mals;tes conquistadores da Gonçalves?*1* **¦&<& qct o tt* pe*j<ui»-,4o fortes st* agora rnwtra&ew na*
iadteswo aue uma mesa no Gs/r D-.as ... ¦ í*-5» *"-»*-* aaso, caía hafe:;*nte cs. ptav«or*t»t*oí <ra xu-. BrUau*.-
dV fa Rade (o preferick. de Ga-| Canfeeu o Rio seu Instituto de^f**5* à'**™ ^y^ 4^ df -^ '** «•**f»i**u P07 ««r.peteBt* *»•
rib*Wi c seus cs-ròoniriosk a ni*'Surdoj-Mud«. o Benjamin Ce»** ™éÍ0mS*1, 5°aÍI! I®5 SS2*JSP^**2 !*!i''*m ÍS BJSS****
ão C^rtno enchia-» tf* tabacarías* tam. c Hospital da Mi**TkôrdU!*ffJ*! 1*L* ^? m^^f **0' *- * * **Í**J!* i**3, *-**
c barbeams: sorvete, só mais tar-ie o HospiciT Pedro II. Em ÍU2 SS^!S^ t^TZffAtt Tx»JS^ tr-s . .tJTl-de roncíria. em 1*34. na Conrel-linaufjro^íe a Sanu Casa, m-mVEgSZ eA i^üif ^SS ^J r*»t tt «fm ,

atmta áa ban-a; sarmço ekganfisjpor «rd«-a sftvtfwmtféttkú, jfra-fai» .,> tàtrnaw dswimliliijriii» wsó qivanóe íeit» p&t psratwit*aal'htu*>t« o ia** «So* #ní»m**n--; *awrsa* «m tempe» as>i* hk*tx*a.fnetm >í£* «Oi JLgmja* e caenm&M, áAR"-94Jt*-*s* *)«• .•r-naspíó. m» rx-* s*j>-
m *JBe *» reajessle, -saKjíie se^iaii sm tvanatem, 'Ss **?». vstkss íítósss • mtmm 4* êtri»

mu» :1» » oco iami*&*A -?*
rttoôw

»ul!3^*A.í» «*»
&!4*sAt%m ns ara» tm rs» eéms &
&to ai» *»3 o> **w«. iirtíMe» m ar*»;-
pela* üataTI». 'írsMtAica <%m «WS
A A&mnSatrsiM tfe» fVkrte s*t1» tw.¦su,-?*-*. * ^sfsitmtftm- «as cr-»«r*».
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DIA DE TIRADENTES
is

A INFÂNCIA

Para Xavier da Veiga, em suas''Efemérides Mineiras7', Joaquim
José da Sllva Xavier, o íuturo
Tiradentes, teria nascido cm 1748.

Lúcio José dos Santos, que fêz
Importantes pesquisas.sôbrc a In.
confidencia Mineira, declara queo nascimento se verificou em
1748, no dia 12 de novembro.

Outros, como Teixeira de Oli-
voira, consideram ôste dia como
o do batizado do protümártlr, cc-
rimônla que teria sido realizada"na capela de São Sebastião do
rio abaixo (filial da paróquia de
São João d'El-Rei").

O padre que o batizou chama-
va-se João Gonçalves Chaves e
era o capelão da fazenda do
Pombal, situada à margem direi-
ta do Rio das Mortes, termo da
vila dc São João d'El-Rey.

O padrinho de Joaquim José
foi João Ferreira Leitão, não tcn_
do havido madrinha.

O íuturo Tlradentes era íilho
de Domingos da Silva Santos,
português, natural da , freguesia
de Santo André do Codussogo,
termo da vila do Basto, no ar-
cebispado de Braga, informa o
bem informado historiador Viria-
to Corrêa.

A 30 de junho de 1738 casou-
sc Domingos com a mineira An-
tônia da Encarnaqão Xavier, na-
tural da vila de Sao José, cornar-
ca do Rio das Mortes.

Pouco se sabe da infância de
Tiradentes, que aos nove anos de
Idade ficou órfão de m£_ e aos
onze de pai.

Possuía êle outros irmãos, dois
dos quais se destinaram ao sa-
cerdócio e um seguiu a carreira
militar, chegando a capitão.

Teve, também, Tlradentes, três
Irmãs: Maria Vitória, Catarina da

.Encarnação e Ana Rita.
O pai de Joaquim José possuía

alguns recursos e certa influên-
cia, pois íoi vereador da Câmara
de São José d'El-Rey c íazen-
deiro.

Era, também, muito religioso,

Pertencendo 
à Ordem Terceira de

ão Francisco.
A orfandade que cedo atingiu

a Tlradentes, prejudicou-lhe a
educação, parecendo que ini ins-
truido a principio pelos irmãos
padres.

Não teria herdado coisa apre-
clável e dal ter começado cedo
a luta pela vida, enfrentando a
orfandade e a pobreza.

Sua infância teria sido dura,
mas pouco se sab.e desses pri-
meiros anos de sua existência,
naturalmente difíceis e acabru-
nhantes.

Que êle teria lutado desespe
radamente, é fácil concluir e ain
da na adolescência e na juven
tude não teria sido mais íeliz.

Tentou depois várias profissões,
confirmando a sua força de von
tade, o seu desejo de vencer.

Revelou, também, a sua rara
aptidão para o aprendizado de
atividades as mais diversas, na
rude escola da vida, onde Ingres-
sou premido pelas circunstâncias.

Negociante ambulante ou "mas-
cate", dentista, curandelro, en-
gcnhelro, militar, tudo êle expe-
rimentou, viajando constantemen-
tc c adquirindo em sua vida in-
certa e trabalhosa o saber de
experiência feito.

Era loquaz e a facilidade de
expressão êle a conseguiu como
ambulante,, empregando-a mais
tardo no desejo de fazer prose*
Utos para a realização de seu
sonho.

Não era dentista, nem médico,
nem engenheiro formado, mas sa-
bia extrair e colocar dentes que
éle mesmo fabricava, com grande
perfeição. Conhecia a arte de
curar, propôs planos para o abas-
tecimento de água do Rio. Foi
militar valente. E sobretudo um
grande idealista, o protomártlr
da nossa emancipação política.

Tal a vida do menino humilde,
de infância obscura, aue seria
uni dos maiores vultos do Brasil.

COMO FOI PRESO

Bem articulada a inconíidên-
cia mineira, pelas figuras mais
categorizadas de Minas, espera-
vam os «inspiradores, sòmente,

ãuo 
o Visconde dc Barbacena

etermlnasse o lançamento da"derrama", para que estouras-
80 o movimento que devia tor-
nar livro nfio apenas a capitania
mas o Brasil inteiro.

Entro os vultos notáveis quc
haviam aderido à inconfidência
estavam o desembargador To-
mai Antônio Gonzaga, Cláudio
Manoel da Costa, Alvarenga
Peixoto, Domingos Vldnl Barbo*
sa, padres Rollm e Carlos Cor*
r.a de Toledo c Melo, José Al*
ves Maciel, os coronéis Francls-
eo de Paula Freire de Andradn
e Domingos de Abreu Vieira e,
menor na categoria, social e no
posto militar, o alteres Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiraden-
tes, que se tornaria, pela no-
breza de atitudes, maior quctodos eles c a figura represen-
tativa do movimento, pois poreste acabou sacrificando a pró-
pria vida.

Pela sinceridade c entusiasmo
com que se devotava k causa,
Tiradentes íôra escolhido paravir ao Rio fazer propaganda do
movimento nos quartéis c nú-
cleos onde houvesse deseonten-
tamento do povo contra a situa-
çâo reinante.

Era a terceira vez que êle vi-
attava a cidade c, inteligente
como era. traçara planos parasou desenvolvimento, prevendo

entrou disfarçariam, nt. na casa
dc uma velha conhecida, d.
Inácio Gcrtrudcs de Almeida, a
quem curara uma íilha.

Com auxilio da viúva e Je
um padre seu sobrinho, Inácio
Nogueira, arranjou esconderijo
na casa do ourives Domingos
Fernandes da Cruz, na rua des
Latoeiros, hoje Gonçalves Dia:.',
no local onde está a Associação
dos Empregados do Comércio,
atualmente.

Impaciente por noticias do
que se passava em Minas, pediuao padre que procurasse Joa-
quim Silvério. Foi a sua dei-
graça, pois já o vice-rei soubera
de seu desaparecimento, pro-curando-o por toda a parte.Levado ao palácio por dento-cia de Silvério, ali teve o padrede confessar o esconderijo doalíeres.

A 10 de maio de 178D os mo-radores da rua dos Latoeiros ío-ram surpreendidos pelos toquesde xlarlns e tambores dumaescolta do regimento de Extre-moz, comandada pelo alíere3Francisco Pereira Vidigal, queali chegara pela manha.Com grande aparato cercarama casa e logo o alíeres, seguido
por um sargento com as alce-mas subiu as escadas, rápida-mente.

Tiradentes tudo vira pela ires-ta da janela. Pensou em reagir,mas verificou *¦ inutilidade du-ma resistência. Recebeu a voz
n. Pr_Sf!S.e' alÇ?mad°. desceuas escadas. Alguns curioso.-apareceram. Mas íoi logo meti-
-hoS.Vrrte.^ tr°Pa' que ™>

fíhfÂ^ 2*1* as mí>sm_rras da
Ím« ~aS Cobra.. e dali transfe-rido para a Cadeia Velha «Asatu para o patíbulo e nara aglória, a 21 de abril de 1^92 

a
EXECUÇÃO

Amanhweu magnífico o- dia 21de abril de 1792, em que deviaser enforcado JoaqSm1 José da
denado pela justiça real como ogrande culpado da conspkrcúomineira tramada em vfl_ §___para libertar o Brasil doportuguês. jugo

Dois dias antes o desembarga*do. Francisco Luiz *¦>¦—-- -•-
™_„la'_com.°.tros -u~~receu à cadeia pública"c,euAc?deia Pub**ca do Rio

-_•-.%. wv_vtl>vis ti M. * i .-•. frU V > _ ilWU
o futuro do Rio, destinado a str»

S-i« los ^^inconfidentes,reunidos na sala do Oratório á
ggg* «ue <* condenTvâ' à

Apó_ a sinistra leitura retira-
os r?,?-0-. n*B***"«««. deixando
& %$. «P-jn-Urem-ie à vonta-de, pois haviam estado incomu-
Sdiam^s8"08' 

"M*t£He
fim £a Perdfi_* . ° dCTam; PO'&*. •Va1 íazia lmPutar á «*amí_iIcldJade ao excessivo depoi-mento do outro".

Horas depois' dessa agonia,voltou tf mesmo juiz para Inun-
«aLa_clemòncia da rall*hn. co-mutando a pena de morte dê to-
u??' _x.co-° ° -™*,*-*«-.-_a. O jú-
...tli.01 imens°. Inclusive deste,espirito forte e religioso, que sedeclarou feliz por não 

'arrasta,
os demais ao pâtíbultf, dizendo
?«w.e«_-verdad? sòménte a êle
ra a P* da c°n-Pi-

Muito cedo, na manhã trágica,entrou o algoz na cela para ves-tir a alva no condenado e Tira-dentes despiu-se re_i_ns.de-r._rii_dizendo que seu "Redentor mor-rera por êle também nu".'
. ,En_iSe?uJda formou-se o cor-tejo* diante da cadeia, com a Ir-mandada da Misericórdia e sua
çolegiada, o esquadrão de cava-loiros da guarda do vice-rei e oreu entre os sacerdotes que de-viam ass sti-lo, o clero e outrasIrmandades. Pelas ruas que de-viam conduzir ao local do supli-cio, no campo de Sio Domingos,
postavam-se seis regimentos eduas companhias de cavalaria, aguarnição Inteira da cidade, comseus primeiros uniformes, seustambores c íanfarras, tudo re-brilhando ao sol intenso daqueledia do esplendor.

Curiosos engrossavam o préstl-to e em multas janelas vfam-socolchas e estandartes festivos,embora multas famílias tivessemabandonado a cidade de véspera
para nfio participar do lúgubreespetáculo, que os reinóis propor-cíonavam ao povo, para seu es-carmento.

Tiradentes seguia apres-ad.",
com o Crucifixo na mão, postodiante dos olhos, monologando ourezando, "as faces abrazadas".mas resignado.

Sòmente às onze horas chega-ram ao largo tfnde se armara aforca, com onze 
"degraus" 

cercada
pelos regimentos formados emtriângulo. Subiu Tiradentes "li-
gcjramente" os degraus e embo-ra tivesse pedido ao carrasco queabreviasse a execução, teve deouvir o sermão do guardião doconvento de Santo Antônio. Sc-
guiu-se o "Credo", durante o
qual o corpo do padecente foiempurrado, ficando a balançarÃiiilst.an._niè, enquanto os tam-boresi abafavam os soluços damultidão.

Mais tarde foi retirado da fôr-ca, para ser esquartejado confor-m* «"•.•«•.a. Diz a referida
certidão que "lhe íoi cortada acabeça e o corpo divido em qua-tro partes; e de como assim pas-sou m verdade, lavrei a tiresente
certidão c dou a minha féj1».Discute-se o local exaid do su-

cional, o Dia dc Tiradentes íigu-
rou entre eles. Foi depois supri-
mido da relação dos feriados e dc
novo voltou, tal a íôrça que em si
mesmo contém, pois simboliza TI-
radentes quantos se sacrificaram
pela nossa liberdade política.

Muitas são as controvérsias sô-
bre os seus méritos, não corn-
preendendo alguns a razão de sua
ascendência entre os conjurados,
pois havla-os dc maio. cultura e
situação social mais elevada.

Também censuram as suas ati-
tudes, não só quando íoi denun-
ciado e preso, mas ainda nos in-
terrogatórlos, na leitura da con-
denação, na execução.

No entanto, muitos são já os
depdimentos valiosos que esclare-
cem a sua vida trabalhosa, mos-
trando a grandeza de seu coração,
sua inteligência incomum, acei-
tando-lhe até a genialidade.

Quanto à. suas respostas e ati-
tudes, não só durante os interro-
gatónos c leitura da sentença c,
ainda, no dia e momento da exe-
cução, estão igualmente bem apu-
radas e elucidadas.

Estava combinado entre eles
que, se descoberta a conjuração,
todos a negariam e êle assim o
féz, comprazendo-se depois cm
assumir toda a responsabilidade e
rejubilando-se quando soube da
comutação da pena para seus
companheiros.

Houve quem o censurasse pela
contrição que mostrou neste dia
21 de abril, escrevendo que ha-
viam prendido um revolucionário
e executado um frade.

Mas em sua defesa já acorreu
um dos nossos maiores historia-
dores — Rocha Pombo, para di-
zer: "Êle soube morrer da única
maneira digna como devia mor-

rer no* meio daquela desolada ne
crópole de almas", E adiante:"Afetar altiv.*, clamar, carregar
o sobrolho, falar ou gemer no
meio daquele deserto de almas —
onde o unlco ente vivo dir-se-ia
que é exatamente aquele que vai
para a morte? Isso é que seria ri-
dículo... e inútil, pois o rufar dos
tambores lhe abafaria a vdz.
Aquele gesto, sim, é a grandeza
quo dele poderia íicar. E ficou".

Joaquim Norberto escreveu um
livro famoso sôbre o movimento,
a que intitulou: "História da Con-
juração Mineira". Lúcio dos San
tos publiedu outro, "Inconíidên-
cia Mineira". Assis Cintra e Lu-
ciano Lopes publicaram trabalhos
intitulados: "Tiradentes". Oom
êste mesmo titulo compôs Augun
to de lima uma ópera lírica ein
versos, em 4 atos, cuja música ini
feita pelo maestro Manoel de Ma'
cedo. '

Viriato Correia, que é um es
tudioso apaixonado do proto-màr
tir e a quem tenho ouvido, anos
seguidos, em admiráveis confe-
rências na Escola Tiradentes,
também escreveu uma peça com
o nome do patriota imortal.

Muitas são, também, as poesias
de exaltação à memória do már
tir, várias delas incluídas na "Mir
sa cívica", de Xavier Pinheiro,
eomo as de autoria de Raimundo
Correia, Francisco de Castro,
Fontoura Xavier, Valentim Ma-
galhães, etc,

Essas e outras homenagens da
maior significação, espalhadas por
todo o país, são bem a glorifica-
ção a- que ele fêz jus, com o sa-
crlfício de sua vida pela liberda-
de da pátria.

N.C.
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Rio de ontem: Largo de Santo Cristo (1911)

relo seu progressr»,do Brasil.
a metrópole

Imaginou a canalização de
rios para o abastecimento da ci-
dade, » construeSt» de um cais
r.a Praiana, onde _ hoje a pra-ca Mauá. o que evidencia a sua
clarivkiência, pois .*.«$ melho-
-3í-._ni-_. sô se redli-aram qua-se um té-uio depois.

rnnã {HjEmiO -nrgãu, ía â C-fi-'*
pir-çio navia .ido delatada perJoaquim Silvério dos Reis a
Barbacena. que dela fizera cien*
te o vice-ret do Rio de Janei-
ro, D. L«l« de Vast-ftcekft _
Seuxa.

Tiradentes percebeu* logo a
desconfiança reinante» em prin-
clpic* de maio de 1789. pois d.U
fr*_n_d.i?t*« « acetnp_nfeav_-ii
por toda can!., _v-nr.rr_e aviso,
que recebeu do dr. JUrruVí Pi
te* Südinh*- filha 

'
Silva.

püclo. achando uns que ;B largode Sáo Domingos, na éiWa. jáera distante do da Lan,padosa,separados pelas ruas da Alfânde-
ga e Constituição atual. Assimsendo a forca teria sido erguida
perto da hoje demolida igrejade São Domingos, no lan-o desse
**___.__ ai««inM-nte na altura dalavenida Passos com a Presidente'Vargas.JPara^«itros teria sidojw!
«CC», ísid- mãm hoje m tsrw.i Tí-—radentes, ali c_nstr_id. para per-petuar o nome do Protc-má-tircomo -or-rta da letra d» Hino da
qu-.e edueandário, t«crito f-or

BRASIL, vice-reinado; capital,
RIO DE JANEIRO

Por carta regia de 27 de janeiro de 1763, o Brasil
foi elevado a vice-reinado. E, a propósito, diz Diogo de
Vasconcelos: "O desenvolvimento do Brasil, durante um
século, é a sua importância mesmo internacional, foram
motivos para criação do vice-reinado: e, por isso, o
poder dos governadores gerais, se foi imenso, tornou-se
maior pelo reflexo da majestade real proveniente do
título, A metrópole, porém, ou por amor às tradições,
elementos certos das monarquias, ou por mais positivo
cálculo, deixou as Capitanias no pleno gozo de sua par»ticular autonomia, dependente do governo régio, com o
qual se comunicavam diretamente os capitães em toda.
as matérias que lhes cometiam. O vice-rei só tinha poderinteiro ho que era peculiar à Capitania de sua resl*
dência. Igualmente, para evitar que a sua autoridade se
ampliasse de modo pessoal, só era vice-rei depois de
chegar à sede, e deixava de sê-lo se desta saía, menos
em casos previstos e ordenados pelo rei. A intervenção
do vice-rei era ilimitada em todos os serviços gerais do
Estado. Mediante as leis e regras Impostas, a sua auto-
ridade fazia-se sentir para o bem geral, nâo sòmente
na sua administração, como na da justiça, reprimindo
abusos dòs magistrados. Era o chefe superior dos corpos
militares e o supremo fiscal da Fazenda Pública."

Por outra carta regia, da mesma data, a capital da
colônia foi transferida para o Rio de Janeiro."Influíram para esta medida da mais alta relevância
politica, nio sò a importância estratégica do Rio de Ja-
neiro, em conseqüência das guerras com os espanhóis
do Rio da Prata, como também motivos de ordem eco-
nômica. isto é, o desenvolvimento da colonização ao
Sul do Brmsíí, a. descoberta das primeiras minas e o
grande movimento de penetração continental, que jádeterminara, ern^ 1709, a criação da Capitania de Sáo
Ps sio « min«. Gerira." ; Rrcmsrorr.ntso üo Brasil, pá*
gina IX)
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Uma portátil leve e resis-
tente, que toma.pouco espa-
ço e- escreve com nitidez:
esta é a Lettera 22. Serve a
todos, em cada ocorrência da
vida quotidiana. Cada ângulo
da casa pode ser o seu. Um
dedo basta para levantá-la,
dois para fazê-la escrever: a
Letterá22 tem a palavra fácil,
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16 CORREIO DA MANHA, Qulnta-fcirn, 21 dc Abril de lllfiO

Plano para escrever a história do Rio de Janeiro
Professor Morulcs dc Los Rios (Pai)

século XVIII c começos do XIX. nos bueiros; os passeios das ruas;

2.° Caderno

¦* i

LIVRO PRIMEIRO

A GUANABARA

I — História etimòlógica ,das
vicissitudes dos nomes Gtianaba-
fa e Rio dc Janeiro, bem como dc
outros dessa enseada.

II— As navegações em volta
do descobrimento da baia de
Guanabara — Mistérios dessa cn-
seada. — Dificuldades da sua des-
coberta c do seu roteiro.

III — Pré-história da Guana-
bara; couto e esconderijo de pira-
tas e dc contrabandistas; France-
ses, Portugueses e Espanhóis, nas
águas dessa enseada; Tamoíos e
Maracaiás, ou Tupis e Tapuias.

IV — A Guanabara desde a cx-
pedição de Martlm Afonso de
Souza até Nicoláo Durand de Vil-
legaignon.

— A Carioca; o rio, a serra
e as águas desse nome. A Fran-
ça Antártica e Henryville.

VI — Os'subsídios de Hans
Stddcn, André Thevet, João de
Lery Knivet, Herrera, Anchieta,
Cardim. Magalhães Gandavo e de
Soares de Souza.

VII — Histórico da Guanabara
desde a expulsão dos Franco- Ta-
moios até a extinção do domínio
espanhol.

VIII — Histórico da mesma en-
seada, durante o resto do século
XVII e o século XVIII, até a
chegada do Príncipe Regente e da
Familia Real Portuguesa.

IX — Histórico da Guanabara
desde êsse acontecimento até a
Independência Nacional e a abdi-
cação de D. Pedro I.

— Histórico da mesma bala,
durante a Regência e o Reinado
de D. Pedro II.

XI — Histórico da Guanabara,
desde 15 de novembro de 1889 até
os nossos dias.

XII — Primeiros colonizadores.

Íiovoadores 
e edificadores, nos li-

orais e ilhas da Guanabara. .
XIII — Estácio de Sá, Anchle-

ta, Nóbrega e Quirício Caxa; a

Erimeira 
fundação da cidade de

ão Sebastião do Rio de Janeiro.
— O morro da Cara de Cão; onde
esteve localizado o arraial dessa
primitiva fundação.

XIV — As vicissitudes da mes»
ma fundação; a sua elevação a
Vila; a doação do campo da cida-
de e a3 cerimônias cia posse; o
Padroeiro da cidade; ferimento de
Estácio de Sá no combate de Ibi-
ra-açu-mirim e conseqüente mor-
te.

XV — Sucinta monografia das
ilhas da Guanabara.

XVI — Completa monografia
geográfica. histórica, religiosfi,
rural, econômica e industrial da
Ilha do Governador. — Iniciati-
vas e projetos para o seu sanea-
mento, embelezamento e aprovei-
tamento.

XVII — Homenagens de estra-
nhos às belezas da Guanabara.

XVHI — Complemento anedó*
tico alusivo à Guanabara.

LIVRO SEGUNDO

A CIDADE DE S. SEBASTIÃO
DO RIO DE JANEIRO

— Transferência da sede da
primitiva fundação da cidade,
para o Morro do Descanso ou do
Castelo. — A "Vila Velha" de Es-
tácio de Sá. — A segunda funda-
çáo da cidade, por Mem de Sá;
sua expansão pcla Várzea e em
volta da Peaçaba (pòrtot, sob o

tovêrno 
de Salvador Corieia de

á, o Velho.
II — Expansões sucessivas e

periodo dos engenheiros, até o
fim do govêmo de Salvador Cor-
reia dc Sá e Benevides.

III — Os progressos da urbanl-
xação até o governo de Luiz de
Vasconcelos c da arquitetura na-
cional até o mestre valentim da

das Conchas c o Xavier dos Pás-
saros. — O Aragão.

IV — Expansões urbanas c su-
burbanas, motivadas pela chega-
gada da Real Familia Portuguê-
sa e durante o 1° Império. *— O
chefe de policia Paulo Fernandes
Viana.

— As expansões e reformas
urbanas durante a Regência e o
29 Império — O Marques de La-
vradio e Rcbouças; o Instituto
Politécnico Brasileiro; Paula Frei-
tas.

VI — Expansões urbanas desde
15 dc novembro de 1889 e o "En-
cilhamento" até a Presidência de
Rodrigues Alves — Prefeitura de
Xavier da Silveira e de Leite Ri
beiro.

VII — A primeira remodelação
sistemática da cidade. — Os no
vos cais do porto. — Lauro Mül
ler, Pereira Passos, Paulo de
Frontin e Vieira Souto.

LIVRO TERCEIRO ,

CONDIÇÕES E QUALIDADES
DAS TERRAS DO DISTRITO

FEDERAL

—• Geografia do Distrito —
Sua Climatologia.,

II — Topografia primitiva da
cidade. — A Várzea e os seus ala
gadiços e lagoas; canais, rios e
deságües naturais.

III — Orografia, em particular;a serra da Carioca; as serras da
Tijuca; a serra de Petrópolis e de
Teresópolis. — Os órgãos. — Ter-
remotos no Rio de Janeiro.

IV — Os morros urbanos'em
geral. — O morro do Castelo (an-tigo do Descanso). — Morro de
Santo Antônio. — Outeiro da Gló-
ria, morro da Viúva; morros de S.
João, Babilônia e Vigia do Leme;
morro do Pasmado. — O Pão de
Açúcar e a Urca. — O Corcovado.Os morros da Conceição e de
Santos Rodrigues. — O desapare-
cido morro do Senado e o históri-
co de todos esses montes.

V— Canal do Mangue; canal
do Rio Comprido. — A drenagem
das águas das serras; precedenteshistóricos Projetos de outros
canais p drenagens artificiais.

VI — Águas meteórlcas. —
Aguaceiros. — "Águas do Monte".Inundações — Enchentes. —
Tufões. — O subsolo.

VII — Praias da cidade, na
Guanabara e no Atlântico/ — A
enseada de Botafogo. — A lagoa
Rodrigo de Freitas. — A enseada
da GlJria. — A "Peaçaba" e o
antigo ancoradouro do Paço. — O
cais D. Manuel. — O cais Pha-
roux. — A Ponta da Cidade ou do
Calabouço. — As praias da Saú-
de e da Gamboa. — Os banhados
de S. Cristóvão e de ManguinhosAspecto balnear de algumas
praias. — As praias da Lapa e do
Flamengo, Leme, Copacabana,
Igrejinha, Ipanema e Leblon.

VIII — O aqueduto da Carioca e
oà Arcos dêste nome. — O Chafa-
riz da Carioca e os outros, antigos
da cidade. — As bicas. — O mo-
demo abastecimento de água po-tável e os seus antecedentes,

IX — A vala; o cano (R. 7 de
Setembro); os despejos do Bo-
queirão do Passeio e das Praias
de S. Cristóvão. — Os despejos
na época colonial.— Os atuala
esgotos fecais e de águas pluviais.Antecedentes e projetos sóbre
o mesmo assunto. Sugestões e
protestos.

— Estabelecimentos insalu-
bres; estábulos; estrebarias, quin-tais, hortas e capinzais.

XI — Evolução histórica dos
projetos de Saneamento do Rio de
Janeiro.

XII — Histórico dós projetos de
reforma, melhoramentos e afor-
moscamento da capital brasileira.

XIII — A iluminação da via
pública nos tempos coloniais, o

Fonseca, o Aieijadlnho, o Xavier azeite de peixe. — lampiões do

Os gás carbônico e a Fábrica
de Gás da Avenida do Mangue.

A iluminação elétrica. — A ei-
dade melhor iluminada do mun-
do.

XIV — A cartografia da cida-
de através da sua história c de-
senvolvimente. — A planta cadas-
trai. — O cadastro territorial.

XV — Limites do Distrito Fc-
deral. — Sesmarias, foros e ma-
rinhas em geral. — Divisões ad-
ministrativas, policial, judicial,
eclesiástica e de assistência e hi-
giene pública — Bairros urbanos
e freguesias suburbanas.

XVI — O Patrimônio munici
pai — Latifúndios e antigas fa
zendas — Terras litigiosas. — Va
lorização da propriedade imobi-
liaria, urbana, suburbana e ru-
ral. — As "Braças craveiras" e
sua influência na edificação ur-
bana do Rio dc Janeiro.

LIVRO QUARTO
DA EDIFICAÇÃO NO RIO DE

JANEIRO

— Evolução da casa de mora-
dia no Rio de Janeiro sob o seu
aspecto arquitetônico; edificação
colonial, restos arqueológicos que
desapareceram.

II — As habitações da miséria.As "Favelas"; as "Cabeças de
Porco"; os "Cortiços"; as "Casas
de alugar cômodos!'. —? A reã-
ção. — As casas de aluguel eco-
nômico. — As vilas proletárias.As "Avenidas". — O subúrbio
e a zona rural na resolução do
problema das casas de aluguel
econômico. — A indústria na co-
laboração do mesmo problema. —
Antecedentes do mesmo; projetos
e leis correspondentes.

III — A casa de múltiplos an-
dares; a rótula e o armazém do
passado; a loja moderna e a de
Araújo,Porto Alegre. — "A cida-
de das' casinhas de três porti-nhas". — O mensalismo e os "Ar-
ranha-céus".

IV — A habitação da classe
média e os tipos da evolução. —
As habitações apalacetadas, pa-lacetes. e palácios ou habitações
suntuosas —Casa-, afamadas, his-
tórica ou anedòticamente. — Alu-
guéis e "luvas".

— Evolução arquitetônica dos
frontispicios das edificações par-
ticulares; os estilos, pseudo-es-
tilos; modas e aleljões; o arqui-
teto, o mestre de obras, o curioso,
o "Senhorio", a mão-de-obra.

VI — As posturas municipais
para edificação e obras. — Re-
ceita simples para fazer casas;
tôda a gente exercendo a profis-
são de engenheiro-arquiteto. —
Duas profissões diversas vincula-
das pelo uso- e o costume. — Ne-
cessidade de leis que amparem
ambas as profissões; arquitetos e
construtores. — Em defesa da es-
tética arquitetônica da cidade.

VII — Histórico das ruas tra-
cionais do Rio de Janeiro. —. A
viação carioca. — Logradouros
Dúblicos, largos, praças dá capi-
tal. — Histórico dos'mesmos. —
Nomenclaturas passadas e presen-tes — Numeração.

VIII — Subterrâneos, túneis;
pontes, viadutos; planos inclina-
dos, elevadores, íunicularcs. —
Estrada de íerro e transvias. —
Estações. — Projetos de metropp-
litanos. — A circulação urbana.

Refúgios. — Veículos históri-
cos. — Veículos modernos. — A
Inspetoria. de Veiculos. — Os
Transportes administrativos: Cor-
reios, polícia, assistência, etc. —
Ciclismo.

IX — Os antigos calçamentos
da cidade. — As pedreiras. — O [General'. — A Vila Militar,asfalto. —* O fracasso de 1892. — \ As fazenda- militares. — Os CamA cidade mais extensamente e pos de Aviação. — Arsenais antimelhor calçada do mundo. — As gos e modernos. — Escolas Mili-sarjetas. ~ Os bueiros do passa-j tar e Naval. — As guarnições dodo. as "bocas de lôbci"; os moder-lRio. — As antigas milícias. — A

pp lodo
— A poeira; o lixo; a varro

doura das ruas; a limpeza pública. — A irrigação. — Os fornos
crematórios; os desinfetórios. —
Os cemitérios e necrópoles; sua
história; os antigos necrotérios e
os atuais. — Ossadas.

XI — A insolação; a ventila
ção urbana; a higiene urbana; os
saneamentos suburbanos discri-
minadumente (Santa Cruz, Cam*
po Grande, Guaratiba, etc).

XII — Estética da via públicaOs antigos "Kioskes". — Os
volantes e ambulantes. — Monu-
mentos comemorativos. — Lam-
padários, candelabros c relógios.Tabuletas e cartazes. — Os
andaimes.

LIVRO QUINTO
SERVIÇOS PÚBLICOS E
EDIFÍCIOS DAS SUAS

REPARTIÇÕES — OUTROS
PORMENORES

T — Policia civil policia mili-
tar e brigada policial. — O Xa-
drez. — Às delegacias. — As pri-soes. — "A 

Detenção. — A Ca-
deia Velha. — A Casa de Corre-
ção. — Penitenciária e seus pro-•etos. — A Guarda Civil. — As
Guardas Noturnas. — As rondas
e guardas do comércio.

II — Incêndio, explosões, de-
sabamentos. — O Corpo de Bom-
beiros, seu quartel central, es-
tações.

III — Histórico e monografia de
todos os Oratórios, Capelas, Igre-
jas, Paróquias, Mosteiros, Con-
ventos, Seminários, Ordens Ter-
ceiras, Palácios diocesanos. Cate-
dral — Vigararia do passado e
Mitras da cidade de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro.

IV — Sedes das crenças acatóli-
cas do Rio de Janeiro; instituições
respectivas.
—V — O antigo Palácio de Nova
Friburgo, residência atual do Pre-
sidente da República. — O Pala-
cio Isabel, ou Guanabara. — O
Palácio Itamarati. — Os edifícios
dos diversos Ministérios e Repar-
tições públicas. — O Correio, —
Os Telégrafos; antigo Palácio
Real e dos Governadores. — Mu-
seus, e Bibliotecas; Escolas e Fa-
culdades. Escolas públicas prima-rias. — Foros a tribunais — Im-
prensa Nacional e Casa da Moeda.Observatório. — Arquivos. —
Silogcu e Academia. — Depósito
Público, etc. — A Escola Nacio-
nal de Belas Artes. — O Liceu
de Artes e Ofícios.

VI — A Cadeia Velha, servindo
do Câmara; o Palácio do Conde
dos Arcos, servindo ao Seriado. —
Projetos de edificio para o Par-
lamento Brasileiro. — O Conse-
lho Municipal. — A Prefeitura
do Distrito Federal e as suas re-
partições. — Danças de reparti-
ções em contínua mudança.

VII — Instituições hospitalares
e de assistência; Hospitais. Asilos,
Maternidade, Orfanatos, Dispen-
sários. — Instituto Oswaldo Cruz,
em Manguinhos — Beneíicências
e Casas de Saúde. — Associações
de assistência, socorro ou ampa-
ro. •

VIII — Hospedagem no passa-do; Hospedarias; Hotéis; Restau-
rantes, Casas de Pasto e "Freges".

IX — Matadouros; frigoríficos
e mercados; tanto no passado co-
mo no presente e respectivos his-
tóricos. — Feiras; íelras-livres; o
abastecimento de viveres. — O
estômago do Rio de Janeiro.

— Histórico das fortificações
da Guanabara e do Rio de Janei
ro
ra e

Guarda Nacional. — História ml-
litar do Rio dc Janeiro.

XI — O teatro no Rio. — Os
cincmatógrnfos e ns salas de cs-
petáculos. — O Instituto Nacional
de Música. — Praças públicas o
religiosas, com as suas tradições
históricas. — Os fogos dc artificio.As antigas touradas. — A can-
ção popular.

XII — Instituições desportivas.
Prados de corridas e estádios.Sociedades c clubes desporti-

vos. — Regatas, naumaquias c
desportos náuticos; origem histó-
rica dos mesmos no Rio dc Janei-
ro. — Os cassinos, clubes e socie-
dades recreativas.

XIII — O comércio histórico
do Rio de Janeiro e as modernas
instituições comerciais. — O an-
tigo "Trapiche da Cidade". — Ar*
mazéns e trapiches históricos. —
As antigas pontes, de S. Bento e
da Saúde. — O porto comercial.A Alfândega. — A Bolsa, a
Praça, as Caixas, os Bancos, etc.'— Lojas e logistas. —, Vendas é
tavernas. — A Indústria e as Ma-
nufaturas- do Distrito Federal.

XIV — Histórico das endemias,
epidemias e calamidades públicasdo Rio de Janeiro. — O meretri-
cio. — Cães, ratos, cupins e ga-fanhotos.

XV — População, — Imigra-
ção. — Recenseamenlos.' — Usos
e costumes. — "Gente conhecida"
e "tipos populares". — Filhos
ilustres do Rio de Janeiro ou per-sonalidadesi que o habitaram ou
nele se salientaram histórica ou
anedòticamente.

XVI — A moldura florida do
Rio de Janeiro. — A costa brava
dos seus marés. — 'Histórico das
paisagens e panoramas da Capital
Nacional. — As avenidas litorâ-
neas ou à beira-mar. — Os Man-
gues. — As Palmeiras. — A arbo-
rização. — Os jardins. — A Ins-
petoria de Matas, Jardins, Caça e
Pesca e a sua obra. — A cidade
mais esmeradamente ajardinada
do mundo. — Um livro esquecido
do esquecido Caldas do "Jornal
do Commercio". — A flora do
Rio de Janeiro. — Os mercados
de flores. — As batalhas florais.A colonização agrícola do Dis-
trito. — A lavoura e a pequena
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lavoura. — A
testa da fruta. [tempos colonais deste), 

'15 
de No

XVII — A Tijuca; o "Parque vembro, 11 de junho, São Fran-
Cochrane"; o "Sumaré", Santa'cisco, Cariocas (e o seu passado),Teresa e o Silvestre; as furnas de,Santo Cristo, Saenz Pena, Mever,
Agassiz; a Vista Chinesa; a'Engenho Novo, Estácio de Si. Go-
Mesa do Imperador, a Gá-i vernadores, Harmonia, Benedito
vea as furnas e os Dois Ir-|Ot.oni, Ruy Barbosa, Inhaúma,
mãos; o Bico do Fapagaip e Campo Grande, D. J. Esberar,
o Excelsior; o Jardim BotânicoJRio Comprido, Alto da Boa Vista,
e outros hortos. — Botânicos ei Olaria, José de Alencar, Duque
jardineiros. — Campo de S. Cris-j de Caxias (antigo do Machado),

festa da flor e a demos, da Mãe do Bispo (é dos suburbanos da atualidade. — O
que ainda resta por fazer. — Oa
problemas da baia de Guanabara
e das suas ilhas. — A sua navega-
ção.

XXI — Entusiasmos estranhos,
ante as múltiplas belezas do Rio
de Janeiro. — A mais bela cida-
dc do mundoi o Rio dc Janeiro I

tóvão e Quinta da Boa Vista (an-
tiga Residência Real); Fazenda
da Rainha; Campo da cidade, de
Santana, da Aclamação e da Re-
pública — Passeio Público. —
Quinta do Caju.

XVIII 
'— 

Os jardins e largos
coloniais; das Amoreiras, de S

S. Salvador, Russel. etc
XIX — O Governo Municipal.A autonomia do Distrito. — O

antigo Senado da Câmara, a In-
tendência e o Conselho Municipal.Administração e finanças mu-
nicipais — Capitães Mores, Go-
vernadores, Vice-Reis, Intenden-

Domingos, da Polê, do Rocio, da \ tes e Prefeitos do Rio de Janeiro
Lampadosa, do Paço, do Moura;le as respectivas obras.
da Lapa, da Rainha, etc, e mo-1 XX — Os problemas urbanos e

LIVRO SEXTO

— Apêndice e Documentos.
II — A Imprensa no Rio de Ja-

neiro e os seus Jornalistas.
III — Cronistas c Historiadores;

— O Instituto Histórico Brasileiro
e a sua obra; Vieira Fazenda,
Afonso Celso, Ramiz Galvâo,
Fleiuss.

Um sistema educacional para o Estado da Guanabara
Ninguém desconhece a impe-

riosa necessidade de se planejarum sistema de ensino no Distrito
Federal, aliás, já previsto no art.
171 da Constituição em vigor. E
são de tal. modo especiais as con-
dições do Distrito Federal qüe o
Projeto de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional não poderádeixar de considerar semelhan-
te situação.

Tal sistema visará atender às
reais necessidades da população
e interesses da cidade, aprovei-
tando as /experimentações feitas,
os respltados obtidos e a cons-
tatação das deficiências verifi-
cadas para saná-las.

De um modo geral é preciso
proporcionar à infância e à juventude um aprendizado globalcapaz, facilitando a todos as
mesmas oportunidades, tornando
o indivíduo útil a si e à coleti-
vidade, evitando quanto possi-vel diferenciações entre os edu-
candos e o abandono dos estu-
dos. E aos que tiverem cie dei-
xar a escola, premidos por si
tuações econômicas ou outras
ponderáveis, proporcionar ensino
e educação supletivos que os
rs integrem quanto possível no
sistema educativo carioca

Os antigos Quartéis do Mou-j ¦1,Assicmi/ pAr,.do e««ino-intelec-
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profissional indispensável e bené-
fico a todos, ao mesmo tempo
qua se proporcionará assistên-
cia completa ao educando (ali-mentar, médico-dentária, -torial
etc.) bem como, nos centros edu-
cativos distritais a serem cria-
dos, atividades de educação mo-
ral e cívica-, física, musical e ar-
tfstica, etc, que complementem
a obra do lar e da escola.Tanto quanto possível a Muni-
ôipalidade organizará o seu siste-
ma de modo a dar à quase tota-
lidade dos educandos cariocas
uma espécie de ssmi-internato,
nas suas escolas e instituições as-
sistenciais e educativas. Sòmen-
li% ttm Ppcrtc -nenoni n-i-s tM-n-sn A*-•*••(<¦*—
nará a PDF o internamento de
menores.

O sistema de ensino do Distri-
to Federal compreenderá assim
uma seqjpiência de cursos trienais
possibilitando o acesso dssde o
jardim de infância ao universi
tário. E aos que por qualquermotivo tiverem de abandonar os
educandários diurnos, serão pro-
porcionados à noite cursos su-
pletivos equivalentes.

Exigida sempre aprovação na
série anterior por meio de exa-
mes, médias dos trabalhos rea-
lizados, informação do professorou outra forma de verificação
eficaz do apredizado estaria o
educando apto ao exercício de
uma profissão ou a ser encami-
nhado para o magistério munici-
pai, ou ptra os estudos supsrio-
res.

A vocação paia o magistério
seria comprovada na 1-- série
normal,. Instalada nas escolas
técnico-secuncfárías possuidoras
do curso colegial, a serem eqüi-
tativamente distribuídas pot to-
do o Distrito Federal e daí «n-
caminhados os alunos para ó cur-
so normal, existente apenas no
Instituto de Educaçài?. que será
aberto aos dois sexos. O futu-
ro professor terá assim, além da
vocação verificada, a par do en-
sino propedêutico, o profissional-
industrial, comercial ou agri-
cola, conforme a zona de origem
e estudo s para- onde poderá re-
tornar como professor, integra-
do às necessidades ambientes.

Tais cursos funcionarão nos

Kédios 
a este fim destinados —

edim dq, infância, escolas pri-
mirias, escolas téeniec-secundá-
rije. I&slituto ri.- E-i:-,* .¦ .à . .• fi-
culdade da Ü.D.F. Os 

"cursos 
de

adubos .«crio instalados 4 noite
nos prédios scima refsri-Joi.

0$ cursos do sistema de en-
[sino do Distrito Federa! serio;
í iníanüi. preliminar ou prè-primA-
I rio, dr» 4 aos 6 ases* erimári-»-
elementsr ou fundamefltâl, do** aofi 9 anos; complementar, pré-vocícíwhiI oa pré-profissional.
dos 5Q «pt» 12 anos:Ètnisial-pro-
fissiooal féste cora ©Setas me-
nos tí:ípe:;«i;<-*jis e pri*.;.--*

mésttesíj aíàvidaiSes agrícó-
!«, secretariado, eto » xtos
13 aos 15 ar.os; coSegía! (ç-l4*«co|
ea eiffitífiwl e pruEispisai* ;t!
tpérniraí rsais difíceis, «spetfaS-J
ate! sem o.íspÍ^§í»Í $sSrigaí&-tis, aos if *ss 3í uses; mivstsA
Am If aos 21 «aos* «sdo a 1*1
série asastdtsradt pré-aonwU -?;
BSá-pewlítóô, éot lí sr. diar,íe j

Sn-jsisnts sés, fâr tws-ívt! '»]
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diversas séries de cada curso no
estabelecimento mais apropriado,
Dessa maneira ficará assegurado
o direito de transferência para os
estabelecimentos federais ou par
ticulares sujeitos à legislação fe
deral.

Ficará assim o pré-primário nos
prédios ou pavilhões de jardim
de infância ou nas escolas prima-rias mais indicadas; o elementar,
ou fundamental, nas escolas primarias;- o complementar (4o e
5o.atual) nas escolas primárias
e a 3» série do mesmo (ou f°
ginasial) nas escolas técnico-
secundárias, o ginaslal-profissio-
nal ,2-°, 3°, e 4o ginasial ou téc-
nico nas atuais escolas técnico-
secundárias, industriais, comer-
ciais ou agrícolas, interna-tos ou
externatos, ginásios ou colégios;
o colegial e o técnico-profissio-
nal, separadamente, nas escolas
técnico-secundárias mais indi-
cadas pelas suas instalações e lo-
calizações, inclusive a Escola Nor-
mal Carmela Dutra, a ser reor-
ganizada. Poder-se-á admitir aí
a bifurcação de cursos, dada a
idade dos educandos e a* verifi-
cação das vocações pelas obser-
vações nas séries anteriores.

No Instituto de Educação po-derão existir todos êses cursos,
desde que tenham instalações
apropriadas e sem prejuízo do
curso normal que ali será ex-
clusivamente instalado, com exce-
ção da 1* série, transferidas para
o mesmo as atuais alunas da Es-
cola Normal Carmela Dutra.

FORMAÇÃO DO PROFES-
- SORADO

Aos aprovados na série prê-normal ao curso colegial da PDF
ficará assegurada a transferên-
cia para a Escola dc Professo-
res (2» e 3* séries do curso nor-
mal) do I.E. e, não havendo va-
gas. poderão sar aproveitados na
Ü.D.F, O sistema educacional
carioca tüGrrnítirá assim a furuis-
ção de professores com capacida-
de intelectual e profissional, e
aptidão vocacional.

Quando houver excesso de
professores diplomados .pelo I.E.,
além das necessidades do magis-
tério municipal, poderão os mes-
mos ser aproveitados no ensino
particular, essegurando-se aos
estabelecimentos que os possuí-rem preferência nos contratos
para internação de menores ou
matricula de excedentes e ou
trás vantagens a serem estu
dadas.

CENTROS EDUCATIVOS
DISTRITAIS '

Complementando o sistema de
ensino do D.F. serão criados os
centros educativos distritais, es-
pécie de clubes locais para a prá
tica- de atividades de auditório,
biblioteca, educação física, musi-
cal, artística, desenho, trabalhos
manuais, prendas domésticas,
excursões, Intercâmbio, escotismo.
comemorações cívicas, exposições,
etc, que atendam as deficiên-
cias das residências atuais e dos
prédios escolares, proporcionan
do aos educandos, em horários
alternados com os das escolas,
todas essas práticas educativas,
recreativas ou ocupacionais.

Tais cehtros deverão ter sede
própria, construída uma- np mi*
nimo em cada Distrito Educacio
nal, nos locais de maior densi-
dade de população e com maior
facilidade de acesso, devendo to-
dos ser dotados de terreno para
jogos esportivos, auditório, bi-
blioteca, salas para atividades
especializadas, refeitório, etc.

Competirá ao Departamento de
Educação Complementar, trans-
formado em Departamento de
Práticas e Instituições Educati-
vas, com os Serviços atuais e
mais de Desenho e Trabalhos
Manuais em que será transfor-
mado o atual Setor Pré-vocacio-
nal, a orientação dessas ativida-
des não só nos educandários dos
diversos graus, como nos Cen-
tros educativos distritais. As ati-
vidades escolares de biblioteca,
auditório, museu, cinema, rádio,
teatro, competirão também' ao

referido Departamento, no que sereferir à orientação técnico-edu-
cativa. Também o setor de prá-ticas rurelistas será transferido
para este Departamento.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
IFicara assegurada ao educando

ampla sssistência alimentar, mé-*
dico-dentária, Tsocial e escolar.
Em todos os educandários have-
rá um refeitório e as merendei-
ras necessárias, o ainda um nu-
tricionista por D.E. inclusive os
centros educativos; um por grupode escolas técnico-secundá-
rias; um por grupo de dis-
Iritos de adultos: um para
o I.E. e um para aU.D.F. Tnm-
bém com a mesma distribuição
dos nutricionistas haverá as as-
sistentes sociais.

Quanto à assistiyiciü médico-
dentária, serão os atuais Rabino-
tes médicos e dentários das cs-
colas reunidos em postos ou am-
bulatórios escolares, um no mini-
mo cm cada Distrito educacio-
nal. Serão construídas sedes
apropriadas para os mesmos, nos
locais mais indicados, ali deven-
do ser instadas as chefias
dos distritos de saúde escola»-.
A assistência ao escolar provi-
denciará ainda o fornecimento de
calçado, unifornre, passagens, pormeio da caixa escolar e de li-
vros, cadernos etc. pela coopera-
tiva escolar. A assistência social
será feita com o auxílio e cola-
Horaçào do Circulo de Pais e Pro-
fessôros, c das assistentes bo-
ciais, a serem designadas.

O ntunl Departamento de Saú-
de Escolar será transformado em
Departamento dc Assistência E«-
colar, com os Se:viços c insti-
luiçõis acima indicados, inclusi-
ve o setor de alimentação, que
será transformado em Serviço.

PRÉDIOS ESCOLARES

Construídos os postos ou am-
bulatórios e ds centros educati-
vos distritais, os novos prédios(Continua na!9a. pág.)

TSIE WGSTEM HHUH CO. LTD.
saúda

.4 NM CAPITAL BO BMSIL
Ao ensejo da inauguração de BrasOia, teste-

munho vivo da capacidade criador.* e reãuzâdwfa
de um povo e marco avançado de sua emancipação
econômica, homenageamos no Exmo. Sr. Presidente
da Republica, Dr. Juscelino Kubitschek de Oijveira
c seus auxiliares, idealizadores e construtores de Brasi»
lia, o arrojo e pioneirismo de todos os brasileiros.

Que o acontecimento do século, como alguns
visitantes ilustres já se referiram a inauguraçio de
Brasília, marque o início de uma era dc felicidade
e progresso para o Brasil, são os votos 02 THE
WESTERN TaEGRAPH CO. LTD.
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Mudança da Capital - Antecedenteshistóricos e preceitos constitucionais
* _JSy

Coube a Hlpólito da Costa fpregação, inicial da mudança dacapital do Brasil para o interiordo país, em 1813, no jornal "Cor-
rcio Braziliense", que se editavacm Londres. José Bonifácio rea-firmou-a na Constituinte do Im-perio e em 1877 mereceu longa ebrilhante pregação do Viscondede Porto Seguro. Tomás Del-fino, Virgílio Damásio e CostaMachado, em discursos proíeri-dos na Assembléia Constituintede 1890 t> 1891, vincularam a ori.
gem do , preceito constitucional
que a determinou no direitoconstitucional americano. (Car-los Maximillano, in "Comentários
a Constituição Brasileira de1946fi, vol. III, pág. 315).Esclareça-se que o Ato Adicio-nal de 1834 torntu neutro o Mu-niciplo do Rio de Janeiro, desli-
gando-o da província do mesmonome sob a dependência da As-sembléia Geral. O Município
neutro passou a constituir o Dis-trito Federal, capital da União,enquanto não estabelecida a novacapital nos termos da Constitui-
ção Federal de 1891 (art. 3.<>).Efetivada a mudança da capital,o Distrito Federal seria elevadoà categoria de Estado, membroda Federação (parágrafo únicodo art. 3.°).

A transferência da capital dosEstados Unidos da América doNorte íoi motivada decisivamen-te pelo motim e agressão de 300toldados que invadiram o Con-
gresso e desacataram os parla-mentares, exigindo o pagamentode soldos atrasados, sem que asautoridadi s, o povo e a milícia daPensilvãnia os socorressem quan..do a eles recorreram (Story, Co-mentaires, § 1.222; Carlos Maxi-miliano, ob. cit., pág. 316; MeiraPena, "Quando mudam as ca-
pitais", pág. 202). Foi escolhidolocal insalubre, às margens doPotomac, com território cedido
pelos Estados de Virgínia e Ma-ryland, onde antes estivera Pe-tiro Menendez, governador daFlórida, cognominado de Espí-
rito Santo (1571). Sob a influén-cia de dois virginianos — Was-hington e Thomas Jefferson — eum nortista — Hamilton, quereivindicara — que a União as-sumisse as dividas ás guerra dosEstados e Jefferson lhe prome-terá assegurar-lhe a solução,comprometendo-se êle a assegu-rar os votos nortistas para a fixa-
ção da capital americana naque-
Ia região (leis de assunção e deresidência). Charles Pierre L'En.

, fant organizou o projeto da ci-dade, com avenidas dignas daatualidade e a obra se inicioucom todas as restrições dos cé-ticos e com as mordazes afirma-
tivas dos incrédulos eternos. Pre-
gava-se o abandono da "expe-
rlência malograda"; vislumbra-vam-se "sintomas prematuros dedecadência"; afirmava-se que acidade tinha "ar selvagem e de-solado"; declarava-se que L'En-fant era louco e mais louco eramos que aprovavam os seus pia-nos"; insinuava-so que a cidadeera um "munumento em honrade um projeto já falecido". Sa-
tírlco Charles Dickens afirmava:

"Suas nvenidas espaçosas
começam no nada e terminamem parte alguma; às suas ruasde milha e meia de cumpri-mento só faltam casas, calça-¦das e habitantes; seus edi-ííçlos públicos só carecem de
público para serem úteis; e osornamentos de grandiosas ar-térias aos quais fnltnm apenasbs grandiosas artérias que de-• vem ornamentar. Dir-se-ia? que, terminada a estação, ascasas também se foram comos seus donos". (Cfr. MeiraPena, ob. cit., pógs. 212 e 213).

Na obra de Meira Pena po-derão ser apreciadas interessan-tes indicações relacionadas com aconstrução de cidades c mudan-
ças de capitais, ao sabor de con-tingências históricas e de 'fatores
geo-políticos preponderantes nofluir permanente e eterno da hu-manidnde, presa efêmera do pe-reno devenir, que ,Heráclito jâVislumbrava na antigüidade.

São marcos de civilização emonumentais realizações humn-nas; Memphis, Thebas, Akhctaton*> Alexandria, no Egito; Constan.tinopla: Peking, na China- NaraMotp e Tóquio, no Japão; Madri,nn Espanha; São Petersburgo, naRússia; Washington, nos EstadosUnidos; Otnwa, no Canadá; Pre-tória, na África do Sul: Sete Dc-ihis e Nova Dclhi, na Índia; An-fcara, na Turquia; e Camberra,na Austrália.
A construção <Ja novn capitalimpulsionará êste país e impe-àhà que cs homens responsáveis

pelo seu progresso e pela sua se-surança se submetam a outrasInfluências que não sejam ns di-tadas pelo patriotismo, pela cul-tura e pelo esforço permanentena consecução do bem comum,
postergando o anátemn e a ob-
;urgatória que Carlos Maximi-
liano marcou com letras de fogo;

"Também no Brasil a gran.dp cidade» que serve de ca-
pitai do país, faz pressão sô-bre o Congresso por meio daimprensa, dos mectines. dosaplausos das galerias, indo ásvezes a população até a vaia.h ameaça e ao tumutto. Ora,os deputados o senadores re-
presentam a Nação; é possí-vel que, traduzindo o pensa-mento conservador dos seuseleitores, contrariem proíun-danientç as aspiraç-ks, c tam-bém os Interesses, dos hsbi-
tantes da metrópole cosmo-
polita, grande porto de marde população advcnüesa. do-minada no alto comércio e nosbancos por estranueiros e dè-los também composta ¦> coortedo* desocupados c desordeiros
que «constituem a clientela
permanente d* todos Agita-

Isto tem feito mal enorme•s finanças nacional-,; ta-
pressiono-» o Congresso coma opinião da capital, tremediante da iroprerwa, por sua*** íertíads s ajrradar *s pai-•roís dominantes pan *,«* cir-cul*çIo remuneradora, e de-ereU. eom freqóèrccia deple-Nv-rt. medidas de favor a esse-farto* #o Estado, obras adti»veis e dispendiosas, nia a diaon*mt4o d* compromisso o
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setembro de 1922 foi lançada a
pedra fundamental da cidade dePlanaltlna, onde seria localizadaa capital da União, conforme dc-liberação do Congresso (CarlosMaximiliano. ob. cit., pág. 318).A cidade foi localizada no pon-to cm que nascem o Araguaia,o Tocantins, o São Francisco e oParaná (Ivai Itagiba, o Pensa-mento Político Universal e a

Constituição Brasileira, vol. II,
Pág. CO).

A Constituição Federal de ..1801 dispunha no art. 3o."Fica pertencendo à União,no planalto central da Re-
pública, uma zona de 14.000
quilômetros, que será opor-
tunamente demarcada, paianela estabelecer-se a futuraCapital Federal \

Parágrafo único — Efetua-da a mudança da capital, ontual Distrito Federal passaráa constituir um Estado.
A Constituição Federal de ...1034 reproduziu o texto anterior,noutros termos, na expansão queao preceito lhe permitiram osconstituintes da época:"Será transferida a Capital

da União pnra um ponto cen-trai do Brasil. O Presidente daRepública, logo que esta Cons.tituiçãp entrar em vigor, no-meará uma Comissão que, sobinstruções do Governo, proce.dera a estudos de várias loca-lidades adequadas à instala-
çáo da Capital. Concluídos taisestudos, serão presentes à Câ-mara do.s Deputados, que es-

colherá o local e tomará, sem
perda do tempo, as providèn-cias necessárias h mudança.
Efetuada esta, o ajual Distri-
to Federal passará a constituir
um Estado.

Parágrafo único — O atualDistrito Federal será adminis-
trado por um Prefeito, caben-
do. as funções legislativas a
uma Câmara Municipal, am-

bos eleitos por sufrágio direto,
sem prejuízo du representação
profissional, na íorma que fôrestabelecida pelo Poder Leais.Intivo Federal na Lei Organi-
ca. Estende-se-lhe, no que lheforem aplicáveis, a disposiçõesdo art. 2°. A primeira eleição
pnra Prefeito será feita pel.iCâmara Municipal". (Art. 4*
das Disposições Transitórias).

A Constituição Federal de ..
1937 não cogitou da mudança da
Capital o da transformação do
Distrito Federal cm Estado.

A Constituição Federal do m1046 renovou a determtnaçfio.jío
artigo 4o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias In
veTbls:"A Capital da Uni .j será

transferida para o planalto« central do país.
§ 1° — Promulgado esta

Ato, o Presidente da Repúbli*
. ca, dentro dc sessenta dias, Inf»,

meará uma comissão do téq-j
nicos de reconhecido valofi

(Continua nal9-, S&r.)
dep. de cmpregsdac. Ocupados}
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18 CORREIO DA MANHA, Quinta-fcirn, 21 do Abril do 19G0 V

UM POUCO DE HISTÓRIA ...

COP A CABA NA
2.° Cmterno

A Praia dos Socos — Um pouco da pré-história do bairro grâfino — íêanâVbTidocsíirNoro,iseBUnd08e
Sacòpenupâ e Copacabana — Rodrigo de Freitas, capitão de cavalos " ....'.:-..::J...'..:!.'.,'".Vl Y,mr^

— O caso das baleias
Çocó-ape-nupã! Praia dos socos.

Era como os Índios chamavam a
Copacabana.

Foram os tamoios os primeirosdonos da terra, da areia, da la-
goa, do mar. Imacine-se quehavia uma taba onde depois se
ergueu o palacete do sr. Otávio
Guinle! A tamoia, quc lá mora-
va, saía tôdas as manhãs parao banho-de-mar e ajudava o
marido na pesca. O casal leva-
va uma vida ótima. Até que veioo homem branco c tocou-os pa-ra íora!...

Um século depois do feito de
Cabral, El-Rei concede as pri-meiras sesmarias, como a de
Afonso Fernandes, que compre-
endia nada menos que 300 bra-
ças "começadas a medir do Pão-
de-Açúcar, correndo ao longo do
ma/ salgado para a praia deJoão de Souza para o sertão cos-
ta brava tudo o que houvesse".
Ainda no século da descoberta, em
1598 há notícia de um certo Diogo
de Amorim Soarez, possuidor deum engenho de açúcar, o Enge-
nho Nossa Senhora da Concei-
çao, cm terrenos próximos à La-
goa de Sacópenupã (corruptelade Çocó-apé-nupa). SebastiãoFqgundes Varela, sogro de Diogo,ampliou os domínios deste últl-mo e assenhoreou-se de uma re-
giao imensa, que ficou conheci-da como a Fazenda dá Concei
çao ou de Sacópenupã. Maistarde, Sacópenupã pertenceu aRodrigo de Freitas, que deu onome a Lagoa.

, Esse Rodrigo de Freitas, sc
gundo notícias da "Gazeta deLisboa", que dá conta do seu
falecimento em 1740, "era fidal-
go da Casa Real, cavaleiro de
Cristo, senhor do engenho daLagoa e da mesma Lagoa, pa-droeiro da igreja da Conceição
na cidade do Rio de Janeiro; cneste Reino, senhor das quintasde Surlba, Ribeira, Lage, Ge-
monde e Carral". Faleceu, por-tinto, em Portugal, aos 61 anosde idade. Serviu o fidalgo á SuaMajestade "cóm patente de ca-
pltao dos cavalos e tenente-coro-
nel do Exército do Brasil, e nosocorro da Nova Colônia semprecom grande valor e bom proce-dimento".

na ou Copa-Cabana, tal como se
encontra no romance O jllho do
pescador, de Teixeira c Souza,
publicado em 1843. Começa
BQUl. outra história.

Nao sc sabe quando, nem co-
mo, um navegante luso trouxe
para o Brasil a imagem de Nos.-
sa Senhora de Copacabana, em
um relicário de prata. Explica-
so a designação Copacabana: é
um lugar do Peru, de onde pro-cede a imagem, com a fama de
milagrosa, que Frei Agostinho
de Santa Maria, autor do San-
tuario Mariano, afirma ter sido
colocada na Igreja da Misericór-
dia "logo nos princípios daque-

Nos tempos em que andou pe-lo Rio de Janeiro, Rodrigo deFreitas residiu na rua São José,a acreditarmos no que diz Viei-ra Fazenda.
Os descendentes do antigo ca-

pltao de cavacos acabaram porvender Sacópenupã 'à Coroa.
Eram fidalgos, residiam ha Côr-
te, nao querlahi saber de amo-
WCoea com terras tão distantes.
Além do mais, não Iam deixar
fugir a oportunidade dc um bom.
negócio com a Fazenda Real.
fez-se a medição das terras, em
íl-Sí-.1?00 bra(-as do testada,4,500.00 braças de área, incluin-
do a lagoa.

Pagou o governo de Sua Ma-
gostado a importância de ....42:193$430, nem um real menos,
para reaver a posse da Fazendada Conceição dc Sacópenupã.
Foi esta, por certo, a primeiraespeculação que se fôz com ter-
renos cEc Copacabana.

SOCÓPENUFA E
COPACABANA

E' Interessante* observar que o
nome primitivo -— Sacópenupã
ou Çocó-apô-nupã — nadií tem
a ver com a denominação mui-
to mais moderna, de Copacaba-

la casa
Os fiéis acorreram à Igreja

da Misericórdia. Começou oculto de Nossa Senhora de Co-
pacabana. Só muito mais tardeé que levaram a santa para asterras de Nicolau Raldim, no
Suruí, onde o cônego AntônioDuarte Raposo fundava uma ca-
pela, #ob a invocação da Vir-
gem.

Em 1732, a capelinha já esta-va em ruínas. O Bispo D. FreiAntônio de Guadalupe ordenava
então, reparos urgentes nos te-lhados e nas paredes, sob penade interdição.. Não se sabe, porém, se a ordem do Bispo íoi
cumprida.

Vieira Fazenda dá-nos outro
ponto de referência, que vemmostrar o nenhum parentescoexistente entre as palavras Sa-copenupã e Copacabana. No Ar-
quivo do Instituto Histórico en-controu a escritura de doaçãode ,um tal João Gomes Pina àNossa Senhora de Copacabana,
de "100 braças de chão de lar-
go e 200 de comprido, em Saco-
penupã. ¦ ;

...E O BISPO CUMPRIU APROMESSA...

neiro, na Segunda Oficina de
Antônio Isidoro da Fonseca,
1747".

Que o Bispo acreditou no ml
lagre, não há dúvida, pois D,
Antônio ordenou a restauração
da capela. E o Bispo adiantava
que "a capela e todos os seus
pertences haviam sido reedifica-
dos à sua custa".

Desde então, íoram considera-
dos da Mitra os terrenos da
igrejinha e circunvizinhanças, •

O CASO DAS BALEIAS

Mas o grande benfeitor da ca-
pelinha (informa, ainda, Vieira
Fazenda) seria Frei Antônio do
Desterro. Aconteceu . com êste
Bispo um fato extraordinário.

Êle conhecera o Rio dé passa-
gem para Angola e aqui, de cer-
to, ouviu falar na capelinha em
ruínas. Tendo seguido para a
África, anos mais tarde foi re-
movido para a diocese do Rio
de Janeiro; de volta, foi recebi-
do à entrada da Barra por vio-
lenta tempestade, que -levou asua caravela, como se fosse um
brinquedo, até as ilhas Maricá.

Dizem que, em meio à tem-
pestade, o Bispo pôde. ver, ao
longe, a capelinha. Começou a
rezar, prometendo que havia de
restaurar a igreia. caso se li
vrasse daquela dificuldade.

O ven^o zunia, enfunando' asvelas da embarcação. As ondas
do mar enfurecido abriam-se em
abismo. E o Bispo rezava, agar-rando-se ao rosário:

— Valha-nos Nossa Senhora
de Copacabana!...

O governador mandou socorro
a D. Antônio: seguiu o briga-
deiro Pinto Alpoim, no iate, o
Bispo tendo sido salvo. Houve,
multas festas com a sua chega-
,da e, de tudo, escreve-sc uma•Refaçam, obra hoje rarissima,
de que existem poucos òxem-
plares. Intitula-se "Rclaçam daentrada que fêz o' exmo. e
Rcvmdn. D, Antônio dn DesterroMalhelro, Bispo do Rio do Ja-
neiro... composta pelo dr. Luiz'
Antônio Rosado da Cunha, Juizde Fora, Provedor dos Defuntos
e^ Ausentes, etc.'; Com a indica-
çao da tipografia: "Rlo de Ja-

Até meados do século XIX,
Copacabana era um ermo. Atin-
gia-se a praia com dificuldade,
pela Estrada Real ou Leme (quevem a ser hoje a rua da Pas-
sagem), Morada de pescadores,Copacabana seria, talvez, como
essas ilhas dos Mares do Sul de
que nos falam as novelas deSomerset Maugham. O sitio era
de uma beleza estranha, umabeleza bravia, sem qualqueratração para passeio. Cheio de"azinhagas e bibocas, desfiladei-
ros e esconderijos, um dos quaistinha o nome de Caminho dosPretos "Quebra-Bolos", escreveu
um cronista daqueles tempos.

A rua Nossa Senhora de Co-
pacabana, que também se cha-mou rua do Pasmado, foi aber-ta em 1856 (segundo indicaçãodo arquivo de Noronha Santos).Por essa época, deu-se um fatocurioso, que movimentou meiomundo desta mui leal e pacatacidade de São Sebastião do Riode Janeiro. Um boato, que lo-
go se propagou por toda a par-te, veio Sacudir os sossego emque vivia a gente: dizia-se queduas enormes baleias haviamaparecido na praia de Copaca-bana! Estavam lá dormindo, sô-bre a areia!... Um espetáculonunca visto!...

A notícia correu de boca emboca, como de hábito. Em pou-co, toda a cidade se inteiravado boato fantástico. Mas Copa-cabana ficava longe. Urgia quese preparassem caravanas paratestemunhar o fato extraordi-nario. Movimentaram-se seges ecadeinnhas, carros de boi e car-rocas. Todos queriam ver asbaleias!...
Os mais curiosos dispuseram-se a ir mesmo a pé. Outros ío-ram a cavalos, sucederam-se ascaravanas, armaram-se barracasao^longo da praia.Foi um verdadeiro Carnaval'A noite, em volta das fogueiras,os viajantes dançavam e canta-vam. Bebeu-se muito. A farrafoi grossa. Realejos moeram,tardes inteiras, o Trovador. èSonânbula e os Lombardos. Umprofessor de piapo, de nome

i ü°*•• cnegou a compor umlundu sôbre as baleias, qué nin-guém viu!..,.
ERA COMO SE FÔSSE O DESER-TQ DO SAARA... — A EMPRÊ-SA COPACABANA EM LUTACOM A "BOTANICAL GARDEN"— A ABERTURA DOS TÜNEIS —
PEREIRA PASSOS ACUSA — OBONDE ELÉTRICO E UMA CRO-NICA DE MACHADO DE ASSIS

Depois do caso das baleias, Co-
pacabana voltou a cair no esqueci-mento, Até que, em 1872, o Condede Lages, mordomo dos Condesd'Eu, pleiteou a concessão dè unialinha de bondes, para o bairro lon-
glnquo o quase inacessível, o
projçto era difícil, a bem dizer im-
praticável, Da rua dos Ourives, es-
quina de Ouvidor, a linha obdece-

Meios de Transporte no Rlo deJaneiro": ruas Sfio José, da Aju-da, Evaristo da Veiga, morro deSanta Tereza (que seria atravessa
do por meio de um túnel) rua Cas-siano (atual Hermeneglldo de Bar-ros). rua D. Luiza (atual Cândido
Mendes), ruas Santo Amaro e Pe-drelra da Glória (atual Pedro Amé-
rico), e por uma rua que os con-cessionários abriam, paralela ás doCatete e Marquês de Abrantes. des-vlando em rumo das cintas de mon-tanhas. até a rua Sfio Clemente.Daí, a linha seguiria a direção maiífavorável até alcançar Copacaba-
na.

Custaria uma fortuna o projeto.E nfio era só Imo. Além das desa-
.propriações e ao vulto das obrasde engenharia, vinha ferir de cheiocláusulas expressas do contrato en-tfio existente entre o governo im-
perial e a Companhia "Botanical
Garden". A pretensfio do Conde deLages deu motivo a uma das maisrumorosas questões judiciais do Se-
gundo Reinado. A questfio íoi aber-ta pela imprensa de. então, queatacou duramente o Conde de Lu-
ges. "Corre comd certo — escre-via " A Reforma", órgão da dlssl
dència liberal, em seu número de28-1-1876 — que o mordomo de SS.
AA. Imperiais arranjou-se com o
presidente da "Botanical Garden",
de quem vai receber a soma de 15
mil contos de reis, dando-lhe em
troca o dote prlncipçsco que rece-
beu do gabinete de 7 de março

O projeto fora aprovado. Mas a
questfio continuava a ser discutidanos tribunais, no parlamento, naImprensa. Organizou-se uma com-
panhia de Carris, a Empresa Co-
pacabana, cujo principal acionista
se chamava Alexandre Wagner.Prosseguia a luta. Havia quem sus-tetasse que os trilhos seriam colo-cados de qualquer maneira, à fôr-
ca bruta se fôsse necessário empre-
gá-la. De fato. Protegidos pela po-llcia, que cercou todo um quartei-rão da rua da Glória, os concesslo-nários assentaram os trilhos da noi-te para o dia. trabalhando os operários à luz dos archotes. Na manhfi seguinte, tudo estava pronto.

Ainda em 1879 o Supremo Tribu-.-nal de Justiça discutia a questão,sendo advogado da "Botanical Gar-den" o dr. Joaquim Saldanha Ma-rinho, aquele mesmo que.íoi umadas maiores figuras da propagandarepublicana. A concessão da Em-
presa Copacabana durou até o ano
seguinte, quando se declarou suacaducidade. No decurso do contra-
to. a companhia estendera suas 11-nhas da rua do Ourives até o Lar-
go do Machado, num total de 6
quilômetros e 276 metros.

A ABERTURA DOS TÜNEIS
E não se falou mais na Emprê-

sa Copacabana. Em 1882, o coronel
Malvino da Silva Reis e outros
intendentes apresentaram ao Con-selho Municipal um projeto páraampliar *a 

linha de bonde de Bo-tafogo a Copacabana. Foi quan-do surgiu, ao que parece, a idéia
do túnel ligando, os dois bairros,
que levou tempo a concretizar-se
Quando em 1890 a Companhia Jar-dim Botânico, qüe então Já apare-

,ceu com o nome nacionalizado, de-
cidlu estender b traçado até Copa-
cabana, a linha projetada seria acéu aberto ou por meio. do túnel, aser aberto no Leme ou em Real
Grandeza, como melhor conviesse
aos seus interesses. Um termo adi-tivo ao contrato de 1890, assinado
quatro anos mais tarde, é que man-
doü tornai- pública a passagem do
túnel dc Real Grandeza. Nessa
ocasifio, foram inaugurados dois
ramais, a partir da rua Barroso
(atual Siqueira Campos): um ia
para o Leme.' outro para a Igrejt
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nha. Estava aberto, afinal, o Tú-
nel Velho.

O chamado Túnel Novo é bem
mais recente. Veio depois da as-
slnatura do decreto nc 278, de ....1-2-B02, "que declara de utilidade
pública a desaproprlaçfio dos tei-
renos necessários à abertura e er,-trega ao gozo público do túnel do
Leme". Mesmo depois de pronto,a Companhia se obstinava a naofazer o serviço simultaneamente
pelos dois túneis. Em sua mensagem
à Câmara Municipal de 5-9-1906.acusa o Prefeito Pereira Passos: —"...a Companhia Jardim Bot&nl-
co nfio tem executado serviço al-
gum.em proveito da cidade, nemtem cumprido compromisso que as-sumiu. Quando Jfi estava inteira-
mente concluído o túnel do Leme enada absolutamente faltava paraque fôsse entregue ao tráfego, de-sabaram algumas pedras do túnelde Real Grandeza, por onde tran-sita vam os carros da companhia.
E esta que sempre se opusera aoserviço simultâneo pelos dois tú-neis. porque nfio convlnha aos seusinteresses, encontrou entfio opor-tunidade, para abandonar o túnel
de Real Grandeza, fazendo o ser-viço só pelo do Leme, nfio se su-
Jeitando a executar naquele as re-
parações necessárias, que aliás sfiode pouca importância. A questfioJá foi levada aos tribunais".

UM BAIRRO A CRIAR-SE ..Pouca gente, na verdade, se in-teressava por Copacabana. Quan-do da inauguração do ramal daIgrejinha, em 1894, alguns acionls-tas criticaram a Companhia Jar-dim Botânico por estender a linhade bondes até aquele "deserto are-noso, sem habitações e cujo pro-gresso seria multo lento". Em re-latório, depois submetido à Assem-bléla Geral, os diretores da Com-
panhia, dr.- Salathlel Carneiro daCunha e cel. Malvino Reis reba-teram essas, acusações, argumen-tando:"E" incontestável que as duas
praias de Copacabana e Arpoadorsfio dotadas de um clima esplén-dido e salubre, beijadas constante-mente pelas frescas brisas do ocea-no, constituindo dois verdadeirossanatórios e por onde pode respirara largo a populaçfio desta capitalna estação calmosa, em que é in-felizmente dizimada por epidemias
periódicas e mortíferas. Elas Já ti-veram a consagraçfio da medicinaoficial e dos higlenistas. estabele-cendo ali o governo dois grandeshospitais".

Ssses hospitais eram o dos beribérlcos, localizados à boca -.lo TúnelVelho, do lado de Botafogo, e o daMarinha."A exceção de um outro prédiobom — continua o relatório os
demais sfio, na verdade, pequenase pobres choupahas.. E' um bairroa criar-se. Agora é que vfio tendocomeço as edificações, as melho-res casas se levantam, depois devendidos os lotes de terreno paraesse fim. Já se acha organizadauma companhia com capital sufi-ciente para edificar um clube deesporte e uma grande casa balneá-ria que, brevemente, dará comécoás obras".
. E concluindo:"Dentro de um lustre aqueles de-sertos de Saara — como o quallfi-caram — se converterão em gran-des povoações. para onde aílulrá,de preferência, a populaçfio dessacidade, na estação calmosa. devido

à salubndade e á amenidade deseu clima e à excelência dos banhosde mar. como se pratica nas cida-des balneárias da Europa".
O BONDE ELÉTRICO

A companhia a que se refere o re-latorlo seria â mesma Empresa deConstruções Civis do Alemão OttoSimon? E' possivel que sim. OttoSimon foi dos primeiros a.acreditar
em Copacabana. Comprou grandeslotes de terreno, & espera da valo-rizaçfio. Considerava-se um absur-do o empate de capital nos areals
de Copacabana, naquele vasto de-serto que tinha aqui e ali peque-nos oásis com nmendoeiras e ca-
juelros. uma ou outra casa de paua pique, moradas de gente pobre,pescadores na maioria.

Naquele tempo, o bonde elétri-co chegava até o Largo do Macha-do. A primeira linha tinha sidoinaugurada em 1889. O serviço detransporte de passageiras para osdemais bairros da zona sul era íel-to com carros de reboque, que de-sengatavam no Largo do Macha-do. onde havia uma grànáe cochei-ra. Atrelavam-se os burros. E aviagem prosseguia.
A inauguração dó bonde elétri-co roí um acontecimento sensaclo-

nal. Na sua crônica semanal dada "Gazeta de Noticias", Machadode Assis comentou o fato, deixando
traduzir o seu espanto. "Nfio ten-do assistido à inauguraçfto dos bondes elétricos deixei de falar nelesescreveu o grande escritor de "Brás
Cubãa". Nem sequer entrei em al-
gum. mais tarde, para receber asImpressões da nova tração e conta-las. Dal, o meu silêncio da outrasemana. Anteontem, porém. Indo
pela praia da Lapa num bonde co-rjum, encontrei um dos elétricos,
que descia. Bra o primeiro que «s-tes meus olhos viam andar. Paranfio mentir, direi que o que me im-
pressionou mais. antes da elétri-
cidade, foi o gesto do cocheiro. Osolhos do homem passavam por ct-
ma da gente que ia no meu bon-de. com um grande ar de superio-
ridade. Pôstò nfio fôsse feio. nâo
eram as prendas físicas que lhe da-\&m aquele aspecto Sentia-se nê-
le a convicção de que inventara
não só o bonde elétrico, mas a pró-
pria eletricidade..."

Copacabana ainda ficava multolonge. O bonde elétrico iri desen-
rolver aquele "deserto de Saara"
de que talara o relatório de Malvt-
no Reis.

BONS TEMPOS QÜE SE FO-
RAM... — .Vr.i-juric tempo,uma
paii'ihc custava 1S500 — Paga-
va-tc 20 mil réis a uma boa
corinfwira — Ot banho* dc mer

j ei*» \ s.'J'-",";-.'!'i-j *íl- ?5ír Si™iüJ?i3
j—¦ Em 1890, a população do Rio
1 de Janeiro nio chegava a tása"d«s 450 mil. 4.712 habitantes se
of-p-aihavam por todo o distrito
da Gávea, que abrangia, naque-
la éasxA, os bairros semideser-
tos do Leblon, de Ipanema, de

[Copacabana. Obsm*a-*o q\»e a
IGávea já era então um bairro3
(bastante desenvolvido. A antiga
! Sacopcnupan começa ai viver
rom a abertura do Túrai Velho.
depois que a Companhia Jardim
Boiânico inaugurou os ramais do
Leme e da igrejtnha.

A principio, o progresso veío
viado lenumente. caminhando
ao mttraa p*$m doa bwdmhos
de burro. O bairro era ua» vas-
ta areai cxm ptnea mat aber-ta*. Kio hsvta tlaasiasçfe-. Q*
beete dí-tralavam *!é Êê 4,3*5
da 'arde. .0» pfc* « -*****% ot
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por quilo de garoupa. O preço
da carne de vaca era Ç500 o
quilo, peso de primeira, sem
osso. Comprava-se um cesto de
cajus por 1$000. Uma penca dc
banana não custava mais que...
$200.

E as criadas? Uma boa cozi-
nheira ganhava entre 20 e 30
mil réis. E menina para tomar
conta de criança, recebia em
média 10 mil róis por mês.

Havia quem se queixasse da•carestia da vida! As#donas-dt-
casa discutiam na porta, com o
peixeiro, com o galinheiro, com
o homem do armazém! Eles vi-
nham trazer à porta do freguês
sua mercadoria!

Esse bom tempo não voltará
mais! Como tudo era diferente!

Naquele tempo só se tomava
banhp 'de mar a conselho do
médico. Os banhistas iam para
a praia de madrugada, antes de
sair o sol. As mulheres vestiam
umas roupas enormes de baeta
azul marinho, debruadas com
cadarços brancos (as mais ousa-
das usavam debrum vermelho,
o que dava mujto que falar).
As calças vinham até os pés,terminavam com uns babadi-
nhos também em debrum. Para
completar a indumentária, não
dispensavam as loucas do baeta
e os sapatos de corda ou de
lona.

As moças pegavam no braço
dos pescadores e tomavam o seu
banho. Tudo com muito respei-
to, olhe lá. Depois do banho,
todo mundo ia tomar um copo
de leite ao pé da vaca, num es-
tabulo que havia na rua Barata
Ribeiro. Custava $200 um copa-
zio de leite! *

Mas naquele tempo não. era
moda tomar banho de mar em
Copacabana. O balneário "chie"
da cidade ficava na praia de
Santa Luzia. Era o Boqueirão.
Na revista de Moreira Sampaio,"O Rio Nú", levada à cena, pelaprimeira vez, em 1-4-1897, háreferências aos banhos de mar
no Boqueirão, em duas quadri-nhas muito curiosas:.

"Os rapazes elegantes
Lá da rua do Ouuidor
E as raparigas galantes
Que só vivem para o amor
Para o calor -mitipar
Nc,*tq calmosa estação
Nunca deixam de tomar
Os banhos do Boqueirão."

OS BALNEÁRIOS
Já que tocamos cm banhos de

mar, é interessante notar que só
muito mais tarde, em 1909. *é
que a Prefeiura expediu regula-
mento sôbre o funcionamento
dos balneários cariocas, exigindo
para cada um deles pelo menos"uma sala ampla e arejada, des-
tinada a receber os afoga-
dos..."

O decreto exigia mais. Cada
balneário era obrigado a ter emestoque uma longa lista de "me-
dicamentos urgentes", a saber:
álcool de 40 graus, amônea lí-
quida, ampolas de éter sulfúri-
co, solução de cafeína e óleo
canforado para Injeções hipo-
dérmicas.

E ainda as seguintes "peças
de curativo e material cirúrgl-
co": abridor de bôen, tesouras,
pinças dc Laborde, mordaças
para manter a boca aberta, pín-céis para provocar vômitos, se-ringas de injeções hipodérmi-
cas, algodão hidrófílo, máquinaelétrica Paradin dc Gacff, ca-misolas especiais dc F-anclas, lu-vas de crina e escovas parafricções.

O horário dos banhos foi rc-
gulamentado depois, em 1917,
pelo prefeito Amaro Cavalcanti.
P'zia o decreto municipal: —'O banho só será permitido dc1 de abril a 30 dc novembro —
das 6 às 9 horas c das 16 às 18horas. E de l.o dc dezembro a31 de março — das fr às 8 ho-ras e das 17 às 19 horas. Nosdomingos e feriados, *havia umatolerância de mais uma horaem cada período"."As 

pessoas quc lizerem usodo banho de mar (especificavao art. 3.0) devem apresentar-socom vestuário am-opriado. guar-dando a necessária decência ecompostura, de acordo com asexigências da autoridade res-pectiva."
O art. 5.o

severo:

VISTAS — COPACABANA

Por êssc tempo, Copacabana
já era um bairro independente.
O decreto dc 5-8-1915, do pre-feito Rivadávia da Cunha Cor-
reia, criava o distrito de Co-
pacabana, desanexando o scu
território da Gávea. Seus limi-
tes estendiam-se, então, do Lc-
me até Ipanema.

O bonde elétrico dera um
impulso extraordinário ao bair-
ro. Havia, entretanto, muito o
que fazer.

Copacabana, nessa época, servia do
campo de pouso para os primeiros
aviões que apareceram no Rlo, tio
grande era a extensão da área nfio
odlílcada. Possuía um campo de pou-
so do 150 mu. x 6 mts. No notlclA-
rlo dos Jornais surge em 1913 um cor-
to Luclen Deneau pilotando uma apt-
relho Bleriot, com o qual fazia vcr-
dadclrns maravilhas. Deneau crnpol-
gou a cidade. Levantava vôo cm Co-
pacabana, vinha até o largo da Ca-
floca e depois voltava a Copacaba-
na. Uma do suas proezas mnis nota-
veis consistia em lazer a volta r.o Pilo
de Açúcar, passando o aparelho por
baixo do cabo. Era um sucesso. O
aviador Italiano Qlno San Fellce, que
aqui esteve em 1915, considerou Co-
pacabana um excelente campo dc
pouso, nao sô pela extensão arenosa
como pela boa visibilidade que oíe-
recia.

Naquele tempo, n decolagem de um
avilto era espetáculo emocionante.
Juntava-se sempre uma multidão pa-
ra ver o aparelho levantar voo. Em
abril de 1015, precisamente, foi tal o
ajuntamento que se fêz cm tomo do
aparelho de 8an Fellce, que íste aca-
bou atropelando uma criança na ho-
ra da decolagem.

MISSA. DO GALO NA
IGREJINHA

Que atrações poderia oferecer Co-
pacabana? Além da sensação pcrlô-
dica doa aviões, o que era tfio raro,
havia a missa do Galo na Igrejinha.
Jofio do Rio, o admirável repórter da
cidade, descreveu-a como sendo um
grande acontecimento popular I:

"Cerca de três mil pessoas (regls-
trou JoSo do Rlo) — pessoas do tô-
das as classes, desde a mais alta o
mais rica até a tn a 1 a po-
bre e a mais baixa, enchia aquele
trecho, subia promontório acima. !¦'.
o aspecto era edificante. Grupos de
rapazes apostavam aos berros subir A
igreja po!a rocha; mulheres em des-
vário salgavam a correr por outro
lado, patinhando a lama vlscosa. To-
dos os treJeB, tôdas as cores, ue con-
fundiam num amálgama formidável,
todos os temperamentos, tôdas as ta-
ros, todos oa excessos, bo, confundiam.
Quis notar o elemento predominante.
Num trecho havia mais pretas quo
soldados, Atlinntr logo, o dominio ora
de gento do serviço braçal. um pou-

co mais longe a tropa se fazia de ra-
pazolhos do comércio e, se dávamos
i-.m passo, outro grupo de mocinhas
com senhores conquistadores se noa
antolhava. Todo esse pessoal grl-
tava."

E continua:
"A Igrejinha estava toda Ilumina-

da exteriormente a luz elétrica. Do-
íionte de sua fachada lateral haviam
armado um botequim. A turba arfa-
va ali, prosa entre a bodega e o tem-
pio. Quando ou passei, porém, a bo-
dega fora devorada o bebida. Os cal-
xelros tinham trepado para os bal-
cões no desejo de apreciar a cena.
Fiz um violento esforço para entrar
na Igroja. A porta havia uma verda-
dolra luta c dentro ninguém so po-
dia mexer. Divisei apenas como Indi-
caçáo humilde do dia. um presépio no
lado esquerdo, um presépio com um
pano de fundo representando flelmen-
to um trecho do Cascadura, e estava
assim cmbobldo. quando de repente
estalou o rolo, n*ilo rápido e habitual.
Um sujeito apanhara uma bengala-
da, levantara o guarda-chuva, uma
menina gritara: "Nunca mais venho
á missa!" E no roldáo da tu roa me-
drosa, dc novo cal na ladeira, ouvln-
do os cocorleos, as clntfas c as graças
sórdidas."

Positivamente, -a missa do Galo na
Igrejinha náo era para grS-ftnos.

PROGRESSO
Pode dlzcr-so que o progresso dt

Copacabana foi quase instantâneo.
Ninguém acreditava em Copacabana.
Falava-so que o terreno náo ae pres-
tava para construções. Além disso,
havia o perigo das ressacas vlolontls-
simas.

Atacaram Pereira Passos quando o
crande prcfolto Iniciou os obras da
Avenida Atlântica. Mais tarde, ao
tempo da gostfío Paulo do Frontin
houvo nova carga contra os chama-
doa "reformadores apressados",

Um Jornalista investiu ferozmente
contra frontin, reclamando:

Aos famosos melhoramentos que
tim sido levados a cabo nesses últl-
mos anos, com rarns exceções tem
presidido o maior contra-senso. Os
areals de Copacabana, Leme, Vldlgal,
etc, 6 que tim merecido o» carinhos
dos reformadores apressados. NAo ta
compreendo que uma cidade v.i se es-
tender nôbro torras combustas e es-
tércls. ainda por cima açoitadas pe-
los ventos s pcrsegiilüsâ nú «uas vias
públicas peia fúria do mar alto, A
continuar assim, o Rlo do Janeiro Irá
por sepotlba, Angra dos Róis, Ubatu-
ba, Santos, Paranaguá, sempre pro-
curando as areias e os lugares onde o
mar so possa desencadear em ressacaa
mais fortes."

Copacabana, quem te viu • quem
to vil O artigo traz n data de ....
27-11-19201

era, todavia, mal*
Sao expressamente proibido iquaisquer ruídos e vozerias nnrraia e no mar, durante o pc-ríodo do banho."

E o parágrafo adiantava:
As transgressões serio puni-das com multas de 20*000 0ucinco dias de xadret."

Copacabana custou a pegar. É
?~. iscava muito longe. Em1916 o sr. Tobias Monteiro co-m,w^v2 
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Plano para escrever a
(Continua na 10a. pág.)liara ns escolas primarias pode-rao ser mais simples o econòmi-

cos, sem gabinetes especiais mé-
dico-dentárlos e auditórios, com4, 0 ou 8 salas de aula somente,
mais disseminados e cdificadns
nos locais de maior densidade
de população de 7 a- 9 anos. Manti-
dos os 30 Distritos educacionais,
deverá haver umn escola técnico-
secundária em cada um. Também
poderá ser construído um prédio
Sara 

jardim de infância em cada>.E, Será também conveniente
que, na construção dos prédiosdestinados às escolas técnico-se-
cundárias seja acrescido um pa-vimento para as bibliotecas po-pulares e cursos noturnos de
continuarão e aperfeiçoamento.
Igualmente nos prédios das es-
colas primárias deverá ser acres-
cido um pavimento para os
cursos noturnos de alfabetiza-
Ção de adultos.

CARREIRA DO PROFESSOR
MUNICIPAL

Estabelecido um tal sistema
de ensino que permitirá conduzir
ao curso normal elementos assim
formados, nada mais natural que•brir ao professorado municipal
novos horizontes. Aliás, essas
possibilidades poderão ser con-
cedidas desde já, respeitados nn-
turalmente os direitos adquiri-
dos pelos aluais professores, di-
retores e chefes não normalist-is,
exiglndo-se dos professores nor-'malistas diplomados pela Escola
Normal ou pelo Instituto de Edu-
cação os mesmos diplomas de
Faculdade ou Escolas sspeciali-
zadas, além dos indisüensávcis
concursos dc títulos. Uma per-
centagem das vaga;, havendo
conveniência para o sistema, po-
deria ser reservada- a elementos
estranhos, devendo ser providas
por concursos de títulos e Pro-
vas,.

O Início da carreira do 'pro-
fessor municipal será como pro-
íessor primário e após cinco anosde exercício poderá ser subdi-
retor ou orientador de ensino
particular primário ou técnico ou
professor de cursos de alfabeti-
zação de adultos. Se possuir enlão
diploma de Faculdade do Filosofia
oficial, da E. N. de Educação
Física-, de Educação Musical ou
Artística oficial ou da E. Téc-

nica Nacional, poderá ser pro-
íessor secundário, especializado
ou técnico ou de curso de aper-
feiçoamento de adultos. Após dez' «nos de magistério, o professor
primário, o especializado ou o
orientador poderão s-. diretores

rte escola- ou centro educativo, ou
técnicos de educação, primária ou•espcdallzndu. Os professores se-cundôrios ou técnicos podprâoser diretores de escolas técnico-
secundárias; os de cursos da adul-
tos, diretores dos mesmos. Após
quinze anos de magistério, dire-
tores de escolas primárias, do
centros educativos e técnicos ds
educação poderão ser chefes de
D.E. Os de escolas técnico-se-
cundárias o de cursos d_- adultos,
chefes de grupos dos mesmos. Os
professores de curso normal serão
escolhidos entre os professorestéenieo-secundários, do adultos,
especializados, diretores de esco*
la, técnicos de educação. . Tan-
to ns transferências de cargos co-
mo os acessos serão sempre me-
diante concurso de títulos. As
remoções, como no primário, de-
verão obedecer também a uma-
classificação.

ÓRGAUS E INSTITUIÇÕES
CULTURAIS

O desenvolvimento cultural do
Rio competirá ao Departamento
de Cultura, em qu_ será transfor-
mado o atual Departamento dc
História e Documentação. As
atividades culturais complemen-
tarno o Sistema. Compreenderá
o D.C. os Serviços dc- Documen-
tação (Arquivo histórico, etc);
de Bibliotecas (Biblioteca Muni-
cipal, Biblioteca- de Educação,
bibliotecas populares); de Museus
(Museu da cidade, do Teatro Mu-
nicipal, de Folclore, etc); de
Patrimônio Histórico e Artístico-
do Rio de Janeiro; dé Expansão
o Intercâmbio Cultural; de Pu-
blicações (infantis, escolares, po-
pulares e culturais); de Rádio c
Televisão, de Cinema e do Tea-
tro (populares e culturais).

REORGANIZAÇÃO DA SE-
CRETARIA GERAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

A S.G.E.C. compreenderá
além dos Serviços de Expediente
e Administração e do Gabinete,
o Conselho de Educação e Cui-
tura e o Instituto de Pesquisas
Educacionais, os Departamentos
de Educação Primária, de Edu-
cação Técnico-Profissional e de
Educação de Adultos: o Instituto
de Educação e a U.D.F.; o De-
partamento de Práticas educati-
vas e instituições; escolares; o
Departamento de Assistência ao
educando; o Departamento de

Êrédios 
e apa-relhamehtos e o

iepartamento de Cultura.
Ao Conselho de Educação e

Cultura, constituído de dez iriem-

CULTURA
DA SERINGUEIRA
NO ESTADO
DE SÃO PAULO
Com destino h Custa Rica, on-

de farão um curso intensivo sô-
bre a cultura da seringueira, na
Estação Experimental de Turri-
alba, do Instituto lnteramerlcano
de Ciências Agrícolas, viajaram
pela "Braniff", os agrônomos
•Toãrf .Taco Hoelz e José Bardauil,
chefe e assistente, respeclivamen-
te, da Seção" de Seringueira do
Departamento da Produção Ve-
getal do Estado de São Paulo, Os
dois técnicos da Secretaria da
Agricultura viajam em gozo de
bolsa do estudos concedida pelo
Ponlo IV,

bros escolhidos entre ex-secre-
tários-gerais, ex-diretores de De-
partam-snto, os Institutos e esco-
ias, ex-chefes de Distritos, Servi-
ços e superintendentes de ensino,
caberá organziar regulamentos e
instruções, programas de ensino,
normas para remoção, transfe-
rèncias e acesso do professorado,
apreciação de livros, publica-
ções ou de trabalhos a serem pu-
blicados, etc.

Ao Instituto de Pesquisas Edu-
cacionais caberá o estudo das
condições de aprendizado e sua
verificação, organização de pro-
vas, apreciação estatística etc

Os Departamentos de Educa-
ção Primaria, Técnico-Profissio-
nal, de Adultos e o I.E. mante-
rão a organização atual adapta-
da- ao Sistema. A U.D.F., além
das faculdades atuais, terá as es-
colas de educação física, musica]
e artística, de teatro e o Insti-
tuto municipal de Belas Artes. O
atual D.E.C. passará a consti-
tuir o Departamento de Práticas
educativas e instituições escola-
res com os órgãos já indicados,
inclusive, os eCntros educativos. O
D.S.E. passará a constituir oDe-
partamento de Assistência ao
educando, com os Serviços já re-.
feridos, O D.H.D. constituirá o
Departamento de Cultura, com os
Serviços já referidos. O D.P.A.
atual, além do estudo, encarre-
gar-se-á da construção de pré-r
dios e do aparelhamento dos es-
tabel-clmentos escolares,

(Da tese apresentada pelo pro-
fessor Nelson Costa ao II Con-
gresso Pro-Autonomia e Reivin-
dica-ções do Povo Carioca)

A guerra do "champagne"
não acabou ainda

DAR1S — Recomeçou a guer-
ra -do ehnmpagnc entre a

França o a Grã-Bretanha de
um lado e Espanha de outro.
Tratn-se cie uma guerra de há
muitos anos e que se desen-
volve através do processos
realizado!, pela major parte em
Londres cujos tribunnis ío-
ram escolhidos pelo 'Institut
National des Apellations", no
nome de doze conhecidos pro-
dutores franceses, para impe-
dir a venda na Inglaterra de
um vinho espumante espanhol
que a "Costa Brava Winn
Company" vende com o nome
de "chamoagne".1

Trata-se de grandes Interes-
ses porque a Grã-Bretanha,
que compra 4 milhões de gar-
rafas por ano, é o melhor
cliente da Franca com os Es-
tados Unidos, a Bélgica, a Itá-
lia, a Venezuela, a Sulca, o
Canadá e a Alemanha. Atual-
mente, numa produção do
cerca de 50 milhões de garra-
ias por ano, venderam-se no
exterior mais ou menos 15 mi-
lhões. A posição francesa to-
davia, sofre um prejuízo por-
que existem no mercado ou-
tros vinhos espumantes que
custam menos e são outrotan-
to bons. Portanto os france-
ses não defendem a "quali-
dade" mas o "nome" obser-
vando que o "champagne" so'
íaz na Champagne como o
Cognac em Cognac, o "asti"
em Asti, o porto em Porto e
o marsala em Marsala.

Por isso os grandes produ-
tores dc Rcims, Epernay, Ay,
Arcy-sur-Aube, "C h â t e a u*
Thierry agitam-so para de-,
fender seus previlégios. Com'
uma verdadeira revolução que
desde 1905 durou até 1927
conquistaram o direito de cha-
mar champagne seu vinho em-'
bora o espumante se fabrique
também em outras regiões da
França sobretudo na Turenne.
Outros países produzem espu-
mantes como a Itália, por
exemplo, que se'fabrica em
Asti e se vendem no exte-
rior com o nome de "Asti es-
pumante" enquanto a Espa-
nha, os Estados Unidos e a
Rússia vendem com o nome de"champagne" o vinho espu-'mante fabricado na Costa
Brava, na Califórnia c no
Caucaso.

O "champagne" atual, aliás,
não é o mesmo vinho que se
produziu nns mesmas terras
até o XVIII século, um vinho
rosado multo fermentado. Um
bencrtjctiiio, Don Pierre Perlg-
non (1038-1715) achou o rncio
de diminuir a fermentação ex-
cessiva, e obteve uma cor dou-
rada muito mais bonita. Era
o guarda da adega da Abba-
dia de Hantvillers, gostava de
beber e entendia de vinho.
Conseguiu portanto um llqui-
do claro, írisante que conser-
vuva a espuma, o disciplinou
o estouro das garrafas colo-
cando-as nas adegas que êle
mandara construir, muito pro-
fundas, e a temperatura cons-
tante. Em seguida, teve a idéia
de misturar os vários vinhos
até mesmo de anos diferentes
obtendo outro vinho com câ-
racteristicas peculiares. 

'
¦ Inventou-so assim o "cham-
pagne" atual, vinho "fabrica-
do" conforme regras estabe-
lecidas por lei mas cujos pro-
dutores têm cada um seu se-
grêdo no que se refere às do-
ses das misturas e do açúcar
para fabricar o "demi-sec"
o "sec" ou o "brut". O
novo vinho teve grande êxi-
to. Tornou-se o vinho da
aristocracia da Europa que
nâo apenas quis imitar
Luis XIV que o apreciava
muito, mas também porque
aquele' ora mesmo um vinho
de alta classe. O "champagne"
virou riqueza nacional, "ouro
cm garrafa" e as exportações
começaram .quando as cortes
da Prússia e da Inglaterra se
tornaram freguesas da Fran-
ça. Alguns astutos industriais
aproveitaram a situação com-
prando o vinho branco co-
mum nas regiões onde era-
mais barato e misturando-o
com aquele local, fabricavam"champagne' de baixo custo
que se vendia a preços astro-
nômicos. Os velhos fabrican-
tes denunciaram entjio a frau-
de a pretenderam que se esta-
belecessem com decreto de lei
os limites de terreno produtor
de 'champagne"; nasceu assim
um conflito.

Os produtores da Região do
rio Mame queriam excluir o
departamento ao oAube da zo-
na autorizada e os homens po-
liticos para nãp prejudicar

ninguém titubeavam. Em mar-
ço de 1911 (VI ano do coníli-
to) o povo de Bar-sur-Aube
assaltou o município c levan-
tou uma bandeira vermelha;
saqueou os arquivos, incen-
dioti nn praça os documcnlos
referentes aos impostos; ope-
rários e camponeses constitui-
ram os chamados "regimentos
de ferro" e prepararam-se pa-
ra assaltar os centros viníco-
Ias do Marne. Estes respon-
deram formando as suas müí-
cias c saqueando as adegas
dos fabricantes cúmplices dos
adversários.

Assim 400 hectolitros de vi-
nho acabaram nos esgotos em
Hantvillers onde se combateu
atrás de barricadas de toneis;
em Dizj-Magenta quebraram-se 230.000 garrafas de vinho
fino e na fachada de certas
fábricas a palavra "champag-
ne" substituiu-se por "petró-
leo'. O governo teve de man-
dar soldados tutelar militar-
mente as adegas. Em abril do
1911 verificou-se àquela quose chamou a "São Bartholo-
meu dos vinhos". As firmas
suspeitas do ser mais ou me-
nos favoráveis aos produtores
do Aube foram denunciadas
aos camponeses com uma cruz
branca marcada na sua porta;estas firmas, sitiadas assalta-
das em choques violentíssimos,
entre nós de vinho derrama-
do. foram no fim incendiadas.

Para solucionar o problema,
o Parlamento propôs' criar no
departamento do Aube un^"champagne" de 2.» categoria
mas os interessados nâo acci-
taram e em junho de 1911, ro-
voltaram-se. Proclamou-se o
estado dc sítio pelas autorida-
des e os vendedores respon-
deram recusando-se a vender
o pão e outros gêneros a\i-
mentidos aos soldados. No iní-
cio da primeira guerra mun-
dial, em agosto de 1914, o con-
ílito não acabara ainda mas a
guerra provocou uma trégua
temporária entre os campo-
neses do Marne e do Aube
cujos vinhedos se transforma-
ram em campos de batalha.
No fim da guerra o governo
saiu-se da questão - ao in-
cumbir os tribunais da reso-
lução das pendências. "A era
das demonstrações nas ruas
acabou-se, começa aquela dos
processos" declarou um mi-
nistro..

E os processos' começaram.
Em 1927 um arbitrado do se-
nador Edouard Bartre con-
cluiu a longa série de dispu-"

PRÊMIOS
PARA REPORTAGENS
SOBRE BRASÍLIA
SAO PAULO. 19 — Um pré-

mio no valor de cem mil cruzei-
ros o outro' de cinqüenta mil cru-
zeiios íoram instituídos pela fir-
ma Martin! Rossfr para serem cn-
tregues aos jornalistas autores
das duas melhores reportagens
sôbre as festividades de inaugu-
ração da nova Capital. As repor-
tagens serão julgadas apenas pe-
lo seu texto. Os candidatos deve-
rão inscrever-se até o dia 15 de
maio enviando para tanto recor-
tes de seu trnballio à Associação
Brasileira de Imprensa. (AN)

tas. Barthc tinhn um slogan:
Existem duas civilizações
àquela do vinho c a outra,
Como o departamento do Au-
bo também produzia cham-
pagne há muitos anos, êle re-
solveu que esta região per-
tencia à mesma "civilização"
do Marne e tinha dc se in-
cluir, peio menos parcialmcn-
te, na zona autorizada a fa-
bricar champagne.

Esta zona, que não tem con-
tinuidade mas que se compõe
de .terrenos separados, com-
preende 8.500 hectares no dc-
partamento do Marne, 2.000
naquele do Aube o 500 no
Aisnc. No conjunto represen.-
ta 1% dos vinhedos franceses.
As adegas têm às vezes uma
profundidade de 40 metros
num terreno que parece giz;
são galerias compridíssimas
do 200 km. no conjunto. O ar-
bitrado do Barthc conseguiu
pôr fim aos processos entre
produtores mas não às írau-
des. De vez em quando os pro-
dutores mandam para o exte-
rior um vinho nao conformo
às leis e os processos conti-
nuam contra os fabricantes
estrangeiros que chamam"champagne" seu espumante.

A França é particularmente
enérgica em proteger suas in-
dústrias e seu comércio, Spo
freqüentes os protestos contra
os fabricantes estrangeiros
que vendem seus produtos,
sobretudo queijos, vinhos e li-
cores, com nomes franceses.
Agora a alfândega francesa
proíbe a passagem dos vagões
de "champagne" espanhol que
se dirigem a Inglaterra, en-
quanto, por represália, certos
bares organizaram a boicota-
gem do Whisky escocês.
(ANSA).

IX SALÂ0 PAULISTA
DE ARTE MODERNA v
SAO PAULO, 19 — Foram

marcadas as datas referentes ao
IX Salfio Paulista de Arte Mo-
derna, que será inaugurado ofi-
cialmente a seis de junho de 1960
nos salões Almeida Júnior dn ga-
lerin Prestes Maia. As inscrições
oncerram-se no dia 22 ns sede
dd Serviço de Fiscalizaççâo Ar-
tistica e a entrega dos trabalhos
será feita de 23 a 30 de abril. —
(AN)

MUDANÇA DA CAPITAL...
(Continuação da IT.1 página

para proceder ao estudo da
localização da nova capital.

§ 2* — O estudo previsto uo
parágrafo anterior será enca-
minhado ao Congresso Nacio-
nal, que deliberará a respeito,
em lei especial, estabelecerá o
prazo para o inicio da delimi.
tação da área a ser incorpora-
da ao patrimônio da União.

§ 3" — Findos os trabalhos
demarcatórios, o Congresso
Nacional resolverá sôbre a da-
ta cm que se efetuará a mu-
dança da Capital.

§ 4° — Efetuada a transfe-
rência, o atual Distrito Fede-
ral passará a constituir o Es-
tado da Guanabara".

Atendendo ao mandamento
constitucional, o Congresso Na-
cional elaborou e o Sr. Presiden-
te da República sancionou as leis
nos. 1.803. de 5 de janeiro de ..
1953, o 2.874,. de 19 de setembro
de 1956. '

Depois de aproximadamente 70
anos da determinação constituem-
nal de 1891 e com uma vivência
mudancista de quase século e
meio, o Brasil executa a reallda-
de que o desafiou "ad aeternita-
tem", como se acolhesse a qua-
lificação de Ortega y Gasset, no
intróito da "Rebelião das Mas-
sas"

"Há, sobretudo, épocas em
que a realidade humana, sem.

Íire 
móvel, se embala em ve-

ocidades vertiginosas. Nossa
época é desta classe, por
que é de ascensões e descl_
das".

(Do parecer do Senador
Jefferson de Aguiar).
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20 CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 do Abril de 1900
noiTE
ÀRPKIi - .17-4024 - -Waldir Cal-

mon e seu Conjunto".
AV BON GOURMET — "Murlllnho e

o Quarteto de U. Maria".
BACÁHAT — "Plano do Chuca-Chu-

ca c Cliil no Acordeon".
BOm: PLAZA — (Avenida Prado

Júnior, n<>, HâB) — 67-18170 — "Boi.
aas Da Velhacip",

CANGACEIRO — "Marisa, com RI-
bnmnr e Tio Moreno ao Piano".

CLUBE 3t — 37-4700 — "Paris no
Hlo".

CIRO'S — 37-1191 - "Música e Dan-
Ç«".

DMNK — "Djalma Ferreira e seu
Conjunto". — (Apresentiç&o de
Passista e Hitmlstas). '

FREDS — 57-0789 — "Ary Barroso
— "Os Quindins De Vaya".

Iff-FI — (Avenida Princesa Isabel —
à partir das 17 horas: — "Música e
Dança". — Dia útil sem Couvert
e sem Consumação..

IA BOHtME — (Avenida Nossa Se-
nhora de Copacabana, n°. 14 — Le-
me). — "Roslnha Lorence io vio-
13o de Arlindo Borges". — _!Reser-
va 37-5016).

ti A GRIFFE — 67-7G11 — "Dora Lo-
pes".

MAXIM'S — 37-0014 — "Danças e
Música* — (com Arl Mesquita ao
plano).

P. BLANCA — (Praia Vermelliio —"Alvlnho c seu Conjunto".
NIGHT AND DAY — 42-7119 — "Ho-

llday In Spain". — (ProduçSo de
Carlos Machado).

NOVO MUNDO — "Jantarei Musica-
dos".

SACHA'S - 37-6208 - ""Sacha e seu
Conjunto" — (com Murlllnho de
Almeida, Mino Barros e George
Grcnn).

TUDO AZUL - "Américo ao pia-no",
TEATROS
TEATRO DK BOLSO — 27-3122 —"Esquina Perigosa" — (de Pries-

tley, pela Companhia de Aurimar
Rocha).

TEATRO GINÁSTICO - 42-4521 -"Romanoff B Julieta".
TEATRO DULCINA — 32-3817 — "O

Carrossel Do Casamento" — (com

Laura tluarez e Odilon Arevedo).
TIÍATRO COPACABANA - 87-S10Í

"O Mambembe" — (de Artur
Aievodo, pelo "Teatro dos Sete").

TEATRO TABLADO - 26-1355 — (re-
cliailo),

TEATRO JA/1DEL - "O Rio Em
Strlp-Tease".

TEATRO CARLOS GOMES - 22-7581
"Vai Que t Mole".

TEATRO TIJUCA — 28-1039 - (F«
<;.inin i,

TEATRO MESBLA - 22-7622 — "Sa
xy".

TKATRO MAISON DF. FRANCE -
52-8670 — "Romance Do Vilela" —

TEATRO RIVAL — 22-2721 — "Eu
Sou O Espetáculo".

TEATRO RECREIO — 22-8164 — "O
rilho De Deus".

TKATRO SERRADOR - 42-6443 -
(Fechado).

TEATRO SAO JORGE — 43-0031 -"Society Em Baby-Doll".
TEATRO SANTA ROSA DE LIMA -

28-2851 — "O Pássaro K A feltlcel-
rn" (com "Os Duendes"). — Aoi
s.tbados e domingos As 16 horas. —
(Rua Voluntários da Pátria, n*.
110).

TEATRO DE ARENA - "A Farsa Da
Esposa Perfeita".

TEATRO DA PRAÇA — "Cândida"
(Reservas, dia, 32-3803 — A nol-

te, 37-3709. — As quartas, quintas,
sextas, sábados e domingos).

TEATRO ZAQUIA JORGE — (Ma-durelra) — "Devagar Eu Chego
Ld".

TEATRO REPÚBLICA — "A Força
Do Perdfio" — (de Castro Viana).

PARQUES & DIVERSÕES
TIIIANYI — CIRCO HÜNGARO -

(com "Folias Mágicas De 1960") —
Avenida Presidente Vargas.

CINEMAS
LANÇAMENTOS
"MCrSÍCA INOLVIDAVEL" — com

Libertad Lamarque — Yma Sum-
mác — Aniálla Rodrigues. — Colo-
rido. — (ProduçSo mexicana)."O AMOR PODE SER VENENO" -
eom Sabina Sesselmann — Willy
Birgel — Joachim Fuchsberger. —
(ProduçSo alcmS).'O HOMEM DE PALHA" — com Pie-
tro Gormi — Lulsa Delia Noce —

CARTAZ BE ROSE
2.° Caderno

Franca Betioja. — (ProduçSo lta-
liana).

A ÚLTIMA CAMINHADA" - com
Mlckey Rooney — Allan Bunce —
Frank Conroy, — (ProduçSo ame-
ricana)."NO LIMIAR DO INFERNO" - com
Dolores Mlchaels — Neville Brand —
Patrícia Owens. — (ProduçSo ame-
ricana).

REPRISES
& CONTINUAÇÕES -
"MATEMÁTICA (ti AMOR 10" - com

Susana Freyre — Alberto Ruschcl
Heloísa Helena. — Colorido. —

(ProduçáO nacional)."E O SANGUE SEMEOU A TERRA"
com James Stcwart — Rock

Hudson — Julia Adams. — Colori-
do. — (ProduçSo americana)."CACARECO VHM Al" — com Os-
carlto _ Cyll Fnrney — Odete La-
rn. — (ProduçSo nacional)."TONKA K O BRAVO COMANCHE"

com Sal Mlneo — Jcromo Cour-
tiaivl — Rafael Campos. — Colori-
do). — (ProduçSo americana)-COMEÇOU COM UM BEIJO" — com
Glenn Ford — Debble Reynolds —
Eva Gabor. — Colorido. — (Pro-ducSo americana)."OS DEZ MANDAMENTOS" — com
Charlton Heston — Yul Brynner —
Yvonne De Cario. _ Colorido. —
(ProduçSo americana)."ESCRAVOS DA AMBIÇÃO" — com
Glenn Ford — Ida Lupino — Gig
Young. _ (ProduçSo americana).

"ASSIM ESTAVA ESCRITO" _ com
Lana Turner — Walter Pidgeon —
Kirk Douglas. — (ProduçSo ame-
ricana)."SE A CIDADE CONTASSE" _ coinKva Wilma — John Herbert — Os-mano Cardoso.' — (ProduçSo naclo-
nal).

CINELANDIA
CAPITÓLIO - 22-6768 - "Jornais"
r,^;J^£enh01" — "Curiosidades".
IMPÉRIO — 22-9248 - "Escravos DaAmbiçSo".

•Co.

'A-ultima Ca-
- "No Limiar

tica 0,
"O Amor Pode

METRO-PASSEIO - 22-6400
meçou Com Um Beijo"

ODEON - 22-1308 -
mlnhada",

PALÁCIO - k?2-0S35
Do .Inferno".

PATHt - ;2-S701 - "Matemática 0,
Amor 10".

PLAZA — 22-1097
Ser Veneno".

RI VOL/ — "Paris Music-Hall".
REX — 22-6327 - "E O Sangue Se-

meou A Terra". ,
V'JÓR,Ax.T 42-!1020 - "Cacareco

Vem AH".
CENTRO
CINEAC TRIANON - 42-6024 _ (A

partir cies io horas da manha) -"Se A Cidade Contasse".
COLONIAL -- 42-1318 — "Tonka E OBravo Comanche".
FLORIANO - 43-0071 _ "O MonstroSanguinário".
IDEAL - 42-1218 - "RessurroiçSo".
ÍRIS — 42-0763 —
MARROCOS - 22-7970 _ "Arara Ver-melha".
PRESIDENTE ~ 42-7128 - «E O San-

gue Semeou A Terra"
POPULAR — 4S-1834 — 

"
RIO BRANCO — 43-1639 - "Materna-

tica 0, Amor 10".
SAO JOSÉ - 42-0592 - «Escravos DaAmbiçSo".
ZONA SUL
ART-P/IL/ÍC/O - 57-2705 - "Mate-

mática 0, Amor 10".
ASTÓR1A - 47-0466 — "O Amor Po-

de Ser Veneno".
ALASKA — (Copacabana) — "A Cl-tima Caminhada".
AZTECA — 45-6813 — "Tonka E O

Bravo Comanche".
ALVORADA — 27-2936 — "Assim Es-tava Escrito".
BOTAFOGO.— 26-2250 - "A Última

Caminhada".
CARUSO-COPACABANA — 27-5150 —"Música Inolvitíável".
COPACABANA — 57-5134 — "E O

Sangue Semeou A Terra".

FH?R,£A, ~ 37-7HI - "° HomemDe Palha ,
FLORESTA _ 2C-6Í57 - (FechadoPara Reformas).
GUANABARA — 26-0330 — "Vli-cm

Ao Centro Da Terra".
IPANEMA - 47-3806 - "Escravos Da

AmbiçSo".
LEBLON - 27-7803 - "A ultima Co-
mlnhada". ,

METRO-COPACABANA — 37-9808 -"Começou Com Um Beijo".
MIRAMAR — (Leblon) _ "E O San-

gue Semeou A Terra".
NACIONAL - 20-6072 - "Materna-

tica 0, Amor 10".
ÓPERA _ (Praia de Botaloso) -"Os Der. Mandamentos".
PAX - 27-06J1 — "Começou Com

Um BMjo".
POLITEAMA _ 23-1143 - "Tudo

Azul",
PIRAJA — 47-2638 — "Suplício De

Uma Palxflo".
RIAN — 47-1144 — "Cacareco Vem

AH".
RICAMAR — 37-9932 — "Começou

Com Uin Beijo".
RIVIERA — (Copacabana) — "Ma-

temática 0. Amor 10".
ROYAL — (Copacabana) — "O Amor

Pode Scr Veneno".
ROXY - 27-8243 — "No Limiar Do

Inferno".
SAO LUIZ — 25-7Í5Õ - "E O San-

gue Semeou A Terra".

ZONA NORTE
"Materna-ART-PALACIO-T7./UCA _

tica 0, Amor 10".
AMBRICA -- 48-4510 - "A ultima

Caminhada".
AVENIDA — 48-1667 — "Os Corrup-' tos".
CARIOCA — 28-3178 — "Cacareco

Vem Aí!".
ESKYE-TUUCA — 2£-5513 — "No

Limiar Do Inferno".
ESTACIO DE SA — 32-2023 — "A

Loi Da Montanha".
FLUMINENSE —28-1404 — "O Pira-

ta Sangrento".
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ÚLTIMA OPORTUNIDADE
para ver a famosa peça de '•suspense"

e mistério"A RATOEIRA"
De AGATHA CHRISTIE

REPRESENTAÇÃO DO

TEATRO DO RIO
8 anos em Londres — 8 meses no Rio

< semanas em SSo Paulo

no TEATRO SÃO JORGE
Rua do Catete, 338 — Reservas: 45-9091

HOJE, ás 16 e às 21 hs. — CLTIMAS SEMANAS

Livros Usados
Compram-se, avulsos eu coleções.

Atende-se a domicilio. Rua Sio
Joté, 66-A. Tel»; 42-9798 a 42-2917

INVENTÁRIOS
Entregue \ responsabilidade de uma firma comercial espeelallxada.«om,competente» profi»»ionals. Financiamento - Orlentaçáo sejura.

IMÓVEIS - COMÉRCIO E ADMINISiRAÇÃQ
SANTA RITA LTDA.
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MADRID - (TIJuea) - "E O Sangue
Semeou A Terra",

MARACANÃ — 48-1010 — "Falta Um
Para Vingar",

MARIANA — 28-1337 — "Aconteceu
Em Monte Cario".

METRO-TIJUCA — 48-0070 - "Come-
cou Com Um Beijo".

OLINDA — 4S-1032 _ "O Amor Po-
dc Ser Veneno".

SANTA ALICE — 38-0003 — "E O
Sangue Semeou A Terra".

SANTO AFONSO — (Tijuca) —"Os Paladinos De França".
TIJUCA — 48-4518 — "Pintando O Se-te".
SUBCRBIOS
ART-PALACIO-MEYER _ (Ex-Es-

kve) — 20-6704 - "Matemática 0.
Amor' 10".

ABOLIÇÃO - (Largo da AboliçSo) —"A ultima Caminhada".
ALPHA — 20-8215 — "Os Trts Mos-

queteiros".
BANDEIRANTES — 20-3262 —
BRASÍLIA — (Largo da Aboliçilo) —"Começou Com Um Beijo".
BRAZ DE PINA — .10-3480 - "O QueOs Palj Desconhecem",
BARONESA — (J; P. A. 623) — "O»

Três Mosqueteiros".
BELMAR — (Engenho de Dentro) —"Pintando O Sete".
BENTO RIBEIRO - "O Fantástico

Homem Que Desaparece".
CAMPO GRANDE — (C.G.R. 828) —

"Testemunha Dc Acusação".
CACIIAMBY — 40-8401 — "Um lio-

mem Contra O Destino".
CAIÇARA — "Nn Rota Dos Proscrl-

tes".
CARMOLY — (Vila tia Penha) —"Vidas Separadas".
COIMBRA — "Balonetas De Aço".
CENTRAL - 30-3052 — "Minha Von-

tnde t Lei".
COLISEU — 20-8733 — "E O Sangue

Semeou A Terra".
ENGENHO DE DENTRO — 20-4136 -
ESPERANÇA — "A Escondida".
GU ARACI — (Rocha Miranda) —"Matemática 0, Amor 10".

HERMIDA ~ (Bnnfu-401) __ "Tarran
K A Tribu Nagasú".

IAIPERATOR _ (Meyer) _ "No LI-mlnr Do Inferno".
IRAJA - 2&-M30 _ "A Ponte Do Rio

Kwal".
LEOPOLDINA - (Penha) - "Indo-

lo D.> Cristal". '
MADUREIRA _ 20-8733 - "Escravos

Da Amblçáo".
MARAJÁ — 28-7334 —
MAU A — 30-5036 — "Folias Dc lloi-lywood",
MASCOTE — 23-0411 _ "O Amor Po-de Ser Veneno".
MELLO - 30-3077 - "A Espada E Acrui".
MEYER — 23-1222 — "Tonka E OBravo Comonchc".
MONTE CASTELO — 20-8250 -"Amantes Em Ferias",
JídÇA BONITA - (Padre Miguel) -"Párias Da Vida".
MURIAK _ (Hlglenôpolls) — "Fes-

tlval Do Filmes". — (Um Por Dia).
ORIENTE - 30-4131 -
PARA TODOS - 20-5101 - "Mate-

mática 0, Amor 10".
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS _ "Eu

Chorarei Amanha".
PALÁCIO SANTA CRUZ — "Os

Amores De Don Juan",
PALÁCIO VITÓRIA — 48-1071 -'Bandeirantes Da Fronteira".
PARAÍSO — 30-1060 — "Tonka E OBravo Comanche".
PENHA — "Tonka E O Bravo Co-

manche".
RAMOS — 30-109-1 — "O Amor PodeScr Veneno",
REGÊNCIA — (Cascadura) — "Ma-

temática 0. Amor 10".
REAL — 29-3467 — "Prisioneiro Do

Rock".
ROULIEN — 49-5691 — "O Signo Do

Zorro".
ROSÁRIO - 30-18S9 — "Tonka E O

Comanche ".
SANTA CECÍLIA - 33-1823 — "Ton-

ka E O Bravo Comanche".
SANTA HELENA — 30-2666 - "Ton-

ka E O Bravo Comanche".
SANTA CRUZ - "Escravas Dc Car-

tago".
SAO PEDRO — 30-4181 - "Materna-

tica 0, Amor 10".
SENADOR CAMARA — "Dois Desti-

nos Se Encontram".

VAZ LOBO - 20-0100 - "Cavaleiro»
Da Bandeira Negra",

GOVERNADOR
ITAAIAR — 133 — "Honra A Um Ho-mem Mau".
JARDIM — 46 —
NITERÓI
CASSl.vo - (Icarai) _
CENTRAL - 3S07 - "Guendallna".
r.DhN — 6285 - "A ultima Caminha-

da". .
GRILL — (Niterói) —
ICAHAI — 3346 — "O Jogo Dcclíl-

vo".
IMPERIAL - 3720 - "O Parceiro De

Sntanaz".
ODEON-NITERÓI — 3-2707 — "Noite

De Núpcias",
SAO BENTO — (Niterói) — "Come-

çou Com Um Beijo".
SAO JORGE - 2-2934 - "Materna-

tica 0, Amor 10".
ESTADO DO RIO
AZUL — (Nilópolis) _
GLÓRIA — (Sâo Jo,1o dc Merltv) —"Cavaleiros Dn Bandeira Ne«fa".
IGUAÇU — 13 — "O Vampiro Da

Nolt'>".
IMPERIAL - 3720 - "Balas Que N.ioErram".
NILÓPOLIS - 2927 - "O Engraxa-

te".
SAO JORGE — (Olinda) — "Tudo

Azul".
VERDE — 48 - "Clima De Vlolên-

cia".
CAXIAS
CAXIAS — "Tudo Pelo Teu Amor".
PAZ-CAXIAS — "O Príncipe Lcndá-

rio".
POPULAR — "Época Sem Lei".
PETRÓPOLIS
tRT-PALACIO - "A Espada K A

Cruz".
BOGARI _ "A História Do Meu Pas-

sado".
CAPITÓLIO - "Ilha Das Almas Sei-

vagens".
D. PEDRO - 3400 — "Lancciroa Datndla".
PETRÓPOLIS - "Cigana Espanho-

nÍES RIOS
REX — "A Casa Das Trís Meninas".

TROS

CASAMENTO
NO EXTERIOR — 30 dias — Oaran-

tia de seriedade — Consultas grátis— 10 às 12 - 15 ás 17 ha. — Av. 13de Maio, 23, sala 715-16. Ed. Darke —
42-0282 — Dr. LEITE. 1509J

AV. RIO BRANCO, 131 - 15.» — GRUPO 1504 — SEDE PRÓPRIA
TELEFONES: 22-9445 — 42-4546

1165

ESTOFADOR
LOPES

Móveis estofados — Fabrico e reformo -- Sofás, poltronas, su-
mier — Bergers, colchões de molas — Almofadas e demais ser-
viçbs do ramo — Seção especializada em cortinas e capas —
5erviço rápido e garantido — Atende em qualquer partecomento sem compromisso. Mostruário variado

RUA BARÃO DE MESQUITA, 1.025-A - TEL. 38-8648
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TERNOS USADOS"
Compro a domicilio —- Pago por um terno ate CrS 2.000,00Compramos TAMBÉM roupas usadas de senhoras

TINTURARIA ALIANÇA
Av. Mem do Sá, 103 Telefones: 22-4846 c 52-7964

10236

Letreiros Luminosos
Fornecemos "croquis" c orçamentos — Exe-

cutamos com rapidez. Facilitamos o pagamento.— PROPAGANDA SINO S. A. — Avenida Rio
Branco, 128 ~ 15.° andar — Telefones 22-1913
(rede interna) . 42-5873 . 42-5585 e 42-7968.
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ESTADO DA
GUANABARA Teatro Municipal Dlrtçio da Cnmloio

Artittlr* e Cultural

CONDICIONADOR DE AR
, WESTINGHOUSE
Condições de vendas especiais. - Consulte

nosso Departamento Técnico para Instalação.
INTERBRAS S/A

OUVIDOR, 86
Especializada em ar condicionado

Chame telefone: 31-2256

TERNOS
USADOS

ÍOHP80 Â DONKILIO
Pago por um terno DS

1.500,00. Tcl. 22-5568.

Próximo lançamento"PÍMTURÂS 
EM GEMI

£ lenvieaçie at môrtls com patina-iáo - Cr. WALOIR — Tei. M-eim
!01tt

VESPERAL - Domingo, 24,"At òs 16 horas — VESPERAL
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Quinto-feiro, dia 28, òs 20,45 horos
FAUST — Quarta Rccilo de Assinatura Noturna
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2." Caderno CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 ie Abril do 1000

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
21

AQUISIÇÃO Df IMÓVEIS

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CONSULTAS

Dr Niterói, escreva-nos o lol- • partir do prtienít mês e so
tor Alelno Moyra (8-3-60): repelir* anualmente, enquanto

eu continuar ocupando o refe-"Proprietário de Imóvel, ten- rido Imóvel,
do locado casa em Niterói a In- Portanto, solicito a V. S. In-
qulllno solteiro, e tendo éste se formar te a rt.erlda notificação
casado e fixado residência no ó Icoal e, neste caso, Informar-
Rio, deixando tua progtnltora me te o cálculo para o aluguel
Irmaot no mesmo prédio, pode do ano vindouro terá feito tó-
pedir a caso, visto náo convir bre o aluguel vigente no eon-
mali a locaçio eom ocupantet trato ou sôbre o total do met
nao lnr_.tr,_¦!_._." __ .., i. .náo locatários?".

R. — Desde que o locatário
deixou o Imóvel e trantferlu-te
para o Rio, onde fixou rotldãn-
cia, cabe ação de despejo porInfraçío contratual.

mo a ttr cobrado no p-senfo
ano".

R. — A Lei n» J.336, de ....
10-XII-1957, preceltua: (art. 29):"Ot contratot de locnçõet re-
•Idenclalt, com a cláusula de au-'»"»"v «.«iHiuiuai, ¦fumiibiai»/ com a ciausuia as nu»

Nio abone qualquer direito ao mento periódico do aluguel, nió
locatário de deixar no Imóvel poderão, em hlpótete nenhuma,
teut ateedentet ou colaterais. A
Infraçío ocorre - B açio tom
fundamento em Infj-açSo legal

fixar porcentagem de acréscimo
tuperlor a 5% por ano de vi-
gêncla".

Verlflca-te que o aumento de
5% sôbre o aluguel, somente te
aplica aot contratot de locaçáo
que tenham estabelecido au-
mehtot periódicos. Aqueles con-
tratot que nio mencionam qual-
quer aumento ettio prorroga-

O leitor J. C. Ferreira Inda-
ga-not (13-3-60):

"Soo locatário de um apar- «,u«r nmntmm «mao prorrogatamento neita Capital, tob eon- dot e, neste cato, o proprletá-trato de dolt anot, cu|o venel- rio nio pode exigir qualquermento deu-te em 22 de feverel- majoração de aluguel,
ro ultimo. Acabo de receber do No presente cato, vê-te quelocador carta notlficando-me do nio foi pactuado no contrato deaumento «5%, no* termos da locaçio étte aumento periódico,Lei do Inqulllnato n? 3,404 (art. a que te refere a lei; e, assim!
2»), aumento esso que vigorará a exigência é totalmente IlegaJ.

CENTRO — Oportunidade única -
Vendo somente c/ 40% durante obra.
aptos, quase prontos, c/ 2 amplos
qtos,, grand tala, banh. c/ box, qto,
e banh. empreg., Area aervlço; tam-
bém quarto o aala separado* e con-
limados. r.iiii--....i ngfisto os últimos
aptos. Veja R, Rlachuelo, 237. — Tra-
tar SÉRGIO CASTRO, R. Carmo, 38,
4,o andar; 32-esiO e 32-0CS2.
CENTRO — Apto. — Vendo, c/ qt».,taleta, banh., kitch e armário embuti-
do, Av. Rio Branco, desocupsdo. Ba-
ae CrS 1.100.000,00, tendo 70 presta.CrS S.00O.0O, CrÇ 151.000,00 em prests,de Cr$ 1.600,00, e Cr$ 600.000,00 á vil-
ta. Cbavat A Av. Nilo Peçanha, 26, a.
205; íone 32-7863. Atendo hoje ate
Ai 12 horas,

Lojas - Escritórios 200
MERCADO a.io ScbàstlSo — Vende-
sc loja com 2 escritórios no setor ce-
realista. Preço bom e c| (acllldado
de pagamento. Iníormaçfics pelo tel:
31-3812.
LOJA — Copacabana, Posto 4!j —
Própria para magazine, banco ou
qualquer grande organização, 300 ms.2,
mais 60 ms.2 de glrau; pronta entre-

ga, Já decorada. Tráta-se dlretamcn-
te com o proprietário, — Tel. 36-0400
COPACABANA — Grupo dc 2 «alas
com banheiro, vende-so na Av, Copa-
cabana, em edifício con-itruido paraconsultórios médicos, dentários e ati-
vldades afins. — Tratar 31-0807.

HOTAFOOO — Rua Bartolomeu
Tortola. Vendo, para entregaimediata, u»tu. de varanda envl-
draçada, sala, 2 quartos, banheiro
em cór, depend. completas e ra-rage. Preço Cr$ 1.450 mll com
Cr$ 650 mil de entrada e o sal-
do em 6 anos. ROSA FILLER,
Rua Sete d* Setembro, 66, 4.°and., Tels. 52-0532 ou 22-8392 ouentão no stand da Praia de Bo-tafogo, 482/6, das 9 às 20,30 hs.

82487 400
HUMAITÁ — Vendem-se apar
tamentos de frente e fundos mui
to confortáveis, prontos para sc
rem habitados com flnanelamen
to de 50% — em 60 meses. Ver
na rua Humaitá, 151 — Chaves
no apto. 101 — Informações —
Tel.: 52-9023.
BOTAFOGO — Excepcional oportu-
nidade — Vendemos A Praia de Bo-
tafogo, 23. apto. 303, com saleta. 2
salas, ampla varanda, 4 quartos, 2
banheiros dep. de empregada, etc.
Cr$ 8.000.000,00 sendo Cr? 1.000.000,00
à vista e os restantes financiados
em 3 anos. Chaves com o zelador
sr. Gaspar — Tratnr em Lowndes &
Sons. Ltda. Av. Pres. Vargas 290,
1 201. Tels. 23-6047 — 43-0905.

LOJA — Cop. — Vendo uma loja, c/
112 ms.2. Preço e condições a combi-
nar. — Diretamente, c/ proprietário,à Av. Nilo Peçanha, 26, is. 205: tel
32-7805. Atendo hoje até ás 12 horas.

EDIFÍCIOS em incorporação
COM APARTAMENTOS À VENDA

CfeNTRO
ED. ROUXINOL — Rua André Cavaieantl, 148 — A.partir do Cri ....

873.000,00.
EDIFÍCIO LISBOA — Av. Pres. Var-

1 ans (esq. Uruguaiana) — Em 120
prestações.

EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS — Largo'it: da Carioca, Rua- Senador Dantas e
Espl. Sto. AntSnlo.

RUA ACRE. 81103 Ui Escritórios a par
. - Ur de CrS 1.930.000,00.

V BOTAFOGO
RUA FARANI, 42 — Sinal Crí 130.000,00.

CATET2
PALÁCIO LEIRIA — A partir de Crí

810.000.00. ,
RUA PEDRO AMÉRICO, 21» - Sinal

Crí 50.000,00,

COPACABANA
RUA CARNINO, 26 — Aptos, de luxo

com 10% de sinal:
RUA MAESTRO FRANCISCO BRAGA,

245 — 10% do sinal,
EDIFÍCIO DON RODRIGO — Rua Ba

ria de, Ipanema, 152. — Preço Crí
3.400.000,00, •

¦ D. SAYONÀRA — Av. Atlântica eOustavo Sampaio — Aptos, do luxo,
financiados.

ED. KEATS — Rua Toneleros, 380 —
Preço Cr» 2.550.000,00 - Pagamon-
to facilitado

CIDADE DB COPACABANA — RuaSiqueira Campos, 143 — Preço a
partir do Cr» 768.000.00.

ÜD., MELANIE — Rua Sta, Clara, 142,
?__m-_i por andar, « a partir do Crí

2.600.000,00
EDIFÍCIO DOM OTERO — Rua Bara-ta Ribeiro, esquina de Raimundo> Correia. — Prestações a partir deCrí 15.000,00. v
R. RAIMUNDO CORRIA, 72 — ?8BieSís; para pagar. '*&• «ONCLAR — Ru« s,ln» Romaln,480 — A partir do Crí 495.000,00.

FLAMENGO
AV. OSVALDO CRUZ, M - 5% desinal.

EO. GLORIA
— Sinal 6«í

GLÓRIA
Rua da Gloria, 258

IPANEMA
AV. VIEIRA SOUTO, esq. de Monte-negro — A partir de èr|9.200.000,00.

LARANJEIRAS
RUA PROFESSOR ORTIZ MONTElKO,

.aw —'Aptot. duplex c| 60% 'finan-
ciados.

ROA OAOO COUTINHO, 26 - 80% J*construído — 10% de sinal.

TIJUCA
EDIFÍCIO CANDEIAS — Rua Mariz• Barros, 1.038 — Grando flnanda-mento; ,
R. HADOCK LOBO. 200 - 10% desinal.
RUA HADDOCK 4.0BO, 145 - Crí50.000,00 de sinal.

LOJA — Av. N. S. Copacabana — 40
ma,2. Motivo viagem. — Tratar Av.
N. S. Copacabana, 335-A.
LOJA — Laranjeiras — Em
magnífico ponto, esplêndido
para sorveteria, bar, arma-
zém etc. vendemos grandeloja em incorporação, de
200 m2. Preço fixo: Cr$ ....
6.000.000,00 a longo prazo, em
condições a combinar. Tratar
diretamente cçm NOBRE S.A.— Comércio e Industria. Av.
Rio Branco, 131 — 12." andar.
Tels.: 32-8254 e 52-0568.

Botafogo 400

BOTAFOGO — Vendo apartamento
de salas e quarto separado, cozinha,
área e tanque e Jardim de inverno.
Tratar ató As 10 horas pelo telefone
36-1867, com o Sr. BORRIELLO.
ENTREGO as chaves Imediatamente— Vendo apto. tipo casa c/ - salfio
c/ sancas, 2 qtos.. banheiro comple-
to com box, cozinha, quarto e V/C.
de empregada o árca com tanque.
Documentaçfio em dia. etc. Cr$....
1.300,00. Finando — Rua Fernandes
GulmarSes n. 31 — 25-9928 c 46-8296.

COPACABANA - POSTO « - Vend.iropAf ARANAanart. no Edifício Dior — sa *w»i.IVUrAv/HMinA

(Continua)
apart. no Edifício Dior — Sá Ferreira 128 — Um por andar, para en-trega em 4 meses — Vestibulo. Saláode 50m2, 3 amplos quartos, 2 banhei-
ros sociais em cor, azulejos até o te-to, copa-cozinha, com 2 pias de açoInoxidável, azulejos atá o teto, La-vanderia, quarto e WC de emprega-da. Garage o pilotis. Ver no local,o l.o e 4.» pavtos. Tratar com ,os proprletárlos — Master Imáveli Ltda, -
Rua México, 111 — G. 501 — Tel.:52-0100.
COPACABANA — POSTO 5 —
Somente um ótimo aplo. por an-
dar — Composto de salfio ou 2salas, 3 amplos qts. c/armários
embutidos revestidos de madei-
ra, 2 banheiros em côr c/box,
ótima copa-cozinha c/armárlos,
árca revestida dc azulejos e de
pendências p/empregadas. Aca-
bamento de luxo. Dois elevado
res — Halls em mármore. Em
construção à rua Leopoldo Mi-
guer 112. Tratar c/Mello de
Araújo & Filhos Ltda. à Av.
Almte. Barroso 6 gr. 2.106, íone
42-8885.

BOTAFOGO — R. Passagem — Ven-
do aptos, de sala e quarto conjs. —
Preço 700 mll c/ 50% financiados —
Jeolás — 57-1661.

PRAIA DE BOTAFOGO 380 — Vende-se o apto. 221 com 2 quartos, ótimasala c demais dep. completas, Inclusl-vc de empregada, 500 mll de entra-
da, parte facilitada e parte financia-da. Chaves c| IMOB. SANTOS. Av.Cop. 1003 s| 310. Tel: 47-9491, Inclusl-ve. aos domingos.
BOTAFOGO 1 milhão de entrada, par-te financ. e—p#rte facilitada, ótimoapto. c| 3 quartos, arm. emb., "fi ba-nheiros, grande sala c| galeria c ves-llbulo atapetados c demais dep. com-
pletas, garagem, etc. Chaves na pon

PARA ENTREGA VAGO —
Apartamento de frente, situado
à Rua Eduardo Guinle, constan-
do ia.'. 2 salas, escritório, 4 quar-tos. 2 banheiros, 3 varandas co-
pa-cozinha, quarto e dep. de -sm-
pregadas, 2 áreas de serviço. —
Preço: Cr$ 4.500.000 00 com CrS
3.000.000,00 financiado em 8 e 10
anos. — CIVIA — Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas 2o and) Tel.:• 52-8166 de 8,30 às 18,00 horas.

79936 400
500Catete

CATETE — Primeiro edifício
que está sendo construído em
tempo recorde. Obra já na
6* laje. Preço ainda de lan»
çamento. — Vendemos apar-
tamentos, com sala, quarto,
cozinha,, banheiro e área de

¦»-. *«•»,;-,„, .,.. i.iiavi-5 na por- serviço c| tanque, 2 entradas
taria, Rua v. da Pátria. 127 apto. 524. indenendentes A nartir deTroca-se p| casa na Tijuca. Tratar H * EJÍa «52 ««?*¦ .*_£,^"* "",f"",nnn 10%emcar

VILA ISABEL
RUA TEODORO DÁ SILVA 3?4 -

Prestações desde CrS 5.812,00.

SUB. LEOPOLDINA ____„__ _ Dann c07 area serv cl tan.
BRAZ DI PINA _ Rua Manoel Ca< BOTAFOGO _- Vendo apartamento n™ 

' I^J 
*™I?' C'i, "

navelas, 524 - Aptos já em alv": Pro?,to Para habitar, grande sala, 3"^ « «pS. COtnplS. empr
narla.com 50.000.00 do-sinal. 

'¦'r'ilm ri" ""¦»•-" »-—<- •-- n _._._.___. ¦*—->- -^—* »»»«"»»« -i

NITERÓI
RUA JOAQUIM TÁVORA, (4 — 100meses para pagar.

PETRÓPOLIS
PRAÇA RUI BARBOSA, 1(0 — Esq.

1? de Marco. — A partir de Cr» '..
650.000,00, "

BO, stefan ZWAIO — R. CoronelVeiga, esq. com Gonçalves Dias, 73Prestações de Cr$ 6.400,00.
PALÁCIO OAS HORTflNCIAS — Rua

Aurellano Coutinho, 102 — jo% desinal

Centro 100
CENTRO — Vende-se no edifício ItuA Av. 13 dc Maio n.o 47, 2 magnifi-cos apartamentos do' saln, quarto e«ornais dep., estão alugados com con-trato vencido. Preço de cada Cr?....850.000,00 com 50 por cento financ.em 5 nnos e 1 vailo por CrS 000.000,00— Tratar A R. Ouvidor, 88, S.°, Tels.:JU-2M2 e 31-2322.
CBNTno — V. conj, dc 2 salas na R.Assembléia 62. Chaves ar, Rodrigues— Toi.-. 47-0241.
ANDARES NO CENTRO — Vende-se
bom arejados, 4», 5« o 6» — cm edifi-elo situado no centro bancário com
irea de cCrca de 90 mi c instala-
Coes sanitárias próprias. Facillta-se
parle. Informações pelo lei: 31-3M2.
TKRRKNO: Vcndc-se cm frente n "O
Globo" na R. Irincú Marinho, oi ,,10,70 mts. de frente c 1.200 m2 deárea. Gabarito 12. Plantas c demais
Inf; aó pessoalmente c| os prop. AB. Araújo Porto Alegre 70. 8o. sr807. ... '

CENTRO - PALÁCÜTÃLVO-
RADA — Comercial e residên-
ciai. Rua dos Inválidos, 190, qua-sc esquina de Mem de Sá. Ven-
demos amplos e confortáveis
apartamentos de sola c quartosc-pa-ra-dos, com cozinha, ba-
nhoíro e área do serviço com tan-
que. Preço fixo e irreoiustáve!,
garantido em escrituro. Sinal de
openas 5% o financiamento em
90 meses. Vendas no local das
9 òs 22 horas ou na Construto-
ra Imobiliária PÃO DE AÇÚCAR.
Rua Ramalho Ortigão, 12, 2.° o
4.° andares. Tels.: 43-5947 e
43-8040. 46423 100
CENTRO — O apartamento que V.
procura tm local apratlvtt, • cen-
dlçõts que lhe convém, tedos de

CENTRO — Rua Senador
Dantas — Vendemos aparta-
mento de saia, 2 quartos e
demais dependências, cons-
trufdo no 2.° pavimento. Pa-
gamento facilitado. CAVAL-
CANTI, JUNQUEIRA S.A. —
Av. 13 de Maio, 23, 10.° an-
dar — Tel: 42-8177.
CENTRO — Saias com saleta
de espera e banheiro próprio— Andares corridos — Ven-
demos, em construção, à Av.
Rio Branco, em frente «o
Club de Engenharia, as últi-
mas unidades de salas e an-
dares corridos com instala-
cão para ar condicionado —•
Pagamento facilitado, sem
juros. Construção e Vendas
d. CAVALCANTI, JÜNQUEI-
RA S.A. — Av. 13 de Maio,
23, 10.w andar — Tal: ....
42-8177. 88504 100

BOTAFOGO — Edifício Cine Opera.Vendcmoa de frente apartamento desala-quarto, banheiro e kltchnettc.Preço Crj 760.000,00. Cr$ 400.000 £vjsta e o saldo facilitado, UNIL —
Av. Nilo Peçanha, 26, gr. 907. Tel.42-7367.

APTO. — Centro: Bairro de FaUma— Vendo, amplo quarto e sala sepa-
radar J, Inverno, banh. ampla cosi-
nha, área c/ tanque, apenas HO mllentrada, restante totalmente finan-
ciado a Cr* 8.600.00 mensais, sem
mais nada. Alugado ti contrato. VI-
site S às 10 hs. Av. N. S. de Fátima,
74. npto. «04, — Tratar SÉRGIO CAS-
TRO. Rua Orno, 38, 4.* andar, tel,S3-<V»2 e 5I-8S40,
ESTACIO — ótimo negiclo para rentta. vende-s* prédio de 4 apartamen-
te» * 3 faja*. — Tratar ORGANIZA-
ÇAO GUIMARÃES. Rua MéxlcO, 119,sata 2007; tel. 52-1341.

ntfirtoa. AHiR-ido* jwm contrato —

imob. sántos7 AvTcõp." 1003 âf m Cr$ 790.000,00 .-,u _.Tcl: 47-9491 Inclusive aos domingos. tório, pagamento de acordo
?™T/^_?Grn,T,£Çt0, com iq- 1 *¦ cl andamento da 0i,ra restan-copa etc. Com vista para o Corcova- i' „¦—- bn ~,„_-„-. ~_a,Zlmt. /^-edo. Vende-se. Rua João Afonso, 21 te cm 9" üieses: mensal: Cr$203, Tei.: 26-0352. 6.145,00, Visite o local das 9
como vender um imóvel bem ven- àis 21 lioras. Só vendemos a
t-itõ..ÍLPora^n.mo-°dk.d^JTSK preçofijw^ uma tradição SI-
oiusive impostos. Tei.: 26-1134' - BRAL telefone 22-2668.VIEIRA SOBRINHO, até 22 hs. 80771 500
BOTAFOGO - Casa — Rua Gen. ^.t-ctd 711Bento Manoel, vende-se com vista LAILlfc — OtiniOS aptOS. C|
T?ilu37b-ri783e' terreno d0 10x7° ~ vest- sala e <lt0- separados,

- banh., coz., área serv. cl tan-
jardim de inyernõ.^gra-ndr-quãítõ; PreçOS desde Cr$ 880.000,00 Ctodo, com sancas, banheiro, cozinha, .*—? . . .
Area com tanque, quarto e banheiro
xí,*n;pr.e8adj>- Pinando part«v Rua 8#prest. mensftls, sem parce-Voluntários da PátHa% 420. apto. 303. 1M IntPrmeiHárlnc Vsr J ;íver com o porteiro. Tratar 87-9009. «w. íniermeaianas* ver a K.Bento Lisboa, 9 — CorretoresBOTAFOGO - Vendo acabado de -"" ZAZ"j-' ~ . "Tiaos sábados e domingos até
—. — — — — » wiuv» «kUIAIUU Ulconstruir á Ruá VoluntArios da Pá-trla 420. apto. 804, com aala. quarto V> JiSseparado, banheiro, cozinha, quarto e \r i-,,WC. de empregada e área com tan- Venuas . .
que. Ver no local com encarregado 1.° ahd. — tels. 22-7249,-,  ... ..,, ...vi,, mm vttvtiin;j;tiuu
S rSrr^K 34-7373, 42-3250 7 45.7883.'
Tcl. 22-6128.
BOTAFOGO — Vendo esquina com2Bx47 própria para posto de gaso-Una ou indústria leve, ponto dc
grande tráfego, 9 milhões, diversascasas e terrenos 46-5044. Saraiva.
RUA PASSAGEM 146 _ Vendo apt»512 (quase pronto) s. qta sep» dep.empreg. etc. por CrS 850.000,00. Inf.J. MALAFAIA, tel. 43-9195.

BOTAFOGO — Dczembargador Bur-le 28 — Vendo em 1.» loc. ap. 404— Grande sala e| Jardim inv.. 2
qtos. de frente, barth. em côr, água
q. na coj., q. emp., serv. em azu-lejo p. xrlanças, etc. Tratar noapto. 508.
V. CARAVELAS _ V. bom apto.térreo de s. 2 q. dep. cmp. etc. —Marcar hora p| visitar tel. 36-0519.
VOL, PÁTRIA 303 — Vende-se 103sala. 2 q. e q. empr. etc. base ....1.400.000 financiado. Sr. CAMPOS.Prop. 37-8316.
BOTAFOGO — Em final de
construção — Rua Dna. Maria-
no, 115 Edificio "Pena Siena"— Vendemos magníficos apar-
tamentos todos de frente, com
vestibulo, ampla sala, 2 ótimos ._
quartos, banheiro social em côr S9Í!_^FA-?AÍA —, vende-ae ótima re-
Z \.m.m _.._._._!_. • . sldência do 2 pavimentos. Com 3 sa-C;bOXe, grande COZinha, quarto las. 4 quartos. 3 terraços, banheiro.
e dep. completa de empregada. 23_P?,TC0*'_11?,. ?»rage. ver na Rua

fr^te, amplos . .rejadoa. ^a-"^^ Í1aSa££ ^"^^quarto at-pa-ra-do», banhtlr», to-,Braga. 2», M)a 404. Tel: b-stis
«" Sürtí*: wmcf^mdoV0^;'vTNÒ" - *» ^ rôssig

tsss ita

nrr,n'Am «»;,. _^ã_._7__'_'_m"I~_Z7 Emll'° B«la 41 (começa na rua Pom-area ae serviço citanque, e aa- Peu Loureiro. Tratar no banco au-rage. Moderna construcãn sâhr» xiliar da produção s. a# xr,
pifotis, servida por 2 Êlevadõ"reí **-?-«**> n -««^«-2220.
de luxo. Foro Remido — Preço
fixo em Escritura Pública a par-tir de Çr$ 1.520.000,00-Sinal
de 10% e restante cm 5 anos.
Incorporação, Construção e Ven-
dos — IMOBILIÁRIA ITACAL __ _____ _ __

1 ,,, lr:::. r\"rr~r~r-r-- LIMITADA — Av. Almirante (aptos, prontos • *m wastruçto
g^i^Sa*^ i^T. Bo«oso, 6 grupo 1607. - Tels.: S^wíofetisYS *B

«__*____*_. mm ,-..m 42-9788 e 42-97% — Corretores L
no local das 9 às 20 horas.

COPACABANA — Últimos
apartamentos — R. Pompeu
Loureiro — Ed. "Lince" óti-
mos aptos, de 2 sls., 2 qts. e
demais deps. compls. — 2 p|andar, sôbre pilotis. Constru-
ção iniciada. Preço Cr$ 
1.326.000.00 c| garagem. Tra-
tar na ECAL — Dpeto. de
Vendas — R. México. 90 —
1." and. — tels. 22-7249
34-7373 t 42-3250. 82480 700
COPACABANA — V. R. Figueiredo
Magalhães 741, apt. qt. sala sep. dep
emp. e área de serviço. Tel.: 47-0241
COPACABANA — Vendo á Rua Sá
Ferreira, 2 apartamentos, com sala,
3 quartos e mais dependências e ga-ragem. alugados sem contrato. Ver
com cartão. Preço: Cr$ 1.800.000,00,
com 50 por cento financiados em 5
anos. — Tratar com MILTON MA-
GALHAES. Av. Erasmo Braga, 255,
salaJ04. Tel. 22-6128.
COPACABANA — IPANEMA — Com-
pro apto. de 1 ou 2 salas, 3 quartos,2 banheiros e mais dependências. Dousinal de CrS 1.700.000,00 e o restante
a combinar. MILTON MAGALHÃES,
Av. Erasmo Braga. 255, a. 404. Fone:
22-6128.
VENDE-SE — Apto. 2 qts., sala e
dep. cmp. de írente, 3". andar sem
elevador, sito à Rua Xavier Leal 11 —
Posto 6 — Copacabana. Tratar com
QUEIROZ — Fone: 57-1000. Preço:
Cri 1.600.000,00 sendo Cr$ 
1.000.000.00 à vista e o restante-íaci-
litado cinco anos.

na Rua Barata Ribeiro, 399,
apartamento dc sala-quarto,
banheiro e Kit. Serve paraconsultório ou residência.
Preço: Cr$ 850.000,00, com
pequeno sinal facilitado c o
restante em prestações de
Cr$ 8.896,00. Entrega imedia-
ta. Tratar na NOBRE, S.A. —
Comércio e Indústria — Av.
Rio Branco, 131 — 12." andar— Tels.: 32-8254 e 52-0568

79838 700

Vendemos COPACABANA — Rara oportunidade- — Rua Raimundo Corrta, vendo mnravilhoso apto. de frente, 3 qtos. sn-
Mo, 2 banhs. aociais, etc. etc. Visitas27-4141, 3209 700

COPACABANA — Barata Ribci-
ro, 105 — Vende-se ótimos apts.
de quarto e sala separados,, ba-
nheiro, e cozinho. Situado em
andar alto. Preço Cr$ 950.000,00— condições acombinar — En-
trega em 8 meses — Vendas ex-
efusivas — HABONE' — Rua
México, 148, Gr. 607-8 — Tels.
52-5777 e 22-2637.

79914 700
COPACABANA — Apartamentode grande luxo.. Vcndc-se, parapronta entrega, à Rua DomingosFerreira. Area de 350 m2. Preçona base de Crj 8.500.000,00; com25% à vista, 25% facilitados, noperíodo de um ano, c 50% emcinco anos, pela Tabela Prlce, Ju-ros de 12% ao ano. Negócio dl-reto entre proprietário e compra,dor. Combinar visita, antecipa-damente, pelo Te!. 37-8313.
BAIRRO PEIXOTO — Vende-senas imediações de Copacabana,um grande terreno, plano, limpoe murado, c| 27x60 metros comfrente para 3 ruas. Valor: CrS20.000.000,00. Negócio direto acoirhlnar pelos Tels.: 49-7768 e22-8461.

AIRES SALDANHA esq. Djalma Ul-
rlch — V. o ap. 201 ílhal de constr.
de s. 2 qts., dep. completas. 1.900
mil c.parte facilitada em 30 m. Tra
tar c|José Levy. Tel.: 87-0938,
COPACABANA — Vende-se apto. no-
vo.de sl. 3 qtos. ban. coz, e dep
Edifício slpllotis. Ver a R. Tonele-
ros, 261, apto. 102 e tratar c|o prop.a R. Araújo Porto Alegre, 70-8.",-gr
807. Tel.: 22-2231.

ECAL — Depto. de
R. México, 00

82482 500
APARTO, com sala, 2 quartos, dep.
p|empregada, etc. Vendo L. do Ma-
chado, 1.500.000,00. Ató entrega dai
chaves Cr$ 540 mll a combinar, o res-
to financ. Habite-se 15 meses, SI-
MOES, Av. Antônio Carlos. 615, sais
1002-C.
CATETE — Vende-se aparto. 801, r.
Andrade Pertence, 32. sala, quarto,cozinha, banheiro, quarto e banh.
emp. 980 mil. Ver permissão Inqutlt*
no tratar r.
Sr. Moreira.

Assembléia, 93, s. 504

APTOS. CATETE OPORTUNIDADE— Vendo Inicio de construção cl 2
amplos quartos, grande sala, ba-
nhelro, espaçosa cozinha, qto. emp.,
érea serviço. Apenas 2 por andar.
Preço fixo .CrS 1.770.000,00 entrada
10% parte durante obra, grande il-
nanciamento CrS 16.000.00 mensais.
Visite Trav. Carlos de Sa n.« 15
(fim. R. Andrade Pertenc-c). Ven-
das SESGIO CASTRO — R. Carmo
38. 4.» andar — 32-8540.

Copacabana 700
COMPRO OU TROCO por apta. no
prílprlo local, terreno na Zona Sul.Conceituadíssima firma c| 20 anos ecentenas de construçfies J4 realiza-das. Tcl.: 32-9231 e 42-8542.
APARTAMENTO — Vende-se vazio,
pequeno, sala, banheiro, kitchneüe.
melhor ponto comercial da Av. Co-
pacabãna, 750. Tratar pelo telefone:4-7-0516.

ASSIS BRASIL 81 — Inicio de Tone-leiros. Prontos. Pintura a sua escolha.
Construção de Ia. 2 elev. Schindler.
Estacas Frankl. Ferragens Latont.
Louça em cor celite. Cosmopolita, cí-
mento Mauá. 3. q. 16m2 com 7 arm.
emb. aala e living 36m2 pintados a
óleo, azulejos em cores.' Copa-cozl-
nha, dep. comp. emp. 2 banheiros em
cor. Maravilhoso pllotla em. piso. de
mármore romano. Todos de írente 2
por andar. 18 aptos. 1 Duplex espe-
tacular. Otimo preço com grande fl-
nanciamento. Tratar de 9 ás 11 no
lcoal com o proprietário.
COPACABANA — EXCEPCIONAL
— Posto 6 — Sala, quarto conju-
gados, Banheiro completo é Kitch.
Obra adiantadlssima, para entre-
ga em 12 meses, à Rua Saint Ro-
main, 480, bem em frente à Rua
Bulhões de Carvalho. Locai excep-
cional. Preço fixo, sem juros, des-
de CrS 495.000,00 com entrada de
15% e o restante financiado com
grande facilidade. Informações e
vendas no local, das 8 às 22 horas
e na MONTE CAKLO S|A. Rua 7
de Setembro, 88, grupo 603, Ed.
Santo Afonso tel: 42-4560. Em Ni-
terói à Rua Vise. de Urugtia', 531,
8.°, grupo, 83-84. Tel: 2-2304.

89709 700

COPACABANA — Posto 4 — Vendaem final de eonstruçio apto 403 daRua Bar. Ribeiro 739 esquina de Bo-iivar, 2 ótimos quartos, aala. Jardimde Inverno, banheiro completo combox, dependências completas PreçoCr$ 1.700.000,00 com facilidade e ii-nanciamento. Ver no local diária-mente., — Tratar com o Incorpora-dor Rodolpho <•» Faoli, Rua Sete dc
52-621J?r°' 

M' 9" anÍÍT' teleícne ••

COPACABANA - Posto 4 - Vendoem final de construção a Rua Bara-ta Ribeiro n. 739, esquina de Boll-var. o apto. 905 com 3. ótimos quar-tos, sala. banheiro, cozinha, quartodc empregada e dependências com-pletas. CondiçSes e preços ótimos —ver o local diariamente e trarar aRua Sete de Setembro n. 80 9. andaí ~-Tel: 5Z-6213. com o incorporador Rodolpho de Paoll.42175 100

B. DOMIN0O8 FERREIRA, ótimoapto. frente aem pllotla, vazio, 3
qtr„ 1 aala saleta, todas depends.
garagem, por apenas CrS 2.JO0.000.00com 50% em 3 anos. Tel: 27-0036.
UROENTK — Av. Copacabana 427-1201írente. novo 52m2, I qt„ i tal» conj.cozinha, banh. completo, mais 1 ja-Ia por apenas Cri 1.050.000,00. Com400 mll entrada. Aceito Czs. Tel:..27-0036.
MAURÍCIO GOLDBACH — Vende —
Prado Júnior, 6,« and., frente, luxuo-ao apto. c| 3 amplos quartos, 1 salíloc| 60 m2, grande coz., dep. empr. CrS4.800.000,00. 47-9938.
MAURÍCIO GOLDBACH — Vende —
Prado Júnior — 2 aptos, saleta, fala.
quarto, coz., banh. Cr$ 800.000,00 ca
da. 47-9938.
MAURÍCIO GOLDBACH — Vemle '—
Rua Aires Saldanha 1 salSo pi 50 in2,3 q„ arm. emb., 2 banh.. cor. c| i
pios, ampla vista pi o mar, garagem.47-9938.
MAURÍCIO GOLDBACH — Vende -
Rua Leop. Miguez — 3 salaíes, 2 nm-
pios qtos., ótima coz., banh., gara-
gem. Todo mobiliado c| móveis fran-
coses, preço 6.0O0.000,00 — 47-0938.
SRS PROPRIETÁRIOS — MAURÍCIO
GOLDBACH oferece-se p| colaborarna venda do aeu Imóvel — convoquenossa equipe especializada — 47-9938.
PROPRIETÁRIO THANFER1DO paraBRASÍLIA vende — Jard. Inv., 3 salns,3 dormitórios cjtcrraço descoberto etc.
Rua Domingos Ferreira, 149, ap. 1203
(írente) — Tels. 47-4435 — 27-1818.
EXCEPCIONAL APTO. PRONTO —
Av. Atlântica. Vendo grande Jard.inv. 2 salões, escrit, 4 dormlt.. 2 bs.sociais. 3 qtos. corredor, etc.
GRANDE APTO. PRONTO — (Cons-truçáo Bearleln). Vendo 2 s., 4 q., 2h„ 2 q. creados etc. LIMA LEAL. Tel.47-4455 e 27-1818.-Rua Miguel Lemos44. 6.o andar.
MAURÍCIO GOLDBACH — Vendemagnífico terreno na Rua Conde deBonfim cl 1200 m2. Preço Crí ....15.000.000,00 — Tel. 47-9928
COPACABANA — Vende-se 4 RuaRainha Ellzabeth 571, apto. 804, fron-ta para habitar. Sala, 3 g. quartos,armários embutidos, Dep. completase garage, informaçSea com o sr.Abano pelo tel. 47-3374.

COPACABANA — V. R. Barata Rl-
beiro 750, sala, 2 qts. e dep. Tel.:
47-0241.
PÇA. EUGÊNIO JARDIM — Apto,
alto luxo pronta entrega, vendo,
maiores detalhes c| Silvio Fleury —-
Copacabana 861, si 1011. Tel.......
36-2735.
COPA. — Vendo magnífico apto.
na Lad, dos Tabajaras. 94, apt. 801
c| 3 quartos, sala, saleta, jardim in-
verno e dep. comp. c| div. arma-
rios embutidos, chaves no apto. 802.
Preço: Cr» 2.300.000,00 c| Crí .....
1.300.000,00 de entrada e o restante
em 5 anoa. Tratar cl S. Fleury —
Copacabana, 861 a| 1011. Tel. 36-2733
COPA. —• Rua Bolívar 14. apto. de
alto-luxo 1 pi lindar. 5 quartos, 3
salões, 3 banheiros sociais, ar refri-
gerado em todas as peças, visitas c;
hora marcada, preço inacreditável,
venda exclusiva Silvio Fleury —
Copacabana 861, sj 1011. — Tel
36-2735.
COPACABANA — Apartamento
de fundos (7o andar) constan-
do de: 1 sala. 2 quartos, banhei-
ro completo, cozinha, quarto e
dep. de empregadas. Ocupado
com contrato vencido. Preço: ..
Crí 1.700.000,00 com Cr$ 
900.000.00 financiados em 5 anos.— CIVIA — Try. Onvidor. 17 —
(Div,. de Vindas t° and) TjU: •

COPACABANA - Rua Tone-
eroí, 13 — Em frente ao Co-

légio Sacra Coeur de Marie.
Entrega em dezembro! Qua-
se pronto! Um bom emprego
de capital! De fundos, com
maravilhosa vista permanen-te! Não perca esta grandeoportunidade! 2 bons quartos,sala e demais dependências
completas. Preço Cr$ 
1.600.000,00. Com pequenaentrada é o restante com
grande financiamento. Corre-
tores no local, das 9 às 22
horas — PREDIAL ARPOA-
DOR -- Rua Sete de Setem-
bro, 88 — gr. 406,

89716 700

COPACABANA - Apto. «upcr-luxo.Vendo mag. apto. enorme salfio, ealaae espera, 3 qtos. c| armários embu-tldor. grande pardirn de inverno, 2banheiros socíhís, copa-cozinha, depe garagem, grande terraço nos fundosde 72 m2. Ver Bar.o.de Ipanema n.c69, apto. 2ul — Tratar 36-0400.
61AV. COPACABANA, 324, APTO „_— Rara oportunidade. Vendo com 4qtos., hall de entrada, privativograndes salas, banheiro, cozinha tdemais dependências. Chaves com oporteiro. Tratar tel. 36-0400

TERRENO COPACABANA (16 X 40)— Vendo com plantas aprov. UMALEAI. — Tela: 4V-44JJ e 27-1818 (13
P»VtOÍ), 8J030 700
PASTO 6 — Vendo maravilhosoapto. cj hall, 2 salões, r.r.uide va-randa, 4 grandes quartos, 2 ba-nheiros sociais, copa, cozinha es-paçosa, árca de serviço, quarto ebanheiro de cmp. c| box e ga-ra/rem. Todos os quartos e salasde frente. Vários armários em»butidos. Vista para o mar. Preço:CrS 5.000.000,00. Inf. cl Tavares.Av. 13 de Maio, 13. 11.', sj Tcl.:42-7456 e à noite 48-1895.
COPACABANA — Avenida
Prado Júnior — Vendemos
apartamonto oronto em pavi-mento alto, frente, com ves-
tibulo, sala, varanda, quarto,
banheiro e cozinha. Otimo
acabamento, armários embu-
tidos, etc. Peciuono financia-
manto da Cpixa Econômica.
CAVALCANTI, JUNQUEIRA
S.A., Av. M He Mnio. ?3, 10.°
andar — Tel: 42-8177.

88503 700
COPACABANA — BARATA RIBEI-
RO — Vende-se apto. sala, auarlo,
coi., Arca c! tanque, lardim de in-
"erno e denend^netn de emprexada.
Tr.itnr ORG. GUIMARÃES. Mfxlco
119-2007. Tcl. 52-1341. ,
COPACABANA — OPORTUNIDADE

Vendo c| 4 bons qtos.. 3 salas.
J. Inverno. 2 banhs. sociais com-
pleto* c! boxes senarados, copa-co-
rtnha, cl arm. embutido, área ser-
viço c| tanoue. deps. empreg. Ga-
raue. Alugado sem contrato. Pre^o
Cr« 3.100.000,00 c| entrada de CrS
1.000.000.00 resto financiado em 7
anos sem m.ils nada. Tratar SER-
GIO CASTRO — R. Ormo 38, 4.»
andar — 37-83-tO — 52-0ÇS2.
VENDE-SE peia melhor oferta mag-
niflco anto. miTto e sala separa-
dos, cozinha, cil banheiro em côr,
vi^tn n' o mar h Rua Santa Clara
•'fi, opto. B02. Ver no local e tratar
com o Dr. ''Mio no tel, 52-1037 o
A noite 36-0535.
c5p. — Vendo anto. sala ampla,
quarto conj., banh. comp, e kit.
l.« locaç/io — Jfntradn 300.000. resto
financ. Inf. c| Roberto 48-8304.
COP — APTO — Vendo c| S dorm..
sala c| 30 m2. 2 banhs. sociais e
nmplas dep.. á R. Barlio Ipanema
2!) e r| 3 dorm. e 1 banh. social,
de frente, eonstruçio da Construto-
ra "MARABÁ" — Fntrega em 20
meses. Obra adiantada. Tratar a
Av. Nlln Peçanha ?6. al 203. Tel.
ía-7885. Base Cr* 1.950,000,00. Aten-2 do hoje até Âs 11 horas.

COPACABANA - Frente. 2 salfies,aaia dè aln.uço. 2 quartos duplos, co-zlnha e dependências . completas deempregada. Preâo 2.400.000,00 com00?,. financiados em S anos. Ver nolocal com o sr. Cerqueira, diária-mente das 10 is 18 horas. Rua Aze-vedo Pimentel, 7 esquina de Bara-ta Ribeiro e Pr.-.;a Cardeal Arcoverdc

POSTO 6 — Vendo, pronta entrega,a um passo ria Av. Atlântica, 4
quartos. 2 salões. 2 banheiros so-ciais, 2 quartos de empregada, gara-gçm, Ed. novo s\ pilotis, tratar clSilvio, fleury — Copacabana, B61, a!1011. Tel. 36-2735. '
COPACABANA — V. apto. R. Cons-tante Ramos 131, apto. 102, qt. svilaconj, bonh. coz. Ver no local. Tel:47-0241.
COPACABANA — Vendem-se osúltimos apartamentos dc saiuampla, 2 bons quartos, copa-co-
ainha — dependências para em-
pregadas c garage. Somente 3aptos, por pavimento. Prédio emfinal de estrutura. Acabamento
moderno e de 1? qualidade. Sl-nal 12%. Financiam *nto em 100
prestações. Praça Demétrlo Ri-beiro, 99 Junto k Princesa I*a-bci. Vendas diretas com M. HA-ZAN & NUDELMAN LTDA. In-formações pelos tels. 43-9990 ou43-4059 ou na R. Mayrink Vei-fa, 4 — 11° andar.
AVENIDA ATLÂNTICA — Oportunl-
dade — Ocasifio. Vendo maravilhosoapto. de frente com 3 qtos. 1 salSo2 banh. sociais etc. Visitas: 27-4141.

3298 700
COPACABANA — Oportunidade —
Vendo apto. sala-quarto, cozinha, ba-
nheiro, 700.000,00. Facillta-se. RuaPompeu Loureiro. Visitas: 27-4141.

3297 700
COMPRA-SE- APARTAMENTO aesaia, 2 quartos e dependências de em-
pregada. Sinal 800 mil salda a com-
binar. Zona Sul — 43-1093.

RUA JOAQUIM NABUCO 59 andar,apto. de luxo c- 3 quartos. 2 salas, sa-leia grande, J. Inverno e banheiro em
mármore, copa-cozinha r demais dc
pendências completas, garagem combox privativo. 505, facilitadas. 50%
bem financiados. IMOB. SANTOS. Av.
Cop. 1003 » 310. Tel: 47-9491, inelti
slve aos domingos.

apartamen los aa tala • J auarím? .P^"0 Av- Klt> Br»nM — V«n-
JK« SM...1! ouartos. «w p»ra taxrtft imediata um con-Pr«« fixe. Pajamtnte» suaves «nj junto de rnitu s cnuSe» atoe».19 mtsea. Ver • tratar diariamen- j WiSrto entrt * Ru» do Ouvidor e 7tt ott f tt H h«ra» no lotai. Kua =¦<• s*teme?o. rreço crf 3.900 00000André Cavalcanti !*• pu n* BRA- [ detalhe* e vlsitM coro * EN'tU Ltda.'
SINCO. -~ Rva $•*• õ* S*t«mbr«íS,u2~f>,inr,<t^r *• s* ~ l-*33* «
•í. grupo TUM. Ttl; 31-W? .Ii

CKNTRO — Vendímo» ÃÜmó Í35ea »«!» • «v*>*« tapattÂo-. t*»«vhí* taw.itní. nwr* r v*iiv\ na ii, ca»i>olfh» do Amaral «*. u — «pt». sai
5*£H? tt t_m*lta « tr»t*raa tttOB.CV>NTtNENTAl, ~ R. Aas*nvM*tt*i>_-e» — t*t, vtat» t 4*-4?ea.

Um WfUXVTAS — Em Bottfo«o m**,^n» e*3. Ue- VoSisnUrtos*. _t R, p««io

CENTRO — Vm* W> AnOitr na At,

BOTAFOGO — Oportunidade. Ven-demos _ Praia dt Botafogo, SdO. oapartamento 213. eo*n cala. Jardim
zinha. dep. de empreg.. irea comtanque. Prtço Crt 1.303.000.09 ModoCr* «so.oeo.00 A vt*ta e Cr» «su.OOO.» *m 6o amiaçôes dt Crt14.43S.P0. Visita» dtiriamenle da» 12ia IS hora». Tratar com Lowndes ASf-Jij, Ltda. — Av. Piw, Vanraa,230 a: aí. Tels, ZS-m? a 42-0905.

Cop. 1003 tj 310. Tel: 47-9491, inclusl'
v« aos domtnfos.
COPACABANA — Venú.-$t apto. no-vo de al. 3 qtos. banb. cot. e dep.
Edifício si pilotis. Ver i R. Tonele-
ro». 216, apto. (02 e tratar ei o prop.à S. Araõjo porto Aierrc iâjp, jt.
807. Tel.: 23-3331,
CEXATU«_« com l_ mil crumrot a
quejn me indicar endereço» de pro-patino dc apsrta.ivtntoí de 3 s»Us.i•*¦ « •"*¦• ««••
3 «u 4 dormiWrio*. A veada. Nlo ln- telefone 47-S557

52-4166 de 8,30 às 18,00 hòrás.
APARTAMENTO DK FRENTE— Situado à Ar. Prado Júnior
V' andar constando de: Entrada
sala e quarto conjugado, banhei-
ro completo e kitchlnett«. —
Ocupado com contrato venc;io.
Preço: CrS 504.000.00 com 50%
financiado. — CIVIA — Trv.
Onvidor, 17 (Div. de Venda* 2o
and) Í!L: • 52-81G6 de 8,30 às
18,00 lioras.

79934 700

R. TONELEROS 248 - V. a"ptos., no-vos, frente, de saleta, 1 e 2 as. c|va-
randa, 3 qts. c]J. inverno, copa-coi.,
2 banh. sociais, garagt t dep, — tal.
43-2023.
COPAC. — Posto 4 — V. Cj370m2,
entrega 4 mete». Cr% 7.500,00. tic.
tel. 45-2623.

2 QUARTOS. SALA. FRENTE —
Vende-se ot. -ap. novo, vista p_
praia — Cr» 1.SOO mü. Ver na R.
Gustavo Sampaio 6Sd. Te»,-41-7335— 37-MÍ3.

quartos, 1 sala. varanda tAda em vol
üi do apartamento, banheiro compie-
to. cozinha, dependências de criados
garage. etc. Ver i Rua Inhangá, 30
apto. 1001 chaves com o porteiro, fa-
cillio Crt 430.000.00 em 6 anoa tabela
prlce prestação mensal Crt 8.000.00.
Theophllo da Silva Graça. 4r-r,:-¦¦_. t
32-4134.

POSTO 5 — Apartamento Duplex deírente, ocupando os 2 últimos anda-resJ~_,VeJnde"se suntuoso em edifícioacabado de construir, n 20 metros dapraia e com linda vista para o mar
$ÜÜJ„260xnl?tros girados de área,pintura A óleo, 3 terraços, aendo umcom 50 metro* quadrados e vaga nagaragem. Preço Cr$ 5.500.000,00 com
IS'M_,ÍLnan,í,lad6s.- Ver A Rua AiresSaldanha 92, apto. 1201 (chaves com
?-rn°A £0) ^tr?iar com ¦ ENIRLTDA. Rua Ouvidor 88. B« — Tel31-2322 e 31-2332.
ALOO MOURA VENDE - O Imó.vtl que V. S. procura. Solicite no».

57 3*641 
Mp,e,,ll,ad*' ,nf'" ....

COPACABANA - Pôslo 3 - Vende-
8L-5S5! e 2 P»vimcntos predsahdo
hnr.M i, Cm t,errcno «"o esquina (gn-
3 OM noÂ2ftftPílVlment05)- PreW Cr$3.000.000,00 com parte facilitada. De-

Ímiti6!^1.66 «rc'U'lvãmente com
í*-i„ I?1 ,™DAi nua Ouvidor 8d, 5».tels, 41-2332 e 31-2322, 7827 700
SENHORES proprietários de «ptos.casas terrenos, etc. em CopacabanaCorretor, trabalhando c| Imóveis só-mente em Copacabana, aceita dos se-nhores proprietários qualquer Imóvel
sPeauraimóSdf'„0 pr°P.rlc*ri° «carí comseu imóvel livre e isento de qualquerCompromlsao ou responsabilidade. Só-
seu intermédio pagar* a comissão de
nr5t.«SeS!0, APr?scn'srcmos somentepretendentes realmente capacitadosSita,' JTÍ ta9° .d? P^Sassim vis tas íortultas. Vendas râpl-das*Escritório á Àv. Atlântica 3502,sexto andor. Tel. 27-4141, ás ordens
Íta.ta.°i dl1'' das 8,à" 2Í horas ta!cl islve domingos. Avfillaçóes grátisDh-eçSo tícnlca de ORLANDO CAMNOVA- 3300 700

COP. — APTO. — Vendo c| .1 dorm.
Snln grande e amnlas deps. Edificio
de 2 ants. p| andar. Obra n ser
construiria por SOBRAL & SOBRAL— Ver h R, Sta, Hnra 253 e tratar
Av. Nilo Peç?nba 28 s| ?05. Tel...
S2-7885 — Rntre-a em 18 me«cs —
Rase: Cr* 1.800.000,00. Atendo ho-
le aU. às 12 horas.
W. ATL. — An. vendo 0.500.000,00
fr»rt" — Tratar Nogueira 22-2007 ou
40-81Í16.
MIGUEL LEMOS — Junto praia, vis-
ta llnrln 4 qtos. 2 salas 1 banh, copa
coz. rico. emp. irea garagem 3.400
mll. Urgente — Tel. 38-3788 — FAL-
CAO.
BOM NEGÓCIO — Posto 4 — Junto
a praia frente. 3 qtos. 2 ss.. 2 banhs.
soe. copa, coz.. dep. emp., arm,
garagem 2.800 mll c/ grande finan-
ciamento. Rua Domingos Ferreira,
anto. 8" nnd. Chaves a Rua Barata
Ribeiro, 532, apto. 102. Tel. 38-3788
— Náo aceito corretores.
PASTO 3 — Otlmo negócio — and.
alto, 3 qtos., salSo em "L", 3 banhs.
soes. copa co*. dep. emp. garagem,
vista p- floresta — R. Barata Ribci-
ro. Frern; 2.200 mil Aceito Caixas— Tcl. 30-3788.
R. ELIZABETH — 3 qtos.. 2 SS., 8
arm. omb. copa, coz, dep. emp.,
área aaragem, etc. 5 mllhóes — Tel.
38-3788 — FALCÃO.
COP. — Vende-se apto. quarto, sa-
Ia sep. Jardim inverno pnr Crt 830
a vista. Ac. Cx. — Tel. 38-5840.
COP. — Vcnde-sc frente. 3 qtos,,
sala. den., garagem, pintado a óleo
por CrS 2,500, Ac, Cx, Tel. 38-3840.
COP. — Vende-se 3 otos., sala. dep.,
raragem, oor Crt 2.560. Ac. Cx, •—
Tcl. 38-5840.
COP. — Vende-se frente 3 qtos., 2
salas conj.. 2 banhs, sociais dep. ga-
rapem — Cr$ 2.700 em 8 anos. Tel.
38-5840.

COPACABANA — Vendo Crt 
2.000.000,00, apartamento pronto para ..^v.uuv.uu —- iu-, 5,n.-i> ivhabitar no 10.« andar cota 2 amplos no «„:»,.._ „ ,„,,!, ,' .,7'°
quartos. 1 sala. varanda tfida em vol- "a «critura B restante facilito-

Vende-se um apartamento de
quarto e sala conjugados, co-zinha, banheiro etc. no 5.° an-dar do Edifício Dom Carlos,Av. Copacabana, 1.150 infor-mações com o sr. NELSON
Rua Teófilo Otoni, 59-A —
Fone 23-2260.
COPACABANA - QUASI ES-
QUINA DA AV. ATLÂNTICA -
Rua Siqueira Campos 16, gran-ao sala, 2 quartos, banheiro
completo, cozinha, quarto e dc-
pendências de empregada, área
de serviço dtanque. Somente 4apartamentos por andar, servido
por 3 elavadores sendo 2 sociais
e 1 de serviço. Obra no 10a.laje, para entrega cm 10 me-ses. PftEÇO FIXO EM ESCRITU-
RA PUBLICA a partir de CrS
1750.000,00 — 10% sinal, 15%

P. fl —• Luxo, novo. frente, pintado,
Dflm2. 2 qtos., 1 sala, coz. em cór,
c' box, dep. compl,, Crt 1,700.000.00
c/ 50--,. financiado — Tel, 27-0058.
t.EOP. MIGUEZ — Ao. novo, fren-
te, 4 p/ andar, s/ pilotis, 1 qto., 1
sala sep., cozinha, bnnh compl. área
c/ tanoue. Crs 1.000.000.00. Aceito
eondlçflcs ou Caixa — Tcl. 27-0058.
^^^^^_AA^^AAAM^MA^_^A_KA^MAM

000Flamengo

COPACABANA — Ro» Si^i» Clara
a 89 .w»tra« da Av. Atlântica, Ven-
demos die frente, andar alto, magní-

,f!co apartamento dt 2 salas, 4 quar-
Vendem-se ipt... í,cw- banheiro em cór. dependência*

- do e financiado. Incorporação' Construção e Vendas — IMOBI-
LIARIA ITACAL LIMITADA —
Av. Almirante Barroso, 6 grupo1607 — Tels. 42-9788 e 42-9796— Corretores no local diária-
mente das 9 às 22 horas.

COPACABANA — ver.flfr_we apts. 1 •*¦»¦ ;".¦*">• « • ¦ ¦
lá ci habite-se. R. Bolivar 79. perto | completa* e_ garagrm
da Ar. N.S. de Copacabana t O- ''"
nema Raoti, dt tala, taleta. 3 quar-fn*. riifir.hi coin õ meiros. bannRiro
com box. áeparacntiaa ãt emprqa-
da t área com tanque. No local ou

. Preços Crt'¦¦'•¦ ---:->.:"""'. í«"- ¦ ém ã anos. ucupa-
do aem contrato. UNTL. Av. Nilo

»S. WT. Ttl. 4Í-73ÍÍ,*-*»¦+-**-. ->*

COP. — Apto., vrndo de frente,
qto.. sala separa. Entr. Crt 
400 .OCO 00. Ver Rua Slfra Castro n '
-;". apto. SOI.

FLÂMENOO — No ponto mais
elegante do tradicional bair-
ro — Rua Senador Verguei"
ro, 73, oferecemos luxuosos
apartamentos de 2 salas, 3
ouartos, 2 banheiros sociais,
dependências completas de
empregada e de serviço, In-
clusive garagem. Todos de
frente. Preços: Cr$ 2.100 e
2.200 mil, com pequeno sinal,
e o restante pelo já famoso
Piano Econômico NOBRE. —
Tratar no local ou diretamen-
te: NOBRE S.A. — Comércio
e Industria — Avenida Rio
Branco, 131 — 12.° andar —
Telefones: 32-8254 e 52-0588.

79837 900
rLAftNGO — Rua Marqul* ,\-
Abrantes. Vendemo* no 6.' pav,
ótimo apartamento de sala. 3 quar-
tos, banheira t dtpendênelaa com-
pletas Preca Crt 2.000.000,00; Í0^
cm 3 anot. UNIL — Av. Nilo Ptça-
nha » — Or. 991. Tel. 41-7*87.
R. KEN. VERGUnnÒ ttl — "ti.
Capiberlfcat" — Vendo apart, dt
trente, sala. 3 quartos, dependln-
Cia*. «B.-ase. T»rt«o J.5 mllhoe». 1 â
vlrt». FEUNTO - M-88SJ.

SMP&32S sTíi-ssu .Z s Tt

VENDE-SE apto. com btUasima vi» .
. _. .- ......Ita. »,» andar, i talas t S r,-j?-(-., Tc-Sarmo, cv-r»ci>tf.« lo».** para *ntr*-)4ap«n<S*nc(**. AraUtio* embutido*.,do*.

£» 'mU, ¦ mtmnYta, Or.*-. . mm-t.- -tm ;.!.;. T.1. _í._____ '..._.
VT» I.Sw Vmu t* 5Çr*# ?TO 3 tóMSív. VtTi-tTfBjaW-ViV m-___l-mm"a_í_.'""""""J." '¦ ___*••'••''_' h_m.m_m_e_mmm-
txm a smmrttnéo - T*»U_. na mn. rJ^rTZ. T_JR_~l.»ríta «»_» ^«^«igMÍO VE.IMa wt, smórei bero reo- Chave» com o peneiro.eom o tacarratnrso - Tratar na IXíO- ÍSKSSSÍi ___.mSJS t3£ **"__*

¦"____._.".".. '_• , ¦ ¦-»—¦——. ___._- KtTM.f_.rr_s  *»M.»__.,r -
CENTRO

»- 1W _ vrORA OOBSIXHO..piâbe,h „.. sm _ vanât-sa um COPACABANA ~ Ap*A.am«ttoTt '•  
í*r "a tCQ

-——  óum2 i£?T*rn'Bto-. ° *?• .«"Irtsle. 1* andar-, na Rua Barata Ri- COPACABANA — Aoaftomffl-iVcnda* — R-. OTAVIANO trt». 2» »r.d tm-itraruS* frente, ctsm 3 varttxia*. 1 **-1 t*tn « p trinta tm li mtsm \. j- -__¦ \u m*tA <__.!<- 1 í*!a* 3 qt«J4».PW»ó. £-!>»- 3 quarto*, wm Mnbiüro tcxi_Lilr_ZJlZ.. Si _%..lZL_"k^ÍT. »0S COm dotS Otimo» quoftcs. M-j» Md. — telS.
U KO. itir. as-iiM até li su. i«r*nõe roririh* e *rpendíncla pJ«jíit.. «rvtttda p midín-ia. wr-»i- leto, saia CSPOCOSO Pintada fll_"."£ OS-SS-St — iertpfcsaíta. \er eotn Sr. Irineu — ]_.___ r_>r.tnl\A-\__ «ti Afimn «¦ mi. In ^,' ~« ..!___:¦'___.'-_J-il —«0\^TWKw»ímôr*lberoreo- chave* c*» o peneiro. ?^J?^££u W^ÍÍSJS^:f&*) COftl SOncOS, COI.. feonilítro ftARAtO « f*rt!

FLÂMENOO — Ed. Conde de
Nassau — Pfaia do Flamengo" e 3 »».,

qts., 2 banhs. em côr,

|Í*1S *"% Jt^ftí maV ãnSkSSSi
lí'ii«d° 

^ Te,1': 52*2493 «grandemente facilitados. Tra-
tar na ECAL — Depto. de

Aportomen- Vendas - R. México. SÔ

a* Vtnét 4 Riu, Humiiil 3«S ._,» mt \m «*». \TEffiA sobrinho

dtóa — fia prana curto. Pelo pi-rço
}iatsc Cca o mínimo <í* ámvtst. ta
ciusíve impostos. Ttl: 3$-U3l a*t\

Otteo apso t*kta. 3 m.m.

v.______iZZ_: í !:. T***.*" _np-_r\ai_zx-.\a novo —i

Se^%_^s.íli?***^í «mw» Beira Mar- nt apto. m Eb-1*^ *sm-.__ts.m etsa aaa*. T*ZL-ri j í^^ __--Matm-ièmaeÍL x_t^l = CCPACABASA - vrr.

nrte fina/*-'Sj, -lx**i S b*nfe*lra «*i»«*. «P»- r»»*. ««. asa*, sei nuintiLti c«- mi_______n__n''___* mr*nc unam- -.._:.;_,->¦,. <>.«, ^« miiMnéi !»,..!«.««_, t___Zm____l ».__»»„ .__T2r_l_. íriTüíirKin \?irtTtitm. *

.'COPACABANA - Ttrrtnof. resdo.*1** «j1- atasrt * eombtoar. M presta-
Jlis*9. 3 tna.es. alargarão par» 23. ^*ê.d« "-f0-*.!.?.***_%!* «• w

i&aratva. •)teleíone 37-171» ti Pr. MtrceBo.

>5tLTOX NAGM-HArs. Av, Ct^l --fc-i: im^iüL il"" " ¦-"'—^-

tiVZ. aJ\?Í l^*LM,?*,*í **:**«*. fmr*ima_. tte. >tíS» C« „..{!«»«_»•i»l> te- V«a4» B«.s.«».íWjfe ma ** tt»kr»rt*** i«n íttotTra
Sr.}em», CSave» tos\ a Mttder

IO — Vb*J*n* ^"AírJr»r*F 
" 

, 9S Sra * Kl '*"*» **

, u* «,*. n-»* - s^n im^í: forjas? * ^irssrr^
«tusba. <S«p. d* «npr»ía4a. latas- {tetro Catrral. Eatnqn InÃEta - r

.CQPACABASA^— VÕSS es í âjti
1(B prfittSf) cor**,

._ era ciafai A X.
rír«sre<!o MaçaEísiísi tiê. tam aa-

* 
'— 

íoríft 
"tübe*. «*«- **« £a trrviso" fc*EÍl*BÍ1» tt

v*m, *WMV *•**-. r-~m-h% , í ali*~*t*_k^ # HMV*
____**. í««jB«*ni — 94» * «MàM.
OBÍPBO — VT»!H-.»C. Av. KfSSSh-i
A& ia» ni ¦mi Iri m_ .. , .u _. i, _*___._. f^"{...T^J^ _^ *™*£ w* 'k*»« 

£o*a ~
J»;•afet. Mi, k«t, * \Hiain «m-h ««t. h

¦s.«tt» m - _t_tm a«s. , leu. *; mi. tt*. aNrm. wm. tnãat tt-tm. |«T»»«^«b^«a.
l-*ri5? trr p*rw r1 BSWS*}"»• «ACALBASS _. *r, Crtna

tasqfu*.
_. J»rt* * faKsiitsro ta tmpmfaGa,

v*ts_a aa Ar. itióaa _t rrtastt. S-t-umta 4 ptt aa-«3**rt*»í»?to <s» Sar. Eírr*J«r«a t-axi-e-_oá.. Vm-

COPACABANA — T*rr*e#. v«r.*3.
pniprui para reakSínei», ttma _t 4
paifiraeitos, ptéjttew i Prtça Arco-
amim — «mj«A tatísnaúot —
*_~mt — èaratrra. 
5ÍCA MASCARESHAS pZ MORAES
SS. Apto. IBl — Vrtpa tt pfcfcta-cia Cr« S.KO.sseSPS r i M <*»*» 4
*í*ta • rwt*35t« «a S msms, 3 f?»s

tels. 2-7249. 42-M50.
c i • i. -_ OAAWATW v~rm

óleo com sancas, cm., banheiro ^^T1* * rtcmtauo. rtr-ja-*ã~a».
tr_s,nl __._— mkm _..„ A- _______ . \<r.a t*rr«fio i re* Crrí» Dutra, nasocioi em cor, úep. de «mpre^o-^^t-jo. ^ « muhst*. Tei. srj-w».
do no melhor penfo resíáeaci^ **abtamsj*to tum apt-ab-aes-

1.640 0u0,CX) tom openas .. r^ *m par i tmismem tatmatm. Deu.
de smol e resfonte a combhwr.iíüil^-Jl^
Ver « trBfor dot 9 òs 22 horas.! Z£Z_*Í rSííiSfi
o Kbq Hitorra de Goorjso n.0 74.! ti* n_umm% «mm. ws. mia, mpta-————-—' -jáírtrtsw. atras*.,, ttm Mãtt* CrtYEXDO — Ski» m*rmt4ürt*. > me.e-tM -
*|»fa, de hü, 3 bm* ntssrim. <* lei

•»r»f»w. sara
rt tam ! <Kft nd IS tuas.ti-tem

...

'.-.¦ ;'-¦¦¦: -.' if

s

¦iflrtÉHtÉTIiliiÉifiaimíBtlilf it i milT»n ftiin n aiüi_____m. iTtsrniiiit i n i r ii * •¦• - - - - If !_>._* t ll I



22 CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril do 1960 2.° Caderno

COMPRA VENDA DE PRÉDIO SE TERRENOS
.. HONORIO DE IlAIlllOS — Apto¦ovo, írente, som pilotls, 1 qt., 1«ala sep., cor. banh. compl, coz,,area com tanque, qt. e WP, emp. Crí1.300.000,00 com 60',i cm S anos —

Tel: J7-0O3C.
FLAMENGO - Vcnde-Be óllmo npto3 qtos. tala. etc. Junto A praio. Te-lefonar p/ 42.S302, somente depois 13li*., todos dlae,
FLAMENGO — Vende-se om la, locacâo, o opto. 602, do r, GnbrlclaMlstrsl n.« 2. (próximo a Av. Osval-

j do Cruz). Com ompla sala, 3 quar-toi, banheiro, cozlnhn, área serviço,dep. empregada. Tratar no BANCO
AUXILIAR DA PRODUÇÃO S. A„ Tr.Ouvidor, 12 — tcl.: 82-2220.

. FLAMENGO — Vende-se, do frente
para rua Paissandu, o Anto. C02, da

., r. Marquês de Abrantes, 37. Com sala.
, quarto, banheiro, o kltch. Faclllta-sc•o pagamento. Trntar no BANCO AU-

XILIAR DA PRODUÇÃO S. A„ Tr. do
Ouvidor. 12 — tel.: «2-2220.
AV. RUI BARBOSA — Vendo apto.
da alta classe p. família de fino gos-to p| entrega 3 salões, 5 quartos, 3banheiros sociais 2 quartos de emp.
dep. comp. 2 vagas na garage visi-
tas c| bora marcada. Tcl.: 36-2733 e
57-3280. Dna. Llca.
FLAMENGO — Av. Rui Barbosa —
Vendemos no C» pavto. de frente,
para entrega imediata, magnífico
apartamento com linda vislío para o
mar, de varanda envidraçada, espaço-
sa sala 2 bons qu.irtos, dependências
completas e garage. Preço CrS ....
2.200.000.00 — CrS 1 milhflo cm 5
ano*. UNIL — Av. Nilo Peçanha 26
gT. 907. Tel.! 42-7367.

FLAMENGO — Vendc-sc apto.
503 dc frente c/jardlm de lnvcr-
no, 1 quarto grande c 1 quarto
pequeno, banheiro, cozlnhn, área
c/tanque azulejado e W.C. de
empresada. Preço CrS 
1.395.000,00. Sinal CrS 
2711.000,00 parte a combinar e
50% financiados a longo prazo.
Ver diariamente a rua Paissandu,
111- c/8r. José.
FLAMENGO — Itua Marquês dc
Abrantes 118 aptos 1101 c 1102Sala — 3 quartos c| arm., 2
banh., dep. completas, garage.
Obra em revestimento. Preço fl-
xo Cr$ 2.550.000,00 facilitados e
financ. Ver no local e tratar na
Av. Graça Aranha 174 gr. 1109

Tcl. 22-2413 - MAISON
IMÓVEIS.

74452 900

FLAMENGO — Aptos, prontos
para morar. Mude-se amanhã.
Vende-se à rua Paissandu, 111

.esq. c/Marquês de Abrantes,
aptos, de frente, c/sala, 1 quar-
to grande, 1 quarto pequeno, ba-
nheiro, cozinha, ãrea c/tanque
azulejado e W. C. de empreg.
Preço _ partir dc CrS 1.395.000,00
— Sinal: Cr$ 279.000,00. Em
agosto de 60 — Cr$ 104.625,00.
Em fevereiro dc 61 — CrS
104.625,00. Em agosto de 61 —
CrS 104.625,00. Em janeiro dc
62 — Cr$ 104.625,00 e o restan-
t« financiado. Prestaçóes de CrS
12.412,30, inferior ao aluguel.
Tratar n/loja 38-E da rua Mar-
quês de Abrantes c/sr. Miguel
ou n/Av. Elo Branco, 131-gp.°
1402. Tel. 32-9337 e 22-9435.
VENDE-SE — Apart. no Flamengo,
sala de entrada, dois salões, 3 quar-
toa com armários embutidos traba-
lhados, pintura a óleo. Financia-
mento pcla CE. Preço 3 milhões c
melo -- 46-3S51.

FLAMENGO — Rua Martins Ri-
beiro, 35 — Vendem-se aparta-
mentos de frente, com quarto e
sala separados o 2 quartos e sc/-
la, banheiro e cozinha, área de
serviço e deps. completas de em-
pregada. Preços a partir dc:
900.000,00. Sinal: 90.000,00 e
prestações mensais de 9.000,00.
Informações e vendas exclusivas:
HABONE' — Rua México, 148
— Grs. 607|8 - Tels.: 52-5777
e 22-2637.

FLAMENGO - Rua Marquês
de Abranlcs 118 apto. 304. Cr$1.550.000,00 ceado parte facili
tada ntó as chaves (8 meses) e
CrS 925.000,00 em 50 prestações
mensais sem Juros. SALA 2
QUARTOS c| armários (acima de
12m2) -- 2 banheiros, depend.
completas. Ver no local e tratar
na Av. Graça Aranha 174 gr.1109 - tcl. 22-2413. — MAI-
SON IMÓVEIS.

74453 900

Jardim Botânico 901

FLAMENGO — Vende-se ap. conju-
gado, c|kltch e banheiro, e grandearmário embutido, & rua AlmiranteTamandaré, n." 41. apto. 411. CrÇ ..500.000,00. Tclcíonc: 45-4205. D. Or-kanda.

FLAMENGO — Vendo apartamento n.001 de frente â Bua Paissandu, 111,c|sala, 1 quarto grande e 1 quartopequeno, banheiro, cozinha, área c|tanque, WC de empregada. Entrego
vazio. Preço Cr$ 1.345.000,00. Sinal-,
Cr$ 300.000.00. Parte facilitada em 18meses o ílnonclo em 5 anos. Ver c'Sr. Castro.

VENDE-SE — Por 900 mil. apto.
804, da rt. Paissandu 186. Qto. e sl.
sep., banh, c| armário embutido,
var. dc inverno, coz. e garage —
Chaves c| porteiro — 46-9106.

J.UtDIM BOTÂNICO - Vendo apar-
tamentos prontos para habitar, sala,
dois quartos, dependências empreg,,
área serviço revestida azulejos, otlma
construçáo. 60% fin. 8 anos. Visite
sem compromisso á R. Pacheco Leáo,
150, a uma quadra da Rua Jardim
Botânico.
*a^i^''a»»^a*w'»«A»a>»«^a»»i^V^cat*V»^ii^WsWa^VS^s^WW^

Gávea 1001

VENDO CASA em construçáo adlantada c|4 quartos, 2 banhs. hall, living,
tollette, garage, copa-cozlnha, 2 qts.,empr. peças amplas (área total 330m2)
cm terreno 17,35x20,80. Preço no es-
tado atual da construçáo S.OOO.noo.OO— Ver Rua Emb. Carlos Taylor, 185
(M, S. Vicente, 124). Tratar telefone
27-7087.

GÁVEA — Em edificio sôbre pilotis,vendemos de frente, apartamento de
fino acabamento para entrega em 45
dias, com saláo, 3 quartos com arma
rios, 2 banheiros sociais, dependen
cias completas c garage. Cr$ 
2.500.000,00 c|parte financiada em 65
meses. Ver à Rua Duque Estrada n.°
38, apto. 103. UNIL — Av. Nilo Pe-
çanha, 28, gr. 907. Tel.: 42-7367.
VENDE-SE residência na Gávea era
centro de Jardim, etc. Tel. 46-3551.

FLAMENGO — Apartamento de
cobertura — Vende-se belo
apartamento de sala, 2 quartos,
grande terraço, banheiro, cozi-
nha, área de serviço e dep. com-
pletas de empregada — Preço:
1.900.000,00 — Sinal: Cr$....
190.000,00 e prestações mensais
de 19.000,00 — Informações e
vendas exclusivas — HABONE'
— Rua México, 148 — Grupos
607|8. Tels.: 22-2637 e 52-5777.

79912 900
FLAMENGO — Vendo à Rua Buar-
quo de Macedo, 33, apto. 701 de fren-te, c|sala, quarto, banheiro, cozinha
c área de 60m2 construlvel. Ver como porteiro. Tratar com Milton Ma-
galhScs. Av. Erasmo Braga, 255, si404. Tcl.: 22-6128.
VENDE-SE ap. 303 rua B. Flamengo,
28, três quartos, etc. |

FLAMENGO — Laranjeiras — Ven-de-so à R. Gago Coutinho 62. juntoao Parque Guinle, aptos, dc sala e2 ou 3 quartos. Acabamento de 1.»
qualidade. Preço fixo, sem reajus-tamento, com financiamento. Obraem alvenaria. Plantas c informa-
ções no local e cm D. Lerner ScCia. Ltda. Av. Presidente Wilson.210. s| 409 e 411, tels. 42-8778 —
42-7613.

FLAMENGO — Vende-se apart. c|saláo de 45 m2, 2 grandes quartos,
quarto de banho, grande cozinha. c|2 pias de mármore, armários embu-
tidos, área, depend. de empregados,
parque Interno para as crianças —
Parte à vista, parte facilitada e par-te financiada cm 13 anos, presta-ções de 2.940,00 mensais. Preço ba-se 2.600.000,00 — Praia do Flamen-
go. 98, apto. 310.

GÁVEA — Vendo lotes residenciais
proximidades »M. S. Vicnte. Corre-
tor MARIO ECHENIC-iS — 26-4826.
^c^^^cAA^sAs^r^^cSa^^^r^r^i^a^i^B^ia^i^a^i^í^r^i^a^VV^»^

1100Glória
STA. CRISTINA — Apt. frente, 6.«
and. Final construçáo. Sala, banh.kit. 395 mil. Entrada 100 mil. Tcl.:26-1134, até 21 hs.

FLAMENGO — Av. Rui Barbosa— Vendo apto. de fundo últirno an-
dar, com linda vista para as mon-
tanhas indevassável por 2 milhões e
meio. Tem duas salas, dois.quartos
e 2 varandas, etc, Deixo o telefone
e o ar refrigerado. Aceito pequenaentrada ou apto. menor bem locall-
zado. Tel. 45-8260 — Aceito oferta
á vista.

GLÓRIA — Vende-se o apto. 412,
da Av. Augusto Severo n.0 306Tipo duplex, com sala e quar-to separados, banheiro c cozinha
tipo americana. Grande facilida-
de de pagamento. Chaves na por-taria do edifício, eom os srs.
Manuel ou Deoclecio. Tratar na
IMOBILIÁRIA DELAMARE S/ATelefone 23-8140.
GLORIA — Vendo ótimo apto. defrente, 2 qtos., sala, e dependênciasemp. Ainda nSo habitado. Fone —
57-0638 sr OLYMPIO.

CRS 920.000,001 — Aceito Caixas, clCrS 100.1 de sinal — Tambem *i-
nancio 50 por cento em 5 anos. Pe-
ças duplac, sala e quarto sep. arma-rios, banheiro cm cor, cozinha. Cha-
ves c| o porteiro — Hermeneglldo dcBarros 33 — 47-6964.

6240 1100

Grajaú 1200

GRAJAÚ — Vendo aparta»
mento acabado dc construir,
com salão, três quartos, cozi-
nha, banheiro em côr, depen-
dência dc empregada c gran*
dc área azulejada. Entrada
500.000, e saldo financiado a
longo prazo. Ver e tratar no
local —- Rua Caruaru, 636 —
apt. 202, hoje, sábado e do»
mingo. Demais dias combinar
pelo telef. 49-4991.
GRAJAU' — SALA — 2 QUAR-
TOS — DEP. COMPLETAS. —
Obra nas fundações com prazocerto de entrega. Pr;ço fixo des-
de Cr.? 1.320.000,00 com finan-
ciamento em 80 meses. Conhe-
ça as características ida constru-
çáo a cargo da CONSTRUTORA
MARABÁ — Bem na Praça Ver-
dum. Últimos aptos, de frente.
Tratar no local à Rua Barão de
Mesquita 1000. Vendas exclusi-
vas: MAISON IMÓVEIS, Av.
Graça Aranha, 174 gr. 1109 —
tel.: 22-2413.

74451 1200
BARATO e com facilidade de paga-mento, vende-se bonita casa de 2 pa-vimentos em centro de terreno cm
uma das mais frescas ruas do Grajaú,
por 4 milhões inclusive telefone. Hua
Vise. Sta. Isabel, 466 (fica em frente a
rua Mearln) tcl. 37-9429.
*«^^»*a^^'*»»ai»«a»/S/a,A>-*Vr^vs^^^^^^i^vvi^>vvvv>^tv

Ipanema 1300

PRUDENTE DE MORAIS 614 apto. 201c| 3 quartos, grande sala e demaisdep. compl. Ed. 4 andares cl elevador
Preço: 2.500. Tratar IMOB. SANTOS.
Av. Cop. 1003 s| 310. Tcl: 47-9491. In-
clusive aos domingos.

IPANEMA apto. de luxo, 1 por an-
dar, 2 grandes salas. 3 ótimos quar-tos, arm. emb., 2 banheiros o demais
dep. completas, garagem, pilotls. etc.
1 milháo financ. saldo a combinar.
Tratar IMOB. SANTOS. Av. Cop.
1003 s| 310. Tel: 47-9491 Inclusive aos
domingos.
IPANEMA — Espetacular cobertura,
Jardim Alah — Vista p| mar. Sala 2
qtos. dep. completas. Grande terra
ço com plantas e toldo. Cr$ 
2.800.000,00 — 27-7006.
PRAIA DE IPANEMA — Apto. c|U-
vlng, s|de almoço, 3' qts., clarm., 2
ban. .em cor, dep, e garage. Entrega
60 dias. Pode ser visitado. Av. Vieira
Souto, 472, ap. 202. Cr$ 3.650.000. Fa-
cllita-se. LUIZ SEABRA. Tel.: 47-7370.

APTO. CÍTEniUÇO - DUPLEX -
Av. Vieira Souto, 220, ap. 402, living,
s|de almoço. 3 qts., c|arm., 2 banhs.,
depend. e garage. Em cima: living,
dando pltcrraço descoberto, e ótimo
quarto cjbanh. Fundos, 4 and. ¦¦ \i-.\-
ua vista. Quase pronto. CrS 4.800,000.
LUIZ SEABRA. Tcl.: 47-7370.
INCORPORAÇÃO — PRAIA DE IPA-
NEMA — 3 últimos apts. 3 qts,, c|arm,
living, s| almoço, 3 ban. garag", etc.
CrS 2.210.000. Um duplex c|4 qts. e
terraço (fundos). 3.390.000. LUIZ SEA-
BRA. Tcl.: 47-7370. Vieira Souto, 412.
AV. EPITÃCIO PESSOA, 314 apto.
309 — Frcnto p| lagoa, aala, 3 quar-tos banh. cozinha dep. empregada,
área serviço. Cr? 1,600'.000,00 c| ....
600,000.00 financiados cm 12 anos.
Visitas das 15 às 17 hs. CORRETORA
NACIONAL. Av. Pres. Antônio Car-
los 615 20 pav. Tcl.: 52-1236,
IPANEMA — LEBLON — Compro
apt. dc 2 quartos com dependências
de empregada, completa em constru-
çAo adiantada. Informações pelo tcl.:
52-6284 com D. WANDA.
IPANEMA — Proprietário vende lin-
do e luxuoso apartamento Írente —
Ótima sala. saleta e cozinha o óleo,
2 bons quartos, banheiro em côr lou-
ça Inglesa, dependências completo*empregada, boa árca de serviço. Pre-
ço CrS 2.200.000,00 facilitados — RuaVisconde de Pirajá 25, ap. 801.
IPANEMA — Na Rua Prudente
de Morais, 749, vendemos os dois
últimos apartamentos de alto lu-
xo, com três quartos, todos pin-
tados a óleo, banheiro em côr c|
piso de mármore, garage no sub-
solo, três elevadores Atlas sendo
dois sociais privativos, pilotis c|
Play Ground, prédio de somente
4 pavimentos. Entrega em 45
dias. Preço: 3.850.000, com
1.750.000,00 financiados. No mes-
mo local vendemos o último an-
dar com terraço ' privativo porCrÇ 5.000.000.00. Tratar e| Ros-
si Engenharia e Arquitetura
Ltda. Na Av. 13 de Maio, 13, 13.'
saia 17. Tel. 42-1374.
ÓTIMA RESIDÊNCIA — Em
centro de grande terreno medin-
do 40 metros de frente, por 50
metros de fundos, vende-se na
rua Prudente de Morais, em Ipa-
nema, com ou sem o seu rico mo-
billário, grande e confortável re-
sldência para familia de alto tra-
tamento, com excelentes e am-
pias instalações, inclusive cinco
quartos para empregados, gara-
gem para dois carros, telefones
internos e água abundante. Tra-
tar pelos telefones 49-7768, ...
22-8461 ou 22-8931, com o sr.
MARTINS.

IPANEMA — Jardim de Alá
— Quadra da praia — Av
Epitãcio Pessoa, 40 — Um
apto. pj and. — Ed. moderno,
sobre pilotis, 4 pavlm. c| ele-
vador, const. de luxo, fachada
em pastilhas, a mais linda
vista do Rio, positivamente
indevassável. Área acima de
300 m2 assim distribuída: an-
íe-sala, salão jantar c living
de 92 m2 — 4 qtos. (20, 18,
14 e 12 m2), todos cl arma-
rios, toilette social e 2 banh.
completos — copa e cozinha
22 m2, espaçoso terraço ser-
viço, banh. e 2 qtos. empreg.,
galeria, qto. privativo p/guar-
da dc* malas no térreo c vaga
p/ carro. Apto. de alta cias-
se d material e acabamento
de luxo. incorp. e const. da
CONSTRUTORA APRA. Plan*
tas e informações no local
das 9 às 12 e 18 às 22 hs. Ven-
das exclusivas MAISON IMÓ-
VEIS, Av. Graça Aranha, 174
gr. 1109 tel. 22-2413.

74450 1300
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AltPOADOlt — Vcndc-se apartamen-
to de luxo, no segundo pavimento,
com sala, 3 quartos, 2 banheiros SC-
ciais, cozinha americana cm aço, de-
mais dependências e garagem, todo
pintado it óleo, armário embutidos
forrado do pau marfim, nnnâiios no
banheiro forrado cm fórmica, lambiis
de madeira de lei c av condicionado
no quarto, a nm Francisco Otaviano
n°. 288. opto. 202 — Trntar ESCMTQ-
RIOS J. PKDRO e J. PAULO — Dos-
pachantes e Administradores de Bens.
Av. Nilo Peçanha 133, 10». pnv., sa-
las 1008-10, tels. 42-0418 c ¦:.:¦;:.¦'.,.

IPANEMA — Vende-se, desocupada,
casa com 3 quartos, '2 salas, Ú ba-
nheiros, garage c dependência de
criada. A vlsln CrS 3.SOO.000,00. In-
formações polo telefone 27-6032, pre-feríncla de 8 as 9,30 da manha ou a
noite de 6,30 às 9 horas.

IPANEMA proprietário vende seuapto. na Rua Visconde Pirajá 431apto. 202 sala 2 quartos 2 jardim deinverno banheiro completo cm corcozinha dependência emp. garage en-trada 600.00000 saldo cm 20 nnos —
amortização 1600180 paga diretamen-
te a Caixa Econômica ver c tratardas 12 as 18 no local sr. Luciano acei.to oferta pode telefonar de 8 as 10e de 20 as 22. 27-9302.
IPANEMA — Vendo próximo i La.
goa um lindíssimo apto, com 1 qto.e 1 sala, aeparados, demais dep, e umterraço externo espetacular, com vis-ta deslumbrante. Tem elevador. Pre-
ço CrS 2.300.000,00 facilitados. Tra-tar em 32-8468 ou 42-9238 urgente
IPANEMA — Rua Visconde de Pirajá220. Vendem-se últimos apartamen-tos em fase final de acabamento dela. com sancas e pinturas a óleo,
grande sala, três amplos quartos comarmários embutidos, banheiro com-
plc-to com box cm côr, copa-cozlnhacom ozulejos até o teto. — Depen-
dências completas de empregada,
grande árca azulejada com tanque e
garagem. — Elevadores Atlas. Preço
fixo a partir de Cr$ 2.600.000,00 comapenas 10% de sinal: 40% facilitados
sem Juros; 50% financiados após aentrega das chaves. Ver e tratar nolocal das 9 às1 20 horas. — DAVIDKANTER IMÓVEIS — Av. Pres,
Vargas 417-A, sala 806. Tcl. 43-5580.
IPANEMA — Vendemos apto. c| ótt-ma sala, dupla, 3 bons quartos c| ar-mários embutidos, dependências com-
pletas e garage. Ver com o porteiroo apto. 204 da R. Prudente de Mo-rala n". 1.368. Entrega-se pintado.Tratar na IMOB. CONTINENTAL —
R. Assembléia 51/502 — tcl. 22-7279
e 42-4708.
IPANEMA — Vendo-se apto. térreo
na Hua Alberto Campos 51. Tendo 2
quartos, sala, banheiro, cozinha etc.
Preço Cr$ 800,000,00. Informações na
Org. Téc. Im. Norma Ltda. Rua do
Carmo 71, salas 801 e 802.
APARTAMENTO LUXO — Praia dc
Ipanema — Vendemos para entrega
Imediata, à Av. Vieira Souto 366.
apartamento luxuoso de fino acaba-
mento, com 3 nmplos dormitórios
grande living, 2 banheiros sociais cm
cor copa-cozinha, dependências p|empregados, garage, etc. Todas as pc.
ças sociais' pintadas a óleo e revesti-
das c| Parquet "Paulista. Preços Cr$
4.000.000.00. Ver no local o aparta-
mento 403 cj o encarregado sr. Cân-
dldo. Tratar á Av. Rio Branco, 108 —
a| 201 — Tel.: 52-7239, c. o sr. Paulo,
marcando hora para entrevista. Dls-
pensam-se Intermediários.
IPANEMA — Vendo, «m transversal
juntlnho à praia, um Undo e confor-
tável qto. de írente, com elevador,
tendo 1 qto. 1 sala separados, dep. e
garage. Pronta entrega. Preço CrJ ..1.100.000,00 á vista. Tratar' em ....22-8466 ou 42-9238 ou 26-3479,

A Sociedade Imobiliária "ICCA" 
lida Toríçô o vetáà

andares cçm 525 m.2. cada, num dos mais luxuosos'' /
edifícios o serem construídos em Brasília Ai
condicionado e lodo o conforto moderno,'

3 elevadores elelrônicos.
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RUA REDENTOR — Vendo amplo
apartamento de frente (todo andar)
vasio, pronto para habitar, dc salão, 3
qtos., grande copa-cozlnha em côr,
depends. empreg e garage. Financio
45% pela Cx, Econ. em 15 »\nos, partefícll. e o ssldo â vlitn. Er. MACEDO
fone 25-3451.
IPANEMA — Suntuoso apto. c| 180
m2. por andar, vendo, visitas — Tel.
36-3530. 8239 1300
AV. VIEIRA SOUTO frente apto.vendo 7.200.000,00 à vista, NOOUE1-
RA — 22-2607 ou 46-8696.

LARANJEIRAS - Vendo amplo ap.
c| 3 qs., sala 23 m3, copa-coz.. C>>-
rasem, etr., frente, vazia. H. Bell-
rnrlo TAvora '.«!, npto. 303 — I.»
ed. A direita. Preço CrJ 1.750 mil.
Chaves, gamllern, «PU>. 202.
LARANJEIRAS — A 100 mts do
ponto final do Anlbus 115 — No Jar-
dim Laranjeiras vendo maq, apto.
dc frente vasio, e| gde. sala, 2 am-
pios qlos., copa, ccs., banh. comp.
qto. c banh. de emp, e área c' tan-
que. Prédio c| 4 anos dc construçAo
oe apenas 3 pavimentos. Preço npc-
nas 1.350, sendo 450.000 de ent. a
taldo sem parcelas intermediárias em
lo ou 15 anos, prest. Inferior ao
aluguel. Ver hoje eom Bezerra a
rua Professor Luiz Castanhcde 233
. r.i,. 301 das 9 As 16 hs. Saltar rua
Ocncnil Glicerio entrar rua Itajacè.
Tcl. 30-5172.
RUA GAL. GLICERIO Ed. sob. pilotis.novo. 2 por andar c, 3 qtos., cj arnv,
2 salas, 2 hnnlis. em côr. copa-coz.,
dep. empregada. Preço 3.500 mil. —
IMOB. SANTOS,'Av. Cop. 1003 sl 310.
Tcl: 47-9491.
APARTAMENTOS - LARAN-
JEIRAS *- Vendem-se ótimos
apartamintos à Rua Professor
Ortlz Monteiro número 186, «m
edificio sôbrc pilotis com apenas
4 pavts. Constando dc: grande sa-
la, 2bons quartos c demais dc-
pendências inclusive de rmprega-
da. Entrega dentro do 3 meses,
condiçóes: sinal, parte facilitada
c o restante financiados. Ver
diariamente no local inclusive
aos domingos, informações ....
23-0379 e a noite 34-5490, vendas
diretamente com o proprietário.
LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras, 122 — Vendem-so
apartamentos dc quarto c sala
separados ,c 2 quartos c sala,
banheiro completo, copa-cozinha
e área de serviço com tanque e
dependências completas de cm-
pregada. Preços a partir de CrS
1.220.000,00 sendo 122.000,00
de entrada e prestações mensais
de 12.200,00. Informações a
vendas: HABONE' — Rua Mc-
xico, 148, grs. 6071,8 — Telefo-
nes 52-5777 e 22-2637.
COSME VELHO — Casa — Vende-
se Ladeira do Ascurra, 115-A. Cha-
ves c condições no local com o
proprietário. 2 salas, 4 qts., cozi,
banh. de emp.. garagem, Jardim,
linda vista, multa «gua.
R. LARANJEIRAS 550 — "Ed.
Águas Férreas" — Vendo apart, de
luxo.'living, sala. 3 quartos, etc. —
FELTNTO — 22-8695 — Ed. Darke. sl
1527.

LARANJEIRAS — Vendemos
na Rua das Laranjeiras, apar»
tamentos de 3 ótimos quartos
com armários embutidos, sa-
la de estar, sala de almoço,
2 banheiros, ampla cozinha,
grande área de serviço, quar-
to e W.C. empregada. Obra
na 6." laje. Preço Cr$ ......
2.500.000,00. Parte bastante
facilitada e prestações de Cr$
29.400.00. — Mais" detalhes na
NOBRE, S.-A. — Comércio e
Industria — Av. Rio Branco,
131 — 12." andar. Tels
32-8254 e 52-0568. 79835 1400

VIEIRA SOUTO E AV. ATLÂNTICA
Vendo 2 grandes aptos, e prontosLIMA LEAL — Tel. 47-4455 —

27-1810, 3 salas, 4 dormi*. 2 ban».
VENDO luxuoso apto 180m2, próximo
a praça N. S. da Paz Ed. novo sob
pliotis com 4 pav. 1 por andar, hall
com 2x3 suntuoso salão 48rn2, 3 amplos

PARQUE EDUARDO GUIMLENo Ed. Dalton em constru-
ofio adiantada, luxuoso apto,
dc frente (S° andar) com . ,*,.
539,70m2 dc área construída,
constando dc: hall, saleta, gale-ria, conjunto de 3 salas com ..
142.00m2 4 quartos com armários
embutidos, toalete) social 2 ba-
nheiros completos em côr, sala
de almoço, rouparla, copa-enzi-
nha, 2 quartos e dep. de empre-
gadas. área de serviço, garage
para 2 carros. Preço: Cr$ ....
9.100.000,00 com parte facilita-
da. CIVIA — Trv. Ouvidor. 17
(Div. de Vendas 2o and) Tel:• 52-8166 do 8,30 às 18,00 horas.
PARQUE EDUARDO GUINLENo Edifício Bela Vista (cons-
trução já iniciada por Pire» e
Santos S A) vendemos luxuoso
apto. de frente constando tle: En-
trada. conjunto de salas com 80,00
m2, 4 quartos c| armáros embu-
tidos, toahte social, 2 banhei-
ros em côr, ante-copa, copa-co-
zinha com 30,00m2, 2 quartos de
empregadas com armários em-
butidos, banheiro, área de servi-
ço e garage. Situado no Io pavl-
mento tipo (a cerca de 15,00m
acima do niv:l da Rua) tendo
terraço privativo com 160,00m2,
Preço: CrS 7.230.000,00 com Cr$
1.390.000,00 de sinal e o aaldo
em 5 anos parcelas semestrais.
Incorporação e Veníias da CIVIATrv. Ouvidor, 17 (Div. de
Vendas 2o and) tel, * 52-8166 de
8,30 às 18,00 horas.

PARQUE EDUARDO GUINLE"Pintc-House — No Edifício
Parque,aguardando hablie-se lu-
xnoso apto. de frente, no 11°
pavimento com deslumbrante
vista par a Baia de Guanabara,
com 731,00m2 dc árca construída
c mais MO.OOm", dc terraços e
constando dei 2 elevadores so-
ciáls, Hall, galeria, living, sala de
jantar, escritório, toalete social
saleta, ¦!¦ banheiros soclials, 4
quartos todos com armários em-
butidos, s;ndo 1 deles com fran-
de closet e amplo vestiário com

qto». com arm. emb. tendo doi» com h, h , nrltativn tala ri» rn«..vista para a lagoa outro para praça. 2l .Da"hcIro PTUaUvo, *aia íle COS-
banheiro» em cor com ducha». copa.ltura. sal* d* almoço, copa, ante-
coz., írea dep. emp, garage. Tódat sjjCopa, cosinha com vários arma-
peças destes apto tem ar e luz direta rios embutido*, despensa, l.ivan •
a pintura é tMa a óleo. Tratar com deriav, árca de ajrvtço c arma-
proprietário. Tei 27-4464, ^ \ti(t% embutidos 3 quartos e ba-
IPANEMA — Vendem-te dumoVapTio». nheiro de empregadas com box.
tíe frente cj vMtibulo. sala. 3 qtos., aj Aqueclmerv.p centrai c box para
banheiros em cor, otlma copa-coxl- 3 automóveis. Pr--ço: Cr$
nha c| armários, area revestida dc! 15.000.000.00. — CIVIA Trav.
azuleios c depíndíncias pj empregadas! 0uvMor. 17 (Div. de Vendas V>— Predio sobre pilotis, c| 4 pavlmen-\___ , -*-, . , ., a,** A- _ *ft l_
toi e somente dois aptos, por andar.!?"*'» J'1'1. M-816G d« 8^0 **
Próximo a Pr. N. S. da Paz — Inicio} 1*,W horas,
de construção á rua Nascimento Silv* 79935 ItOO

Pre- jVENOE-Sr. CsM em Laranjalfâ».390, p| entrega em 20 meses
Coi„, ü? t t"*»iu»Uv,eU T.Aíf"?"«| Palacete qua se presta para residfci.meoto de luzo - Tratarei MU-LOj^ __ ,{?, c,„^_ C0|^to, ^c> &

!Tel. 44-JK1.

SOCIEDADE iMOSILiÚRia Ibbil
RIO: Av. Rio Bronco, 131 - !4.9 gndar • Grupo U01 - Tels. 52-2212 e 42-8597>

í£ • BKASÍUAs Av. do Copefo de K& de Fótímo - Loja 7 - Swper auodro S- C L - 107

bà-ÉÈÊÈUimtméWÊmmmmm^^ ^sdalfalliiÍifaiilsiesa^.Éa.1 I, ifcitiga-1 .intn ,| a » t ¦,-, - -,i - f[ ¦ ¦

DE ARAÚJO FILHO LTDA. ã Av.
Almte. Barroso 8 gr. «OS íone 4J-S»?3;
oo aos domingo, A rua Hedentor 30. jLARANJEIRAS — Rim «OHTa
rPANEMA — prcdto de 4 partmestojBnuU. 60 — Em rua residen-sôbre psíslis *- Sòrr.«r.!g um apto. porLi.i ,.„„,)„„,,• ..... ;„,,;,. Amandar c; siomi - Dou. t^iútkU "«>• vendemos em inicio de
— Aptos, composto» de vestibulo, am-)consiruçao f fundações ícritti-
r.» saião. 4 grande» qioa. t\ st™»"»» nando) _ S0 metros do Flu-«nbuthlo* revMttóes de ríistelra, i,n«>,lu"' * «™ '»e"U5 °° •"
banheiros t box, Otlma ropa, c-r,?.r.r.j Rlinense t . C. magnífico*
-U^lrA<<,,0V •S^Sm? S apartamentos de sala. 2 ou 3
empregada» e ôtirr.a ire» revertia <-* „..nmt-. k»»t.-:,- .». .A» «í»aaíiljos — Aesoarrwrito d» ísxo - EffliaUanOS. bamtf ifo em COr, etC.
construçio»à ru» Redentor», ijdo d»!Acabamento esmerado. Pe-sombra, pntat-mo - Pr. N. S. da P«i„.,-«„ *!-.„! *-..«. „—-TrsUrc. MSLO OEARALVO A ri-!lucn0 s*nal. Apefttç •_„,»
mps ltda. a As*. Aim!*T ru.-,,^ sjpafccia inicrmediaria! 90 me-
fo^t.-tmx* 

*°5Bte** °° ^ -'»«* 
P»r* VWt- Prestais

orôimiinpÁDt - vendTT^tea"*"»1» dc,df Cr? ^OOÔ.OO!*k ia r-M vi.-, psrsja ss. prssto^s- Preço fixo e írreajusíive! tm",Pt^r. iV^íf V*- *LÍ5rí*'5*-. *""'; escritura pública imediata!pi*<ruu cBnftWetare. cem 2 sala*. 3:.,...,, _-JL_ m_ i«».i trajtiíçw*. irruntr, «jfijxatMjo* * ura™.:« vcníia agora ao local. ÜNI1.''^'^l'F'*%^í%<T*<Vt*,rA*'*r - UNIÍO NACIONAL DE
[HACXDO ter.*. 2J-.1451. IMÓVEIS. Av. Nilo Peçanha

ts
Laranjeiras »M BJ^?L^lr^lJ?^m^ ~

iLâtuatstttMA» - vmnémi-tt* a j*-RUA SAS iARA?UCntAâ, tã. **r*.\S5*»*» ***«*.. tm _e»-««<*B. Sa*.
t pat austr; fH*ti*, *• a «rt»» ! m-iuttMi&ittm *M na I» awte Mac* *W
1*. I t*s»fe*ír*v to*, tm*. ém. tamcpUrt&s* * ceas» tetüi* pam &m tm*»-
psrt emmtmt*. ptt*$tA Pr*rs ..limr** — rr«v» ** tmt* im Cr» V»
l te» tan. mfí, «aefetaigoi rm S awasuttrt! — TraUr n* ORO. TKC. tktOB.
J»OK, XAÍfTm, At. C*ft. tmtt t 3t&}M083fA VFDA. Rs» 4* CMfM» tl **
Tais cmen, fotâmtm aet é*mSmã**-Í**&** mi * mt.

* * a ¦¦«.,*„,«,„«,.. . a..*..*., ».*-*-*—*„+-+*l~l.*. >«.?..». -^.¦«-A-^fc-»-^ > .«?-<».* «,-^->- - * * - ¦¦ -¦ - ^
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?,.* Caderno CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1960

COMPRA E VENDA D E PRÉDIOS
2â

tARANJKtRAS — Vendo o »pto, 403
novo, A Rua Das Laranjeiras 481, c.
sala 3 quarto*, banh, cj box dtpen-
denclns e garagem, _t.J(« 000,00 — c.trr;,, finiiiiclados a rombinir: chnvr
com o porteiro, tratar tel.: 22-8707Sr. Vldal. '
R. OAOO Coutlnho 85 — Aptoa. no-vos, pilotls de saleta, sl. 3 rito», clarmário*. 2 banh. garage dep. etc.
Aceito Cx. Tel.: 13-2023.
LARANJEIRAS — Gel, Gllcé-
rio, 58, edlficlo sóbre pilotls com
garagem e play-ground. Vende-mos os 3 últimos aptos, paraentrega em 3 meses. Vestíbulo,•ala, i de inverno, 3 qtos., banh.,
cozinha e demais dependênciasAcabamento de 1.» Preço fixode 2.050.000.00 — apenas 10%
de sinal, parte a combinar c orestante financiado. Corretores
no local de 8 às 22 horas.

T E R R E N O S

LARANJEIRAS — Vendemos
na Rua das Laranjeiras bom
apartamento de sala, 2 quar-tos c dependências de fren-
te, andar alto, Construção jáiniciada. Preço Cr$ 
1.150.000,00 com parte facili-
tada em 40 meses e presta-
ções de Cr$ 15.000,00. infor-
mações e vendas diretas: NO-
BRE S. A. — Comércio e In-
dústria. Av. Rio Branco, 131— 12.° andar — Tels. 32-8254
e 52-0568.

Leblon 1300

AV. ATAULFO DE PAIVA-
LOJAS — Vendemos mogníficas
lojas em construção bastante
adiantada, ótima localização. A
partir de Cr$ 2.000.000,00 c!Cr$
200.000,00 de sinal e o resto fa-
cilitado e financiado. Tratar à
Rua Rodrigo Silva, 18 — 11.° an-
dar. Tels.: 52-2493 e 52-1490.

MAIIIS K BARKOS — V. ótimo»•Mi' 2 e ,1 qto». Um de conslr.
Cr? 1 ..880 e 2,000 respectivamente o|.10'i em 8 «nos. Tratar c José Levy,
Tcl. 31-0035.

Rio Comprido 2001
BIO COMPRIDO — Oportunidade lFinanciamento em 15 snoil Por ape-
nat Cr? 10.700,00 mensais pequena en-
trada .<• parte facilitada. Vendemos
confortável» apartamentos prontos de
tala. 3 quartos e dcpmdtnclaa com-
pletvi*. Corretores no local hoje. stt
Ac 17 horas — ntix Entrfln lt. 2. apto..10! — UNIL — Av. Nilo Peçanha 26,
gr. 007. Tel.: 42-7307.
PAULO DE FRONTIN- Apar-
tamentos já em pintura, c sa*
Ia, 2 quartos e dependências,
na melhor quadra. Edifício
bastante recuado e peçasmuito arejadas. Vendemos em
condições excepcionais. 10%
em cartório, parte facilitada
até às chaves. E o restante
em forma de aluguel. — Aten-
demos no local durante a dia.
Av. Paulo de Frontin, 647. Só
vendemos a preço fixo. É uma
tradição SIBRAL telefone
22-2668. 80773 2001

APTOS. TIJUCA OB MRUIORES DO
HAIRRO — Vendo 3 amplos qusrtos(15 m2), saleta, «aldo |9Sm3), enor-
ma copa-cozinha, banheiro com box
separado, qto,. Ares e banh, empreg.
pilotls, garage. i nndarei com 3 ele-V..MUI-. .apenas 8 aptos. 2 por an-
dur, entrega 120 dl.is. Preço fixo a
partir de CrJ '2,200.000,00, apenas
J50 mil entrada, parte .. combinar 1
nno, restante Cr$ 1.230.010 00 flnari-
ciado 10 ano», vltlte Rua Oscar Pi-
mental n» 77 (antlsa n. X.»purll
Lrrgo da 2» Feira. Vendas SÉRGIO
CASTRO n. Crrmo 38, i" andar, tel-3K-8340 — 32-CÍ13,

TIJUCA — nua S, Francisco Xavier- Vendemos, no inicio da rua, paraentrega Imediata, no í,° andar, d
írente. «oi pela mnnlifi. magnífico
«partamento de ótima sala, 3 bons
quartos, banheiro complMo el box,
«Milcjos .i côr, dependincias complí-
tas e garagem. Preço Cri 2.200,000.00;
sinal CrS 1.000.000,00 e saldo facilito,
do e financiado. — UNIL - UNIÃO
NACIONAL DE IMÓVEIS, Av. Nilo
Pec.in.il, 26, grupa 907; tcl, 42-7307

TIJUCA — Vendemos apartamento»
dc saln, 3 quartos, capa-cozinha ba-
nheiro social cm cor, Jardim de ln-
verno, varanda, dependências de cm-
pregada e grande terraço. Preço:
2.200.000,00. Forma de pagamento.500 mil de entrada e o restante fl-
r.anciado em 10 anos, pronta entre-
ga. Ver a R. Pontes Correia 138,
npto. 2i)l e tratar com QUEOPS IMO-
BILIARIA — R. México 111, 20 •
gr. 2006 - Tel, 52-3339,

70918 2300

Santa Teresa 2J00

APARTAMENTO - NO Leblon. Ven-
de-se no melhor ponto da Av. Ataul-
fo de Paiva, p?rn pronta entrega,
otlmo apartamento com 4 salas, 4dormitórios. 2 banheiros completos e1 lavabo, garage espaçosa etc. Preço
Cr» 5.900.000,00 sendo parte a longo
prazo, Tratnr com o proprietário, sr.Costa. Fone: 47-4008 depois dns 10
horas. ,

SANTA TEREZA — Rua Al-
mirante Alexandrino, 849 —
Vendemos em início de cons-
trução apartamentos de 2 e 3
quartos, living e dependên*
cias completas em Edifício de
4 pavimentos sobre pilotis,com elevador. Apenas 2 apar-
tamentos por andar. Magní-
fica vista. Preços a partir de
CrS 1.650.000.00. Sinal de 5%,
saldo financiado e facilitado.
Construção e Incorporação de
LYRA DA SILVA ENGENHA-
RIA LTDA. Rua Senador Dan-
tas. 40 — 2." andar. Tel.:
22-3997 e 32-3507. 88637 2100
^^^^^^^^V^VS._^_^^^A^_^«_i»^V>_^^_^^^WV>_^

AFONSO PENA 105 — Tijuca
Apartamentos novos, pron-

ta entrega, de sala. dois quar-
tos, cozinha, banheiro, área e
dep. p; empregada. Acaba-
mento de primeira. Ver no lo-
cal e tratar à Av. Presidente
Vargas 435 s| 901 tel. 43*3179
ou à Rua 7 Setembro 143 tel.
23-0548. 88632 2500
TIJUCA OPORTUNIDADE! —
Vendo os últimos apartamen*
tos novos e vazios, ci 2 e três
quartos, sala, cozinha, banhei*
ro. dep. empregada e área
com tanque. Preços á-partir
de 1.250.000,00 sinal ÍHe ....
100.000,00 rest. facilitado e fi-
nanciado em 5 anos. Pode re-
sidir imediatamente. Aceito
financiamento pela C. Eco-
nômica — IPASE — Montepio
da Prefeitura e outros Insti-
tutos. Ver diariamente à Rua
Pereira de Siqueira. 27 dià

CASA — Vende-se. com nmplns sa-
Ie» e qtnrtos, grandes varandas, um
*ô iiaviitiento em terreno ds 30 mtv
de frente, deps. externas, construçfio
sólida, quintal oom árvores. Preço
CrS 7.500.000.00. Fnclllta-se psgamen-to. — Tel. 38-3737. .
VENDESE aptos, financiados, preço»'lxo sem reajustamento. Todos de
fronte, com sala e 2 ou 3 quartos, R,
Uruguai, esquina de Engenheiro Ema-
ni Cotrln. Obra em estrutura. —Plan-
tas e Informações no local, ou em D.
LERNER te CIA., LTDA., Av. Picsl-
d;nte Wilson, 210, ss. 409 a 411; tcls.
42-8778, 42-7613.
VENDE-SE. nn Rua Conde dr Bon-
fim, terreno dc 17x38, preço 8 ml-
IhCcs. Aceita-se permuta por apar-
tamento» pronte-s. — Tel. 46-3531.
TIJUCA — Aplus. prontos c/ha-
blte-se vende-se 2 ótimos qts.,sala pintada a óleo, banh., cozi-
nha, dep. empregada edifício 11-
nhas modernas luxuoso acaba-
mento com sinal 500. restante a
combinar. Ver e tratar Uruguai
312.

PETRÓPOLIS — Linda proprlcd.idono Blngem, próxima A nova entrada
poro Estrada de Contorno. 10.<XX)m2bastante planos. Multa águn c maisum rio encachoelrado. 2 piscinas na-turals, Duns bons casas com tóil.is
as comodidades. Grande pnvllhfio
pnra festas e Jogos. 3 gurages. Ca-valurlças. EstAbulo. Jardim Horta.Cr» 5.700.000.00. Faclllta-se - MOS-TARDEI 110 • - Míxlco 188, sala 1015— Tel. 22-3708. Em Petrópolis, tel.3770.
PETRÓPOLIS - Propriedade comtelefone, terreno 4.000 m2. to-lo pia-no, antes Av. 15 Novembro, rlolo
jardim com piscina c1, Água crlyali-na, 3 boas casas. Principal 2 salas, 3aptos., 2 banhs., demais d:pendóii-clns. Casa hóspedes, sala, 2 qtos.,banh,, coz., qto. emp., mais outracasa com 5 qtos. Facilita-se. Rece-be-se 2 bons apartamentos, no Rio.MOSTARDEIRO. Míxlco 168, silOOã.Tel. 22-3708, Em Petrópolis 3770.
CENTRAL — SANTA CRUZ — Ven-demos, na Estrada Aterrado do Le-me, antiga Snco-Açu, magnífico sl-tio de 80.000 m2. com casa de saln.2 quartos c cozinha, plantações, luzetc. Sinal de Cr? 400.000,00 e amor-tlrações mensais de Cr$ 15.000.00 —
U.VIL — Av. Nilo Peçanha, 26, er.907. Telefone 42-J387.

Sáo Cristóvão 2200

LEBLON — Vendo npto. Av. Ataulfo
de Paiva .117 com sala, 2 quartos, ba-
nheiro em cór, cozinha, área serviço
e w.c. Entrega imediata. Preço Cri
1.350.000,00 com Mfo financiados. Inf.Tel: 52-2446.
LEBLON — Vende-se apto. frente.Vazio s. ! qtos. e den«v Cr| 
1.600.000,00, sendo 6O0J0O0.DO flnanc.

15 anos e o rest, facilit. R. Des. Al-
fredo Russel, 73 apto. 103. Tel: ....
Ü7-3905.
VENDE-SE -- Prédio aptos, perto
praia Cr$ 17.000.000,00. Infs. 27.4387
Leblon. 
CASA — Maravilhosa para famlllí,
dc alto tratamento no mais nrlsto-
crátlco local do Leblon. Vende-se por15 milhões facilitados. Detalhes pelotel: 37-0420.
APTOS. LEBLON ÓTIMO NEGOCIO—Vendo quarto e sala banheiro com-
pleto, cozinha, l» locaçfio, de frente.
Preço fixo k partir de Crt 580,000,00,
entradn 250 mil. restante totalmente
fjnihciado Cr$ 7.118,20 mensais. Cha-
ve^e/ porteiro. R. Tlmotheo dn Cos-
ts H. 471, aptos. 202 e s/ 308. Vendas
SÉRGIO CASTRO R. Carmo 38 4.»
andar 32-8540 — 52-0852,
TERRENO — Vendo p/ construçfio dcresidência, i Av. Vise. de Albuquer-
que esq. R. Fellx Pacheco, c/ 15 x 33.
Preço Cr| 7.000.000,00 faclllta-se a me-
tsdo-em 3 anos. Fone: 27-8682. ••
LEBLON — APTO. — Vendo c/ 2
dorm.. sala e dep. Obra fiscalizada
Clube Aeronáutica. Entrega em 12
m*t*t. Jlatf. Cr| UÜOOOOOO. TrAtnrAv. Nilo Peçanha 20 s/ 205. Tel: ..82-7865. Atendo hoje ató i\s 12 horas.
LEBLON — Últimos aparta-

. mentos — Composto de 1 e 2
sls., 2 e 3 qts., banh. compl.,
copa-coz.. deps. empr. e ga-ragem. Todo\ de frente —
Preço Cr$ 1.76(\00 facilitados.
Construção inièiada. Tratar
na ECAL — Depto. de Vendas~~ R. México, 90 — l-.ç and. —
tels. 22-7249, 34*7373 e ....
42*3250. 82481 1500
AV. DELFIM MORS1UA, «pto. vendo
T$ 4"300.C00.00 ~ NOGUEIRA, tcls:22-3807 ou 40-8600.

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Sfio Cris-
tóvão, próximo ao campo, vende-se
npto. vazio, com 3 quartos. Totn] Cr$
1.500.000,00. parte financiada. Tel:
34-7222.
S. CRISTÓVÃO — Vendemos casa
em terreno de esquina com 13,60 x29,00. vazia e terreno limpo.' Preço
Crf 2.500 mil c/ 30ro em 3 anos. Tra-
tar na IMOB. CONTINENTAL — R
Assembléia 51/502 — Tel: 22-7270 e42-4708.
VENDE-SE -- Apto. Rua Marechal
Aguiar 53. Sala, 2 quartos, 2 banhei
ros, cozinha, grande área. Ver tra
tar no local das 13 ás 17 horas. En
trada 250.000 7.DO0, por mês tel- ...
42-5833.
V«AMAAAMAAA^^^.^.^^V^W^MV

Zono Industrial 2m
VENDE-SE cm zona industrial um
terreno com 12 x 30, na estrada do
Engenho da Pedra, esquina com Av.
Brasil, tratar com o proprietário na
Rua Uranos, 331 — Bonsucesso.
GALPÕES — Vende-se ou aluga-se
2 cm zona industrial, primeira loca-
ção, com glraüs de cimento armado,
cobertura de ctcrnlte, sendo um com
400m2 e outro menor. Tratar com ur
gtncln na Rua Uranos, 331 — Bon
sucesso com o proprietário.
WnA<S^l>rtA'V^«_^^V^»W^_WWVWW

Tijuca 2500
TI.IUCA — Vende-se prédio em aca
bamento com 2 residências muito
boas, cm centro de terreno, com
grandes varandas, ealâo, 3 quartos,taiiliBiroa grande-s, coislhli» grandectc. Local para Jardins, quintal e
play-ground. Tratar hoje 54-3262 de-
mais dias 31-0807.

Leme 1600
LEME — Rua Gustavo Sampaio 650 —
Vende.se o apto. 203 preço do opor-tunidade: 1.050 mil com parte flnanc,snla e quarto separados e dep. com
pletas p empreitadas. Chaves cj por-telro. Tratar IMOB, SANTOS, Av.Cop. 1003 s 310, Tel; 47-9491 Inclusiveao» domingos.
AV. ATLÂNTICA - LEME — Ven-de-se tpto. de efqulna cl 3 qto. 2»als«, garage. por 6,500.000,00. Tels.96-1167 e 43-9193.
LEME — Vende-íe urgente, R üus-tftvo Sampelo. 3:8. ap. 1.203. banh..Um, dep. empresada, peças amplas.
Sl*.r_U «reJadA». indevasajvtls. crt63..000,00, financiado» a anos, res-tante * combinar. Tratar no localhoje c' o proprietário, daa 9 ás 12• das 13 ái 18 horas.

L. Vasconcelos 17°o
TERRENO X APARTAMENTO OUAUTOMÓVEL - Ac.lto oferta,
para troca de terreno «om • mt

TIJUCA - Vendc-sc os últimos apts.
prontos á Rua Sào Miguel n° 578 --
Podem ser visitados diariamente —
Inf. Av. Rio Branco 81, lio, taia
1103 — Tel: 43-7445. — OAVAZZ1.
TIJUCA -t Vendo na R. C. Bonfim
npto. frente, 2 eis., 3 qts., dependên-
cia». Aceito como parte do preçoapto, de sala e quarto. Tcl: 37-0638— Sr. OLYMPIO.
TIJUCA - • Rua Uruguai — Venac-
mos grande casa de 2 paTts. cons-
trulda em terreno de 11 x 86, cons-
tando de 4 salfies. 8 quarto», 5 ba-
nheiros ,etc. Tudo modernizado.
Preço 8 milhões. BARROS PILHO ife
CIA. LTDA. (Corretores desde 1930)
Av. Rio Branco 108/8, sala 811.
APTOS. TIJUCA PRAÇA SAENS PE-
NA -- Vendo para escritórios ou rer
sidénclas os ulttmoi com quarto e
ssla' conjugadoe. banheiro, cozinha,
noenas 39 mil entrada. 3 parcelas35 mil a combinar. Entrega chaves
dezembro 100 mil, restante total-
mente Crí 8.000,00 mensais. Obra emacabamento, corretor no local R.
General Rocca n» 440 Kd, Ricardo.
Vendas BIRCHO CASTRO — R. Car-
mo 38, 4» andar — 32-0652, 32-8340.

TIJUCA — Apartamentos
prontos, vendemos de frente. KU,UttHícom living, 3 quartos, 2 ba- 23*2927nheiros sociais e dependên-
cias. Lado .da sombra. Preço:
Cr$ 2.200.000,00 — 70% finan-
ciados em 84 meses, sem qual*
quer parcela intermediária.
Atendemos no local durante o
dia. na Rua H. Lobo, 309 —
Vendas: SIBRAL Telefone
22*2668. 80772 2500
TIJUCA Rua Edson Passos 2.039 ven-de-se casa c! 2 salas, 3 quartos e de-mais dependências, terreno cj 20 por53. aceita-se troca p1 apto. preço 4milhões. Tratar IMOB. SANTOS. Av.Cop. 1003 s 310. Tel: 47-9491, inclu-slve aos domingos.

TIJUCA — Praça Comandante Xa
vier de Brito, 18 — Entrega em 90
dias — Local privilegiado, exclusiva-
mente residencial, próximo a farta
conduçio. Obra de }uxo. sobre pilotis,com 2 elevadores, apartamento com
grande sala dois quartos, banheiro
com box cozinha c água quente e
azulejo até o teto, dependências com-
pletas empregados, área c tanque azu-
lejado. Condições bem fallitadas, oti-
mo dlnamlamento. No local com o
proprietário sr. Assad Houaiss, escri-
tório: Av. Presidente Vargas, 529 —
sala 402 — Tel.: 43-5612.

CASA Vendo rua Conde dc Bonfim,otlmo ponto comercial. Tratar comHélio Tel. 34-1280. Facilito o paga-:ncntn.
RUA CONDE DE BONFIM-MER-
CADINHO — Vendemos boxes
em mercadinho moderno, ótima
localização, p entrega em 24 me-
ses. Preços a partir de Cr$
650.000,00 c pagamento em 50
prest. mensais, sendo a la. como
entrada. Tratar à Rua Rodrigo
Silva, 18 — 11.° andar. Tels.:
28-8409, 52-2493 e 52-1490.
TIJUCA — Vendo Urreno, k R. Ml-nlstio Vlrlato Vargas, com 20 mts. defrente. — MILTON MAGALHÃES, Av.Ernsmo Braga. 258, s. 401: tel 22-6128.
AV. MARACANÃ — Vendo aparta-
mento térreo elovado. de frente, em
ediflclp de 4 pavlmentos, 2 por andar,
pintado a óleo. com sala, 3 quartos,banheiro em cór, copa, cozinha, 2Aies.s de serviço, dependências "de
empregadas c ótima garagem. Ver no
local. Av. Maracanã, 1063, apto. 101,das 9 às 12, — Tratar com MILTONMAGALHÃES. Av. F.T*mo Btrga
235. s. 404; telefone 23-6128.
TIJUCA — Vendo vazio, à Rua Fc-
lisberto dí Menezes. 31, apto. 703, per-to do Instituto de Educaç.lo. com va-randa, saleta,, sala, 3 quartos e ni tisdependências. Ver das 14 às 17 hs.,no apto. Preço Cr$ 1.700.000,00, comSncr financiadas em 5 anos. — MIL-
TON MAGALHÃES, Av, Erasmo Bra-
ga. 255, s. 4!H; fone 226128

TIJUCA — PRAÇA SAENZ PE-
NA — A Rua» Conde de Bonfim
289, vendemos aptos, amplos e
confortáveis, compostos de saláo
(24.50nt2) 1, 2 e 3 quartos, copa-
cozinha, banheiro comp ci box,
grande área de s;rvlço e deps.
emp. Pagamento grandemente
facilitado em 100 meses. Obra
já Iniciada, tôdas as peças de
fnntc e do lado da sombra. In-
formações no local, das 9 às 12
e das 16 às 21 horas ou na IMO-
BILIARIA -NIGRI — Av. 13 de
Maio 47 grs. 801J2 — tel. 32-6531.

79840 2500
TIJUCA — Praça Saenz PenaIJUCUO, mml Ula" mm*-7"-/ " » —T— *m**-.***imt - ~«.

riamente com o sr. JIMENEZ, ~ Vende-se um apto. de sa
tratar Av. Rio Branco, 173 «• 2 quartos e demais depen-
grupo 301 52-1787, 52-0767, jj«"c,»s' ,à ,R"a áp.a"to« ?0.57-7918. 88636 2500 Edif- s- JoSié- Parte financia-

da. Entrega em 2 meses. Ver
no local e tratar à Rua Urii-
guaiana 55, sala 924. — Teí.:

VENDE-SE - Grande arca dc ter-reno elevado, localizada Junto ao Cl-nema Santa Alice, com muralhas efundações de concreto jà concluídas,
para prédio de 2 pavlmentos, com 10apartamentos de-sala, 2 quartos e de-
pendências. Tratar pelos tcls.42-3552 e 22-8595.

VKNDE-SE - Separado» ou Juntos 4lotes de 600 m_! end» um. Zona Co-
mercial e Residencial, bairro de Al-cântara, Cunxlndlba. CrS 100.000 porlote, f»7"mos abatimento «e compra-
rem tudo. Tratar Ruo Mariz e Bar-ros 23<i-A ícaro!,
INGA — Vendo Imóvel. 4 qtos,, terre.
no 355m2 por 2.500,000,00. Tratar cTRINDADE 2-7730 Nlt
PRAIA DE ICARAI, 01 _ Ed. Ver*Cruz — Vendo o ap. 601 com 60,00 m2
pela melhor oferta ,i vista. 48-1280.
**^^'^^^^*VS__*N^A^.^^^^^V^WVWSi*>_*N_*V*

3400Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR — (Gua-rubu) casa com 70 por cento finan-ciados — Vcndc-se magnífica cons-truçáo moderna, de um pavimentoc| jardim grande carandá 2 sala*, 3dormitórios, demais dependências, in-clusive de empregada, alpendre e;tanque c quintal arbor.zado. PreçuCr$ 2.000.000,00. Maiores' detalhes devenda com a ENIR LTDA. Hua Ou.vidor 86, 5o andar telefones: 31-2322- 31-2332.

PETRÓPOLIS — Caia no começoou Run Inaelhelm, Construçüo mo-dernn. 2 sala», 3 qtoa,, 3 banh.. co-
pa, coz., armArlos embuUdos, rou-
parla, adegn, 2 qts. empregada, 2garnges. CrJ 2,700.000,00 — Cr» ...700.000,00 k vista e ...ido S anos —
MOSTARDEIRO - Míxlco 168, «a-la 1005. Tel. 22-3708. Em Petrópo-
lis. Tel. 3770.
APTOS. ~ Troco dois, construção
Canadá, por um em Petrópolis Gon-
çalves, tel: 22.0036.
VENDE-SE — Pelrópolla - A casa darua Slmon Bolívar 372, com duas aa-
las conjugadas, tres quartos, Jardim
quintal, garagem telefone. Preço Cri2.90O.OOO.0O com parte facilitada.

ENCANTADO — Vendo na rua Pom-
plllo de Albuquerque, casa com va-randa, saleta. sala. 3 quartos, ba-nheiro, cozinha, EsW alugada semcontrato. Tratar com MILTON MA-GALHAES. Avenida Erasmo Braga,255, s] 404 — Fone: 26-6128,
CAMPO GRANDE — Vendo terreno
plano, de esquina, com 260 ms. pelaEstrada dos Caboclos e 306 ms. pelaEstrada do Moinho. Ótimo para si-tio ou loteamento. Preço: Cri .... „,„ „ ,BIU, „„,,„„,„ uc 1UAO3.000.000.00. Proprietário tcl: 37-8931. 
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engenho novo - vend,.,, r,r.„„Z q^rtoe banheiro _de «mpro

VENDO magnífico terreno. JardimUuanabara. Área 752 m2, aceito auto
pagamento. Iiasc: 350.000. Tratar27-1862 - JORGE LISBOA.
TROCA-SE casa velha Canto do RioCavalâo por terreno, casa, apto. naIlha 27-1218.
LOJAS E APARTAMENTOS

N AILHA DO GOVERNADOR
— Vende-se lojas e aparta-
mentos prontos, de esmerada
construção e acabamento de
luxo no melhor ponto da Ilha
do Governador. Próximo a
Praia das Bandeiras e Cia.
Telefônica. Os apartamentos
são de 1 quarto e 1 sala sepa-
rados, cozinha com azulejos
até o teto, banheiro de luxo,

iTjr,...„„ .,,.,.;:—-rr—r~ —• quarto e banheiro de empre-ENGENHO NOVO — Vende-sc peque- j • __«____•no prédio com sala, quarto, banheiro, 9aaa/ ar6a de serviço. COfldl-
etc. Pr.™ r-r* .ni. m,i ,.,.-.„.,.,, , ,, çõe$ e preç0$ vantajosos. Ver

a qualquer hora no próprio
local com o encarregado do
edifício, Rua Capitão Barbosa
568, esquina da Rua Nereida.
Tratar co mo IMOBILIÁRIA"ICCA" — Av. Rio Branco,
131 — 14.° andar — grupo
1401 —Tels: 52-2212» ....
42-8597

etc. Preço Cr$ 470 mil. próxima à R.Barão Bom Retiro e R. Abolirá. Entrega-se imcfllatamcnte. R. Agariba.Tratar na ORG. T. IMOBILIÁRIA
NORMA LTDA., R. do Carmo 71, jalas 801 c 802.
BARATO — Vende-se por 1 milhão e200, ótiina casa no subúrbio da Centrai, zona industrial <_ toda condu
ÇÍo è porta. Detalhes tel: 37-9429.

VENDE-SE apto. 402 dua Lúcio Ven
donça 36 três quartos.

MAURÍCIO GOLDBACH vende mag-
niflco terreno na R. Conde de Bon-
fim c. 1200 m2 preço CrS 15.000.000 00— 47-0938.
¦VS^«/>_^V>._^_^^S^_^^^WN^^/WV^^^^WV,WWV

Urca 2600
URCA — Apartamentos diversos —
Vmdem-se — Cr$ 900.000,00 até CrS
1.7C0.000,00 — LUIZ HACK — 32-7092
á noite 38-4368.
1A^AA^^A_^AVS_^AA^M.^^^«A^^_W

Vila isabei 2700

VILA ISABEL - Ed. VERINHA•— Riia Teodoro da Silva, 396.
Vendemos ' magníficos aparta-
mentos com 2 e 3 quartos, sola,
dependências para empregada.
Preço fixo e irreajustável, ga-rantido em escritura. Sinal de
5% com financiamento em 90
meses. Vendas no local, das 9
às 22 horas, ou na Construtora
Imobiliária PÃO DE AÇÚCAR —
Rua Ramalho Ortiaão, 12 — 2.°
e 4.° andares. Tels.: 43-5947 e
43-8040 — N. B.: Não há apar-
tamentos de fundos.

46424 2700
^^VS/N/>*VN_^WV^W^^_^.^^»__i,V^'WWV"V^"»

APARTAMENTO — Dc fronte, na TI-
Juca, em rua scss:gada, com 3 quar-tos, living (22 ms.2). pintado a ôlr-o,
com luz Ir.dlrftta, todo atipet-itío, co-
pa-cozinho, banheiro em côr com pisode mármore, pequena área. w.c deempregada, garagem, etc, de«í-ja-sa

.,.„, „-.,. ;,„- —•—t—r l*™»»»" por outro maior no mesmoSAENZ PENA (Uljlma Oportundade bairro até a Usina. Diferença de pre— Otlmo emprego de capttall), Con- '
Juntos de salas para entreca ainda
iate mês com 70% financiados, ven-
dem-se magníficos de 1 e 2 salas e
demais dependências no (suntuoso
edifício comercial Tljuoa estrltsmen- ""r":.. " •v"*"iT» muiuo» pa-j
te comercial — Façam uma Tlsíta [» nawtar composto dc: sila, 2 c MFIFRfem compromisso á Rua Conde Bon- * """'"' .im.mm~.ii....>..  •>¦«.><.«
fim 369 (e»quina de General Roca)
e malorei detalhes e venda exclusi-v.tment8 com a ENIR LTDA — Rua
Curidor 86. J« — Tela: 31-3323 • c31-2333.

Sub. da Central 2800
CASAS EM MADUREIRA — Vend"o
magníficas casas com: jardim, sala2 quartos, varanda, banh. completo
cozinho, área coberta c! tanque, pe-
queno quintal. Entrad-a Cr? 35 ou 40
mil — prest. de Cr? 6 mil — naschaves CrJ 3S mil — grande financia-
mento. Llberte-se agora dos aluguOls.Si-, SIMÕES, 29-4712 ou em meu es-critórlo, Av. Antônio Cario* 615. s\1002-C. '

tas d* -rmnrriracii _.rm_i_, ..«-.i — * enoentos com grande finan-&?&KS£i&«g$ Sfttesaapto nnà t Ss:te com elevador. Preço a parUr l?"0'AfE: co™*»}<>, ** *» •; fe»
de Cr* i «on niMinn ftn,n-i.Y„.l•>•*•• ««noi, banheiro social, co-
raiSrf?£iffi*?»»-»^' «"***> * banheiro

Frontlm Ver no local c trater'QUC- Com *ar«*em no P»vteiento

«•*. «t «quina, tom projeto epro-l inijes lacllludos. Na melhor Rua ^ TIJUCA — Rua Afonso Pena escritura e CrS 1.000.000.00 fl-r.|D«na tí* Tujv.c». Tel: 3T-M29. e* , — .."*" _na'inanclado em 7 án<». Chave» com

CASA mara»llhos* em centro de ter-reno aproximadamente 4.(00 m2 emais 2 ótimas casas prôxlmaí, com ——• • '*•*
mwa própria, pomar e outra* ben- com sr, Max

i'....:, .. ¦__..______._* .,__.._. _____ > í _

ROCHA E CASCADURÁ — Compro
..., ,. ..,_ casis ou aptos., mesmo mau alugados

ço a combinsr. — Telefonar para Dou atí" ¦'00.000.00 de entr. e pago ate
48-4094. - 12.000 mensais. Negócios imídlajos por— intermédio do sr. ABELARD: telef
APARTAMENTOS PRONTOS — -"'O"24, de 2.«a sábado, das 8,30 hs.
Tijuca — Vcnde-sa prontos pa-às 17.hJ-
ftt \-i-l\..tr*- «>eu...jL_;'JC ___¦_._. —_».___." _-. _ ¦¦

...j. ........ r.'rr ¦fi»-,^v.>i«iiimugj, «a meinor nu
ysdo para conttruçio de H apar.ifv.n* e* Tujuc». Tel: 37-9419.
lír^U ^u*:'0,,\ ,od6t * «JOC» - Apto. da fttnti «»"
mstmo aiuoíde eu automóvel dal* 'ala*. 3 qts. garagem etc. Vendo p'*•.*_:_. Çr> MM! 22-2695 ou »!'-«» mil com facilidade de pagto.!

54 — è 30 mt$. datamtnh» (1 nuartoi), todos" dt[tuuca -""Apto, de frente WwK-l a» "• '"" .' "^T" " M • l "M',u 5«" •>lnl'- *"1 '*" "•"p!i. Afonso Pena, e junto à Rua'356 c tratar i rua S. José. 50-9"
^ ?! Haddock Lobo. — Vende-se" ' "' ""' c' t-..—- .-.-

14> fiDatici«mtnta.*"Tmãr"c6n Rüri- j »p<rtamento de quarto, talanoite: 58-U13.

Praça j 0 «r. Cascáo no apto. 401 do n.°
u S. José, 50-9O
Sr. Jayme, tele-

MEIER — Otlnu casa na Rua Fer-relra de Andrade. Toda de laje 2
pavimentos, varada, 2 salas, 3 quartos,cope, cozinht dois banheiros e ter-raço. Preço de Cr* 1.400.000,00 comfinanciamento a combhinr ou poraCixas, Institutos etc. — Barros FilhoSc Cia. Ltda. Avenida Rio Pranco ns.
JJJ/8. -s/ 811 — (Corretores desde1936).
«^^^^^WM^ftw_M.^^^^vwWv>

Linha Auxiliar 2900
INLAUMA — Vende-se em terrenode 11x30, 4 casas .sendo uma defrente e três de vil*. Negócio pararenda. Aceita-se oferta. Tratar ORG.GUIMARÃES. Rua México 119 —sala 2,007vTel, 52-1341.
ATENÇÃO - C.OSTA BARROS -
vendem-se terrenos sem entrada comprest. a partir de CrS 1.000.00 comágua e lus. na Estrada do Javatá emfrente ao n» 76. Posse imediata. Cor-retor.no local sábados e domingos ediariamente à Estrada Vicente Carva-lho,, nos n«s. 970 ou 1332. com Vic-tor ou Arnaldo. Tel. 23-7265 na SOL-MIL — Av. Pres. Vargas, 534 — 20°sala 2002 c FERREIRA

Méier 3100
CASA — Vendo ótima casa em cen-tro de terreno necessitando de re-forma. Terreno de 12x32, gabaritode 8 pavimenos, à vista Cr$ í..,..1.000,000,00 e o.restante em presta-Ções mensais dé'-Çr| 50.000,00 semJuros. Ver à Rua Dias da Cruz, 449diariamente das 0 ás 11,30 hs. c/ srJeronymo. Inf, Tel: 42-7436
MEIER — Vende-se ótimo apto. n.°101 da r. Capitão Rezende n.° 448.Com ampla sala, 3 bons quartos, hall
jardim Inverno, 2 varandas, banhei-ro, copa-cozinha, área c|tanque. Pre-
ço e condições a combinar no BAN-CO AUXILIAR DA PRODUÇAO S. ATv. do Ouvidor. 12 — tel.: 52-2220.
MEIER — Vende-se magnífica resi-dência de 1 pav. em centro de ter-reno com cobertura para auto e jar-dim. E' composta de grande varan-da, 2 salas, 3 quartos e demais de- _. , .
pendências c fica Junto a rua Dias f„?fiJ?alp,les- }'da Cruz, Preço CrÇ 2.200.000.00 com H'"',w'"• •»'»"» <'<•
parte flnanc. para pagamento a vista
aceitamos proposta razoável:. Infor-mações detalhadas com ENIR LTDARua Ouvidor 86, 5." "~" -¦ ---
e 31-2332.
MEIER — Apartamento — Vende-se.
ótima oportunidade, entrada de Crs300.000.00 e o restante financiados,
entrega imediata; acha-se vago, ARua Piauí n. 61, apto. 101 com 2
quartos, saio, cozinha, banheiro com-
pleto, área de serviço, banheiro decriada c terraço. Preço Cr$ 08O mil
cruzeiros. Ver no local. Tratar A Rua
da Asíemblél-a 104, sj 904. — Fones:
22-5814 c 52-4556 — Dr. PEDRO DASILVEIRA.

PETRÓPOLIS - Apartamento r.oCentro, pronto habitar, varanda, sa-.Ia, 2 qts. ci arm. emb., banh..coz.. qto. emp., área, tanque. CrS1.400.000. Facilitado — MOSTAR-
DEIRO — Míxlco 168, sl 1005. Tcl.22-3708.

QUITANDINHA-VENDA DE TER-
RENO PELA CAIXA ECONÔMICA
COM FINANCIAMENTO DE 80% —
A Caixa Econômica Federal do Rio
de Janeiro esti vendendo um ter-
reno em Quitandlnha, lote 11, qua-dra 4, com área de 619 mJ pelo
preço mínimo, a ser considerado em
concorrência pública, de quinhentosmil cruzeiros. Ot Interessados po-darão obter quaisquer Informações
no Serviço de Administração de
Imóveis, Avenida 13 de Maio 23 —
«obrelo|a. 79819 3500

TERESÓPOLIS - Vendo ótima cesamoblllada, 43-S957 — 2043.
TERESÓPOLIS - Vendo apto. 104.Praça Hyglno Silveira 84, 1 s,, 3 qs..coz.. 2 banheiros sociais, ban. em-
pregada. 1.500.000,00. metade A via-ta. Negócio direto. T. 25-1583
ED. MISS BRASIL _ Em frente aorlnk de patlnaçío. na Várzea! Aptos,de tola, 2 qtos. dep. de emp. Obra
Já no revestimento! SA' FREIRE-IMÓVEIS (Parque Regadas 41 — Tel.29791.
APTOS. VAZIOS — 50-, financiados!
Vendemos, em diversos locais, no Al-to e na Várzea 1 Chaves com SA'FREIRE-LMOVEIS em Teresópolis, noParque Regadas 4i (Inc. feriados).
PI.MENTE1RAS — Vendo terreno coni18.000m3. com 64m. de frente. Faci-llto — 46-6837 em Teresópolis 3714.
rhllESOPOLIS casa cl 4 quartos, sal»c lareira c demtls dep. completas In-clusive de empregada-., garagem, etc.Preço: 1.600 mil a vista. Ver Rua Ar.mando Rosa, 192. Chaves Rua Robcr-to Rosa 600 bairro da Tijuca, «penas5 minutos de ônibus. Tratar no Rio47-9491.

PETRÓPOLIS — Vendem-se ótimos
aptos., á R. Aurcllano Coutinho. 6, c/
sala e qto., e sala e 2 qtos. — Tratar
com: LOWNDES & SONS, LTDA. 
Av. Pres. Vargas, 290. s. 201; fone TERESÓPOLIS _ Vcndc-se unrenr-23-6047, ou em Petrópolis, k Avenida apto. na Várzea: ouarto «w v nirl» T\rm.«-,v,h_-_, 11B. »«_._. .loio „¦,__•_. .,. , ,_., .. _. _«M., _!•__¥ x •>n''dc Novembro, 316 fone 2239.
PETRÓPOLIS — Vende-se linda área
de B.000 ms.2. c/ frente p/ Estrada das
Araras (pavimentada), e fundos p/rio do mesmo nome, e a 5 minutos
da Estrada do Contorno. — Tratar c/
LOWNDES & SONS. LTDA.. à Av.
Presidente Vargas, 290, s. 201, fone
E3-6047, ou em Petrópolis, k Avenida
13 de Novembro, 316, fone 2239.
PETRÓPOUS — Bairro Helvetla Mo-
rin — Vende-sc linda residência, es-
tilo Normando. em terreno de 2.000
ms.2, com: living c/ lareira. Jard. inv,
3 qtos.. com arm. emb., 2 banhs., coz.,
garagem, dep. emp.. ctc. Parte mobi-
liada. Aceita-se apto. em troca.—Tra
tar com LOWNDES & SONS. LTDA.
k Av. Prós. Vargas. 290, s. 201; fone
23-6047,, ou em Petrópolis. k Av. 15
tle Novembro, 316; fone 2239.

Petrópolis 3500
PETRÓPOLIS — O melhor negócio no
melhor local — Vendo: a) 2 amplos
quartos, grande ssla, banheiro cj box,
ampla cozinha, quarto reversível, área
serviço; b) quarto e sala separados,
eozlnha completa,' quarto reversível;
c) quarto e sala separados, cozinha,
c| ou s| dependências empreg. Pilo
tis, restaurante, bar, parque. Tôdas
peças dc frente. Preço fixo partir
600 mil, apenas 30 mil sinal, parte c
término obras, restante 100 presta-
ções CrS 6.400,00 mensais. Ed. Stefan
Zweig. lt. Coronel Veiga nas duas
pontes, perto centro Petrópolis. Cor-
retor no local. Vendas exclusivas
SÉRGIO CASTRO, R. Carmo 38, 49
andar —'52-0852 c 32-8540.
APTO. CENTRO — Novo. gde. sala,
2 qtos. dep. empdos.. garage, tel. na
portaria. R. Moreira da Fonseca
143 apto. 403. Junto Prefeitura. Ver
inf. com porteiro. Tratar 27-3274 14
horas.
PETRÓPOLIS — Casa c| salão. 5
qtos. e 25.000 mts. de terreno. Tro-
co p aptos, no Rio, Base CrS
6.000. Tel. 45-2023.
PETRÓPOLIS — CARANGOLA —
Vendemos explendlda propriedadecom 38.000 m2. terreno todo apro-
veitávcl, água de mina, casa de rc-
sldencla moderna, c] vartrada, 2 sa-
las, 3 quartos e demais depend.,
bem ensolarada. Garage estábulo,
cocheira, etc. Casa para hospedes,Iüem do caseiro. Breco 3.000.000,00
com 2.000.000,00 financiados cm 10anos. Barros Filho & Cia. Ltda Cor-relores desde 1936. Av. Blo Branco306(8 — sala 811.

PETRÓPOLIS — Vende-se, ou aluga
se ótimo apto., no Centro, com qto. e
Eala separados, banh. e kitch. — Tra-
tar com LOWNDES & SONS, LTDA.,
à Av. Pres. Vargas, 290, s. 201, fone
23-6047, ou em Petrópolis, à Av. 15 dc
Novembro, 316, fone 2239.
PETRÓPOLIS — Aluga-se ou vende
se ótimo apto., à Rua Pde. Siqueira,
155. c' grande sala, 3 qtos. c/ arm.
cmb., banh., coz., etc. Moblllado. Cha-
ves em nosso escritório. — Tratar
com LOWNDES íc SONS. LTDA., á
Av. Pres. Vargas, 290, s. 201, fone
43-0005, ou, cm Petrópolis, à Av. 15
de Novembro 316, fone 2239. * -
PETRÓPOLIS — Vendc-sc luxuosa
residência, em centro de terreno, com
2 sala*, 2 vars., jard Inv.,. hall, 4
qtos., 3 bánhs. em côr, copa-cozi-
nha c/ arm. embut.: grande saião,
bar, garagem, lavanderia; 4 qtói,, coz.
e banh, emp,; piscina, telefones; com-
pletpmcnte moblllada. Pintura a, óleo,
grades, etc. — Tratar com LOWN-
DES Se SONS, LTDA., A Av. Pres.
Vargas, 290, s. 201, fone 23-6047, ou
em Petrópolis, A Av. 15 de Novem-
bro, 316, fone 2239.
PETKÓPULIS — Vcndc-sc ótima loja,
k Rua 13 de Maio, 311. com 90 ms.2,
sendo grande porte financiada. —
Tratar com LOWNDES íe SONS, LI-
M1TADA, à Av. Pres. Vargas. 2fl0, «

FAZENDINHA (MUNICÍPIO DE PE-TROPOLIS) — Vende-se pequenafazenda próximo a Pedro do Rio,com 40 alqueires compreendendo ca-
53 dc residência estilo moderno, comtudo conforto, Intluslve telefone,água quente e fria, instalações com-pletas c Independentes para empre-gados, galpões, 15 casas de colonos,"90 cabeças de ga-„_„., —„.,. Hb ww kauc\oa uc Kddo selecionado, 120 ,C0O pés de eu

, callptus, grande pomar cm plenaprodução. Para visitas e detalhes te-
Tels":" 3T-2322 £55" TrÕnrlS. 

~ ^l3?7 ~ 0UW--IS84. Propriedades no Rio pode-rao interessar como parte do paga-

MEIER — aJrdim Candelária — cVn-
de-se para entrega imediata, magni-
fica residência de 2 pavlmentos em
centro de grande terreno. E' moder-
na, fica de frente para uma praçae compõe-se de 2 «alas, 4 qtos. de-
mais dependências e garagem, preçoCr* 2.300.000,00 com 50 por cento fi-
nanclado em 5.anos. Ver a R. Enelas
Campeio 87, das 8 as 9 horas e tra-
tar i Ru» Ouvidor 86, 5.»-— Tel.
31-2332 ENIR LTDA. — 31-3322. .

7823 3100
*^^A*WM*_*W«_MMMWWW«_M*._^**_^*I*'WV

Sub. Leopoídina 3200
LUCAS — Vendo barato A R. Ira-
mala — Lote 64, 400 m2. T. 42-5315.
COMPRO de Bonsucesso a VIVi da
Penha casas ou aptos, mesmo cj alu-
guel antigo dou até 350.000 de entra-
da e pygo prestações de 10.0CO.CO —
Negócio Imediato por intermédio do

.Sr. ABELARDO — Tel.: 304724. Dc
Sa. a sábado, dai 8.30 kt 17 hs.

,„,.„i,.«tmu, itimr com «víti- -r-"""™""' •"¦ >i«« •*», mm
_¦ ;•„:—- -— ÍÍ9 c- ran»andes. **¦ »- Branco (seoaradoi) coxinha eom boxTERRENO na esquina dst ruas hT-'ÍM- eonl- 1Rt3- T*1*: «-»»» - P*"P"r*a,"*' tc««'nn# COITI DCX
eulba «rom Paralttngs. r'4JOmJ ven-l31*3™- !nar« «_bI»4_>im -,**,*** ___. Um.
d«-«» com facilidade». Base: CrJ TIJUCO

RIACHUELO — Vende-se k Rua 24 de
Mato, lado da sombra, casa com ter-
reno 11 por «5. por Cr8 3.230 em Sano-;. Tel: 36-5840.

x.t.sots.30. Banheiro. ££*. càJj}?! \ í5°.»" "" "85í*8H8&.* 4 Pav,men,« «W 2 elevado- porteiro do Edlficlo e traUr evír.
garage dt*p«n»*e auarto d* empr*. «n-a* vitVic-% ^L ?"]1UÍ°- res. entrega em aqôsfo de  '""

Sada 
eíeuma. chaves no ti. D Nair r,A ni.LKR, Rna Sete de Se- *0** D * Z. e -tet,nnn 'n

ua BarontM. de VruguaUnV lembro. «S. 4.» and. TeU, 3S-053J »961* Pr««0: CfS 750.000,00
*********.^......^jwwww«~v~vs_wv' ou tt-839f, Cc.rrfiof no loeal. cem Cr$ 200.000,00 de en-

PENHA — Próximo ao futuro merca-
do — Vendemos casa moderna, na r.
Otbiga toda em concreto, cora va-
randa, 2 lulas, 4 quartos, sancas e
fleróes, irea de serviço, eqjrada e lo-
cal para cam». Preço de Cri 
I.SOO.000 com 600 mil de sinal e o
restante financiado ou por Caixas,
Instituto*, etc. — Berros Filha & Cia.
Ltda. (Correiõrc» desde Itat), Av.

BONCLIMA — Vendo casa construi-
vcl1Pw?£m!rl0 ou troco pl lm**

PETRÓPOLIS _ vende-se ótimoapartamento em Petrópolis. Tratarpelo tcl: 48-6420. , 88696 M00
PETRÓPOLIS - Ed. Ladice
r- Rua General O«ório, 43 faolado do forwm), 2 apartamen-
tos por andar, todos de freivte, com living, 2 amplos dor-
mitórios, banheiro com box
separado, copa-cozinha, de-
pendências completas de em-
pregada e garagem. Preço
CrS 1.700.000,00 com Cr$ ..
87.500,00 de sinal e o restan-
te grandemente facilitado •
financiado. Vendas no depar»
tamento imobiliário da Em-
presa Fluminense de Enge-
nharia Ltda. a cargo de LUIZ
XIMENES em Petrópolis è
Av. 15 de Novembro, 970 —
sobreloja, tol: 62-87 ou na
loja de vendas a rua Gal. Osó-
rio, 43. 88903 3500

dos Pilares.
,49 ml. et»
Avenida &*,- , „

chaves com 0|Rlo Branco n" 106 8, sala 811

PETRÓPOLIS — BINGEN —
Área de 41.000 m2 -— Ven-
demos no prolongamento do
loteamento fie de France. --
Preço Cr$ 2.000.000,00 finan-
ciamento em 5 anos. Informa-
ções e Vendas no Departa

PETRÓPOLIS — VenOem-se lindos
terrenos no Blngcn, próx. A Estr. do
Contorno. — Tratar com LOWNDES
& SONS., LTDA., á Av. Pres. Vargas,
290, i. 201, fone 23 6047, ou cm Petró-
polis, A Av. 15 de Novembro, 316,
fone 2239.

ED. ATLÂNTICO - SA Freire —
Imóveis tem a satisfaç.lo cie participara seus amigos e clientes, o lança-mento á venda, em breve, das lojase apartamentos do Ed, Atlântico, emconstruçáo, por novos Incorporado-res. no Alto (Ollv. Botelho com JoraeLóssio) bem defronte ao Hlglno!Crande fncllldade dc pagamento! intcom os vendedores exclusivos: SáFreire — Imóveis no local da obra o ina Filial em Teresópolis, no Parqiif
?„r1a «*' ^,l (lnc' domingos e feria-
,S& No Rl0: Av- R'° Branco, 131 al1602 (42-38121. '

outro de 4.00 x 3.00. living 6.00 x 3,iadependincias para empregada Tr .-tar com o Sr. pierre — Teresópolis —A av Feliciano Sodrí. 1.021 loja O ouno Rio pelo tcl: 43-4730 cj sr. Abílio.
TERESÓPOLIS _ Vende-se apto. de
.„£_.?? A.v- .'«UelM» Sodré 26Capto. 411, C| sala c quarto, t. inver-no, banheiro e coslnha. Edlficlo bu-
A. Sj„plsell1a c elevadores. PretoCi? 650.00 o parte a prazo. Tratar Vdo Carmo 6 sala 605 Tel. 31-0607,
TERRENu - Teresópolis. srea 1500m2. Preço Cr? 57.000,00, transfere-se Contrato. Telefonar Antônio -"'"""•*' 7824 3600

»nRE?°ftPc?LIS,- Vend0 ««mo ter-reno 1.0S0 mJ, na Várxaa, melhor

^l55 ~ GONÇALVES.

Friburgo 3700
FRIBURGO _ Vendo belos lotes pU-nw do Parque Sulndáva, com tod.is
M„íe_;i,__.r_s<)s de* Períe»a urbanização
mmfntíitlica; âp,ua' csgolos' Pavimen.taçfio, arborizado e telefonei o mais

iínd"?^0 de Frlbur«o. a Sm. docentro, 1 OOO metros de altitude, bc-llsslma vlsu panorâmica. Áreas d.-990 mi. a 2.600 m2. A vista e a pra-
27°.472ÍeSOS Sd<f Cr* 220000-00- Tcl.

Sítios-Fazendas 3800
OPORTUNIDADE _ Vendo pequenoloteamento todo legalizado c apro-vado, ind. decreto-lei 38, no leltò damr, Rlo-Tercsopolls. co^^o da Ser*
lÍArm*^do ,P?r '""lo rio cncachoel-
J?d,».Proprletarl° Arl Macedo _ Tel."•3451- 7816 3800
Troca-se chácara plantada multaísula luz e água condução a portacasa grande c casa para cazelro n^wn. 17 da Rodovia Amaral Peixoto aa) minutos dns Barcas por casa ouapartamento fia Zona Norte do RioInformares tcl. 28-8448, -
SÍTIO RETIRO FFXIZ - Vera-nelo — Wccnk-end — 40. kda Praça Castello — Estrada Rio-MITADA, à Av. Pres. Vargas. 290, *. „;(;i"vr, ^"olc»° — Mirada Klo-

201, fone 23-6047, ou em Petrópolis, A "WopoHs (antiga) entrada k.ll
Av. 13 de Novembro, 316, íon^ 2239. "T LOt«am«ntO com 44 reslden-—— das Agua-lug -- Parque Jar

PETRÓPOLIS — Vcnde^e linda resl-
dineta, á Rua Bartolomeu de Gtis-
.-nSo, 207, c/ 4 qtos. c/ ann. cmb., am-
pia sala c/ jard. Inv,, etc. — llratar el
LOWNDES & SONS, LTDA., A Av.
Pres. Vargas, 290. a. 201, fone 23-6047,
ou em Petrópolis, A Av. 15 de No-
vembro, 316, fone 2239.
PETRÓPOLIS — Vcndenvso lindos
terrenos, á R. Sfio Scbasltfio, Cr$ ....
350.000,00, parte financiada. — Tratar
C/ LOWNDES & SONS. LTDA., k Av.
Pres. Vargas 290, s. 201, fone 23-6W7,
ou en» Petrópolis, A Av, 15 de No-
vembro, 315. fone 2230.
COMPRO terreno bom. em Petrópo-
Hs pref. Estr. Contorno-, A vista 15',;-,
res. 7 anos. Garantias. — SR. SPIE-
LER 32-8611, aeniana.

dlm-ciube — Piscina adultos einfantil — Play-jround — Chor-rasearia-Kcsíaurantr.
VKNDE-SE TERRENOS — Apartir de 100 mil cruxelros 10%entrada — restante 60 presta-çoes sem juros.VENDE-SE CASAS - 2., ,.,c, b., varanda a partir de 600mil cruielros ~ 30% entrada res-
Jante 120 prestações dc 6 mil cr.Tratar no local, diretamente como proprietário Manoel JacintoFerreira — 42-6810 e 42-5757.

PETROP0U8 — Araras — Vale das
Yldeira* — Vendo lote com 2715m2 ao
lado do lago. Preço 250 mtl facilita-
do» — FEOLAS 37-1601.
SITIO PARA VERANEIO —
Vendemos no km. 51 da "Varian.
te de Contorno de Petrópolis" a
1 hora da Pça. Mauá e 10 mlnu-
tos do centro de Petrópolis, lotes
a partir de 2.600 m2. Tratar com
LYRA DA SILVA ENGENHA-
RIA LTDA., Rua Senador Dan-
tas, 40, 2.* and. Tel. 22-3997 e
32-3507. 88638 3500

x.t.JóxS,30. Banheiro, cop*. coünh,.! í' I", •""*"*" "|'TTr.m J" " P""1"»""»* «^ * envaao- porteiro do Edlficlo e traUf «era!-—~— s^r— SSSSS±Í\ **" m vwnaaí no ueparra--—¦--- ' ' raS^.S:1*^1^: íft.WS* •« Jà^^ltóBíaWjíWF^ tv^L*mtmmm^7t\f^^^s!0 l™bm«° «*• Empr*.
llt-XAMAIit. S.'.\. & AT. IrCS. >. „.., ,n..,.,.,. r>.... Am r.t Ki. lnmin-._-.c_. Am m- -'- ¦-*--¦-*-
Vargas. 446-3.» an.1*r eu pelo
23-8140 c/sr. Pedro on AUor

PETRÓPOLIS — Vendemos
em construção, em luxuoso
edifício de pavls., cl garage,
play-ground, salão de reccp-
ções e moderna piscina de
grande beleza arquitetônica.
Tipo A) — saía, 3 qts. e deps.
CrS 1.100.000,00—Tipo B) -
sala. 2 qts. e deps. Cr$
950.000.00 — Tipo C) — saia
e qto. sep. e deps. CrS 
810.000,00 — Preço fixo si
reajustamento. Sinal 10% e
80 prest. mensais — Inf. no
local à R. Aureliano Coutinho.
101. - ECAL - Dpeto. de
Vendas — R. México. 90 --
l.8 and. — tels. 22»724S
34-7373 e 42-3250. 82483 3500

SITIO RETrRO FELIZ — Vera-nelo — Estrada Rlo-Pctrópolla,antiga entrada pelo K.ll — 37 k.da P. Mauá. Vende-sc casa con-forUtvel 3 quartos, 2 banheiros,cozinha, living, aquário, bar, aa-ragem. terreno 20x50m. Jardim,vista magnífica. Preço 2 milhões— sinal 400 mil. 20% em 180prestações. 60% em 120 presta-çôes tabela price. Tratar no lo-cal, diretamente com o proprie-tário sr. Ferreira ou fone 42-5757 ou 42-6810. Aceito tro-ca apartamento zona sul ou es-critórlo Centro.
AKEAS ¦— pj Hltlos — Granjni. chà-caras, no maior centro avlcola e fio-rlcultura da Baixada, cl 300.000 m2.150.000. 100.000 — 50.000 — 20.00010.000 m2, — 5.000 ~ 2000 m2, —
Inf. Av. Rio Branco 81 — 11» — »,
ü!!5.--!'1;.43"!44' CAVAZZI.
rÂZENDOLÃ — Vcüde-ie" c| 12 alqs
«ometrlcos, pastaria, r*t corregoi,
mata, Junto nlaçSo nio Dourado, E.r. L. linha Campor, E. Rio. Preço650.000, metade financiado, otlma
oportunidade — Tel. 57-Í7W.
SÍTIOS E CHÁCARAS *m DemétrloRibeiro. Vauoura» — Vendem-ee —
Av. Eraamo Braga 277, t, 1207. Tone:
UritlSi, '

Zona Veraneio *m
HATIAIA COUNTRY CLUB — Ven-do terreno 1.000 m2, melhor local,
por Cr* 200.000.00 a vmta. Inf. i.MALAFAIA — Tel: 4J-ÍI93.

^*WV1S_W.»W^IV

S. Conrado Barra lm 82486_2500; trada «- Grande parte faci-
_s HJUCA — Dr. Satamini — litada e o restante em pre*

F^*6*.,** L*..* Haddock Lobo Em mo-jtacôes de CrS 13.000,00 men

to para centtrulr. Preço de Crt ....
?.000.600.65. Barras Fiino tt Ci*. Lióà.
«Corretor»* útmst lWt). A*. Rto
Bivjko lOtt, «ala tll.

Iltarl» a a Mtiúial' «_ —- íCASCADÜRA — Oportunidade inl- - ntaaa e o restante em pres-lca _ g^^ * , j qBartos __ j;0 ramos — zon* indu»trtai
Edifício SanU Cecüia". à Àr. WSL'

óüm«irót

Teresópolis 3600
*ê Fluminense de Engenharia 2rRES°pous - «"*or«-Pr»»<_t> -
Ltda., a cargo de LUIZ XI- "
MENES em Petrópolis è Av.
15 de Novembro, 970 — sô-iraarx^ *.,..* m . a -ji—'u jV" . ~: "r- 3*««"«" —;««« • o reftanre em pres-;-"_"í^:", .YãõartM — No Ramos - zona induatriai - vende «» <*• novemoro, V/O — sô- ——

K?.^'^0 SÍíS2?(J**Lfc,S_? r aEm mo^,»?ô»« * CrS ,3(>00,00 men-:-Ediíicteta^u 
'cSSSR 

T *. f%ffiT^ m^tmm^elmÚ bíV!^,0Í-' ** «-87, o« na lo- [S8S
5SJ» £«V_S£Sl? ^™Ídf^m> ld,',c,°. dc 4 Pavts. «ais sem urot. Ver no local'E™«t Cardoso 171175. Jttmmtil**^ STaT 'tmu!*^,***]]», àt vendas a rua Cal. Otó-\c^ttam I9Q mlL. Faculta. Tel: tl.tata ,'SOBr* allnUs _». _-.!_,....,.,___,_ j . : ____. «AKU __»._. , unartaamantt** rU, ula. t. • X nnar-._4_.__.i_. ___,«, ,i< Bla Urmarm tmx i .;_. ãl auui, «_._»__» rir.; u

-mmmmm mmp .«_.• fBHWfinr, * S-M^ J lr §t **S *W-W7.500 m2 e 4.300 m2. Era frea«* 1
Ewota Sotiit* — Freço ano mil e 4J0
mil — nOLAS — 57-1681.

I.UI3 SK-\BR.\.
mr;=sr,—_  ,~-.mm Mv , v _• < m -. c 1111_i u c i ri a t_j r S Z* A. r í.". i • i 174 aitx>. no\o. twnto »snwido <sr,pi$cina a str concluída den- *e>t*lr Rr i ir\t t.iItntHM pa«_t«»* c tàmtitr*. Uno. «0 JI- j. «» ji* _*»• _. *Wr- wr. 1.205 — Tel

salào 
"de 

tr<t~mt.rirJmnÁZè*7* ê* 
""'"' 

À" tv**\*'-.í 
"^ /2T*;t«i. «»m dependínclãa «rompietw.! andar. «litlL

COMPRO — Terrena bora em Tttt-1» pref. Golf auto Weete-EiMj
A vitta !S«5 r«to 7 »nc*. Oa-

„. _lr«Hl4_«. Sr. •tsPlTUZ* «5-atii

N» pa«wíV tmmõaci. ittk «» tr« rf" ™ Atlr Z- 
" " Q. * *™'r- {

tti. cn m (Sm^í I (S ^.^ tro de 90 dtas, ótimos aptos. 42-1052
Jb t.2Sí_fi1? ** ttmtmn. Tel. «-«sei* 1 e 2 sls.. 2 e S oti.. coz.. -1
íjtOCA-ílfi c»»a velS* Cante! «ío Hiã i
Ovíüe, — scr te-Trv-. aptsv riturva tí-sítt.
BARRA IM TtJlTTA - Jaj^te-, C*t- *t«,lea ? Jardim Ttía,-»»*- _ v«sHí»',»i»*a fc«m IwiliwiAw
¦U — ntOLAS — ?:-:#*'.

PRAÇA RUi.rawsoPüUS - Vtni* m Sm, a
1—.-- _>pcuco» metroa ela tetrada r,o%-«. to-

m«« ir\.t>*. Crt *V mam kr ^T1-* °K PENHA - L«*WMa reftd*B. re t RUrüUIS — KKACA KUÍ— .^.. .. mmm. ****** \*t) w.bw_w oe ru conrtmlda tm terreno de 19 » BARROCA »»_(._»_. __.__ i!»u«* m*troe na e*...
U«-*e» menjah desde Crf i «WtW so». I banJtetrem. «enilo nm em c*r. Construção Ótimos apartamen-.*' nawente». A vtala «u i prato. —

iCAO èrVndp tnf«nt>açé<-s e venda* n» tarai e na: completo, toiinh* 6 totfo* reqvttl I»-- j. ..i, . .„.,•. ««.«^a. IrfirmaçAe* no Ria, telef.-.-.» «:vw
1~-_T„JT _./ MONTE t \RLO S A Roa 7 de >««- rsrania Botnda para carro Ter.1?1 °* MW .• 1uarí<' **P*rm- _ Sr. ^ALTiat

depender»-! ZT~~ "—

.uoSooôl Para Grande Indústria

ITATIAIA — Cana, com pl»clna— Em terreno de 25 x 100, ven-detnoa no Itatiaia Country Clob,matnWlca caaa tAda mobllladaeom ampla varanda em 8. Ca«-Uno, com espaço»© IWInt.Jótl-mm qttmtitu c armários embati-dos, 2 banhelrot, dependênciasrompleta*, piscina dc 6 x 12 enarotejo, área útil de 140m dstotwtracio. terreno com plan-ta» ornamentai* e árroret frotí-ras. Preço Cri 2 500.00(1 ,W *combinar — Vtith — Av. NiloPeçanh» U, gr. Ml — teL ....42-7367.

FRIBURGO
mi. rs rr..M.-> 

'peitar. 
;»_•__.:_» « rr.-

tMát*. Dncí.i («ra todo r-.r." ¦ .
n.r<ttr.~., d* luxe. _T.e.v._.K« * f %*•
itioti* * t*;*ieit* da taxo. A i ateu-
tm do orotro. 7 <s-i.»,-'n». } twnhetrot.
amp;,-> Uring. cos etptktsaiA* lamr*- Mm íí»t»*.s«* com o prtspntUnr,
pelo t#3. 31-tm !M4t 3*X>

r^ «Ttttar na ECAL - Dp\o.-4Í'™ }-m'm"~ ^^^'.VmTWPous - Pn^.^Ud. mk\~rZT~?*
Vendes — O \M*tm t**' . «»»ndement> fartltUd» f» com-: Baimoctirsa t«n prtjtiis* * ntx.i Niterói•~~~—~'\* mm* ii £?_5?;»w MnarK Ver à nt» Andra-te N>-'t*ws<s» út Cwsíss~»a. Tmtoo «Raj "*«•"«" jjM íflnanciada. (nformaçóet a

- -- jVendae nç Departamento Imo-
Prete-et RnrtAes,** 19Stí '•_, »''«• ~- «1$. 22-<«9 ira. ttl »r«. »s « tarc-reurfe*.??.«>**? .b^pí^w- rn^m^t-l-nrx.¦*-sr. /«» **;*-.* ca«»« «_ m« - biiiírio da Emprtia Flumi-

Vende-*« em Inhaómn — Rua SUva Vale -— Atem eom-
IroWa ISôemí em terreno dc 3.795m2. Preço 15.MS.Df«.«Ô

PaciliU-M. Tratar pelo ttl. 3MS§1 — Adolplio.
11172 il

r »SigBiir'~,V«weo^,V^K^*<<llocfc Lobo, 200 - ttí.h w «^««i.
H Saí» A ***<m.*.*mmm,~ ____.> _»»»___«___. **___T-___»_ . ! ll_.Tt*M AAia» ¦__*.»¦______.____. : .«"v—"—" ¦¦ ¦-«¦-—

Bart*- mmm*mtkm^-\w*im. tm tarr*» Barra da r,rx» — jna ma tàtm. ;Owa s*ra l«6ap«eeif.?inti_i
Cm* prtsrst»? T***n$*t}m, t ttímt. $i jr ™V«"XT _____« tmptttsttxia*. r*»!VKvot-&* Z o**** r»t it »*»«!-'Pafrepeiw a Av. 15 de rw»-

cargo de LUIZ XIMENES emJf\\Â *'_«***« *-' «eea st«_Ht* ?:S4«?173.
mlL% *?^ "* «*S«tí«'**«» *tU ttStmt» : ——-m-m~mmmmm-mm. _____________

_** IHii *SáU ST», lima Maríi * Baeraa 3_M-A !««*«_ It904 3500
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O ESCRITÓRIO TÉCNICO A.
OLIVEIRA, em sua nova fase,
apresenta um lançamento Inédito
no negócio de imóveis do Brasil:

NO CENTRO

Apartamentos prontos, com telefone

c móveis. Todos de frente.
t.

V. dá o sinal e ocupa imediatamente

o seu apartamento para:

Moradia, escritório ou renda.

PREÇOS A PARTIR DE

580.000,00
20% DE SINAL

LONGO FINANCIAMENTO

informações no:

ESCRITÓRIO TÉCNICO A. OLIVEIRA *
Av. Rio Branco, 185-g. 2012 - tel. 42-7767

BRASÍLIA ¦¦': J.
ANDAR PARA GRANDE COMPANHIA

Vendo no Setor Comercial Sul. andar corrido de 480,00 m2,
ou dividido em 11 grupos comerciais independentes de 2 salas
e banheiro. Preço do andar Cr$ 11.500.000,00. Obra iniciada e
entrega em 15 meses. Tratar à Av. N. S. Copacabana, 610 —
Sala 403 — Tel.: 57-0982 ou à Rua 7 de Setembro, n.° 143 —
Telefone: 23-0548 com Kurt. 88633 91

FUNDO
ROTATIVO

IMOBILIÁRIO S. A.
(CONSÓRCIO EM CONTA DE

PARTICIPAÇÃO)

AV. RIO BRANCO, 185-3.° -

GRUPO 312 TEL | 22-0087
| 424591

RIO Di JANEIRO

^g|te_tjUj|jjte:"'',. :> lflfl|Kii_^Í^-

TERRENO NA TIJUCA
VENDE-SE n Run Conde dc Bonfim, entro os números

1.186 —¦ 1.210, ótima área com 1.203,37 m2. Vcr no local
c tratar com a proprietária IMOBILIÁRIA D ELA MA RE
S/A. à Avenida Presidente Vargas, 446 — 3.° andar, ou
pelo telofonc: 23-8140 com os Srs. Pedro.ou Aiaôr.

7821 91

Estrada Belém-Brasília
Alqueires dc 48.400 n*2. a menos de Cr$ 800,00 —

inclusive despesas. Parte à vista, parte facilitada, dc 3 a
6 anos, sem juros. Informações no Banco de Reservas
Populares Soe. Cooperativa de Resp. Ltda. — Avenida
Rio Branco, 185 — Grupo de salas 312 — Edifício Marquês
de Herval. 10237 91

LOJAS
Dias da Cruz, 111
Novas/ pronta entrega, entre o Rei da Voz

e a Sears, esquina da Rua Hermengarda. Ven-
do a partir de 2.500.000,00 financiados. Ver
no local e tratar pelos tel. 36-3173 ou 23-0548

C8635 91

BRASÍLIA - ESCRITÓRIOS
Cr$ 1.050.000,00 por escritórios de 2 salas e ba-

nheiro no melhor ponto comercial (Setor Comercial Sul).
Obra iniciada e entrega em 15 mezes. Tralar à Av. N. S.
Copacabana, 610, s/ 403, Tel. 57-0982 ou à rua 7 Se-
tembro, 143 - Tel. 23-0548 com Snr. Kurt. 88634 91

APTO. LUXUOSO
Avenida Atlântica, esquina Prado Júnior n.° 16, aprt. 302
Lido com duas grandes salas, galeria, quatro grandes quar-
tos sendo um duplo dois banheiros completos, grande cozi-
nha, dependências de empregados sancas e tlorões etc,
preço CrS 6.500 000.00 a vista. ^i 91

NOVA FRIBURGO
Vendem-se magníficas chácaras na melhor zona de Friburgo de

1.500 a 4.000 m2 demarcadas e em ruas Jâ concluídas com água
encanada e ônibus à porta. Preços a partir de Cr$ 160.000,00 em
IOO prestações sem juros. Loteamento enquadrado no Dec. 58. Visitas
ao local sem compromisso ou despesa. — Av. Rio Branco, 14 - 11.*
andar — Tels. 43-8578 e 43-9486. 647 91

LOTES A PARTIR DE CR$ 500,00 MENSAIS
A MENOS DE 6 KM. DO CINTURÃO VERDE DE
BRASÍLIA 78672 91

Apartamentos - Protatos
JARDIM BOTÂNICO

Vendo, prontos para HABITAR sala, 2 quartos, dep.
empreg., área serviço revestida azulejos. Ótima construção;
50% mane. 5 anos. Visite sem compromisso, à Rua Pacheco
Leão, n. 150) a uma quadra da Rua Jardim Botânico.

9996 91

Terreno em Copacabana
VENDE-SE .. Rua Siqueira Campo», 230, ótimo terreno com 794,15 m2,tendo 25 m de frente por 33,00 m de comprimento e 28,00 m de fundoseom a Ladeira dos Xabajarai. Condições a cemblnar. Ver no-local etratar diretamente com a proprletirla IMOBILIÁRIA DELAMARE S/A,à Avenida Presidente Vargas, 446 - 3.» - s/ 301 ou pelo telefone 23-8140.Sr. Pedro ou Alaftr. 7gjo 91

€\S\S FM TÉKÊS61MILIS
LE PETIT PARC

RUA JORGE LOSCIO, JUNTO AO 260
(defronte ao HlRtno)

•*.' 
"¦¦'*».'

Entregas em dezembro de 1960. Grande financiamento. Ver no local
ou no Rio.No Rio: Rua Min. Viveiros de Castro n. 51 - sala 203 (Lido).57-8809 27724 91

ANDARES NO CENTRO
Vende-se três, bem arejados — 4.°, 5.° e 6.° — em

edifício situado no centro bancário, com área de cerca de
90 m2. e instalações sanitárias próprias. Facilita-se parle.
Informações pelo telefone 31-3812. 9453 91

flereado São Sebastião
Vende-se loja com 2 escritórios, no setor

cereolista. Preço bom e com facilidade de
pagamento. Informações pelo telefone 
31-3812. 9452 91

ATENÇÃO — Brasília - Ven-
de-se apartamentos na me*
Ihor quadra próximos à Caixa
Econômica, edificlo reslden-
dal apartamentos de luxo
compreendendo hall, ampla
sala, dois ou três quartos, ba-
nheiro, copa e cozinha com-
pletas e dependências de em-
pregada. Prazo contratual de
entrega: 15 meses. Tratar
diariamente de 9 às 20 horas
com ANN1TA GELBERT —
Tels. 26-0281 e 46-7603. Raraoportunidade.
COMPRA. VENDA. ALUGUEL E AD-MINISTRAÇAO DE PROPRIEDADES— Barros Filho & cia., Ltd» (Corre-tores desde 1038). Av. Rio'Branco.
108-8, «.. 811 ;tel. 42-1040.

45.000,00 DE ENTR. E O REST ES10 ANOS — Várias modalidades «te
pagamento permitindo que você com-
pre hoje mesmo o a/ lote de 12x30Local plano, c/ ruas calçadas e emChlçan-ento. As nias que circundamo terreno ji tèm água, luz, gáe e es-
goto. Conduções que o trarío até *
porta do loteamento Maurisco-Agua
Santa (28), Méier Piedade <_)_) oMndurelra-Méler (S-13). alma nau-idAvel. Venha verificar o que afir-m-mos sem compromisso. A poucosminutos do Méier. Rua Torres de Oll-veira. 297. Esta rua começa na Ciarlmundo de Melo, em frente a AaslrCarneiro. — Vendedores no local ho-
je e todos as «lias, inclusive domingose feriados, de 8 As 18. Reserva m«-diante pequeno sinal. — Tels. 29-3610

TERRENOS EM BRASÍLIA
Vendo urgente 2 lotes de 5 x 40 ca-

da situados no plano piloto na zona
residencial comercial podendo cons-
trulr 2 lojas e 2 residências com fren-
tes para 2 ruas. Telefonar para ...
37-4340 — Sr. DUARTE. Preço Cri ..
7.500.000,00. 3513 91

AOS PROPRIETÁRIOS
DE LOTEAMENTO!

Valorizem seus Ioteamentos construindo
casas, SEM NENHUMA INVERSÃO.
Estamos aptos a proceder às construções
para aquela valorização.
Examinem nossos planos com urgência.
Entendimentos diretos e pessoais com os
proprietários de Ioteamentos.

Procurar o SR. LUIZ, à Rua do Carmo, 38 • 2;° and.
72210 91

VEN DÁS DIVERSAS
ASPIRADORES E ENCERADEIRAS
— Liquidação de todo o estoque a
preço de custo, tenho de todas ns
marcas. Ver amanhã, i Rua Siquei-
ra Ramos 43, s| 420 — Copacabana
ENCERADEIRAS E ASPIRADORES
— Venda de acessórios para todas
as marcas, consertos e reformas, à
Rua Siqueira Campos 43, s| 420 —
Copacabana.
VENDE-SE - Tic_.er.ng 200 CD
agulha Walco; Remington Qúict Rit-
ter, na embalagem. Tel. 47-9731.

GELADEIRAS
COMPRO geladeira ar
eoncertam-sc, 37-2S2.".

condicionados.

AR CONDICIONADO - Thilin«< ti»* NP 50 ciclos — Rua Barata Ribcl-
g_Jj--;_'j J'<H A vista «a embalagem.
GELADEIRA ÍSE U pé» 1960 .-
quadrada 50 ciclos vendo 65 milou uma Admirai 11 pés 1960 qua-«rada SS mil rara oportunidade.
Mova na embalagem rom garantia.IOSIAS STlilUO R. B. Rlbel-
ro 322 esq, V. Freitas
FILTRO Eterno par* «r condktõnã-
do lavivtl d* comprovada tflciin-
«la, -ol.c.mo. tm > apartlho Rua

GELADEIRA G. E. Americana 12 pésc| 2 portas, pouco viso cl Certificado
de Garantia 53.000. R. Prof. VitalBrasil 12. np. 102. Lgo. 2a. Feira.
Tijuca.
COMPRO 1 geladeira «ova ou usada.
Pago „ vista — Particular. T. 34-6799,
GELADEIRAS AMERICANAS — GEe Phllco 7 a 15 pis. 1 e 2 portas. Ma-
quinas lavar GB e Bendix o Televi-iSes tudo importado, vendo, troco efacilito. Rua Haddo,* Lobo 140-A.

GELADEIRA GEIOMATIC
„ , ,„ -,Nova~ 7 1/2 pés -CrS 28 mil
SSÜLSgjiS. 53 JOSIAS STUDIO. I Vende-ae um» completamente nova
AR CONDICIONADO l-*60~TlTp
* 514 OE PM»cü Fedder* Westin-
shousc. Admirai desde 60 mil. ins-
talaçáa imediata J anos garantiaR. Barata Ribeiro, in (esq. Pau-
Ia Freitas) até Ü4 hora* _ JOSIVSsm-Dio.

prateleiras na port», fretwr Inteiriço
Urgente. Rim i*opolío Mlguea. n",
ÍS, «pto. 303. C.p»ca_a„a. 5391 59:

GELADEIRAS-- CONSERTO
Ar Condicionado Reley. automático,

gi», borrachas, fechos, etc. Atende adomicilio. Serviço rtpldo e garantido.
Tel. 252913. Sr. DEMÍTRIO

9997 S9

PINTURA GELADEIRA
A partir de 1.000,00 — Tel. 3S-3819- Sr. FRANCISCO. 2081 S9

¦\\ . _

VKNDE-SE Chiadeira FrígKtalr, 9 pàfZ -»JP»
cli-U-o* em perfeita «sndíçSe. **fM.iZlÍLÍÍ__!__Í.
«ar * Rxw Cândido Mendes n.»Anto, -Wa,
GELADEIRA CROSLEV — America-na. Vindo em perfeito «-.*..> • vtt .tratar A Av. Rrjwmo Braga. «1, |.*

Sua Geladeira eslá paradaTei. ."-«vo.* aecinlco espcctalUAdo
*» geladeira*, ar ctmdlckmado. troca Vendo eom prateleiras na porta
a_ I!^,i.;.Utom*Uco*«_x"T»t•l!:• «^f**: Congelador .nulifico em e"«lSt»

COMPRO 1 GELADEIRA
Pago à ròia. Tel. 57-4398

GEUDEfeÀ WESTiNGHOUSl 10
pés. Americana Ocasião única

MAQUINAS DE COSTURA portátil
e gabinete, novas de afamada mar-
ca, pelos menores preços. Com ga-
rantia integral. Tel. 22-2678,
ANEL DE BRILHANTE — Vende-se
por Cr$ 120.000,00. — Praia Botafogo
422. apt. 101.
APARELHO DE MASSAGEM ESBEL^
TEX — Aluga-se em estado dc novo.
Tcl.: M-1100.
VENDO 2 Bambis de feltro e 2 vi-
dros médios de perfumes Ma Griff.
Rua Andrade Pertence 26, ap. 504 —
Don, DILMA.
LIQUIDA-SE por motivo mudança sa-
la para Jantar, sucupira, guarda-rou-
pa. rádio, relógio parede, cama pa-tente para casal, escrivaninha, malaarmário porcelana, copos etc. — Rua
Salnt Romaln 89. «pto. 2. _ Tcl.:
47-3480.
AMERICANO deixando Brasil, venda
final preços reduzidos — Igarapava39, apt. 201, Leblon.
O FRIO ESTA* At _ RcfoíW* seu
casaco de pele, fazendo uma Estoia.
Especialistas cm forrar colchas dc
Vicunha. Consertos dc peles. Vai A
domicilio, dá orçamento. Rua 7 de
Setembro 133. Tel.: 23-9169.
+*A*Ai*+&dt0**f*^+j^^V^****0^*^Í0vmí*itiyt^v

C. V. Indústrias ••
e Casas Comerciais

PIZZAR1A — Bar-sorveteria em Co-
pacabana com instalações completas
e noras, vcode-se para o preço dt
Cri 2.800.0(10,00 — #> por cento de
rrnrad* contrato de S anos. Ver i
tratar Av. Atlântica 1938. loja-B, en-
trada Rua Const, Ramos.

ESPINGARDA — Vendo na embala-
gem Winchester automática 22. Fone:
47-7151.
TREM ELÉTRICO — Vendo com mui-
tos acessórios, ainda na embalagem.
Fone: 47-7151.
RADIO BLAUPUNKT para automó-
vel, original, -lemáo para os carros-:
Volkswagen — Peugeot — Dauphine
— Kombi. etc. Completo c| ant. e
euyrvtj sui-ca •47-S
COFRES — Vende-se cofres prensas
arquivos e mais móveis dc aço. Com.
pramos cofres usados. Teófilo Otoni,
120 — Tel: 43-4548.
TELEFONE — Ericson, de uma só
peça. de discar em baixo, com cam-
pninl.ii embutida, modelo de 1960,
suecos, varias cores — Tel. 22-0036.

AMERICAN ENGLISH — Só aulas ln-
dividuals. Prof. Peter, 18 anos de su-
cesso. 33|37, Alv.ro Alvim, s| 916. De
8 às 11 e 14 As 18. Exceto sábados.
Ed. Rcx, Cinelândia.

TELEFONE — 27 ou 47
Sigilo absoluto. Salgado

Preciso.
32-8070.

COMPRO geladeira, ar condicionado,
TV, máquinas. 37-2323.
SOFA-CAMA de caaal Probel, super-
luxo, novo, de vulca-espuma, c/ ma-
ravilhoso tecido verde, sem dobra no
centro. O que há de mais moderno.
Custou CrÇ 19.000.00. Vendo urgente,
motivo viagem, por Cr? 9.000,00. Alta-
fidelidade; último modelo, de CrÇ ....
80.000,00 por Cr» 18.000,00. Facilito
transporte. Vcr Av, Rio Branco, 185,
apto. 617: tel. 52-2710.
COMPRO — Pratarias. faquelros, bai-
xelas, candelabros prata velha, moe-
das, objetos de arte, quadros antl-
guldades, estátuas. Tel: 58-8352.
TANQUE DE FERRO para 12.000 II-
tros. Vende-se preço óttmo. muitas
finalidades. Ver Estrada Vicente Car-
valho 1468 — Posto Texaco. Tratar
com snr. Tovar. Rua 13 de Maio 44
andar 19* sala 1902 — Telefone: ..
22-4737.
TELEFONE — 8if-tn«*r*s i-leroSo
legitimo — Tenho 3 nas cores:
marfim, rima e bordeaux. Dis-
positivo para regalar o som da
campainha. 47-8292 a 5.500 ca-
da.

Banco da Prefeitura
do Distrito Federal S. A.

IMÓVEL À VENDA
Vende-se desocupado o apartamento n. 203. da Rua Da.

Marlana n. 91 — Botafogo, comi 4 (quatro) quartos, duas salas
e dependências, por Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cru-zeiros), sendo 50% financiado no prazo de 10 (dez) anos.

Tratar na Seção de Propriedades, na Avenida Rio Brancon. 39 - 9.° andar. 78671 91
**^*'-,*»'N'-,«--*'*^^i<Ni**V*-_A.i*>^^

OURO E JÓIAS
COLAR 3 VOLTAS —Legitimas pé-
rolais cultivadas. Cri 15.500 tenho
recibo, custou Cri 25.000, tel: 32-0310
T> GLORIA.

PESSOA quc se retira para Brasília
vende um anel com um brilhante
com 2 quilates branco puro, 1 par
de brincos de platina, com 84 bri-
lhantes ,e um colar de pérolas 3 vol-
tas, platina e brilhantes, tratar —
32-O20a. -

COLAR DE PÉROLAS — Vendo um
de três voltas. Perfeitos, cór clara
Preço: CrÇ 15.000,00: Tel. 34-9668.

13011 76
RELÓGIO CUCO NOVO, artística-
mente trabalhado. Vende-se barato
Rua Constante Ramos. 30, 801.

CAUTELAS E JÓIAS
Compro, hoje, atendo a domicilio —

32-0202, SILVA, de 2a. feira em dlan-
te 23-6194. U131 76

TERESÓPOLIS - Country Club
Vendo lindo terreno plano de 1.000

m2 próximo da sede. Informações Av.
N. 8. Copacabana 1.077, apt. 301 —.
(entre 12-13 horas) e| ar. ANTÔNIO.

19881 01

APARTAMENTO x SITIO
Compro apartamento na Tijuca dan-

do como sinal um sitio em zona da
veraneio. Fone 32-5786. 11166 91

SÍTIOS
Niterói — A 50 minutos das bar-

cas, onde circulam 13 Anibus
diários.

SEM ENTRADA
Prestaç6es a partir de

CrS 1.111,00

ÁREAS de 4.000 a
20.000 m2

Av. Rio Branco, lio • 12.*,
Sala 1-220, ti Br. CAPELLA

Tel. 32-9211.
88610 Sl

Oportunidade
excepcional

Vendo no E8TADO DA GUANA-
BARA — 30.000 n_2 de terreno —
2.700 m2 irea coberta — 6.000 ml
pavimentados — Água, liut «• (Orça
(transf. de 100 KWA em funciona-
mento) inclusive rede interna
industrial — local de grande de-
•envolvimento — frente para duas
ruas — servido ior ruas asfalta-
das ale a port*'— preço baratis-
slmo — FaclUto e financio parte.
Negócio urgente. Dr. Lourenço,
fone 36-4042. 10243 91

PROFESSORES

ACORDEON E PUNO leciono criai-
ças e principiantes. Tel,: 36-5691 —
Posta 6. Cop.

Hipot. e Dinheiros 92
HIPOTECA — Empresto até Cr$ ....000.000,00. Juros 12% ao ano. Rua
Buenos Aires 17, 3», Sala 32. NSo se
atende por telefone.
PRECISO — Por 120 dias de Cr$
80.000,00 (oitenta mii cruieiros), pagobom Juro, nâo faço negioclo com ln-
tcrmldlário,, doi em garantia o meu
apartamento. Respoalá pelo telf. ...52-6175 — R^ 13 — Augusto de 9 as
12 horas.
HIPOTECA — Empresto .de 200 mil
cruzeiros a 5 milhões. Telefonar para57-0638 — Sr. OLÍMPIO.
PARTICULAR EMPRESTA CR$ ..
1.000.000,00 em um* ou duas hl-
potecas de prédios mttmo tm fl-
nal dt conttruçio. Adianto dlnhel-
ro para certidões. Solução ripldas.
Tel: 54-0481.

RESTAURANTE C. B. — Vende-se
cf loja ou sem loja de esquina no
Catete — TeK 32-1194. Machado.

d» gi», pintura ou retoma». Sr. Mo
J-XO

T.

GELADEIRA PHILCO AMERKAKA
7 t/2 pés

¦ .*.io? sa

ATENÇÃO — Vende-se uma pens.íotipo restaurante, fazendo boaa fé-
, ,.,.,„„ .„ —-rias. Vende-se por motivo dl o-troí

M ^ . S.« ^ ."»,í «' HH1-h*1»' Para w e tratar A RuaI Valadares, 41, apto. 606 |Santa Luzia. apto. 370. Esplanada
59-rio Castelo — Sr. Amorno.

VASSOURA — Aspirador manual
tipo americana Ideai para tape-
tes. Rua Barata Rib:iro 322
(esq. Paula Freitas). Devolve-
mos a importância paia caso não
arrade — JOSIAS STUDIO.
SRS. DIABÉTICOS — Vendo o fa-
ir.0-0 e cunivei vinho tlranado Pctji
espanhol aprovado no Brasil no DNSP

A JUROS MÍNIMOS — Empresto
tob hipoteca d* prédios, mttmo em
conttruçio adiante dinheiro para
certidões. Soluçio riplda. Tratar
a Av. Prtt. Vírgat 290, ula 918,
com A. MORAIS.

MOEDAS - PAGAMOS
CR$ 50.000

640 rei- de 1832 e 1833 e 3% rila de
1827 e 1833. Santos Leltüo Cia. Av.
Graça Aranha, 169, sobreloja 7.

2583 92

PROFESSORA — Aulas de latim, por
tugucf, matemática e inglês para or
cursos secundários e primário, aulas
a Crí 200,00 — Tratar pelo telefone
27-7822 com Dona Marlene.
PROFESSOR Alfabetizaçao, primário,
admlssso, problema intensivo,' alunos
difíceis, português, iatlm, inglês,
Art» 91. — Tel: 37-5921 — 37-5161.
APRENDA FOTOGRAFIA — Em pr*.
tn e branco ou colorido com o prof.
HOFFMANN — 25-5596. Flamengo.
PROFESSORA PIANO, ACORDEON
— Aceita alunos de todos os adlan-
tamento*. Tel. 27-1907.
PROFESSORA
admlssfin. Tel:

- Leciona primário e
37-2028.

PRIMÁRIO E ADMISSÃO - Prors.
militares especlallsadot. Av. Copaca-
bana 583. gr. 1214 — Tel. 37-6076.
MATEMÁTICA. FÍSICA. DESENHO
— Prof. militar. Gln « Cientifico, Au
las a domicilio. Tel. 57-65Bl.Leme
ESTUDANTE DE ENOENHARIA dá
*ulaa particulares de matemática. Fi-
«Ica descritiva. Zona Sul. Tel. 37-4272

ACORDEON — Professora diplomada
pela Academia Maacarenhas leciona.
57-1661.
RUSSO — Método direto, Ault» In-
dirlduals ou em pequenos grupoi --
Tel. 27-9915.
CANTO — Lirlco e popular — Bnla-
tio perfeita da voz, profersor Itália-
no com grande pratica teatral — ln-
formações das 16 as 20 horas no
Edifício Darke — Av. 13 de Maio
aala 1605.

FRANCÊS — Viagens — Itamarati
— Escolares — Prof. Henrl, part-
slensc, leciona em casa de trata-
mento. Centro e ..on.i Sul. As me-
lhores referências. Telefone 47-1154.
INGLÊS — Ginaslal, Clássico, Via-
gens, Concursos, etc. — Prof, Luiz,
com experiência das maiores esco-
las de Idiomas no Rio — 47-9837.
AULAS DE IDIOMA Espanhol c de
Cultura Social, por professara de
alta cultura. Aulas em sua resldtn-
cia de Copacabana. Telefone:,.,,.
36-2544 — Mme. CELESTE.
COItTE E COSTURA «ulas diurnas •
noturnas — 27-0724.
MANICURE8 — Curso rápido e g*-
Tanttdo. Av. Copacabana 945, ap. 401.
Fone: 27-672..
VIOLÃO — Leciono solo ou acom*
panhamento. DINtA 58-1006 — Ti-
jucá.
PROFF-SSORA — Francesa nata. di-
plomata ensina a<M_ idioma a Sra.,
Srta. e crianças aulas a domicilio,
fone 45-6535.
MATEMÁTICA — Expllcadcr
Militar Te). 38-eH*/.

Eng.'

PROFA
mada, E.N.M. Enilna.

de Piano e Teoria, Diplo-
Tel. 4«-fVtr.o.

INGLÊS — France», latim, portu-
gues — Vestibular, Artigo 9), alunos
sem media — Aulas a domicilio. Re-
cados pl tel. 22-0907.

sob n. «10. Peca um para experiência; ^ JViferéi, precisa de Cr$in_ir.ri.i - t!_— i,-i -.., rnr.c ' 46-am ir ______ _»__,. ... Tmando a domicilio. Fone y 46-83'**.

RUSSO — Aulas particulares — Meto-
do rápido tel. 47-3771 — D. VERO-

Df MII.IRO — Firma construtora". 
"tCA-

cr>m edifícios de vulto em finai de matemática _ Aula» a domicilio,
construçio, k Av. Amaral Petxo- Ifinaslono acompanhe teu eurao com

I facilidade com o «poio que the dar»-
mos — Tel : 38-4*80.5.000. OOO.OO,f r, ¦ . líquidos, parando19 6.(HH-.000.00 em 10 meses e da

t fanragawftapta, 9 pt* — sí-uoi lc*b«na.

Pintura e Consertos de Geladeira
Csw*»at gás, »!ay, »«««atk*, utxa.se tetmfca. Pt»ta««>» a »ls

W», m s«s* .rviiiMBtia. >e.-tí« garaatMa
tel. «-««. *f. r-rttlí.

tar tteateo* estraatrlm.
tm a

CONSERTOS E PmiKAS
DE Gf_1_AOi:iRAS

TINTA A OUÇO — GARANTIA: 5 ANOS
Anaártes. ratinha, srqui* a*, («fa*, m_v«b em *«ral.-fMatkho (.radrv Trw«- borratha. Apita» *jv*r->.N. o-ntra

ftmtfeis — felfes 4S-4I-9 e &.&3&I — St. F»Bcir-»-
4148 S3

CASA COMERCIAL
COMPRO OU ENTRO DE SÓCIO. BASE

CR? 3.000.000,00, À VISTA.
EsKMSvtr para Rua Alvaro Alvim, 21 — 17.» «ndar infor-
mando: ramo, local, aluguel, duração contrato, c outros
informes necessários. Nâo atendo intermedUrios nem te-
lefone. Cartas para Dr. ARC1I1I. U Mesquita. 1MW S*

XI|STeB^il^4?,r^f.0Vmaa3i_;^, »"»«», loja e aobreloja, ml^ilTuZ, Prr£ m»n

**»
bt,..te em «ti_g de «-ora da 23 mi!¦ "__ «f?**?0- N>«õe.lo direto H*mlrRÁS.C*.«,

!t»r 13 mil: retókato lctc.-_i.Miti-- _»iH»tertnedlarl«_«. raUlam** ojamal^-.
íl* _..._ í-cr S rr.!?. **•-___. ¦_-:*.' ._-,../¦. Jaitnt. Z2-73A9. ;-in»T

voa por r..i.i.íi> _e _ran_fei.&cla i_n-
preriata. R. Sio Clemente, tst —
Apto. aoi T-a« n

matemática k úmidas — Aala»
titare». Av. Co-

Tti: ít-«n«

MATEMÁTICA — GRAJAÚ - Gln.
Pequeno» grupos. Mítodo modamo.
Preço» módico». Rua Prof. Vaiada-
re», IS, ap. 201 tel. M-7057, d»i 14 h.
ia 17,3o h».
QUÍMICA COSMÉTICA — Para fa-
brlcar produto» de bivleia profiaiio»
nal» e comerciais. Curao» para mat*
laeiita», ir»teticl*ta» e outro» Inti-rm.
»adoi. Atilai :-.¦'.-;: v. e apllcadaa em
laboratArto. fnformacfte». ORfEUM,
rua Tranctaco 84 19. »; SCI. Coptet-
b*n», da» IS 4» lt h*.

Física,, Química, Matemática, au*
las particulares, Tel, 25-9178

«10 tr

r..r. «.-.-¦ > na caia -¦:¦-¦'
Tii: ôtt sr!*, — Mme

\m$s - pofiTüwtsmm
(Ptrt et cum* prXtakrxi « cíAWlal.

Competei-*» profíwxir» <li aulaa
parttíala**». Tel. M-S»47. Il«4 St

PESSOA «tíe ie retira «io pai» vende
£»UsM-a O! pouco u«.<-, batedeira.
l-í-.i.-Jdir.facífi;, asr.irajo-, tapetes
peraaa. quadro se tir. uieüuilios do-
irHtttWe». Bua fYai-efeoe OWTi-Kno.
laspl 45!. Arço-4oe.
SEIOS -_ P»rtic-Ji»r «r«-TBt»ra <¦?><*»«
t avulsos. Tel: 5;-»lM c 47-48».

BAR E RESTAURANTE
N Isfa de Sãs Francbco. imfalacões iseias. ka

^, m^mi e^aás. Sàáfsé £r$ 6.660,00. 6rade•jarte f^ssya. Trate: U 2S4718. Imhm aceiJa-se

1' CAUTELAS
Do Coixo Econórnita. Compro sòmintc át füflt, ocimo de

mil cruzeiros. Negócio honesto. Exijo idenlidode. R. Ouvidor
n. 169, 7.° and,, i/ 703. Tel. 43-2312, esq. Ureguoiono

27821 92

E-fCER-OE.*!A — TteSili* q_e -;*M
i-er.áe rasa. tw/.tvLT,» t-¦rriótr.rt ds
j*rv»r«a EJet-trolus sem os« pnr Crt
fS.M»*í. Vtr a tratar 4 Av. A«*ru»*<a
i9tft*ra r» 5*4 jipt», «S, 4» aedar —

" CMÜÍR^_S<fÜÍÍlÍA' AwwrieiM'"!»- \
fa-_-.il «os — íi».t'a. Vsnda —)

.V-ftttt. na rtt^b*i*a*a%. |

COfiFEITAeiA ata Hqu-i^le, f*r.j
mt\ fcaNrftirs. ?«*»**» ««iww»» e»»S
UMoiara mt/Uain t -f^rtn*. A».¦'C*aaeakat_» Tfl.

CAPITAL

niBin ní rn7iMHA
wmiúm

V, B. ssrssrfís- a rsírís-*t-» art*
ralintna, prato* frio» a _;•-«.*- para-.!'•*:«. _-.-», finos, «r*.»i»; «..-U-I-j.
*e»tj6mlí!> « prink-a ensino tm tt-
nm k-xaniu. Tel. pata t.-vai•mm «7

BH CANTO
;*,-'í*-5**r» 44 tt*M tuttfU eanürt-

r*» de ptatuata * «v:-;«.n*** d* ttm-
u», tráteem apartaiitujmen^o í- itt-
sio. * ««sta**., art* ét HíttrsnAa&ia

•-.-¦:.-- «aa } !inei« .¦.•eapusí.»
prapar» U(r.*v»~, tapmi*m pmtaCia. C«m*lrntora deseja eniendimento e«u M*s**a oue __H___^___J*___ ** <******¦¦ ***»*¦

disponha d* 3 a S milbõe* jura participar de exeeteitlea '*!!-' rv,A,,K
**<*íó-ie-. S^nwattç* de 4tima renda, perdttrével por rjbHm !
am»», Kptn rerttperaejb <fes las-e*t»í-nen«»s. KecessirU dis- l »**»*. «*«»**«-««. <*mh«4mw*.
r*nntb%kê±êi iMUtm. Csrta p/ gentileza »/* tçdae»» dfste Um «ra *s«?j?í tsttma». trst. c*íf.

\ jhraal ?*b • a.» l#25í. l«W n

¦>-..-_...^ _^.. ...>¦>_¦¦._...-.-.. . .__._.__ . -¦---¦--- ¦*¦ - _. M. . _« ..» -- ._-

¦
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
Centro

(Continua)
BAIHRO DE FÁTIMA - Aliiganior,
lola ft Av. N.S. dp KAtln.n 50-A, em
primeira IpcBÇBo. Chnves nn portaria.— Aluguel mensal de CrS IB.000,00
íi^ftÚrj Trí ",r '"* 'MOBÍLIA LE-mos ltda., A Av. Nilo Façanha w«,-il.H (02. tels. 22-2133 ou 42-0500 como sr. Olympio (43B).
CENTRO— Alugamos u unia 615 doEO, Mnrquès dd llcrviil, A Av. Itlo•irnnco 185. com aluiiuel mensal* dcCr» 13.000,00. — Chnves no local. —rrat-ír nn imobiliária i.kmos
LTDA., A Av. Nilo. Pciyinhn 20, snln• 02, tels, -22-2483 ou 42-95'"* com osr. Olympio (504'.
AV. BEIRA MAU — 216, apto 10H4— Parn íins comerciais aluga-»- c12 salas grandes, varanda envldraça-at. 2 qunrtos, demais dependências.
Cr$ 30.000,00 mais Impostos. Cha-vos ç| porteiro. ADMINISTRADORA
NACIONAL Av, Pres. Antônio Cnr-los, 615 — 2° pav, Tel. 42-1311.
CENTRO — Na Clnelândla, pró-
prfo p[ escritório, salão de cabe-
lelreiro, etc, alugamos ótimo
conjunto (locação comercial),
composto dc 2 amplas salas, ba-
nheiro completo e cozinha. Apto.

,de frente. Chaves <• o porteiro e
tratar na CIVIA à Tv. Onvidor,
17. Tel. 52-8166. Ver à R. Al-
varo Alvim. 24. Con). 803.
CKNTRO Í£ Aluga-se. à~ Rua 7
dc Setembro, 88, execclente sala
para escritório, de frente, em
prédio dc l.** locação. Com fiador.
Tratar com GRAÇA COUTO S.
A., à Rua da Alfândega, 47. Tel.
23-8420.
CENTRO — Aluga-se Edif. Sam-
panela. Av. P, Vargas, esq. Rua
ConcelçSo 105, grupo 400, Irente, gran-
«le sala, banheiro privativo e kltch.
Infs. na portaria.
CENTRO — Aluga-se, na Av. Fátima',
74, apto. 605, tendo grande quarto, sa-
ln, banheiro, cozinha e Area cl tan-
que,* Aluguel mensal Cr? 8.500,00.
Tratar ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
IMOBILIÁRIA NORMA. LTDA., Rua
do Carmo, 71, 8.", 3nlas 801 e 802.
AV. REIRA MAR — Aluga-se apto.
tle luxo, mobiliado, geladeira, vcr à
Av. Beira Mar n.° 454, apto. 2, cha-*^ex na portaria.

130XE.S — Alugnm-sc, novos, cnm o
linbite-se a partir de CrJ 3.600,00.
Ver na Rua dns Laranjeiras, 330,
dna 18 As 22 horas., Tralai* tm Av.
Rio Brnnco, 128, l,« andnr s| 103
LOJAS — Aliignm-se, novas, com o
hnblte-se * partir de CrJ 12.000.00.
Ver nn Rua dns Larnnjcirns, 330, dns
18 As 22 horns. Trntnr na Av. Rio
Brnnco, 128, I.» andnr, s| 103.
LOJA — Av. N.S. d» Copacaban..
3BG-C — Trasposao contrato, do 5 «ntis
e InstalaçOe-r novas de luxo, por CrJ
3.000.000,00 A combinar, inf. J. MA-
LAFA1A — Tel.: 43-0105.
LOJA — Pôsto 4 — Traspasso con-
trato 11 «nos e. instalações. Rua Do
mingos Kc.relrM esquina, cotp llCm2
Condições com J. MALAFAIA, pes
sonlmcnte. Av. Pres, Vargas 417, ia-
lo 410, Tel.i 43-9183.*-. 
CENTRO — Sala. nl_gii.se na -Rua
Visconde dc Inhaúma 50. «| 3u4, ba
nheiro independente. Chaves no locul
couro zelador. Aluguel CrS 11.000,00.
Trawr c| L0WNDE3 «_ SONS. LTDA
Av. Pres. Vargas 290, 2.** andar. Tcl.•13-0905, ramal-18, ,
LOJA — Copacabana — Aluga-se óti-
ma A Run Júlio de Castilhos 35, loju
D. Chaves com o porteiro Srl ANTO-
NIO — Tratar com GIANOTT1. à Av.
Presidente Vargas 509, 16.", depois das
12 horas.
PRECISA-SE empregada para servi-
ços em <:asa de pequena família. Exi-
ge-sc referências. Tel.:. 25-1040.
OKERECE-SE empregada para o ser-
viço de um casal, menos lavar, levan-
do uma criança dc um ano. Ótimas
re/cr.ncias. Ordenado 1.500 cruzeiros.
57-0037.
AV. RIO BRANCO — Aluga-se
ampla sala, mobiliada e atape-
tada, com telefone. Lado da som-
bra. Vista para Guanabara. Tra-
tar das 10 às 13 hs. na Av. Rio
Branco, 14, 12.' and., sj 1203.
LOJA — Ipanema. Aluga-se óti-
ma, ponto comercial, magnífica
loja de 160 ir.2 com sobsolo. Ver
Vi«c. Pirajá, 25. Chaves com por-
teiro.

CENTRO — Aluga-se os grupos 719
720 da Av. Franklln Roosevelt. 39
podendo der visto com o porteiro.Tralar n Run do RosArlo 84, í." nnd,
CENTRO,— Alugamos em la. locação
por fl mil cruzs. o npto. 701, Run
Ubnldlno do Amaral, 14, com sala e
quarto sep.'banheiro e cozinha, Ver'rio, local e tratar na KAIC — Rua do'Carmo 27. gr| 601. Tel. 22-1860.

.CENTRO — AlURninos por 35 mil
Iiruzs. .o 1.» andar da Rua Rodrigo
j.Silva, 14, com 100 m2. Ver no local
te tralar na KAIC — Rua do Carmo,
. 27. gr| 601. Tcl. 22-1860.

^CENTRO — Alugamos por 8.500 cruz.7.
Ia t\ 309 da Rua Evaristo da Vclg*.
183. com entrada, saleta, tala, banhei-
Jio e cozinho. Ver no local e tratar*na KAIC — Rua* do Carmo, 27 — grl
|noi, Tcl. 22-1860. ¦*
ÍLAPA — Alugnmos em la. locação
rpor 7 mil cruzs. os aptos. 305 404
M0J e 505 da Run Joaquim Silva. 60,

Ícom 

saln e quarto conj. banheiro okitt*).. Ver.no local e tratar na KAIC— Hun do Cnrmo 27, gr! 601. Tel.
22rl800..

ACENTUO. — Alugamos pequenas sa-las, para fins comerciais, no lodo ou
fero parto a Run 20 de abril 38, sob.

(Ver 
diariamente depois dos 12 horas

o trajar na KAIC — Rua do Carmo
,27. gr).60t — Tel. 22-1860.

I CENTRO — Alugamos por 9 m 11
¦criiZ». n s[ 402 drr Run Evaristo dn
fVolgn, 35.' com banheiro privativo.Ver no local c tratar na KAIC — Ruado Canno 27. gr| 601. Tel. 22-1860.
LAPA — Alugamos por 8.50o cruzs.
em la. locnçflo de frente, o npto. 20$,da Rua Joaquim Silva, 60, com salao quarto separados, banheiro e cozi»nha. Ver no locof c tratar na KAIC

Rua do Carmo 27, «ri 60t _ Tel.
^22-1800. '

ALIÍGA-SE a saln 405 A 
"run 

1» tleMarço n. 7, 4" nndnr. própria paraJcscrltôrlo dc profissões liberais. Alu-Sitiei: CrJ 8.000,00 o taxas — Tel
{31-3310.
«CENTRO — Alugam-se andares com
l_.0nr_.MtO Edifício Unidos — Av Hio
? Branco, 20. Tratar na COMITÊ Ltda.
í^",/>v* H[f> ".""•""•¦o 108, snln 201 —«Tel. 42-3617.
*- 

 

¦ 

ÍÇENTPO - Conjuntos — Aluga-se liAv. Ftonklln Roosevelt, n. 23 gru-f.pos, 301 e 302 de frente, primeira
iQÇJICllo. servindo parn fins comer-Ciais ou profissionais, tendo Otlmasala, banheiro completo c killncttlAlujfutls: cr« _.ooo.oo e c,-$ ii.íoo.oú— Ver-no local. Tratar A nm drt As-Htmb Ala. 104. ti 004 - Dr, Pedro daSilveira.

ALUGAM-SE no Edificio Antônio
Severo, Avenida Graça Aranha, 174».
em primeira locnçSo, ns salas em
conjunto, externas, ns. 809 c 810,
com banheiros privativos; outras
duas salas extenas, com banheiro
privativo n. 615, e uma sala interna
com dois banheiros privativos e kit-
chnet, n. 418. Informações com o
sr. Arlindo — Tel, 31-2950. Chaves
no local.
MADUREIRA — Loja para comércio
— Aluga-se A Rua Carvalho de Sou-
za 137, A excelente loja C. Vcr no lo-
cal e trntar com GRAÇA COUTA
S/A, A Rua dn Alfândega, 47 — Tel.
23-8420.
LOJA NO CENTRO — Transfere-se
com 150 m2. loja e sobrado, serve
para qualquer' ramo — Contrato
longo. Aluguel de 20.000,00 — rece-
be 15.000,00. Preço CrJ 3.500.000,00
com 50% a vista .Maiores detalhes
pessoalmente. BARROS . FILHO &
CIA. LTDA. (Corretores desde 1936).
Av. Rio Branco. 106 8 sala 811.

BOTAFOGO — Alugo o apt, 201 da
rua v,,iinii.ui... 201, mob0. cam 3
quartos, saln dupla, banh", cozinha e
dep, emp. Aluguel:. 14.000,00. Ver c
0 porteiro e trntnr com OLYNTHO
RIUEIRO A run Júlloil ,¦ Castilhos 25,
npt. 1.202, tcls. 47-11111 c 47-5885.
URCA — Aluga-se casa c| 2 salas
3 qtos. dentais dep. jnrdlm, quintal.
Trotar na AGENCIA ANGLO-AME
RICANA — Rua Siqueira Campos,
43, sT 005 — 38-2761. 5232 4
BOTAFOGO — Aluga-se, run Gen
Gol» Monteiro 88, 6.". frente, ótimo
npto. .pintado de novo, c| entrada,
du.ii, grandes salas três ótimos qtos.
banh, social, cozinha, Area serviço,
qto. e banh. de empregada. Trntar
c| FERNANDO — 46-5610 e 23-1211
APARTAMENTO — Aluga-se na Rua
Lauro Mlller 26 aplo, 1.003, dc frente,
mi i]iii*ii,i locaçAo. com 2 quartos, sa-
t|*i, cozinha banheiro social prmA-
rios embutidos, com aquecimento
central. Aluguel dc CrS 12.000.00, —
Chaves com o porteiro, Trntar na
ADMINISTRADORA E IMPORTA
DORA CURVELO LTDA. Rua Mó-
xlco n. 88 sobreloja. Tel: 32-7711 ou
62-6285.
BOTAFOGO — Alugn-se confortAvel
npartamento, com saln, 2 quartos, ba
nheiro social, cozinha, dependências
dc empregada. Acabado de construir.
Vista panorâmica sôbre o PAo dc
Acurar e o Bairro de Botafogo. Água
em abundância. Condução' íaclllma.
Próximo de ótimos colégios. Ver A
Rua Assunção 140 apartamento 311
Chaves com o porteiro. Aluguel CrS
18.00000. Tiatar pelo telefone 45-5603
BOTAFOGO — Aluga-se o aparto-
mento 602. em edifício recém cons-
truido, Elevodorcs Otis. A Rua Vo-
luntArlos da Pátria, 220. Junto ao
Supermercado Disco, cpm duas sa
las conjugadas (60 metros quadrados),
três grandes quartos. 2 banheiros so.
ciais e demais dependências. Gara-
ge^ Aluguel Cr$ 25.000,00. * Chaves
na portaria
*^WWWWV"W^^S^^*S*S/WWWW^V**»W-V

Catete e/Glória
CATETE — Alugamos apartamento de
sala e quarto .mnplos e separados, ba-
nheiro completo, cozinha e áren de
serviço c| tanflue, à run Santo Ama-
ro 29, ap. 603. — Aluguel mensal de
CrS 10.000.00. — Chaves com o por-
teiro. — Tratar na IMOBILIÁRIA
LEMOS LTDA., A, Av. Nilo Peçanhn.

20, snla 702, tels. 22-2483 ou 42-9506
com o snr. Olympio (641).-
RUA BENJAMIM CONSTANT, 70 —
Aluga-se amplo quarto Cr$ 3.000,00.
Pode ser visitado. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 — 2" oav. Tcl. 42-1314.

VWVWW^^^^^^^^^^^A'S^^A^/V%^^^^V>A*l

Àndaraí-Grajaú
ORAJAU — Alugo o ato. 201 da Rua
Comendador Martinelll 179, l» loca-
(.ni, l|nda. vista, ótima construç&o,
íac. conduções, com grde. sala. 3 óti-
mos quartos, banheiro conipletp, coz.
e dep. emp. .Aluguel: 15.000,00. Ver
com o port. e tratar com OLYN-
THO HIBEIRO A Riia Júlio de Cas-
tllnos 25, apto. 1.202, tels: 47-1841 e
47-5885.' .
ANDARAI — Alugam-se a rua Er-
nesto Souza 152 os apartamentos 102,
202 e 301-F — com 1 S., 3 quar-
tos. varanda, coslnha, banheiro, por
9.000 crs. mensal*, depósito, ou fia-
dor. Tratar a rua Antônio Basilio
35 — Tljuca — Tel. 48-1957.
ANDARAI — ÓTIMO APARTAMEN-
TO — Aluga-se nd conjunto resi-
dencial1 da RUA LEOPOLDO N°
641, com 1 ampla saio, 1 grande
quarto, banheiro completo, cozinha,
quarto e banheiro de empregada e
arca de serviço. Aluguel cr? ....
8 5110.00. Ver nú local com o Sr.
Estellto e tratar com DERENNE —
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA,, na rua da Quitando n» 3 —
11° andar salas 1101 á 1105. Tels.
42-3532 c 22-8595.
GRAJAU — Alugam-se dois apto.
303 e 304 Rua Borda do Mato 280
com 2 quartos, sala, snleta, • quarto
empregado dcmaU dcpendcrirlos.
Contrato 2 anos íiador, aluguel Cr$
10.000,00. Chaves p: favor apto. i«4
Tratnr Rua Antônio Basilio 74 tel.
28-7761.

Botafogo e Urca 4

CENTRO — Aluga-se A rua do Re-
jende 21. npto. 605 com: saio e quar-to conjugados, banheiro e cozinhaAluguel CrS 7.000,00. Com flndor. —

I ratar com GRAÇA COUTO S/A, AHua da Alfândega, 47 — Tel: 23-8420,
CENTRO - Aluga-se A Praça Aguir-J-- Corda 16. nplo. 103 com: 2 quar-(tos. sal», snlct». banheiro completo,cozinha, Area com tanque e dep
!''"',P|* P jmpr, Aluguel Cr$ ......12 000.00. Com fiador. Tratnr comGRAÇA COUTO S/A. A Rua «Ja AI*..mdega, 47 *- Tel. 23-8420.

ÇWNTRO 
- Alugn-se A Rua México119. a excelente snln 1.609. com tia-«Jor, Tralar tom GRAÇA COUTO SA.. A Rua da Alfândega, 47 — Tel

CKNTRO ___ Edifício Antônio Seve-

VI t 
'..a'_-¦*¦'•;'•» <_¦ ««"paradas, todasMo hall de elevadores .¦ de frentepara r, nova ru». cada uma com en-trada e banheiro. Ver porteiro Av.

Praça Aranha Í74. Tel. 47-270».
3_95 l

BOTAFOGO — Aluga-se apto. 507 —
Rua Real Grandeza 100. qt."c sl.
conjugados, banh. completo e kit.
Trntar Ha EMIL — «mprêsa Metropo-
litímn de Imóveis Ltda. Rua Senador
Dantas. 74 — 12*> and. Tcl. 52-9059.

ALUGA-SE com telefone apartamen-
to de quarto sala conjugados, demais
dependências a rua Banjamln Cons-
tant n° 14 apto. 404. Chaves na por-
taria ou no apartamento 601. Te],
43-2486.
GLORIA — Aluga-se apartamento
no Ia pavimento, com sala, 2 quar-tos. banheiro completo com box,
cozinha, quarto e banheiro de em-
pregado, área e tanque com ou sem
garagem, A rua Cândido Mendes n.
164 apto. 704. Ver no locai, chaves
com o porteiro. Tratar: Escritórios.
J. PEDRO e J.. PAULO— Despa-
chantes e Administradores de Bens— Av. Nilo Peçanha 155 — 10.» pavsalas 1.008! 10 tels.: 42-0448 e 
22-7259.
ALUGA-SE — Apartamento novo.
Ver e tratar A Rua Silveira Martins
n" 147. apto. 108, até âs 12 horas
ALUGA-SE apartamento l sala, 3
quartos, quarto, empregada e mais
dependências. Avenida Augusto S«-
vero, 292. Chaves Rua da Glória,
122, apto. 401 — Sr. Carlos.
GLORIA — Alugamos por 14 mil
cruzs. o apto. 203 da rua Cândido
Mendes, 164 com snla. 2 qunrtos. ba-
nheiro, cozinha, qt. e \vc. de ent*
preg. Area com tanque. Ver no lo-
cal e tratar na KAIC rua do Car-
mo 27 — G1 601 — tel. 22-1860.
CATETE— Alugamos A r. do Cate-
te, 66, o aplo: 402, de írente, cl.
sala e quarto separados, banheiro e'
kltch. Aluguel: CrS 10,000.00 Cha»'ves c! o porteiro e tratar CIVIA Atv. Ouvidor, 17 — tel. 52-8168.
GLORIA — Alugamos c| telefone, â
r. Cândido Mendes 335, o apto 604,de varanda, saleta, 2 quartos, ilvlng
ci bar, sala, banheiro cozinho, dep.empregada, Arca cj tanque envldra-
cada e garage. Chave* _| 0 portei-ro Sr. Azevedo c '¦ „:_r CIVIA (alu-
guel: CrS 17.000.0_. A tv.. Ouvidor,
17 — tel. 52-8166.

RUA MARA 140 Magnífica rtsl*déncla, c| ampla snla, 2 quartos, banh,
cozinha, demais dependências, Cr$ .
12.000.00. Pode ser visitada. ADMI
NISTRADORA NACIONAL, Av, Pres.
Antônio Carlos, 815 — 2o pav Tel
42-1314.*
MARACANÃ — Aluga-se excelente
apto., A Rua Sfio Francisco Xavier.
234, apto. 407, composto de Jardimde Inverno, sala e quarto separados,
banheiro cozinha, Area. com tanque ,•
quarto para empregado. Aluguel CrS
8.500,00. Vcr no loeal com o encar-
regado — Tratar na PREDIAL CA-
NADENSE. LTDA.. Rua Atvnrn A1-
vim 21, gr. 1206-08: tel: 22-7808. de
2- a O.» feira das 9 As 17 horas.

Copacàbana-Leme 8
JOAQUIM NABUCO. 43, ap. 52 —
Aluga-se prazo 4 a 6 meses, ílnnmen-
te moblliado, com rAdlo-vitroln, tele-
vlcAo, geladeira e telefone. Entrndn,
sala de jantar, salão, quarto duplo,
cozinha, banheiro e dependências com-
pletas. Vlsltns e Informações pelo tel.
22-2855.
COPACABANA — Aluga-se ô'.ltno apt.
ejentrada, uma snln e quarto, A Trav.
Stn. Leoc&dln, 19, apt. 16-B. (próxl-mo A Rua Pompeu Loureiro). Alu-
guel Cr» 9 mil. Chaves cl o porteiro.Tratar A Rua do Carmo _o. 38, sl. 708,
com Dr, KRAUSE ou DONA LEYLA— Tcl. 42-2381. ,
AV. ATLÂNTICA 2906 — Aluga-se
nmplo apartamento, entrada, 2 salas,
3 quartos e dependências. CrS 20 mil- laias.
COPACABANA — Alugn-se ou vende-
se na R. Ministro Viveiros de Castro
32, apartnmento 701, de sala e quartoseparados, banheiro completo, kltch.
e varanda. Aluguel Cri 9 mil. aceltan-
do-se ofertas. Preço CrS 900 mil. —
Tratar nn Organização Técnica Imo-
blUArla Norma Ltda. Rua do Carmo
71, salas 801 e 802.
COPACABANA — Aluga-se os aptos.
303 e 304 da Rua Barata Ribeiro, 80,
com sala, 2 quartos e demais depen-
dênclas. podendo ser visto com o' por*teiro. Tratar, A Rua do RosArlo ffT
6o. andar.
COPACABANA — Alugo na R. Inhan-
gA, 27, npt. moblliado, fino gosto, com
hall, quarto, varanda, banh. em côr,
chave 603. Aluguel CrS 15 mil. Infor-
mações 26-2028.
COPACABANA — Alugamo» para re-
sidêncla ou comércio a S| 1009 da Av.
Copacabana 610. com sala e banhei-
ro. Ver no local e tratar nn KAIC —
Rua do Carmo 27, gr. 601. Tel. 22-1860
ATLÂNTICA — Frente Mar — Alugo
apt. moblliado até 1». out. hall, va-
randa, 2 salas, 2 quartos, dependén-
cias, Tel. Qarage. Otlma empreg.
portug. 57-2333.

COPACABANA — Aluga-se Rua Dias
da Rocha, 75 apt. 402, frente, qt. e
sl. conjugados, coi., ban. Chaves c|
o porteiro. Tratar na EMIL — Em-
prísa Metropolitano de Imóveis Ltda.
Rua Sen. Dantas, 74 — 12» and. Tel,
52-9059.
COPACABANA— Aluga-se na Run
Pnuln Freitas, 90 npt. 1001, apt. de lu-
xo, c| 3 q., (um duplo) grande va-
randa envldraçada e Atapetada, 2 sa-
lM, dep. comp. emp., bar em alve-
narln. Trntar na EMIL — Empresa
Metropolitana de Imóveis Ltda. Rua
Sen. Dantas, 74 — 12" and. Tel
52-9059.
COPACABANA — Aluga-se apt. 803
da Rua Barata Ribeiro 160. la. loca-
çâo, frente, Jardim de Inverno, «1,
qt, banh. coz. dep. comp. emp, —
Tratar na EMIL — Empresa Metro-
polltona dc Imóveis Uda. Rua Sena-dor Dantas 74, 12.» andar. — Tel.:
52-S059.
COPACABANA - Alugamos nportn-
mento A Rua Felipe de Oliveira 4.
ap. 311, com quarto e rala conjuga-
dos. banheiro e kitchnette. Chaves
com o porteiro. Aluguel mensal deCr? 8.000.00 — Tratar n« IMOBILIA-
RIA LEMOS LTDA. A Av. Nilo Pe-
çanha 26, sala 702, tcls.: 22-2483 ou42-9506 com o Sr. OLYMPIO (287).
COPACABANA — Apartamento deluxo — Alugamos, em primeira loco-
çâo, no edifício Dom Ramiro. à ruaJoaquim Nabuco 171, ap. 4Q1, com 2
salas 3 quartos, 2 banheiros, depen-dências completa.*, (-aragem, piscinaplay-ground, etc. Aluguel mensal deCrs 35.000.00. Chaves no local -
Tratar no IMOBILIÁRIA LEMOS LI-MITADA, A Av. Nilo Peçanha 26, sala702, tels. 22-2483 ou 42-9506 com osr. Olympio (648).
COPACABANA — Alugamos aparta-mento A rua Barata Ribeiro 450, np.1.007, de írente. com sala quarto con-
Jugaaos, banheiro e kitchnette.* comaluguel mensal de Cr$ 9.000.00 — Cha-ves com o porteiro. — Tratar naIMOBILIÁRIA LEMOS L-DA™ A AvNilo Peçanha 20, sala 702. tels. 22-2483ou 42-0506 com o sr. Olympio (434).
ALUGA-SE — Moblliado, apartamen-
to de frente, com sala. quarto ba-nheiro completo, cozinha e terraçoA cavalheiro ou casal por espaço de**'_¦ 6. *«•«*!¦•, *» Rua Barata Ribeiro417, chaves no 201, onde se trata
ALUGA-SE — Apartamento 203 Arua Raimundo Corrêa n» 36. comtrês quartos. duas salas, saleto edemais dependências. Vcr no localtratar pelos telefones 47-8592 e52-6140 com Dr. Pimenta, das 17 

'ás
18 horas.

ALUGO A R. Felipe de Oliveira 4, o
«pio. (110, rom' sala e quarto grandes,separados, chave na portaria, Tel! ..36-4230.
AV. COPACABANA. 427 — Aluga-se
apt* novo, preço 950O.OO e\ sala, quar-to, cozinha e banheiro. Tratar no lo-
cal, Sr. FREITAS.
COPACABANA — Aluga-se ap. sala,
quarto, banheiro, kltch moblliado ..
7.500,00 — Tel: 37-4042,
ALUGO — Apt, de varanda grandesala, 2 qls. c mais depend. Chave*no
50 com o porteiro. Rua Paissandu .,239 apt. 201.
CASA MODERNA de 3 pav, — Ven-
de-se ou aluga-sc para fins comerciais
particular, ver até 5 hs , Bulhões de
Carvalho 480 casa 7, nâo é vila
COPAC. — Alug, la, loc.. de frente,
mobll., 3 meses ou mais. sala 2 qtsJ. Inverno. Q. Imp,, Atnp,, Gelad., R*V. Rua Barata Ribeiro, 284, ap. 701,
Ver, C. Porteiro, Telefone: 57-1950.
Sr. Victor, Barbearla.,
COP. — R. Bolívar, 154-902. alugo ap
frente, sala quarto, cot., "banh., compl
9.000,00. 9 As 12 c 14 As 20.
COPACABANA — Aluga-se o apar-
tamento n." 1001 da rua SA Ferreira,
215 (Edifício AraucArla). com ótima
varanda com 8 metros de frente, sa-
la, 2 grandes quartos, cozinha com
íogAo A gAs, banheiro completo. Cha-
ves com o porteiro. Tratar: "Bastos
de Oliveira" S. A. — Av. Rio Bran-
co, 114 — 3.0 pavimento.
COPACABANA - Aluga-se A Rua
Djalma, Ulrlch 444, apartamento !
quartos, sala grande. Banheiro e co-
zinha de frente. Aluguel. Cr$ 11.000.
Procurar o porteiro.
VAGAS CAVALHEIROS — Aparta-
mento CrJ 2.500,00. Pede-se referên-
cias pagamento adiantado. Tratar dias
úteis*. Tel.; 22-0265. 12 As 13 horas.
POSTO CINCO — Aluga-se à
Av. Atlântica 3318 apto. 704, dc
sala, 2 qs. conjugs., cozinha _l
geladeira. Chaves c/porteiro. «—
Tratar c/proprietário 45-3066.
PERTO DA PRAIA — Alu_a-se
apto. sala, quarto conj., banhei-
ro e cozinha compl. Rua Sonza
Lima, 48, apto. 706: Infs. e cha-
ves com o porteiro. Tel. 37-2073.

COPACABANA — Alugamos o apto.
202 de frente dn Run Miguel Lemos,
21, com 2 salas, jardim de Inverno, 3
quartos, banheiro c]box, cozinha, qt.e w.c. de. empreg. Area com tanque
e vaga nu garagem. Vei; no local e
tratar na KAIC — Rua do Carmo, 27,
gr. 601 — Tcl. 22-1860.
COPACABANA '—' Alugámos o ap. 603
da Rua Bulhões do Carvalho, 77, com
sala, jardim de Inverno,. 3, quartos cj
armários embutidos, cozinha, banhei-
ro, qt. e w.c. de empreg. área com
tanque e vaga na garagem. Ver no
local e tratar na KAIC — Rua do
Carmo 27, gr. 601. Tel. 22-1860.
COPACABANA — Alugamos, em la.
locaçAo, o apto.. ,1.202, de írente. da
Av, Copacabana, 782, c| sala e quarto' separados, banheiro, cozinha, dep.
empregada e Area cjtanque. Aluguel
CrS 12. mil (chaves porteiro) e trntar
CIVIA. Tv. Ouvidor 17. Tel. 52-8166.
COPACABANA — Mobiliado, cjtelefo
n.e alugamos o apto.' 202, da R. Anl-
ta Garibaldl 43. ci 3 salaí, 3 quartos
(1 conjugado), 2 banheiros sociais, rn-
zlnha. dep. empregada etc. Chaves c
o porteiro (aluguel CrJ 40 mil) e tra-
tar nn CIVIA A Tv. Ouvidor, 17. Tei.
52-8166.

COPACABANA — Alugamos o apto.
201, de frente, sipllotls, em la. loca-
Ção, A R. Barata Ribeiro, 264, _'\ sa-
Ia, 2 quartos, banh., cozinha, dep.
empregada, Area cjtanque, Chaves c!
o porteiro e tratar C1V1A A Tv. Ou-
vidor, 17,— Tel. 52-8166.

CATETE — C| quarto e s. separados,
aluga-se A r, Sto, Amaro, 29, vArios
aptos. (7" andar), la. locação, pró-xlmos A r. do Catete.'Aluguel: CrS13.000,00, Tratar c! a proprietária
pelo tel. 46-2613.

BOTAFOGO - Alugn-se ótimo apt.
302 ru» Martins Ferreira, 19, sl. sa-
leia, 3 q. c demais dep. Tratar na
EMIL — Emprísa Metropolitana de
Imóveis Ltda. Rua Senador Dantas.
74 — 12» and. Tel. 52-9059.

ALUGA-SE — Apto. sala, quar-to -conjugado, cozinha e banhei-
ro completo. R. Conde La*e, 22apto. 318. Infs.: e chaves com
porteiro. Tel.*. 37-2073.
LOJA — Copacabana — Com 50 m2.
aluga-se podendo dividir em 2 lojas.
Rua Constante Ramos 145,

RUA MARQUF.S DE ABRANTES 171
apto. 1001 — ?"ren'e. sala, 2 quartos,banh. completo, cozinha, dep. empre-
gada, Area serviço, CrS 18.000.00.
Chaves c! porteiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL. Av. Pres. Antô-
ni Carlos 615 2" pav. Tel. 42-1314.
RUA D. MARIANA 2ln _ Apto. 201— Frente, ampla sala, 2 quartos,banh., cozinha, dep. empregada, Area
serviço. CrS 17.000,00. Chaves cl
porteiro. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres Antônio Carlos,
CIS — 2'* pav. Tcí. 43-1314.
ALUGO R Sorocaba 4tT~»plp. 506"de
frente. 1 sala. 2 qtos, Varandai banh,
completo, área cj tanque, qt., c banh.
emp. 13 000.00.

CFJNIRO — Aluga-se excelente «pto,A Rua Saradüra Cabral „, U7. apto.1.108. composto de hall. sala e quar-to conjugados, banheiro e cozinhaAluguel 7.000.00. Ver „0 locai tem
SA*M_*í-f-.?l° ** *"**'•¦ n» PREDIAL
CANADENSE LTDA Rua Álvaro Al-
íu .a' !* r"_ imm- '*¦•• ¦a*'***»-
ce __' a 6,* t«„a> ,1^ 9 is n honuiiverno belíssima vista para o mar

BOTAFOGO — Desemb. Burle 28 —
Alugo em la. loc. ap. 701 e lOOt •*¦
Cirande sala, c! jardim inv. q. sepa-
rodo, hanh.. e coz. Tratar ap
506,
URCÃ — Aluga-se ó 2* andar do pr<-
dio Rua Marechal Catituarla 10 — 3

I quartos, 2 salas, quarto empregado

CATETE — Aluga-so o apto. 604 darua do Catete n. 66 com sala e
quarto separados, banheiro e kitch.
1.» locaçAo. Ver no Jacal e tratar no
Banco Metropolitano' — Rua da As
sembléia 28 — Tei. 31-0294.

COPACABANA — Apto. com telefone
— Aluga-se moblliado, ou não, com
geladeira, quarto e sala separados de
frente, banheiro, cozinha e dependén-
cias empregada. Ver e. tratar A rua
Barão dé Ipanema, 143 apto. 701, qs-
quina Pompeu Loureiro, na parte da
manhã.
APARTAMENTO com telefone — Alu
ga-sc na rua Constante Ramos 131 ap
801, com 2 salas, 3 quartos e demais
dependências. Tratar pelo telefono —
57-5620.
LEME — Aluga-se apto. com sala,2 q. e q. de empregada tel. 22-7857,
ALUGA-SE — Amplo c arejado apar-
tamento eom 4 quartos, 2 salões, va-
randa, entrada 1 banheiro social, co-
zinha, Area e dependências de em-
pregadas. Ver Rua Raul Pompela
132 apto. 902. Pegar as chaves no
apto. 801. Preço: CrS 26.000,00.

GLORIA — Alugam-se A Rua Her-
.mcnoglldo de Barros 8. os aptos. 206
e 210. com: sala e quarto conjuga-
dos, banheiro c cozinha — Aluguel
CrS 7.000,00. Com flador. Tratar com
GRAÇA COUTO S/A. A Rua da Al-
fandega, 47 — Tcl. 23-8420.
CATETE — Aluga-se A Rua Arthur
Bernardes 17, apto. 902 com: sala e
quarto separados, banheiro comple-
to. cozinha, dep. compl. p/ empr.
Area com tanque. Com fiador. Alu-
guel r* 12.000,00. Tratar com GRA*
Ca COUTO S/A, A Rua da Alfande-
ga. 47 -r Tel. 23-8420.
1» LOCAÇAO. frente. «p(o. «ala. 2
qlos.. dep. compl. r. Arthur Ber-
nardes. 48.

BAlRriO DE FÁTIMA*'"— 
""Ãlü-Ü*^'chav*"* '*** •* andar tiatar com Snt

excelente apto. A Rua Aidrè» Câv/l !Carlos Rua Al<~"****** A*vlm *•*•"•• -*n*|"

«*la. • quarto conjugados, hanháío I __!____L!!-______• «winha. Aluguel Ct* 9J00.0O. Ver m<VAITA 3* —lio local fom o »nca*rr«_d„ . t*.... Hl!MAITA* 3** *"** A'''''.i**-»** sobrado,
o» 1'HtDIAl, mítíme . inf •* "'•• a ^- banheiro cozinha tan-
Ru* Alvar* Alví"m *\\f *í *? ,_?«'*"«• •«•¦».*-*•>• F!*«tor Ver no local das
'et â^.to^ _.'1\%™WS* «•¦»•. Tratar telefone: 22-11»
? A* IT Horas
CKNTRO

*"t*mp<»t.

feira, dasi^j,,, G»r^a.
NTOO - *.lti- ,-«. .x -,.i_;,7_—~í»,,.ia*'*üo — Rua Davtd C*mpi«t*
Av Mem ár sl n 9? __•* 

"KS, n* ****• •"** m ~ W*-*-*™» *Sal*

r-ar.hetro. kit .- írr* com ta-sov.» ,™»i*ip«. quatio t
Aiunutt cr» ,8,000.00. ftrWwS ___•*_* •'r** "i

APARTAMENTO — Aluga-se na Rua
Santo Amaro. 29. o apto. 506, com
quarto e sala separados, cozinha ba-
nheiro. Aluguel de Crt *».500.00 —
Tratar na ADMINISTRADORA EIMPORTADORA CURVELO LTLA.— Rua México n. 98 sobreloja —
Tels. 32-7711 oU 52-6285,

COPACABANA — A Rua Djalma
Ulrlch 57, alugomos o apto. ,301, dc
frente, cl sala, '2 quartos, banheiro,
cozinha, banh. empregada. Area cj
tanque. Chaves c| o porteiro (alu-
guel: Cr$ 15.000.00) e tratar CIVIA A
Tv. Ouvidor. 17 — Tel. 32-8168.
APARTAMENTO DE LUXO (Arpoa-
dor) — Aluga-se o apartamento n."
401 do edifício situado A Rua Joaquim
Nabuco, 238, O apartamento c de
frente, com vista para o -liar, ata-
petado e constituído de vestibulo,
duas salas, jardim dc inverno, três
quartos, dote banheiros sociais, copa-
cozinha. Arca de serviço, quarto de
empregada e banheiro e direito * uma
vaga para automóvel na garage do
edifício. Aluguel r CrS 43.000,00,
Cha\es com o porteiro Sr. Barbosa.
Tiatar A Ru* Baráo da Torre, 550,
telefone 27-2466 ou com o dr. Mu-
rllo pelo telefone 52-3662, das 15 ás
17 horas.

COPACABANA — Em residência de
família aluga-se ótlmn quarto com
refeições — Rua SA Ferreira, 148.

CATETE — Aluga-se apto. 501, darua Corrêa Dutra 131. com espaçoso
quarto, uma grande sala. jardim deinverno, banheiro social completo,
grande eostnha. área tanque e quar-to par» empregada. Aluguel CrS ..12 00000. Ver no local com o por-teiro tratar a av, Pres. Wilson Sto«ala 1306 das 9 ás 11 e das 14 As 17hs. tel: 42-ÍJM.

t^r*s_**_r*_r*_*__*__H__K__rt_____t___m__* m __ ml_-_ft.^^__,__m_^_.^_lf_>l,lr_IJ_v^

Maracanà

com tanque. Chaies
com o encarregado" .'tratar na »?"jcom ° paxUi't<i' T«"f* a**W4"
DIAU CANADENSE LTDA, Ru* Al.iBOTAFOGO - Alugs-sc a rua Con-
S__Í__í_tin 1* *-' ««*- ••*¦« tel: ... id* dt traja. 63» o apto. m út t
__iü_ *"«•>*« *-* ttirt das 9 *,|qu»rtos, n>*. banheiro, toaioha.

quarto At empregada e Ar»a e* Un*
jque. Cluveí b favor no apto. SOI-'Tratar a tv. Río Branco, 114 — 14*

— *.! }4t — tel. »»m"-.

*!< hvt.í•|**'Ai*V^A.'wVv\*\^v«

Lojas-Bscritórios

banheiro d» em- í!„',„tAíA, _* A'**«amos aparta-mento com 2 quartos. 1 g»u, ba-nheiro socul. quarto de empreg
corlnha e Are* cie s*rv!to com tan-
que, 4 Ru» Dona Zlümtra 3*. apto.
»3. Chave* no apto. 181, Alugue'mensal de Cr* :•-*¦¦.•. no. Tratar naIMOBIUARÍA LEMOS LTOaT. *Av. Nilo Peçanha íe, sala TOS, tela-*-M*5 <vu «J-SSO- com o Sr. Olvm-
pto *.'.v*">i.

tXXNSmTÕRiO MKOKTO CtX-ELAN-ÃU-GA-SE — AparUnwnto roa VÕ".
_. _.Z. ¦'ífí _ * * mU* ¦»•¦'» TO«*r'f.*'*-,-âr!*í* -á* PStn* . K* l« — N»
fV^^ewddtdes. Alota-e» d:v*r«n«;i--** Mal*, rran 3 «_tji«_ J q»»i 

'

POSTO 3 — Alugo o apto. 601 da
Rua Siqueira Campos 143. edif. novo,
frente, cj salet». gde. tala de 24 m2,3 ótimos quartos cj armi. embutidos,
banh. completo, copa-cozinha, Area

COPACABANA _ Aluga-se com hall
grande sala, jardim inverno, 2 quar-tos, banheiro, cozinha, dependênciasempregada, Area serviço, na R SI-
QUEIRA CAMPOS 60 - íp.__.kCha-ves cl 6 Porteiro. Tratar no BAN-CO AUXILIAR DA PRODUÇÃO S A.¦- Tv. Ouvidor 12 — tel. 52-2220*
RUA XAVIER DA SILVEIRA 40 —
apto. 501 —Frente, sala e quartoseparados, banh., cozinha, quarto cbanh. empregada, Area serviço. CrS
1.VJJ2!'00* Chaves c| zelador. ADMI-
ÜISTRADORA NACIONAL, Av ^rcs.
Antônio Carlos 615 2» pav Tel.
42-1314. .
AV. COPACABANA, 1017 .— Si loja
203 — Frente, l.a locação e| 50 m2 e
sanitário. Crt 17.G00,C0 ADM1NIS-
TR ADORA NACIONAL, Av Pres.
Antônio Carlos, 615 — 2** pav Tel.
42-1314.
RUA MAESTRO FRANCISCO BRA-
GA; 205 —Apto. 302 — Frente, gran-de sala, 3 quartos amplos, banh. co-
zinha, dep. empregada, área servi-
ço Cr$ 18.000,00. Ver. das 10 às 12
t* das 16 às 17 hs. ADMINISTRADO-
RA NACIONAL. Av. Pres. Antônio
Carlos 615 — 2» pav. Tcl. 42-d314.
RUA HILÁRIO DE GOUVEIA, 66 —
apto. 803 — Aluga-se no Ed. Broad-
way, de frente, c| ar refrigerado,
para residência ou escritório, sala e.
quarto separados, banh. e cozinha,
CrS 11.000,00". Chaves c| porteiro.
ADMINISTRADORA NACIONAL. Av..
Pres. Antônio Carlos, 615 — 2o pav.
LEME — Alugo o apto. 502 da Rua
Gustavo Sampaio 448, c| aala e quar-
to separada", banh. coz. Aluguel: *,
9.000,00. Ver cl o port. e tratar cj
OLYNTHO RIBEIRO A Rua Júlio de
Castilhos 25, apto. 1.202, tels. 47-1841
e 47-5885. '

COPACABANA — 9lugo apto. c/ 2
qtos., sala, qto. de tmpregada c de-
pendências completas. Crs 12.000,00
_l depósito R. Santa Clara, 336, apto.
302 (cliave5'no npto. 202), Tratar à
Av. Rio Branco. 185, s/ 1.418, de
10,30 As 12 e 16 As 17,30 horas — Tel.
32-9123.,
APARTAMENTO de alto luxo: tele-
fone. geladeira, máquina de lavar,
ar refrigerado. Salas *atapetadas. Ll-
('.ngrooiti. Hall de entrada. 'Jardim

de Inverno. Sala de Jantar, 3 quar-
tos. Completamente moblliado. Av.
Atlântica eom duas frentes. Tsratar— Tel. 27—4368.

SA FREIRE. 89 — Aluga-se o ótimo
apto. 302, 2 por andar, saleta. boa
sala, 3 bons quartos, armários cm-
butidos, fartura de água, garagem,
ver com portéirti. Tratar rua Alfân-
dega. 169, — Loja. ,

BARÃO IPANEMA 71 apto. 508 —
Aluga-se constando grande sala.
quarto independente ba.ihc.ro social
completo e dependências empregada
— Tratar das 12 às 17hs. coni.o sr.
Gilson. Ouvidor 54, 4» andar, sala 3.
POSTO 6 — Alugo apt. na Av. AtlAn-
tica, cj linda vista, 1 por andar,
const: de* 2 salas, 3 quartos, 2 ba-
nhelros, copa, cozinha, dep. emp. e
garage. Aluguel: 45.000,00. Tratar cj
OLYNTHO RIBEIRO pj tels. 47-1841 e
47-5885;'
POSTO 2 — Alugo o apt. 105 da rua
Otaviano Hudson 16, com quarto e
sala separados, banh0 completo, co-
zinha cj fogão e arniArioe embutido*.
Alugut-1; Cr$. 10.000,00. Ver no local
com o port". e tratar c| OLYNTHO
KIEEIRO A rua Júlio de Castilhos 25,
apt. 1202, c tels 47-1841 e 47-5885.

AV. COPACABANA .- Andar alm,
2 aptos, pj andar, aluga-te vazio apto.
c. tel. entrada, 2 salas, aalAo, 2
grande-qls. duplos, dep. complf. ga.rage. Tralar na AGENCIA ANGLO-
AMERICANA, Rua Siqueira Campos
43, sj 903'. 36-2761. 5235 8
AV. ATLÂNTICA - Aluga-sé apto.
vazio ,¦ tel., 1 sala, 3 qtos, dep, com-
pl., garage. Aluguel CrJ 25.000,00,
Tratar ,na AGENCIA ANGLO-AME-
RICANA Rua Siqueira Campos 43 —
sj 905. 36-2761. 5234 8
ALUGA-SE vazio na Av, AtlAntica
apto. c| 3 salas, 4 qtos-, 2 banhs. soe,
dep. compl. — Cri 40.000.00. —. Tra-
tar n» AGENCIA ANGLO-AMERI-
CANA, Rua Siqueira Campos, 43 —
sj 905 — 36-2761. 52.10 8
ALUGA-SE mob. ci tel. ótimo apto.
c. 3 salas, 2 qis., 2 banhs. soe dep.
compl. Garage. Cr$ 35.000,00. Tratar
na AGENCIA ANGLO-AMERICANA
— Rua Siqueira Campos 43, s: 905. —
36-2761. ' 3224 8
ALUGA-SE apto. vazio na Rua Dlar
d* Rocha, dc fundos, dando para
play-ground, c| entrada de chão de
mármore, chapelelra, living, sala de
jantar. 3 qtos. deps. compl. — Alu*
guel Cr» 25.000,00. Tratar na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA, Rua St-
queira Campos, 4.1, sala 906 — 36-2761.

5229 8
APARTAMENTO — Aluga-se na La-
deiro, doo Tabajaras nc 130 o apto.
10O1 com .'.ala e quarto separados, co-
zinha, banheiro área com tanque-c
mobiliado. Aluguel de CrJ 12.000.00.
Chaves com o porteiro. Tratar na Ad
ministradora e Importadora Curvelo
Ltda. Rua México 11» 98 sobre-loja.
Tels.: 32-7711 u 52-6285.

Ft.AMENCin — A Praia do Flamengo,
98. alugamos ótimo apt,, frente pj o
mar,, cj aala. 3 quartos, banh*. cozi-
nha, dep. empregada e vaga na, ga-
rage. Chaves c porteiro e tratar CI-
VIA — Tel. 32-8166.
FLAMENGO — Aluga-se mob. com
tel.i apto. com elevador privativo, en-
trada, salão, grande jard. de Inv. cj
bar sala de Jantar escritório 2 qtos.,3 banhs, eoclals, dep, compl. garage —
Mensalmente Çrt 63.000,00 — Tratai*
na AGENOIA ANGLO-AMERICANA
Rua Siqueira Campos 43, sala 903 —
Tel.: 36-270L 3233 10
ALUGA-SE apto. vazio em ótimo pré-dio da Rua Senador Vergueiro, c|
sala. 3 qtos. dep. empr. Aluguel CrJ
Jí.ODO.OO. Tratar n* AGENCIA ANGLO
íTMERlCANA. Rua Siqueira Campos
43 ,* s| 905 — 36-2761, S2J3 10

Gávea 11
RUA ARAUCÁRIA, IS!) _ Alugam-se
os aptos. 205 e 204 c sala dupla, 2
quartos c, armários emb. banh. em
cor copa cozinha, dep. empreg CrS
18.000,00. Chave» ci porteiro. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL. Av. Pres.
Antônio Carlos 613 — a» pav Tel.
43-1314.

ALUGA-SE apto. de frente vista po mar, moblliado c| sala, quarto 1
Kitch. Ver rua Viveiros de Castro 15
apto. 611 c. porteiro.
COPACABANA — Aluga-se excelcn-
te apto. A Av.- N. S. Copacabana n
112 apto. 607 pintado de novo com-
posto Jardim de Inverno sala e quar.to conjugado, banheiro e Kit Alu-
guel CrS 9.500,00. Vcr no local com
o encarregado c tratar na Predial
Canadense Ltda. Rua Álvaro Alvim
n. 21 gr. 1206-08 tel. 22-7808 de 2a
a 6a. feira das'9 As 17 horas.
VWWWwVWVWVWNVWWWWWw

Flamengo 10

FLAMENGO — Aluga-se o apto. 602
da r. Gabrleia Mistral n" 2. Em la.
LOCAÇAO. Com ampla sala, 3 quar-íos. banheiro, cozinha, dependências
empregada. Area serviço c! tanque.
Próximo a Av. Osvaldo Cruz. Tratar
no BANCO AUXILIAR DA PRODU-
ÇAO S.A,, Tv. Ouvidor 12 — tel.
52-2220.

ALUGA-SE o apto. 210 a rua Raul
Pompela 131 com sala, quarto sepa-
rado (armário embutido) atapetado,
banheiro, cozinha corredor, área com
tanque c dep. de empreg. Chaves no
local das 13/17 horas. Tratar á Av.
Copacabana 1.362-A — 47-6633.
ALUGA-SE Av. Atlântica 3.318 ap.
1.102. Posto 5. De frente, 1 sala, 2
quartos conjugados, banheiro, cozi-
nha. (não íalta água) edifício novo.- Tel. 57-8573.
COPACABANA — Apartamento mo-
biliado, *¦*.*£/ geladeira e telefone,
quarto e sala conjugado, cozinha e
banheiro completo. R. Domingos
Ferreira. 123. apto. 1.123. Contacto
ou temporada, com depósito. Chaves
portaria, e tratar na IMOBILIÁRIA
DELOS LTDA. — Tcl. 27-2855.
QUARTO, aluga-se, ótimo, moblliado
em apto. com todo o conforto paraum senhor distinto. Av. N. S„ Co-
pacaban. 719. apto. 1.202.

RUA SAO SALVADOR, 84 apto. 201.
— Frente, ampla sala, 3 quartos,
banh., cozinha, dep, empregada, área
serviço e garagem. Cr$ 17.000,00
Chaves c| porteiro. ADMINISTRA
RA NACIONAL. Av. Pres. Antônio
Carlos, 613 — 2» pav. Ttl. 42-1314,
FLAMENGO — Alugo O apto. 601 da
rua Senador Vergueiro 151. de fren-
te, cj 2 salas, 3 quartos, banh. coz,
át*ea dep. emp. e garage. Aluguel:
21.000,00. Vcr c| d porteiro e tratar c
OLYNTHO RIBEIRO. Rua Júlio de
Castilhos 25, apto. 1.202. tels.: 47-1841
e 47-5885.
FLAMENGO — Alugo o apto. 702\da
Rua Barão do Flamengo 23,M. edi-
flclo sôbre pllotls, frente, c| 2 sala.*,
3 quartos, banh., cozinha dpe. emp
c| água quente no bunh. emp., área,
arms. embutidos, garage e play-
ground. Alnugucl: 26.000,00. Ver • c
o porteiro e tratar c| OLYNTO RI-
BEIRO à Rua Júlio le Castilhos 25
apto. 1.202, tels.: 47-1841 e 47-3885.
FLAMENGO — Alugo o apto. 80-4 óa
Rua Dois de Dezembro 20. const. de
sala, 2 quarto*, banh. roz. Arca c
tanque e dep. emp. Vcr cj o porteiro
no local. Aluguel: 12.500.00. Tratar
c| OLYNTHO RIBEIRO A Rua Júlio
de Castilhos 25, apto. 1.202, tels.
47-1841 e 47-5885.

COPACABANA — Aluga-se excelen-
te apto. de.frente pintado dc novo
A Run Siqueira Campos n. 18 apto.
306 composto dc jardim de Inverno,
sala e quarto conjugados banheiro
e Kit. Aluguel CrS 9,000.00. Ver no
local com o encarregado e tratar na
PREDIAL, CANANDENSE LTDA. Rua
Álvaro Alvim. on. 21, gr. 1206-08 tel.
22-7809 de 2a, a 6a. feira das 9 As 17
horas.

FLAMENGO — Ar. Gabrleia Mistral
11. 2, alugamos, em primeira locaçfio,
ótimo spto. <601), c| aala. 3 quartos,
banheiro em cór copa. cozinha, dep.
empregada e Area c| tanque. Alu-
guel Cr? 20.000.00 Cchaves c| o por-
teiro) e tratar CIVIA A Tv. Ouvidor,
17 — Tel: 52-8166.

COPACABANA — Aluga-se excelen-
té apto. finamente moblliado e com
geladeira A Av. N. S. Copacabana
n. 308 apto. 206 composto dc ampla
sala, dois grandes quartos, banhei-
ro completo, cozinha area e depen-'
dências completas para empregada.
Aluguel CrS 18.000.00, Ver 110 local
com o encarregado c tratar na PRE-
UIAL CANADENSE LTDA. Rua Al-
varo Alvim n. 21 gr. 1206-08 tcl.: ..
22-7808 de 2a. a 6a,'feira das 9 As
17 horas.

COPACABANA — Aluga-se amplri e
confortável o apto. 104 da Rua Pom-
peu Loureiro 102 cj hall 2 salas c.
jardim de inverno 3 quartos banh,
cozinha e demais dep. pilotis grande
play-ground t garage. Ver no local
c. zelador. Tratar com Lownde* St
Sons Ltda. Av. Pres. Vargas 200 2«
and. Tel.: 43-0005. ramal 18.

COPACABANA — Apartamento —
Aluga-sc de frente, linda vista A Av.
Henrique Dodsvorth, n" 83 apto. 603
com 3 quartos 1 salão saleta cozinha
copa, quarto c banheiro de emprega-
da área c garage. Aluguel: CrS 23
mil cruzeiros. Ver no local. Tratar à
rua da Assembléia 101 $ 904. Fones:
22-5814 e 52-45Í6. Dr. Pedro da Sll-
velra.
COPACABANA — Alugamos nevos e
confortáveis apartamentos de frente
eom sala quarto separado banheiro
completo cozinha arca de serviço
quarto e sanitários de empregada. Ver

rua Figueiredo Magalhues 741 Ed.
Provença, no 5° pavimento com o sr.
Carmo e tratar na ImotillAris Sul-
Americana Ltda. Rui da Assembléia'.oi salas 613 c 615. Fone: 42-8682.
COPACABANA — POSTO 4 — Apar-
tamentos — Aluga-se A TUa Emillo

dep." emp."ya7a\e ^icl^ _„,M_i"t.0'1 m e.3P! .de "í""
23.000.00. yer. no local e tratar c! ite' pré-"° **** tr.ís P^11****-*"*1?**. <•¦"••*
OLYNTHO RIBEIRO A Rua Júlio d* Pír *?»***""• c°m 2 quartos, sala. cozi-
Castilho... 25. apto. 1202, tel». 47-1841 i1-1"** banheiro completo, are» de se:
e 47-58M.
POSTO 3 — Alugo o apto. 702 da Rua
Siqueira Campos 203. cj sala. 2 quar-tos,, banh. cosinh» e dep. emp. Alu-
guel: 14.000.00. Ver no local e tra-
tar r*j OLYNTHO RIBEIRO A Rua
Júlio de Castilhos ». apto, 1102, leis
47-1841 e 4T-38ÍS

viço e banheiro de empregada. Alu-
guel. Cr| 12.000,00. Ver no local.
Fiador ou depósito. Tratar A rua da
Assembléia 10* a! 9Ò4, Fones: 2S-5814
e 52.4558. Dr. Pedro.
ALUGA-SE vazio, apto. de cobertura
c! sala > 4 * : qto. de 3 x 4. banh
comp. coz.. área e barüi. de empr.. I

COPACABANA — Alugamos A Rua
Sá Ferreira. 228. o apto. 910, cj aala
e quarto conjugados, banheiro e co-
zinha. Chaves cj o porteiro e tratar
CIVIA à Tv. Ouvidor, 17. Tcl. 52-8166.

COPACABANA — Alugamo.. à Rua
Barata Ribeiro, 74. o apto. 1107, dn
frente, moblliado, c| telefone e com-
posto de sala e quarto separados,
banheiro, cozinha, quarto empregada.
Aluguel Crf, 15.000,00 (chaves cl o
porteiro e tratar CIVIA i Tv. Ouvi-
dor 17, tel. 62-8166.

COPACABANA — Alugamos o apto.
1103, da Av. Copacabana 861. de fren-
le cj sala e quarto conjugados, ba-
nheiro e kitch. Chaves c o porteiroe tratar na CIVIA à Tv. Ouvidor, 17-J Tcl. 52-8166. Aluguel CrS 8500.00.
COPACABANA — Alugamos, mob!-
liado c cj telefone, o apto. 601 (altosda Otlca Flumlnensel, dn Av. Copa-
eabana 1058. Cl 2 salas. 3 quarto*,
banheiro em côr, cozinha, dep. em-
pregada ,. Area c| tanque. Chaves
pelo tel. 27-5460 (aluguel: CrS 
20.200,001 e tratar CIVIA à Tv. Ou-
vidor, 17, tel. 52-8166.
COPACABANA — Alugamo» á Rua
Ministro Viveiros de Castro, 71

ALUGA-SE apto. pintado de novo, 3
quartos e duas salas, todos com ja-nelas para rua. quarto empregado c
demais dependências. Multa água.
Aluguel CrS 19.900,00. Rua Martins
Ribeiro 18 apto, 501, Infs. 37-5164.
ALUGA-SE apto. à rua Marquês dc
Abrantes 110 apto. 405 dc 1 sala, 3
quartos, cozinha, dep. de emp. c ga
ragem. Chaves com o porteiro, Fo
nc: 47-7791.
FLAMENGO — Aluga-se A Rua
Buarque de Macedo 61, apto. 802 de
úniir, cum ntiraüa. saia, quarto;
amplo jardim de inverno banheiro
completo, kit. e armários embutidos.
Aluguel CrS 9.000.00. Com fiador.
Tratar com GRAÇA COUTO SjA, A
Rua da AlíAndcga. 47 — Tel: ,,..
23-8420.

FLAMENGO — Alugam-se Rua Ma-
chado de Assis 31A —Aptos. 207 e 307
— ot*. sala separados banheiro klclit.
Chaves c! porteiro — Tratar Av. Al-
mirante Barroso 97A Sobreloja.
FLAMENGO — Aluga-sc excelente
opto. A Rua Senador Vergueiro n.°
207, apto, 41i compoüto dc hall. sala,
e quarto conjugados, banheiro, co/l-
nha. Aluguel CrS 9.500,00. Ver no
local com o encarregado e tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA. Ruo
Álvaro Alvim n. 21, grupo 1206 08 —
Tcl: 22-78C8 dc 2*.i a 6a. feira das
8 As 17 horas.

LAGOA — Alugamos ótima residên-
cla, na Ladeira dotSacopá. 215, ten-
do hall. varanda 2 salas 2 quartos;
2 banjiciros sociais, copa, cozinha, de-
denpênclas completas de crtipr. Area
com tanque, garagem, Agva própria,
inclusive telefone. Ver 110 local com
vigia — Tiatar LOWNDES & SONS,
LTDAJ, Av. Pres. Vargas. 290. 2."
andai, tel: 43-0905 ramal 18.
LAGOA — Aluga-se apartamento do
sala, três quartos e dependências, con.
armários embutidos, próximo A rua
Fonte da Saudade. CrJ -18.000,00. —
Combinar pelo telefone 26-7890.

Ipanema 12
IPANEMA — Loja adequada prlncl-
palmcnte A instalação dc Agência de
Bancos, aproximadamente 100m2.
compreendendo sublo;a cj cerca de
150m2. 3 portas. Ver na Rua Viscon-
de dc Pirajá 187 c] o porteiro Sr.
MUNIZ. Tratar na EMIL — Empresa
Metropolitana de Imóveis Ltda. Rum
Senador Dantas 74, 12.* «ndar. Tel.:
52-9059.
ALUGA-SE à rua BarAo da Torre 11.
U3-A. o apartamento n, 301 de fren-
te, cm prédio de três pavimentos,
com 3 quartos e sala ou 2 quartosduas salas, todas dependências de
serviço, chaves no 302, completa-
mente limpo, tel.: 42-3196 ou ....
42-0050.

CASA NA ZONA SUL — Fami-
lia estrangeira, de fino trato, dc-
seja alugar, zona sul, até Leblon,
mobiliada, casa grande e confor-
tável, vários quartos, amplas dc-
pendências, salão p/recepções,
garagem, etc. Maiores garantias
e referências. Respostas c/deta-
lhes para a portaria deste Jornal,
c/urgência, marcando dia c hora
p/entrevistas 10.104.
IPANEMA — Aluga-se a subloUa «.•
2 do edifício rccém-termlnado A Rua
Visconde dc Pirajá 318. Acelta-sa
oferta de aluguel. Vcr no'local e tra-
tar na CONSTRUTORA L. MARTINS
S.A. Rua México 11, grupo 502, Tels.;
22-1065 c 52-3873.
IPANEMA — Aluga-se A Rua Vise.
Pirajá 419, o apto. 402 com J. Inv.
saleta, sala, 3 quartos, banheiro, copa,
cozinha, dep. empregada Area com
tanque e garage. Chaves com o por-
teiro c tratar na CIVrA — (Aluguel
CrS 25.000,00) A Tv. Ouvidor 17. Tel.:
52-8166.
IPANEMA — Aluga-sc aplo. duplex
parcialmente mob. c| tei., saláo, 2
salas, 3 qtos., 2 banhs. terraço. Alu-
guel Cr$ 48.000.00. Tratar na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA. Rua Sl-
queira Campos 43, s| 905 tel. 36-2761

3236 12
IPANEMA — Aluga-se apto. vazio
cj entrada, 2 «alas, 3 qutos., (ann.
emb.), garage. CrS 30.000,00. Tratar
lia AGENCIA ANGLO AMERICANA.
Rua Siqueira Campos 43 — s| 305 —
26-2761. 5231 IC
W^^\*«ii*i^^»»A/W^VW^^^W^^WVV*.

Jacarepaguá 13

JACAREPAGUÁ — Alugamos o ap,
103 da Ladeira de Freguesia 231, com.
2 salas. 3 quartos, banheiro, cozlníia,
área com tanque, qt. e WC de em-
pregMda e vagi na garage. Vcr no
local, chaves no ap. 105 com Sr.
OZORIO e tiatar na KAIC — R,;a do
Carmo 27. gr. 601. Tel.: 22-1860.

****^->>->>-VAAA^VVS^VVVVS/^M^^WVVW-

Jardim Botânico u
RUA DESEMBARGADOR BURLE 28
npto. 402 — Ampla tata. jard.n. *¦¦¦
verno, quarto, banh,, cozinha. CrS
10.000,00. Chaves c! porteiro. AD-
MINISTRADORA NACIONAL, Ar.
Pres, Antônio Carlos 615 — 2.° par,
Tel: 42-1314.
JARDIM BOTÂNICO ~- Alugo o apto.
103 da Rua Maria Angélica 752, fren-
te, <*| 2 quartos, «ala, banh. coz. e
dep. emp. Aluguel: 11.000.00. Ver cl o
porteiro e tratar com OLYNTHO RI-
BEIRO * Rua Júlio de Castilho» 13,
apto. 1.202, tels,: 47*1841 e 47-5885,

ALUGO base Cri 16 mU, apt. 801. R,
Russel 724, 2 q:s. coz. 2 banh. Tel.
45-4170.
ALUOO apto. sala-quarto conj. kitch.
banh. arm. emb. Alm, Tamandaré.
41, apto. TS22 — Chaves porteiro. —
Tel. 38-9S9B.

LAGOA — Alugamos ótimo apto.
de frente, cm locai dc clima agrt-
<l.<vc| e r/abudáncia dágua. .1
bons quartos, sala grande, ha-
nheiro completo, corlnha, dep./
empregada, área c/lanque c ga-ragem Aluguel base: CrS 
20.000,00, Ver o aplo. 202 (cha-
ves no local) da rua Ildefonao
Simõe** Lopes 56 r tratar pelo tel.
4G-ÍJ845 ou na CIVIA — Tv. Ou-
vidor, 17-Iója. Tel 52-8166.
LAGOA — JARDIM BOTÂNICO —
Aluga-te apto. de quarto r sala a-e-
p-a-ra-d-o-«, corredor, banheiro em

KLAMENOO _ Aluga-se o apartamen-lí' (c' "**>*<»• •*•*•¦*•*•«' *1*° «" banheiro
to 1010 da Rua Silveira, Martin», n». ?e„ empregada, Arra r' tanque, ns*-,
X. com dou quartos, aala ampla, ba-j'*¦•"* *«"»• ¦ln<1** *u<? *f,b" * '!*
nheiro e coj_nha completo.. Area m_lf!°_Y*. doi« P**»»*"***J" "••<*¦" *•« •*• £-tanque com entrada de serviço. Ctt\Soikmr",. Ve.r •"_,¦,** "L/*'-1, *.. .
13 rall fora as tazas, Tratar pelos ?.°í1"n 42' !pl0** m ' _m: *** ** **

apto. «pl, de íienle. cj sala e quarto (teV. 
"48-9939 

i _'i'-.m com""sr, SE* í" Ttu-fí -f'£.'n**"n ?íi!f 
'ÍV*"' 

V.~separados, j. Inverno, banheiro e co- MAR. I,,r CIVIA-A Tv. Ouvidor. 1, Tel:
rinha. Chaves c\ o porteiro e tralar 52-8166.

Í?.FAV,A * 1V* 0uvl*-or» •"- tel. SENADOR \T_RQUEIHO 197. apt. 1002ÍJ. BOTÂNICO AR. Engenheiroa*'"*'1*'6- I— Sala. 3 quarto». J. Int*. » dep.jper,a Chaves 43 alugamos o apto. 302
rompi., garage prtv. Ver local. Tel. 'de sal». 3 quarto», víranda. banhei-
J5-5465. jr0> co*inh« dep, empregada ire» cl

tanque. Cliavei ç| q porteiro (alu-
guel Cr» 1*1.000.04.' e tralar ClVtA A

COPACABANA — A Av. Prado Jú-
nior. 335. alugamos o aplo. 9S3, e|
quarto e sala conjugado*, banheiro
completo e kttch. Aluguel: Cr» .,.,
7.K»,0o (chaves cj o porteiro) e tra-
tar na CIVIA A Tv. Ouvidor, 17 -
Tel. 52-8166.

APARTAMENTO MOBILIADO. Aluga-
íe. grande conforto. 3 ». 3 q. mais
dependíncia». Atenlda Osvaldo Cruz.
133, apt, «01. Fone 45-7307.

tv. Ourldor. 17 r- Tel: 52-8166.
JARDIM BOTÂNICO - Otlmo apto,
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LOCAÇÃO D E CAS A S
2.° Caderno

E
I.An. SUieos — Ent, duas sais», dois
quartos, depends. comp, — Ed, novo'MU Vista 02-3? 19 _ 37-9208 - Dr,

LARANJEIRAS - Alugc o aplo. KH
da Kua Laranjeiras S2í, c| ula e quar.to, banh. e eor.lnlin. Aluguel: 7.J0OVfr e| o port. c trstsr c| OLYNTHO
RIBEIRO it, Rus Júlio de Castilho»
23. apto. 1.202. tçlt,: 47-1341 e A7-MM,

ALUOA-SE «pto. 1001. rua Laranjel"ims ra, fino" acabamento frente, . »a-laa Brande saleta, ,i quartos cl 5 ar-márlos embutidos, 2 banheiros sociaiscopa, coilnha. dep, empregada cara-
ge. Aluguel Cr» 30,000,00. Chavei cl
porteiro. Tralar cl VITOR pl tél,:«-8425 e 52-2248. IX, Assembléia 93•11900,

BARÃO IGUATEMI 71 — Alugo spt.
2 qlo»., banh. co*. Chavt» LOWN-
PM SONS, Av. Pre». Vargs» MO 2.".

Santa Teresa 23
ALUGA-SE quartos íom pensão em
ambiente estritamente familiar e de
bom passadlo. Água em abundância,
local de clima excelente com. amplo
parque arborizado. Rua Oriente 353,
Santa Tereza. Tel: 42-1274, Bonde
Pnula .Mattos.

MEIER — Alugam-se apartamento»
em primeira locsçSo com 3 tunploa
qusrtos, «ala, cozlnhs, bsnhelro e
ár*a c| tanque, Ver .'. Hua Cirne Mnls
131 e tratar no BANCO ULTRAMA-
HINO BRASILEIRO S.A. a Praça Pio
X. 119. Tel.: 23-1775 depois da» 12 h».
MEIER — CACHAMBI - AlUgVNSB.500,00 apto. 201 da Rua ButcvJo
Silva 151. Sala, 3 quarto* etc, Edlfl-
riu dc 2 mv. Tratar tel,: 29-7710 —
Dr. SOAHKiv

RUA DAS LARANJEIRAS 337 -
Aluga-se apto. 203 sl. 2 qto». déri.Cr». 12.000 fiador -T. 37-4378,
LARANJEIRAS — Aluga-se apto. 502,
R. Sebastifio Lacerda, 31, por 10.000,00
mais taxas. Tel: 43-91M.
LARANJEIRAS — Aluga-se o opto.203 da Rua Mário Portela, 125, pró-ximo A Rua Laranjeiras: 2 quartos,sala, banheiro, cozinha, etc. Tratar
na ORG. TEC, IM. NORMA LTDA.
Rua do Carmo 71, sala 801 e 802.
LARANJEIRAS — Aluga-se confor.
tAvel apto.. A Rua das Laranjeira»,
430 apto, 1501, composto de 2 salas,
3 quarlos e dependêncas de empre-
«ada.s completas, Area de azulejo.
Ver no local e tratar na IMÓVIL
LTDA. Av. Pres. Vargas. 417-A -
11.» g| 1101 — Tel: 43-8082.
ALUGA-SE apartamento, no começo,
da Rua das Laranjeiras. Sala, 3 quar-
tos, garagem. — Mais informações.
tcl. 25-1420.
JARDIM LARANJEIRAS — Apto. 3
qtos., sala, banh., coz., dep. empreg.,
etc. c/ telefona. R. Prof Ortlz Mon-
teiro, 310, apto .101. Ver local. — Tra-
tar IMOBILIÁRIA DELOS, LTDA.;
tel. 27-2855.
LARANJEIRAS — Aluga-se, A Rua
Pereira da Silva, 140, apto. 201, com:
1 quartos, sala, banheiro completo,
cozinha, tlep. compl. p/ empr. Arca
com tanque. Aluguel CrS 15.000,00;
eom fiador. — Tlratar com GRAÇA
COUTO, S. A., à Rua Ua Alfândega
47; tel. 23-6420.

SANTA TERESA — Aluga-ie' o mág
nifico opsrtamento n.» 103 da Hua
Almte. Alexsi.uilno 84. com rais, .2
quartos, banheiro completo, copa, co-
zlnha/ Aluguel: Crf 13:000,00 e as ta-
xas. Chave» no apto, 107,. com o Sr
NOEL. Trstsr: "BASTOS DE OLI-
VEIRA S.A," Av. Rio Branco 114,
3." pavimento.

Vila Isabel 26
ALUGA-SE — Casa grande para fins
comerciais ou residenolals A Hua Ba-
ráo do Bom Retiro. — Trator tel.;
37-3832,

VILA ISABEL — Alugxt-se à Rua 28
de Setembro 381-A, ra«a 3, com:> 2
qirtrtos, sala, banheiro completo, co-zlnha, dep, compl. p| empr. e tele-
fone. Chaves na casa n.o g da mes-
ma rua. Com fiador. — Trstar com
GRAÇA COUTO SM. A Rua da Al-
íàndega 47 — Tel.: 23-8420.

Tijuca 27

TIJUCA — Aluga-se, de frente o apto
401 da H. Mariz e Barros 1.146. Com
saleta, Jardim inverno envldraçado,
grande sala, 3 quartos, cozinha am-
pia, banheiro, c| box, Area serviço,
dependências empregada, armários
embutidos. C| sancas e florOes. En-
trega pintado. Tratar no BANCO AU-
XILIAR DA PRODUÇAO S. A . Tv.
Ouvidor 12 — tel.: 52-2220 - Chaves
na Portaria. , , .

LARANJEIRAS — Aluga-se, à Rua das
Laranúeiras, 350, apto. 701, com 

'4 
sa

las, 3 quartos, 2 banheiros copa-cozi
nha, dependènciaji completas p/ em
pregada, ároa com tanque e gara
gem. Ver diariamente, tle 9 As 11 e 13
As 17 horas. Com fiador. — Tratar
com GRAÇ ACONTO, S. A.. A Rua
dar Alfândega, 47: tel. 23-8420.

Leblon 17
LEBLON — Aluga-se o ótimo «pt
203 da Rua Gen. Venânclo Flores 405
de sl. 2 (|ls. banh. coz. dep. emp
Tratar na EMIL — Empresa Metro-
polltana de Imóveis Ltda. Rua sen.
Dantas 74, 12," and, Tcl.: 52-8053.

RUA CONDE DE BONFIM. 20 — Alu
ga-se o apto. 202 c| ampla sala, 2
quartos, banh. cozinha, área, dep. em
pregada Cr» 12.000,00. Chaves cl ze
lador. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL Av. Pres. Antônio Carlos 615-2.»
pav. Tel.: 42-1314. ¦ •

QUINTINO — Alugam-se A Rus Golsz
878, os aps. 2fla e 203 de quarto; «ala.banh. e. cozlnlva, Chaves com o se-
lador. Tn.tar A.Av. Rio Branco 114,
14.*, s| 141. Tel.: 22-2837. .

HIGIENÔPOLIS - Apartamento _
Alug»-»» de frente. A rua Tamtarana,n. 11 «pto. 201 rom 3 quarto», salSo¦saleta, varanda banheiro completo,Area de «ervlço • banheiro de cri»-da. Aluguei Cr» 8'mll cruzeiros. Fia-dor ou depóiltn. Ver no' local. —
Tratar A rua da Assembléia, 104 sl
8SÜ.£on*,J 22-88u « M-4536. Dr.'PEDRO ou Srta. EDNA.

ABOLIÇAO — Alugamos em Is, lo
cação aptos, com tais e quarto sep.
banheiro.e cozinha A Rua Basilio ds
G'am» 21. Chaves por fsvor na ge-rAncla do cinema e tratsr na KAIC —
Ru* do Carmo 27, gr. 601. — Tel,:
22-1860.

ABOUÇAO — Alugamos em la. lo-
cação lojas á Rua Basilio da Gama
21, Chaves por favor na gerência do
cinema e tratar na WAIC — Rua do
Carmo 27, «r. 601. Tel.: 22-1860.

0A8A — Aluga-se na Rua Aristides
Calre n.» 38,. a casa n.° 12, 'com 2
quartos, 2 salas, .copa, cozinha, ba-
nheiro completo e, quintal. Chaves na
casa n.« 8. Aluguei de Cr» 10.000,00.
Tratar na ADMINISTRADORA E IM-
PORTADOR/A CURVELO LTDA. Rua
México n-" 38 sobreloja. Tels.; 32-7711
ou 52-6285.

ESTAÇÃO DE ANCHIETA — Alu-
gam-se excelentes casaa 'A Estrada
Marechal AlcncaStro n.° 4203 casa 1
e 3, composto de safa e quarto sepa-
rados, banheiro, cozinha. Area com
tanque. Aluguel Cr» a^.OOO.OO. Ver no
local, chaves na casa 7 e tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA Rua
Álvaro Alvim n.» 21, gr. 1206. Tel.:
22-7808 de 2a. a ffa. feira das 9 As 17
horaa

RUA ENG. ERNANI COTRIM 55 —
apto 103 — Ampla sala, 2 quartos,banh. cozinha, dep. empregada, gran-de terraço. Cr» 11.000,00. Chaves ci
zelador. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL, Av. Pres. Antônio Carlos, 615
2.' pav. Tel.: 42-1314,

Sub. Leopoldina 30
GALPÃO — Aluga-se o galpão da
Av. Itaoca n.o 713. Aluguel de Cr»
15.000,00. mais as taxas. Tratar na
ADMINISTRADORA E IMPORTADO-
RA CURVELO VTDÂ. Rua México n.
88 sobreloja. Tels.: 32-7711 ou 52-6285.

HIGIENÔPOLIS — APARTAMENTO— Aluga-se de frente A rua Darkede Matos, 127 apto. 101 com 2 quar-tos,'sala, cozinha, banheiro completoe area de serviço. Aluguel Cr» ..8.000,00. Fiador ou depósito. Ver nolocal. Tratar A rua da A»«embléla,
104 s!D04. Fones: 22-5814 e 52-4556.
Dr. PEDRO.
NILÓPOLIS — AlugMmos em la. lo-
cação com sala e quarto sep. banhei-
ro e cozinha k Rua .Getúlio de Mou-ra 1351. Chaves por favor na gerên-cia do cinema e tratar na KAIC -
Rua do Carmo 27, gr. 60h — Tel •
22-1860,

Niterói 33
NITERÓI — Aluga-se em ío. locaçi.o
o apto. 307 da P.ua BarJo do Amu-
zonas n. 328 com sala. e quarto con-
jugados; banheiro e cozinha. Ver no
Jocal e tratir no BANCO METRO-
PpLITANO — Rua da Assembléia ri.24.*- Tel.: 31-0284.

Ilhas 34
JARDIM GUANABARA C- Rua Uçá,
81 — Em primeira locação aluga-se
aptos c| ampla sala, varanda, quarto,banh. cozinha, área c| tanque. Cr»8.000,00. Pode ser visitado. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL, Av. Pres. An-
tonio Carlos, 613 2» pav. Tel.: 42-1314
ALUGA-SE - Casa Freguesia _ 3
quartos, sala, varanda — Rua Co-mendador Bastos — Tel: 43-1085.'
PAQUETÁ -Aluga-se linda casacom. grande pomar — Rus TomazCerquelra 56 - Aluguel 8.000 — Cha-ves no vizinho.

PETRÓPOLIS

APARTAMENTOS
Aluga ti lindo apto.a Ay. Ipiranga 80» - Solar das Hor-láoeltt, rjtsls, Jard. Inv., 3 qtos,, bancoz., dep. empr., garage mobilado.

FUnlí?^»'" ° Portelro. Tralar. clLOWNDES 4: SONS LTDA. A Av.Pres. Varga», 280, »í201, fone; 43-0805ou em Petrópoll» A Av. 15 de No-vembro 316. fone: 22-38.
PETRÓPOLIS - Aluga-se casa «omOu.sem mobília, A Rua JoSo Casta-no, próximo «o Colégio Sion, com:ssls, 4 qtos., ban., coz.,, etc, — Cr»ín.ooo.oo. Chaves em nosso escrito-
rio. Tratar com: LOWNDES te SONS
LTDA., A Av. Pres. Vargas, 280, sl201, fone: 43-0905, ou em Petrópolis,
A Av. 13 de Novembro, 316. Fone:
22-39. |

PETRÓPOLIS ~- Aluga-se casa comou sem mobília, A Rua Casemlro de
Abreu, 38, ao lado do Colégio Sion
com: 2 ssla», 4 qtos., 2 banh., copa,
coz,, dep. emp. Cr» 15.000,00. Cha
ves em nosso escritório. Trstar com:
LOWNDES te SONS LTDA.. A Av.
Pres. Vargas. 290, si201, fone: 43-0905,
ou em Petrópoll», A Av: 15 de No-
vembro, 316. fone: 22-38.

Teresopolis 36

ALUGA-SE cais mobil. «ala, 3 qts.e demsla depend. jardim curto-lon-
go pr. R\ Itapemirlm 281 — Rua do
Hosp. S. Joié,

FIM DE SEMANA apt. mob. Alugo
telefone 26-6509.

PROCURAMOS
Perto da prata, apto. c| bon vista,

pars alugar, a famílias de alto tra-
tamento — Dlrlja-se s| compromisso A
AOENCIA ANGLO-AMERICANA. Rua
Siqueira Campos, 43, sl. 805. Tel....
36-2761 dns 8 ás 13 e de 13 As 18 hs.

5226 38

Sr. PROPRIETÁRIO
Alugamos s{ casa, s] apt. s ânus

parn V. S. Dtrljn-se sicompromlsso A
AOENCIA ANOLO-AMERICANA. Run
Siqueira Cnmpos, 43, sl. 905. 36-2761.

5227 38

PROCURA-SE RESIDÊNCIA
Casal europeu, sem filhos, procura casa nio moblllada, na Urca, Bo-

tafogo, Laranjeiras, Jardim Botânico, Ipanema, Leblon, com 2 salões,
sala de (Jantar, eicrltórlo, 3 quartos, garagem para 2 carros. Pede-se
telefona^ par» 46-4215. 7437 38

ARMAZÉM
Petrópolis 35v

PETRÓPOLIS — CORRHA — Aluga-se btfa casa com 4 quartos, 2 salas,entrada de carro, a 10 passos do ônl-
bua. Tratar no Rio/Fone; 51-3707.

Aluga-se armazém com 1600 metros quadrados em
local excepcional. Zona portuária, à 10 minutos da Praça
Mauá. Todo coberto em estrutura metálica, e, com duas
Pontes Rolantes, de 5 e 7,5 toneladas. Balança para
40 toneladas. Plataforma para Estrada de Ferro. Es-
oritório, banheiro, cozinha, refeitório c sanitários para
empregados. Dois Telefones. Tratar com o proprietário
diretamente no telefone 48-6218 das 8 às lQ^Jióras.

11099 38 
'

Apartamento de Luxo
Aluga-se para família de tratamento, com trli-tniy, a Avenida ui.Ui-

tlca, 434 - »pt«. 1101 — frenle pars praia — composto de saleta de en-
trada, living, Jardim de Inverno, sala de Jantar, salrrla, 3 quartos com
armArios embutidos, banheiro completo, tollrle, copa, cozinha, dol» quar-
tos e banheiro de empreiada, terraço de serviço e tanque, 1 vaga na
garagem. Aluguel base Cr» 50.000,00. Klador comerciante. Vir no local.
Tratar k Rua ds Quitanda, US - sala 101. 7444 38

BOTAFOGO. LOJA
Aluga-se na rua Voluntários da Pátria, n.° 420, em 1.»

locação, prédio acabado de construir, em PONTO COMERCIAL
MUITO BOM, 2 LOJAS Aluguel por contrato: Cr$ 13.000,00
mensais. Chaves no local com porteiro. Maiores informações
diariamente entre 9 e 16 hs., à rua da Assembléia, 104 —
6.° — s/614, com o sr. LUIZ. "838 38

BOTAFOGO
Voluntários da Pátria, 420 — Aluga-se apartamentos

em PRIMEIRA LOCAÇÃO, em edifício novo de apenas 4 por
andar, com 1 boa sala, 1 ótimo quarto (se-p-a-r-a-d-o-s), ba-
nheiro em côr, ampla cozinha, quarto e WC de empregada,
área de serviço com tanque. Chaves no local com o portei-
ro. Tratar diariamente à rua da Assembléia, 104 — 6.° —
s/614, com o sr. Luii, entre 9 e 16 hs. — ALUGUEL —
Cr$ 10.000,00 MENSAIS. ™839 38

A U T O M ó V E I S D E OCASIÃO
VW KOMBI'59 _ Novlnho. equipado.Pn AII11 • mm.' _-..!- '*¦•__ i • T* ,rFaclllta-se parte. Tratar A R. Bani-bina 67-A —' Botalogo — «a. feira.

LEBLON — Aluga-se ótimo apto. pa-ra casal ou pessoa só. Perto da
Praia, moblliado. Com grande sala
banheiro e kitch. Ver na Av. Bar-
tolomou Mitre 309 ap. 206 — Cha-
ves p| 'favor no ap. 208. Tratar no
BANCO AUXILIAR DA PRODUÇAO
S|A, Tv. do Ouvidor 12 — Tel: ..
{2-2220.
ALUGA-SE o apartamento 204 da
rua General Urquiza 63 — Praça An-
thero de • Quentnl, sala, 3 quartos,
quarto e dependências de emprega-
da. Ver com o porteiro sr. AUGUSTO
— Fiador idôneo. CrS 16.000,00.
AV. ATAULFO DE PAIVA, 944 np.
801 — Frente, c] vista para o mar,
sala, 2 quartos, bnnh. rozlnha, dep.
empregada. CrS 15.000.00. Chaves c]
vigia das 14 as 16 hs. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL, Av. Pres. An-
tonio Carlos, 615 — 2." dav. Tel: ,.
42-1314. .
JARDIM DE ALLAH — Alugo o apto.
14 da av. Epltácio Pessoa, frente, c|
snla. 3 quartos, banh., com., área c|
tanque e quarto emp. e banh. cole-
tivo pl empregadas. Aluguel: 15.000.00.
Ver c| o porteiro e tralar cl OLYN-
THO RIBEIRO k Rua Júlio de Cas-
tllhos 25, apto, 1.202, tels, 47-1841 c<
47-5885.

TIJUCA — Alugramos por 10 mll cru-wlros. o ap, 204 da Rua Mario An-.á-lia 517 com ssla, varanda, 2 quartosbanheiro, qt. » wc de empreg. kie.i
_ com tanque. Ver no local. Chaves no

•ALUGA-SE apartamento no Leblon,, Ã?;J?%! tÜl,,rí„15t í5*IC-..Rua d''

RUA ZAMENHOF 76 apto. 302 — Alu-
ga-se c| sala, 2 quartos, cozinha, banh.
completos, dependências de emprega- CITROEN — 11 ligeiro, negócio de ra-
..'m.K"- pl tanQue e garagem. CrS ra ocasiáo. Motor 0 Km. Vendo à tis-S.500,00. Chaves no local. ADMINIS- ta ou facilitado. Ver á H BambinaTRADORA NACIONAL. Av. Pres.. 87-A. Botafogo - 6a. íelrâAntônio Carlos 615 2.» pav. Tel.: .. ;,*,..* .._.„——' '
42-1314 "NDO VOLKSWAGEN - Vendo, se-dan, Importado, pouco uso. Equipa-do, magnífico estado. Venha ver. RuaBambina 67-A — 6a. feira.

PEUGEOT — 403 Vendo ridioBlaupunkt alemSo original p\ Peu-
geot 403 completo. Sem uso. 47-8292

RUA ENG. ERNANI COTRIM, 110
apto. 103 — Aluga-se c| sala. 2 quar-tos, banh. cri. dep. empregada, área
de serviço Cr* 13.000,00. Chaves cl
zelador. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL, Av. Pres. Antônio Carlos, 615^2.»
pav. Tel.: 42-1314.

TIJUCA — R. Assis Castilho, 72 (co-meça na Rua José Higino, 87) Mag-
nifica residência c| 2 pavtos. sala, 3
quartos, banh. cozinha, dep. empre-
gada, quintal, CrS 14.000,00. Pode servisitada das 15 As 18 horas. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL. Av. Pres
Antônio Carlos, 615 - 2.» nav. Tel ¦
42-1.114

TIJUCA — APARTAMENTO - AlugTse de 1 sala. 3 quartos e demais de-
pendência» de frente,.A Rua Aguiar2'i, »r. MANOEL na garagsm do pré-

ALUGA-SE o apto. 208. Rua Haddo-ck Lobo Iftl, com sala, 2 quartos, cczbanheiro e dep. empregado, Area en-
WALDOMIRO, na portaria.

CADILLAC — Conversível equipado.
TAÍ?.0£t*d0,Cr»''420- Ru» B»r&° dtTorre 293 — Ipanema, qualquer hora.
JAGUAR XK-120 sport 1952 muitoconservado. Vendo ou estudo umatroca. Rua Belfort Roso, 40, ap. 1.302no Lido.

CONVERSÍVEL CAPRI 53|54 Lincoln,motor Rokette cjpouco uso. Rádio Hi- „,Fl. Vendo ou troco por Jeep. Rural t i
S«>W Kombl. inf. 37-0823 ou 

"... d,'

V.W. KOMBI — Vendo um ridioBlaupunkt original alemSo p| cami-nhonete Volkswagem — Completo
com ant. e supressores: 47-8292.
NASH 600 — 1946. Coupê. retificado,
uma cor em dois tons, rádló, bom
estado, pneus banda branca. Ver dià-riamente até As 18 horas i Rua Vis-
conde Pirajá, 167. Telefone 47-8592.
CAMINHÃO FORD _ Realmente
muito bom estado, carroçaria gran-de, com reduzida. Cr$ 220. BuaJoSo Lira 170 — Leblon — Com SrAntero. pintor, ou 27-9090, Sr. Melo

VOLKSWAGEN - 1959 — Um dos úl-
timoj a sair do representante sem o
mais leve arranháo. Base CrS .,
500 mil Bar5o da Tôrfe 293 Ipanema,
tel. 47-2473.
VOLKSWAGEN -i 1953 — ótimo esta-
do Cr* 320 mll BarSo da Tôrré 293.

"ALUGA-SE Volkswagem" —
Modelos 1960. Por dia ou por
semana. Av. Prado Júnior
16-B. Tel: 37-4055). 45999 64

PEUGEOT 1954 — Mod. 203 bom CS-
tado. 430 mil A vista. 37-4283.

RENALT 1949 — motor trazeiro Cr*75 mll vendo por ter recibldo carronovo. Barão da Torre 293. Ipanema.

57-0209.

MERCEDES BKNZ íj D-A 170 pasaeio4 portas — Estado 'geral ótimo. Rua
Constituiçáo .1, aceita-se ofertas.

61625 64

MOLAS, FREIOS
E AMORTECEDORES

AUTO MOLAS FORTUNA
Trav. Rio Comprido. 13 (Estácio de Sá) — Fone. 41-8717 e 54-346»

11149 64

BORGWARD 1935 - 6 cilindros, 4
portas, 2400cc. Modelo especial. Em
bom estado. Ver e tratar A Rua Con-
selhelro Saraiva, 30, sobr. com Sr.
PAULO, daa 9 As 17 horas.
CAMIONETA CHEVROLET — Vende-
se em bom estado, motor em perfei-to funcionamento, para 10 passagel-ros, própria para serviço rural, lotea-
mento. Ano 1949. Ver e tratar A Rua
Toneleros 43 — Garagem do Edificio— apt. 401 — Tel. 37-7891.
VENDO camioneta Dodge Klngsway
1950 — ótimo estado. CrS 500.000,00— Tratar sr. SANTOS — 28-0865.

HUDSON 1949 - 6 cilindros. 4 portas,
ótimo estado, 200 mtl cruzeiros A vis-
ta. Telefone: 38-1548 A noite.

5312 64
DKW — Ano 1958 c| pneus novos,
rádio importado, 17.500 km. pintura,
estofamento e motor lOOTr. Ver e tra
tar à Rua Juan Pablo Duarte 29-A,
das 14 As 18 horas.
VENDE-SE um carro Skoda 1951 cor
verde. CrS 170.000,00. Tratar A Rua
Visconde Pirajá n.» 379 no dia 21 até
íi& 13 horas com o porteiro.
OLDS 52 — Super 88, 2 portas, dir.
hidráulica s| equipado djfábrica, todo
original, perfeito estado, pneus no
vos, 450 mil A vista. Ver hoje Av
Atlântica, 1880, garagem.

FIAT 1400 B — Ultimo tipo — Ver
Av. Vieira Souto 336, apto. 201.
ROVER 51 — Reformado, ótimas con-
dlçrtes. Base 250 mll. Tel. 26-9531
CAMIONETA DODGE — Vendo uma
de 4 portas ano 1952 cm ótimo esta-
do. um só proprietário. Ver e tratar
í Rua Murtinho Nobre 93, Curvello
Santa Tereza — Telefone 32-7431 —
Entrada de pedestre pela Rua Dias
de Barros n.° 66.
MERCEDES BKNZ — Vendo Upo 220
ano 1953 em ótimo estado de um só
proprietário. Ver e tratar A Rua Mur-
tlnho Nobre 93, Curvello, Santa Tc-
reza — Telefone 32-7431 — Entrada de
pedestre pela Rua Dias de Barros, 66.
BUICK 1933 — Vende-se Spcclal. cm
estado de novo 100% de tudo. Equi-
pado. Rua Bolívar 162, apto. 501. Dias
úteis. Tel.: 22-0276.

com 3 quartos, sala e dependêncas
<lc empregada. Ver e tratar a Av.
Gen. San Martin 318 ant. 201 fun-
dos.
LEBLON — Apto. claro e arejado
*ala, 2 quartos, dependências c «a-rage. Hua Aperana 6.1-204 — Infor-
mações com o porteiro. 

Carmo 27, gr. 601. Tel,: 22-1860.

LEBLON ~ Aluga-se o apto. 203 da
rua Prof. Artur Ramos 41, todo pin-tado a óleo c armArios embutidos
com sala, 2 quartos e demais depen-
dências, podendo ser jr isto com o pnr-teiro. Tratar a rua dn Rosário 84
6.» andar.
LEBLON -- Alugamos lojas cm pri-meira IocaçSo a parlir de 17 mll
crut»., lendo sanitário privativo, es-
quina de Gen. Vcnanclo Flores 481-A
com Dias Ferreira 420-B com siste-
ma do água Independente. Ver no
local e tratnr na KAIC rua do Car-
mo 27 — G|601 — Tel: 22-1860.
LEBLON - Alugamos casa a rua
Gen. San Martin. 435 com entrada,
sala, 4 quartos, banheiro, cozinha,
área com tanque c dependências dc
tmpreg. • garage. Chaves em fren-
te a rua Cupertlno DurSo 67, com o
porteiro e tratnr ne KAIC — Rua do
Carmo 27 — G|601 — Tel: 22-1860.
ALUGA-SE grande apt. frente, es-

i quina, Isolado, petas amplas. c| 3 qs.,1 ». dep. e garagem. Prédio dc 3
and. cj Jardim, ótimo para cvlanças.
Aluguei dc 20.000.00, pintado e ....
18.000. no estado. .Contrato de 2 ano»,
e| fiador. Ver k Rua Humberto Cam-
pos, 836 (esq. Bart. Mitre). Chaves
ro 203, pl f. Tratar cl RIBEIRO, Io-
PM 52-210» ramal 21 mi 47-3427.
X.KBLON — Alugamos ótimo apto.
(501), de frente, A Av. Bartolomeu
Mitre 9*0. rj hall. j. inv.. quarto e
gala separados banheiro em cór, co-
linha. dep. empregada e área com
tanque. Aluguel Çr* 12.000,00 (cha-
vcs rj o porteiro) e tralar CIVIA A
Tv. Ouvidor. 17 -- Tel: 52-3166.

PRAÇA SAENZ PENA - Aluga-seo ajjto. 702 da Rua Conde de Bwi-fim n.« 233 com 3 quartos, sala, co-zlnha, banheiro -.omplcto e dep. deempregada. Ia. lccaçâo. Ver com o
porteiro e tratar no BANCO METRO-POLITANO — Ru« da Assembléia in

TIJUCA — Alugam-se cm «di-ficio sôbre pilotis, à rua Joié HI-Rino, 58, esquina da rua Dr,Anibal Moreira, magníficos apar-tamentos era primeira locação,compostos de 2 quartos, sala, ba-nheiro completo, cozinha e de-pendências de empregada. Todosde frente. Aluguel a partir deCrS 11.500,00. Ver no local etratar na IMO VIL LTDA. Av.Fres. Vargas, 412-A-ll.o andar
grupo 1.101 tel. 43-8092.
LOJA — Tijum — Aluga-se 2 lojas
sendo uma de 90m2. e a outra de50m2. com moradia A Rua Ribeiro
Guimarães 3 e 7, contrato de 5 anosAluguel de Cr* 28.OOQ.00. Ver no lo-
cal e trstar na ADMINISTRADORA
E IMPORTADORA CURVELO LTDA.Rua México n.» 98. sobrelcíja. Tels •
32'77U ou 52-62«5.

"Rádios 
para Automóveis"

£conV,dV^6r^^AUTO RAD,Q 'JSSRS 
&ffA.^kffWU&^rj&J^-

O RÁDIO DE SEU CARRO PAROU?
A ANTENA QUEBROU?

A 
',S. RÁDIO REL LTDA.

av, Ataulfo de Paiva, 98o — Tels. 27-5862 e 47-1182.''¦'•¦ ,9431 64

CHEVROLET
CHASSIS PARA ÔNIBUS
TEMOS PARA PRONTA

ENTREGA
AUTOBRAS S.A.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 323
TELEFONES: 46-1144 e 46-2525

84862 64

DIOS

NASH 1948 — Vendo de 4 portas
em bom estado, podendo traxer
mednlco psra examinar. Motivo
transferência vendo urgente pela
melhor oferta, si i vista. Base CrS
120.000,00. Trstsr hoje c amanhã
tel: 36-2779. 11171 64
PEUGEOT 203 — Particular, vendo
o maia novo e original do ano 1953.
Tiatar tel. -47-0657.

BUICK SUPER, 1951 — Vcnde-sc óti-
mo estalo, eflr preta, 4 portas, In-
formações peln aparelho 52-6002, das
14 às 17 horas.
TROCA-SE Um Dauphine novo, por
Uma Kombl nova. Tratar 57-8384 —
JOSE' ROBERTO.
VOLVO 1953 — Vende-se cm excep-
clonal estado prcco únk-o k vista CrS
345.000.00. Muniz Barreto, 74, apto.
102 — Telefone: 46-3144,
VENDÇ-SE FIAT SOO ano 1952 um
bom estado dc conservação, por mo-
tivo de mudança para Brasília. Ver
à Rua Nascimento Silva 121. dias
úteis e sábado e domingo à Av. Cie-
neral San Martin, 327, apto. 102 —
Leblon.

RURAL WILLYS 54 — U.S.A.
320 mil. — Tel, 52-5W0, hoje.
FORD 1951 — Duas porlas em
bom estado. CrJ 450 mll a vista —
Tel. 47-7899. ,
DKW — 58 — Vende-se camlonete:
cm oltmo estado, por motivo de com-

pra de outro carro, Preço 400 mil —
Rua General Dlonislo 57. Botafogo.

PARA COLEGIAIS
Aluga-se camioneta com o moto-

rista. Tel. 25-0668. 11095 64

FORO - GALAXIE -1960
Vende-se, 0 Km, Duas portas, me-

cAnlco, lmportaçio legal. Rua Pru-
dente, de Moraes 241 i Ipanemai.

7649 64

T E L E V ! S Õ ES
COMPRO _ 1 TV funcionandoou c| defeito. 32-3127.
HI-FI com amplifioador Pllot AA-903, alto-falante Altec-Lanslng 601/A e pick-up Garrard. vendo ou tro-co„ no estado de novo. Ver e tratara Rua Rainha Guilhermina 69 —
Fundos, nto tem telefone.. Leblon

APARTAMENTO Aluga-se. em
primeira IctaçJo. o apto. 205 d» rua
Arthur Araripe. 3, com sala. quarto,banheiro completo r.opa. coUnha de-
pendènolas «Ie empregada armário
embutido e *rea com tanque. Peças
amplas. Ver no local. Tralar BAS-
TOS DE OLIVEIRA S.A. - Av. RioBranco. 114 -. 5.» pavimento.

TUUCA — Aluga-se a caso da Ru'aRibeiro GuimarAes n» 13, com 2 quar-tos, 2 sslas. cozlnhs, banheiro c quin-tal. Aluguel de CrS 11.500,00. Tratarna ADMINISTRADORA E IMPORTA-DORA CURVELO LTDA. Rua Mé.Ni-co n.» 98 sobreloja. Tels.: 32-7711 ou52-6265.

I.F.BLON — Aluíramos rom mftvets defrente, msgnihco local o apto. 165<l* Rua Rambslba. 166. ci 2 quartosampla sais. 3 banheiros, coilnha de-
pend. de empre»;. vam n« garag. et."
ffôSSSJÜ local el "lador — tratarLOWNDES * SONS LTDA — Av.,_
!,tü.,.V<,r*í,' »* - *•* »"«• - Tel.] ENGENHO DE DF.NTRO -Aluga-

s« Otlma ent »« Rus Dr. BulhAe»4S9, com 3 saias. 2

TIJUCA — Aluga-se excelente apto.
A Rua Conde Bonfim n.» 597, «pto
304 composro de hall, dojs Jardln* deinverno, sala, doia grandes quartosbanheiro, cozinha, irea com tanque
e dependências completa par» em-
pregada. Aluguel Cr» 14.000,00. Verno locnl com o encarregado • trata--
na PREDIAL CANADENSE LTDA 

"—
Rua Alvaio Alvim n.« 11, gr. 120608.
Tel.: 22-7808 de segunda k sexta-feira
das A t% 17 horas.

RADIO R.C.A. 9 válvulas. Otlmo aparelho grande pechincha — Vende-

jji^ggjjg; "'"""¦30 '"*¦
TV PHILCO SEVENTEENER "tf"
portátil antena na alça. um palmode fundo. nova. Preço: 70.000 00 —
Tels.:. 27-2329.
RADIO-VITROLA Standard Electric
Vende-se, tel.: 27-4024.
TELEVISÃO 21", nova, CrS 25 mll"ótima. Tel.: 3«^í«82. Ver Rua MalFrancisco de Moura, 222, apto. 303 —
Botafogo.
RADIO TRANSISTOR, j»pon6s. ondascurtas e longas, ciap. de escuta com-
pleto e antena embutida, última no-vidade. Cr» 6.500,00. Tel.: 26-8662.

Lins Vasconcelos 2*
LINS VASCONCELOS - Alilta-se ojpto. 2M d* Rua Biculba 101, consais. 3 qusrto» e demais dependên-cies. Chsves no apto. 101 _ Tratar* Rua do Rosário «I, f • andar
Mt***, **"",i*i'*i~ii~^J*«-w-^fy-.i~w^_rvxAj«w.

Sub. da Central 29
4.1.090.1

ZENITH — Ven.lo um ridio amerlea-
no Zenith. portátil, com 7 translslors,
penúltimo modtlo, com pouquíssimouso, equipado com earphone caixa de
couro, suporte de horracha, chapa
para o nome. enveiooe de flanela. tu-
do original. Côr bordeaux. Preço CrS
10 000.00. Tel. 32-8597.' 7823 ÍO
TELEVISÃO americana 31 polegada*,verdadeiro cinema, móvel claro, custou
W. Vendo por 32, Ver At. Atlântica.
3.3C8, apto, l. Motivo de viagem

RA?,0..-2ENITH - Transoceanlc
mod. 600. Vendo 47-9290. Preço
ocasião.
CONJUNTO SCOTT STEREO. modêlõ299. Vende-se. Tel. 27-3720.
«'•fl STEREOSBOGEN, modelos

Z1N30 
' D"B"212- Vende-s«- Telefone

STEREO - Motorola - Recentemen"-te importada. 4 alto-falantes — 4avia — Vende-se barato, Tel.: 36-4041)]
RADIO TRANSISTOR "Sharp" duas,aix«- Cr» 6.000,00. Av. Franklin Roo-scvclt. 126, sala 6il — Castelo.
STEREO HI-FI portátil Zenith orlgi-nal americana nova com '4 

alto-falsn-tes destacávels toca-discos automá.tico de 4 rotaçfles, Tel.: 22-2678.

STEREO —• Vende-se amplificador
cj pre. Fisher X-101 40 watts, 1 no
vo. Preço CrS 70.000,00. Tel. 27-4242,
CONSERTOS — Em rádio, estéreo c
hi-fl. Técnico competente especial!-
zsdo. Vou « domicilio. Tel.-. 37-6366.
TOCA-DISCO SCOTT, profissional,
conjunto alto-falante Wharfedale 12".
8" e 3": toca-discos Garrard 88, 2 cal-
xas acústica*. 5 relutinclas G. E.,
diamantes. Vende-se. Tel. 27-8720.
COMPRO a vista TV. radiolas novas,usadas, paradas. 37-2323.

RADIO-VITROLA — Alta-fldelldade
1960, totalmente automático móvel
pou-marflm. Custou CrJ 80.000,00
Vendo urgente motivo dc viagem porCrS 18.000.00; e um sofá-cama de ca-
sal Probel super-luxo. novo de CrS
19.000,00- por 9.000,00, Facilitando o
transporte. Av. Rio Branco 185, apto
617, Tel: 52-2710.

VOLKSWAGEN - 1960
Vendo urgente, motivo de viagem.

Ver e tratar á R. Joaquim Nabuco,
212, cl o sr. JOSE'. 7715 64

RÁDIOS TRANSISTORES de uma 
"e

duas faixas nacionais e estrangeiros,
novos e completos pelos menores pre-
ços. Tel.: 22-2678.
GRAVADOR GRUNDIG NIK portal Ü
dt pilhas de lanterna novo. ótima so-
noridade e de grande sensibilidade.
Tel.- 22-2678.

VITROLAS Stereo, vende-se duas,
sendo uma tclefunken, de 8 altofalan-
tes rádio de 5 ondas, alemS e uma mo-torola portátil ambas novas. Tel. —
22-0036.
COMPRO TELEVISÕES - Rádios
gravadores, toca-discos, mesmo pa-rados. Tel. 26-8682.
RADIO - Dt t faixas com 8 tran-«Istores. marca "Holiday" com adap-taçio para automóvel e toca-disco
Vendo Av. Marechal Floriano n. 6
sala 504.
RÁDIOS DE PILHA — Vendo dlver-
sos. Barato. Av. Marechal Floriano nTV PHILCO PrrdicU americana

21" na embalagem. 1960, telal1"' 10 andar: Pinto,
móvel, com carro. Tel. 26-4534. jspica E HOubAY~d"c"T7^

TV. PHILCO PREDICTA 1960
import. EE.UU. nova embala-
gem. Modelo 21" c/ltla separa-
da. 47-8292. Antena telescópia,
etc.

TV PHILCO 17" portátil, mode-
lo Sevcntcencr III, americana,
com controle remoto, tubo de 110°
antenas na alça, um palmo de
fundo, nova na caixa com garan-
tia. Tel. 22-0036.
HI-FI FISHER - Amplificador
100 watts, tunèr mod. 80-R con-
tr. Audio c' pré amplif. Mod.
80-C, Vendo na embalagem. t:l.
47-0577. 
T.V. GE'. 21". americsr~tciã~dêrií?\
com um palmo dc fundo, modelo 1960
antenas em V. Vendo — Novo. Tel.
47-5327.

FERRAMENTAS HIDRAMATICAS
m RWAOSCAMOS MAS HOOtftHÚS

McorçóHf(tras

tK&ttMSAS
^L^irwmmmlm

«^'fMttOSà^W^P^IO
_Ttt».;52-4660 (itMiiTmptw^m)

Alugam-se Volkswagen
Modelos 1960 por dia ou irmana.

Avenida Prado Júnior, 16-n
Tel.: 37-405.1

KAISER
1953

Bom estado, 4 portas, 2 cores,
vendo barato à vista ou curto
prazo com garantias. Sempre
mesmo dono; Fone 49-4755 -
Dr. LIBERO'. •

10248 64

VOLKSWAGEN - 1957
Estado de npvo, todn forração ds

couro, é ialpbiísdrf e d« um s8 dono.
Falar com SOUZA
Pirajá, 20.

Rua Visconde da
18800 64

CHtVROLET - 1953
• Bcl-AIr 4 portas, mecânico, mastnl-
fico estado com 4« mll milhas somen-
te. Vendo k vista 750 mll base. Tel.
37-1783. 659 64.

PLYMOUTH -1958
Marfim, grenat, 4. portas, 0 Km, ht-

drnmStlco, direção, freio « hldrovAcuo.
rádio, vidros e bancos elótrlcos. CrS
1.350.000,00. nua Voluntários da Pá-
trio, 30. ' 73J8 ,..,

PEUGEOT-1955
Mod. 503 excelente estudo eflr cin-

za. Vendo base 360 mll A vista. Tel.
37-1783. 660 64

OLDSMOBILE 56~SípèT88"
Drcumentaçáo dc embnlxadn, Su-

prjciuip.uin. em perfeito estado. Ver
no Posto Record. Av. Oen. Ssn Mar-
tin, esq. dc Bartolomeu Mitre.

602 64

CHEVROLET - 50
Conversível

Vendo, único dono, totalmente no-
to. Belíssimo estado. Preço n rom-
binar. Ana Barbosa, 34, MÍlrr ou ...42-5287.  15637 64

AUTOMÓVEL x APARTAMENTO
Troco, vendo ou facilito — situadono centro de belíssimo parque prlvatl-vo, rlsta panorâmica, com grande qt.e demais dependências, ideai par» des-

esnso. Agus em abundância, Estra-
da das Canoas. Trstar na Riu 1«. de
Msrço, 39 — 8». andar, com RAUL.
_______ 10085 64

ALTO-FALANTE .IENSEN COAXIAL,'v?*' W 4000-00- Vendo * Av. Maré- HI-Ffpr?
15 potesadas, em catx* trianrular. i1^" floriano n. 6, sala 504.
vende-se novo por CrJ 20.000, tel. jRADIOVITROLA - a piiha~?eídiTe

JiPE TOYOTA
CrS 525.000,00

n8'3024-  
j portátil, com o rádio dé 7 transistors",

Ht-EI — Para qualquer problema deie lo.cs-^lseos com 3 velocidades, to-

TELEVISÃO, americana, tels. rsyban
21 poi., nunca tem defeito, verdadeiro
cinema. Custou ii mll sen^o por 35mll. Motivo dt viajem. Barata Bl-beiro 153. Ttl. 57-3781.

alta-íldtlidade e estéreo prefira sem-
pre um profissional registrado. Eni»
A, FAN7.ERES, 38-W24.
TOCA-DISCO WEBSTKR — 3 veloci-1
dades novo, também caixa, vtnde-se
por melhor oferta, tel. 3I-S024.

TY-GE

cando discos de todos os tamanhos, le-vlssíma. ótimo tom, grande volume, da
msrea Fujiya. nova. Tel. 22-0036.

ADIDO DIPLOMATA
CHEVROLET 1958

BEL-AIR
Vende-ie í«lc luxnn«<t rarro, J

rfirn, novo, rnm aprnat I.MO ml-
lhas, rádio 4 port»«, vm coluna»,
hldr., dlreçio hidráulica, sr <ju»n-
te e frio, o carro rttt novo. mau
original, trstar pelo tel. 2J-S19S

3191 tl

OLDSMOBILE - 1958

8PICA — S transistores, novo,
compl. R. Assembléia, 35-11.» tillOJ.

M OiW.OO p> mis. li>t, í-.'us7 "quintal. Chaves na mesma rua n.«1 Guiomar. Trjrtar no BAN

TRANSISTOR -COÜRÍOS j DAr" ^* t$L ..
rirma wptclalUada »m aparelhos POrtatlI - 1960 - U$ 32 mil

Vendo nova, pesando esr*!entemen-''

TV ZENITH REMOTE CONTROL —
Vendo nova nt embalagem. Tel...
26-Í7Í0.

™ CONSERTOS DE RADIO E TV
SVffift^?&^S.*«—¦¦ ^L^-^-pV.$T>- * dJT£

i"?81^ Z ;Uu»*-«« • «p«. 40» «ü|au.\iuar"da' produção s a m** **' S1M «•«-*»« •
Av AfrinlO de Melo Frtnco 149. com tv. Ouvidor U.t"tM.a*> ¦1 «.U. Mis. t\«iw.t. u«n!<*tro, j,pm.-- ¦ ct».
iWncta compitti p empregada Ver!TODOS OS SANTOS -

amplificador FISHER; \i..,rr i.n „„ , _. ¦
CA-40 de 25 Watts. Telefone .... MoU,r ,*° HP 3 f° r Pm ~ Con
«-1274. jsumo 9.3 Km por litro, 5 marcha» du

Diplomata que te. retira, vende à
vista íste rarro Super M'. rom ouast
ft Km. 4 pt», hldramátlrn, dlreçio,
freio ar. vldrt» e b»n<-o« elítrlco». rá-

{••praco. 
Diretamente da fábrlra ^JdlLÍ^'«t^'!,nMl^^^*M

RADIOVITROLA Standard Electric, consumidores. IníormacOe* Ar. Co- j w>^BeCSSeSg8géBeeBe!gg0eCae^
alta fidelidade com 3 rotações movei'pacabana 1.145 s003, "d»« » ás 22 hsmoderno em alto Luxo. Esti novl- ii»
nho. Vendo urgente por íJ.«00.ro. i-
Rua Sousa Lims, 48 apto. 412 Copa-j
cabana ;:¦.'¦¦:. 6.

TELEVISÃO AMERICANA - Impor- jpl* 
rh*s*le, reboque 3.700 K«. c*r«a

tada diretamente, 31 polegadas. mo-|750 Kg. — Peso 1.450 Ke. -¦ Veioederna de Luxo. Vendo baratissimo. ].,„«_ h„„ „,,Rua Sousa Lima 48 apto. 412 Osps-I12' Km hor»- «garantia - A vista ou
cabana pAsto 6.

?7h« Achados-Perdidos ni

OLDSMOBILE 1954 {passaporte perdido - pede.»*.
TV 21" -- Mof 58 pi» palt',0. nlti-

... _ . . o?J no» 3 cansi» está como nov».
esperlmentado conserta sk-i l*ndo í'rE*n,e P°r Cr» 30 mil. motl-:oà»e«.
a preçot módicos — Tel... - -™-dínç? -V* * W.*ÉtSor, Tel;..

•-.--. Ar nnrn ~.,,r~ „.r. . I* V-*m' VtlOU «íe AIlHAlALINA
U?h?d°r.dLê,rtr^COBà»1'l450^li!SO„Arif ^S^°- ^*« "' MS

Posto de Oasolln» Jóquei Çlulw»
4157 «4 T* 3*-5M«

* fln"?j de telefonar ps-

í?í. 1SSÍJLÜ,,Ur "* Ea** B.\NC ,r 
Ín »««•» A^os sptos. k Ru»»K CWEDtTO DEPÓSITOS — T*i ¦ I 5*° Br*1> ,s»- 'í - Olo». ,- tala Ivan-M-CKT5, 't**- banh Mt * *«». TtJ : 29-H04~«~ (Banhttto de empregada

SUPER ALTA FIDELIDADE
•«J^IS^SS! .T. ím- >í«*'*a«* »» Brasil, t mértls mo4*,»o,.
,71Zt;a"**f.,SH""r'«"íô. v«» »operc«BirBi. Ver*a«etr» maraviUis ele-«rAnict. raéi> -~s»-;- s íís; hü*. mm wja esiiaaa. Yirl.» ««daií»te «pitelho easteu M mll. ven«emet s«»r IS nil. Ver ha «na B»r»u

"i-i É.^^J^ItííílIííf 
• v*íB?* ~»«axairtia *<. representante Ven-

-«»««- Hanh.. «.tittha kretí »Ívi- S? í*nf,«'r« d* criada e lww. _| *"BM *« m*tHl waU» <""'• V. » legítima Bi-fl it»J2 ti

AD\llM<!rn*ruiii» umSK «• » WÍW Ver ne local. Tr»!*,- sT

Praça da Bandeira « M iíB.KTO^

4H-0:65. — Sr. BEÍÍNY. ,32-0310 JAIR.

rom a quartos, «ala, corinha.
WWW * área d« servi

t1•.. I1
administradora" nacTonaL -LÍW»?.. >i.*,Ltt0.i0**,-J,r«w £**\As. Fm. Ar.twie Ct-.mm-lt&d™™™*.*:,*****^- Tonet

te i***1P»v. Ttl; 4Í.131*. :-nu e sj-wi Dr peoso
rua,AroNso rwAnrsirwn: 5'-'™"° ~A>*»Mqam» ~

26-6388 - IVITAPOAN — 26-6388
Ampla wk"Vq«»JrT«i" fiíS. 1*kA££*%'** - .,*?T"-''«*a* ** <-«r.»tru:r

»ikk» ,i,^ — - ¦ - «-..rr*" * *
SWft. 

reüBha. dtp. «mpí*f*iS* Cr» -sj.V„ -m
ADMIN5*n?AlX>RA, NACIONAL - f c4 i oSl Tí^f « «• » WW ¦

O MAX»r0 i.M CONIERTO* DE TV.
3 quarto», saía7<ie-h«""KÍll «.^. íi'"ÍV iííL 

~ tettaUsaes reparmosas. C«as«tUme< «ttataaer
c-empremlMí. gtraatia p«r evrtto. — T. V. ITAPOAN - «»» 5«ree»b»

atffflL*^—J U^*U * «-4ÍM.PtQRQ ftt st» EDNA.
rRACA DA BANDKIKA — Ato- n**-**> éti»« apto «.? S9T é* R \-ZR»r**> 4e lj?utemi ii c»m %*• JLVGO t« CWrMtera, spt» «í. rmU. í qusrtov h,tBheirt>, ratinha. ,* Çe«^» », pt-uA*. e«m J m»êetemttímtU» er^ret-tto * im ^h L*£%* *te- » «*• «-»*«
*»s\iç* « Y*m.da Ch*r** »>-'fa-.^^^.-*i-~__-»«r »* *p zh tYaUr b« Ba». "Sf^Ta^Sí ,,í*f,e « ******m* Auxiliar «ta rradari» « a ? **? V* J***»- tuemmm. trt» tem-
Te fco,,.. í ¦$¦Trii »* »*»*• ** *****«*> WMkmR, PS}*est» a» U'8^í*« li. Ttl. 9r.-VRm.-Av. Aneitte Cattífaai* e», r"'*"'.

Ra» Sororta» Iitat m l

RÁDIOYITROU
SÜPERÂLTA

FIDELIDADE 1960
2 —..-.... em p»D-m»rfjm. ettxa¦ .--!:r» eom w-..-t ,¦--'.•--:,

r»*l» jwssanfe e tert-dttcet l«»g-
plajp Hndmlm» caaloBia. Cnstsa
Cr» |t em.m. tesio -pttr Cr» ...
is Mt.ae. ver Av. AUiatica. J.3«— ***>. I. Tel. n-ll*7. Monta
** viagem. J«gJi M

TV PHILCO 21" Consoieie
OLDSMOBILE — 51 - CARTEIRA 00 CREA • 5«. Região

PtrUcQlat tende, mod 93, 4 por OrtttuOt-St » fjiiem enrontrar r et.
i, ,, ., r m mr, , í ui. c*r verde, rádio ortíttnal. «tmoí!f!'"r * 

^,'J&t*m* ?l,1,t* Hn*Marf»n - Nova ¦ CrS 38 mil !^,do Tr»w .*AT ErM05° *«w.lffi."
i Vendo úlilmo -¦ :<¦¦¦¦. pegsndo bem ¦
joa 3 canau. negócio d* rf.-» ocaslág. :|
¦Rua Leopoldo Mieuer 25. »ot I

277. gr. 406 Tel. 2}-03*2. 7J91 «4

l^opoldo Mlgues., 25, »pt 303
Coparabana J6?J: «o

COMPRO 1TEEVISA0
Page à »isU Tel. 57-4398

11423 ao

TV-6E-Í0"
Portátil - 1960 - CrS 25 mil
Vende-tt por motivo urgtat*. «use-

rScaa*. p«anáo o» cutalt. ir-zir>.t\r~.'«n«n». Preço btfttíMiaso, R. I^n-peico wntiaa ii. »pt. jea. si» eo

CHEVROLET - 1953
BEL-AIR

Meráairn. « rUindro». 4 í«ft»«.
í (bret, tst*4» tr no»». trnSi
«rgeau. Melhor eferu. Xttiar
*. Cayertiu* Oarie i. M, »*t«,
**% — Ttl. r:-«»»s \m m

sion»! si» !2S At. <tf. C R.K,4, - Jt.
RejiSo, pertenrer.te a nKXSISOJr DE
8O07.A ROMtvOiT 3M4 (1
*+t+*0t***+**^*^*****ir**>*>^v*^t*'>**'**i*****t*r**rare*

Animais e Aves fi3

Alta Fidelidade R. C A.
Modelo 60 — Quatro ruta.:,V* — 17.000,00

tw^PJSSSâ: ************ U*e*n**t, ttetmt eiewtotf», tet-l-»»s«* idulmeait «<»¦*« i.raia» « re*gTaasa- il vilt-*u». xi-r,
**'-*?**£. gygW •• «f2 »• «*•• «aa B.r.u «n#*r. . «íSn Wal -*!ea«« *t» Ij **?»«. ttlt* m
- TH '

TELEVISÃO
CONSERTOS - TELEFONE: 57-2630

IWntro* rtpcfiaiirarf.^v em TV —- Ridios e HI-FI. 
InsUUçôes dr antesas — FlaBtix> em- domine»» ¦ feriada»
mie « IS heras. — ANITA GARIBALDI, 14 — Sala líí-B.

SIM £0 i

iDtííAMAIKJtrKSES — UiwIftwt.tMM
.n** de guar**». gigante», de sita )I-
jnh»g»f\ f*'t tmrl*.-.r:tt de petaatt
ísSe fui» Ir»w, deteendtmft de cam-
\pee6et. importídos. — VíttístrH»» fi.
.thnlet vifitn UtmtrUnem -4 tifiâe. ~-
Arewda Rt« Branf<n llí. k\ ettáar,

[tala tl

\CÃriÃmhri unha cHr*.~"mrAm^,
ir-J r rt fifboteit.t repmdiAotet.¦«-x»a n. rmmyttít.
IWjrKATVKÃ rssncwen. ~ násotasTíof. f. m*-tt> ** ntm*m tt. w.
\tm ... u-ars

{ps, «tscaOciM t tetríüm+mm «tu
Int.- **'*ljt-

; ir**. a«tiiut«k«. s*js*mn» p!t~ pre/çr,*;fcj«!íi«:*yi». sMã *»«>H_J»sr úiarnm*mmre. ea§* í00 *9* da ttotali»»» Fr«eeíwM» i». » s^m, «?»4| K
t u a« p«r pjait, tats; tm-í.H ~.\m*m*mm,
aj-»f7 — $MiUA («•» irttHs.

VOLKSWAGEN
1959

jKvomx ~ •P\tt*Mm"eka '.tel»ta*«í*«,*
nm lâtemm-te. twú jj-ww, ^^

rfMffWttolWftlIllllftlfl íltillAlfc^htllf-* *¦ '¦ - - r m ^ . m m
A*, A. a li -- ' ¦ » —- ' m » j.



"*"|wiwww»»ww^rwjni-|WMpnWfppi

2* Cnderno

EMPREGOS DIVERSOS
CORREIO Í)A MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de lttflo ^

SICIÍTARIA
Organlipção industrial necessito para o carRO- acima.,moça de boa aparência, conhecendo bem a língua portu-Kiu-s'» c, se possível a Inglesa, taqulgrafa e boa dptllo-

grafa. Otlma remuneração. Enviar carta com informa-
çoes, pretensões e fotografia para o n.° 10.140 na portariadêat» jornal, io.l4o 55

DESENHISTAS"
Precisa-se com grande prática de instala-

ções hidráulicas. Empreza Brasileira de En-
genharia S. A. — Rua Santa Luzia, 685 —
7.° andar -- Dr. Mariano, 9454 55

VIAJANTES
Precisa-se, com prática nos ramos de secos

e molhados, ferragens e tintas e tabacarias^
Apresentarem-se à Rua Moncorvo Filho, 66,
3.° andar, com o Sr. Alcyr. 10131 55

ALTA COSTURA
Salão de Alia Costura do Rio precisa de uma vendedora

com grande prática no ramo e dominando o idioma inglês.
Boas condições.

Carla com experiência anterior e pretensões para a por-
faria deste jornal sob on.° 10029. Sigilo assegurado.

•10029 
55

URGENTE - PRECISA 0E GOVERNANTE
para duas crianças de 2 e 6 anos falando
tuguês paga-se bom ordenado Telefone:
reco: Avenida Atlântica, 3186, apt.0 1101 •

alemão e por-
47-5145 ende-

— D.* Margot.
10144 55

Auxiliar Dept.° Pessoal
Importante indústria desta praça, desejando ampliar

leu quadro de funcionários, oferece oportunidade a rapaz
que seja bom datilografo, boa caligrafia, curso ginasial
eu equivalente, de preferência quem possuir experiência
na função acima. Apresentar-se à Av. das Bandeiras,
846 — Lucas. 10141 55

CONTADOR
Precisa-se de um, com perfeitos conhecimentos, inclu-

ilvo de importação, imposto de consumo, faturamento, com
redação própria e noções de inglês. Cartas do próprio
punho, indicando pretensões e dando referências, para a
Portaria deste jornal n.° 7452. 7452 55

Excelente oportunidade para Vendedores
Pessoas dc bon aparência e fina educa.Ao, aceltam-te para trabalhar

BO «flor de vendai. Baie comljslo 20% t premiai. Tratar à Av. Fran-
klin Rooievelt n. 23 • aala 709. lexta-felra, dai 9 às 12 e dai 14 às 18
horas ou diariamente da» U às 18 horas, 7699 sj

Precisa-se de engenheiro
part trabalhar em serviço de Instalaçftes prediais e Industriais. Apre-

•*nlar-ae à Av. Oal. Justo, 335, 2.» andar, laia 20«, depois das IS horas.
10030 53

ALMOXARIFE
Importante Cia., localizada no centro, está precisando,

para admissão imediata, de um almoxarife. Daremos
preferência aos candidatos que conheçam implantação de
rotinas c métodos. Cartas anexando 1 foto 3x4 e indi-
cando pretensões pnra o n.° 7363 na Portaria deste jornal.

7363 55

QUÍMICO
Firma de renome mundial PRECISA DE

QUÍMICO RECÉM-FORMADO que saiba
inglês para cargo de futuro. Não é necessário
experiência, pois o candidato será treinado
pela companhia. —• Cartas com "curriculum-

vitae", para o n.° 654, na portaria deste
jornal. «4 55

Precisa-se de um ajudante de torneiro e de um
meio-oticial - Falar com o Sr. Rocha à Estrada

do Timbó, n.° 26
__,_ 670 55

Chefe de Departamento de Fabricação
Engenheiro eu técnico com longa prática em preparaçãode trabalho (rotina). Estudo de fabricação. Excelente remu-

iteração para trabalhar nesta capital. Cartas o n,° 7408 da
redação dcslc jornal. Sigilo absoluto. «,í,s ^

AUXILIAR 1)E ESCRITÓRIO
Organização industrial admite rapai ou moça com boa

caligrafia, datilografo (a), conhecendo bem a língua portu-
guèsa e noções de contabilidade.

Apresentar-se à Av. das Bandeiras, 846, lucas.
10142 55

MÉDICOS
consi» i-rotuo «torço «j. i»
K'<E uMem-a» twrArK* t*.. U.. *» DR. AUGUSTO ALBUQUERQUE
em r *¦¦ : m ü».',
UítÍ*. »".;. (-.vto (Mir*

; BptMdattata tm (toen.as to Cors
,í» j çis, esüsssj-, «^sd*. !>uw>m. . ««j

ttn!tÜ^'4 'i- *» *<« *tt»ci. IU - JSt.i:stttot » t.134. T»t. A3-54A1 du 14 >» tl' tu
»

VIAS URINARIAS. RfNS, BEXIGA. PRÓSTATA
DOENÇAS

DAS
SENHORAS

•: ftUBJQUtÃÕM, TTiArAMErro samoo^
DEBILIDADE SEXUAL - URUGUAIANA. 24

DR.A.ACKERMANN

MAQUINAS
27

E M GERAL

a * »T ft 

(̂WíMd^a
d^^ .*

A VENDA NAS BOAb
CASAS OO RAMO

V Modulai d. j a ÜO
SifBIl

Poços se-
mi-ortosia-
nos - Màqui
nas o aparelhos

pnoumàtico» - Sor-
viços de pintura - Pos-
tos do gasolina - Jatos
do areia para polimontp -
Motalizdção a fogo • Fornos
de fundição - Máquinas do injo-
ção em matéria plástica - Vibradoros

pneumáticos para concrofo -Umidificaçào
de ambiente • Acoplamento como bomba a
vácuo.

Mantemos departamento ospecializado

para reparos de compressores do qualquer marca.

BARIONKAR INDÚSTRIA MECÊNICA HDA
«UA GUAICURUS, Í.O.) - TONE OÜ-3500 . SAO PAUI OCAIXA.MOSrAL 11.793 - END TFVEGR. "B ARIONK Ali '

16 tipos
diferentes

l.Io ju.. d. Pm o, amili
*mcn,ftj p»rmun««|o .j an

imJ MfWí* 
^^^^^^H

LAGARTAS
sapaias
ROLETES

rodas
para qualquer
tipo de trator

Estoque permanente
em lagartas para trator».

ERCQ

«ÉhstAi

, gf*-7 ^mr______mLZ "^l^i^^^^^t B»

C A T E R PlL LAR

ALUS CHALMERS
INTERNATIONAL í

I

Escritório Rio de Janeiro — Rua da Assembléia. 15-A, s/56 — Tel:: 31-0808

SEU TRATOR

NÃO PODE PARAR
.ctó&a

AS PEÇAS
ESSENCIAIS
DO SEU
TRATOR

SÀO ENCONTRADAS tty

•:•:•:•:•:• AROS

Importador t distribuidor**:

I.P.T. S/A. IMPORTADORA PEÇAS TRATORES
R-Caiimiro de Abreu,23-S^ Paulo-Fones; 52-9445e9-9673-Telg."Impetrotor"

REPRESENTANTE NO RIO;—-J.ua Acre,47 ~ 13.° andar-sala 1.306
Fone: 43-7635 — Caixa Postal 2.926 72094

MOVE I S E
POR MOTIVO DE VIAGEM — Ven-
de-se um» sala de jantar tipo Renas-
cença completa. Um dormitório e
uma mobilia laqué para copa c| 4
cadeiras. Ver e tratar a Rua Barata
Ribeiro «22, apto. 302. Copacabana.

DECORAÇÕES

SOrA-CAMA, super-luxo, 1960. s/-cos-
tur» no centro, dc eipuma látex. Nfio
chegou a ser usado. Vende-se 2, ur-
gente, por motivo viagem, 7.000.00 e
8.000,00. Av. Copacabana, 796, apto
1202. '

VENDK-SE viço grupo normondo da
cosa Laublsh Hlrt. «.000,00 e caixa
pintada a óleo com gravuras paratelevisão, 25.000.00 — 57-2934.
MESA DE CENTRO -
íino gôílo — 57-8852.

Moderna para

SOPA--CAMA PROBEL — Vulca-es-
puma, casal, super-luxo, sem costu-
ra, pés dourados. "Custou 

20 mll —
Vendo por 8.500. Barata Ribeiro, 153,
Tel. 57-378i.

PINOS E BUCHAS

mM^
:::::::::*:' /} * • *~\ fl • • • V
$m I'' '-[ /• ' '•)

.jí.xSíl . LAW.'NAS í bicos

** '^•.'•;-x,:->:,/y.>:'xv:'y-x,"'".,.v.v.-.
•^•« *•!••?••• V.V.V.V.V.V.V*

SOPA'-CAMA de casal Probel super-
luxo totalmente novo. feito com es-
puma de borracha revestido com ma-i-avllhoso tecido verde aem dobra nocentro: o que há de mais mod. Custou
tou Cr» 19 mll — vendo urgente, mo-
tivo de viagem, por Cr» 9 mil, facilito
transporte. Ver na Av. Rio Branco,
185, 617 — Tel. 52-2710.

VENDE-SE móveis de sala de Jantar,tratar Rua Carlos Gols, 136, apt. 201— Leblon.
DORMIT. EstUo Solteiro — Ocasião
entre particulares. - Rua Fernandes
Guimarães, n°. 25 — Botafogo.
VENDE-SE ótima mobilia de sala de
Jantar dt madeira de lei. Preço Cr*25 mll. Informa.6cs pelo tel. 27-2143.
QUARTO DE CASAL era madeira su-cupira — sete peças e colchão Probei
Divino. Vende-se preço base dez mll.
Ver Av. Afrfinlo Melo Franco, 66 ap.201 — Leblon.

VENDO E FABRICO — Móveis finos,biombos, mesas . redondas, cadeiras
qualquer estilo, arcas e- cômodas decape • antigas _ Sofás, poltronas eestofos em geral. Fábrica: Rua Soro-caba", 600 — Botafogo. -

VENDEM-SE móveis avulsos, quarto-saln.-H. BarSo da Torre, 623205 (Ipa-nema) até 13 hs.
SOPA'-CAMA PROBEL Vulca espu-
ma, casal, super luxo, sem costura,
pés dourados. Custou.20 mil. Vendo
por 8.500, Av..Atlântica, 3308, apto.
1 Tel. .27-1167.'.
PAINtllT— Pintura à mâo p| ar-
tista de nome. Vende-se — Paula
Freitas 16, apto. 202 — 57-4249

SALA DE JANTAR cm marfim e
mogno, com masqueteria. Buffet
com bar, espelhado, Mesa elástica e
6 cadeiras plástico branco. Estado
de novo. CrS 30 mil. Tel. 25-6150.
DORMITÓRIO -- Linha moderna em
embuia, vende-se por bom preço —
Ver das 14 As 18 horas A Rua líégo
Lopes n.° 43.
MÓVEL FINO DESMONTAVEL '—
Servindo para sala Jantar, escritório
ou hall, todo trabalhado. Vende-se
para desocupar lugar. R, Constante
Ramos 30, apto 801.
CAMA, ARMÁRIO PARA SOLTEI-
RO — Completamente nova, oportu-
nidade — Vende-se para desocupar
lugar, R. Constante Ramos 30, ap,
801.

CONSOLE-MESA — Vende-se com
acabamento de luxo em Jacarandá e
8 cadeiras. Rua Barata Ribeiro 323
1001 — 37-8451. .
VENDE-SE — Mobília sala chipan-
deli, buffet, mes?,' 6 cadeiras, assen-
to couro, poiíco uso, 3 cadeiras lar-
gas. tudo fab, Palermo e escriva-
ninha. Ver Av. S. Sebastlfio 22, 1.»- Até 12 horas. Fone: 46-9477.

ALBERTO P. GOMES
AS MAIS VARIADAS PEÇAS PELOS MELHORES PREÇOS

RUA GENERAL CALDWELL, 300/2 - TEIS. 52 5216, 32-3054

Motor Estacionário ou Marítimo
"Diesel" 

(Henchel)
Vende-se com 180 HP, mil rotações; com-

pletamente reformado, estado de novo. Tra-
tar à Rua da Quitanda, 30, s/815/9. •—
Tels. 52-3361 e 52-1081 Sr. João ou Sr.
Francisco. 61769 78

VENDE-SE
1 compressor de 300 libras, com mo-tor de 1 3[4 220-110 clcle 50 para II-

gar na lui ou força novo, no valorde Cr» 70.000,00 por 30.000,00 A Rua3lquelra Campos n». 214-A loja tel.37-4255 falar com JoSo. J223 78

BETONE1RAS"RICHIER"
Com ou na carregador.
Elétrica ou * gasolina.Facilidade df pagamento.

GRUPOS GERADORES
MERCEDES-BENZ
~P*\- MOTORES 

ESTACIONARIOS DIF,SEL.
' W:4l>'*S fj> 70,p! ',t l'.Ok..'A

' •. .¦ .....- especialliada Inçiuiiv* poro o Inieiior.
I ConceitlonAilot escluilvoi tio» molorei % ENTRtGA

^¦tAcTõnõnõi Roro o o^F c isi do mõ" /A4£D/4 TA
End Tol. IMPEXPUNI-Rio

Amstmbtita. 104 • Grupo KU?

Grupo Gerador - 25 KVA
VENDE-SE

Motor Bolinder 36 HP. partido elétrica com rodiodor.
Altcmodor Cropson-Porkson 25 KVA — 110/220 volts —
50 60 cicloi, com quodro completo. Trotar Rua Assembléia
n. J5 - sois 56 - Tel 31-0808 84979

no Rraill

S.A.

PAMIUA vende sala de Jantar dormi-
tórlos, armários, cômodas, camas e
peças avulsas, etc. Preços de ocaslio— Rua Bolívar 125, Cop.

TAPETES — E uma mesa de ferro
çom 4 cadeiras forrada*. de plasll-co com pouco uso. Tapetes novos de
luxo (York) de lfi, aveludado. me-
dindo 5,70x3,50 e outro com 3,50x2,50— Tratar pelo telefone 25-4201,
CALAFATE — Raspa-se encera-se e
yetririca-se assuílho com sinteko
com o sr, Fellx Qültanilha. — Tc!.
47-4528.

VENDO — Guarda roupa em paumarfim de 3 corpos; sala de jantar
pau marfim francês; uma cama de
criança com colchfio; e uma TV Te-
leking, Importada, tudo pela primei-ra oferta. Rua Gustavo Sampaio,
580 apto. 202 i— LEME.
BURUAU DE AÇO c' cadeira glrató-ria. Vendo, ver e tratar Av. Eras-
mo Braga 277. 6-> — s 607. -¦ Cas-
telo.
VENDO - Sala jantar colonial 12
peças. Otlmo estado — Tratar Tel :46-3216.
PESSOA que se retira do pais, ven-de, 2 tapetes, cama com colchioborracha, discos long play, etc. pelamelhor oferta, rua MarquAs Abran-tes, 56 — apto. 202.- \

PARTICULAR VENDE — Elil per-feito estado, diwam gigante "Dra-
go" para.casal por Crt 5.000.00; ca-
deira estofada, pis palitos, por CrJ
1.500.00; cadeirinha de mesa espe-
lhada para quarto por Cr» 3.000,00 eberço-cama da Casa Gelly, por Cr»
3.000,00, um buffet renascença CrS
6.000,00. ( Rua Barata Hibetro 716,
apto. 502 — 57-1091.
ARTLUXO 1-
131 — Móveis,
e milhares de

Praça II de Junho
encomendas, armários
peças avulsas.

VENDE-SE , uma mesa retangular,
oito pessoas, para sala de Jantar;estilo moderno em pau marfim com
sobre-tampp de vidro preto, adqul-
rida na Arte Nova Decorações. —
Preço: oito mil cruzeiros — RuaGeneral Mariante n.» 29 — Laran-
jeirás •— Entrada pelo Parque Guin-le ou pela Rua Pereira da Sllva —
Telefonei 25-7658
VENDEM-SE — Sofa-cama, radio-vitrola, antigüidades, toilete rigorhomem, vesti senhora, etc. Tel37-1616.

Colchão Molas PÜLLMÃN
Soif. 3.090«Casal3.790

Fabricamos sob medida _ Dar. nt*
10 anos. Expôs., encom., Uruguaiana,
11, 2"., por cima Sapatarla Pedro —
MOatruarlo a domicilio. Fone 57-9771.

ARCA
Vende-se almofadas altas Dunquer-

que, mesas de centro c|tampo de m*r-
more, cadeiras "pé de cachimbo", •
medalhão, mesas holandesas para la-
do e centro de sofá. A Rua BarAo d«
Mesquita, 118, próximo ao Colégio Ml-
lltar,- atende depois das 13 horns. NAo
tem telefone. 15322 83

LUSTRADOR
Luatrn-ie qualquer tipo de móveli

em geral — Tel. 37-5722 — JAIR.

ESTOFADOR
Reformas em tecido ou plástico —

RODRIGUES — Tel.' 25-8836.

ESTOFADOR
Em plásticos ou tecidos modernos.

Instrum. Música 75
COMPRO — 1 plano — Tel.
45-1581.

FECHAMENTO DE:
ÁREAS DE SERVIÇO

VARANDAS

PIANOS ESTRANGEIROS E NA-
CIONALS — Novos e usados. Ven-
de-se A vista ou a prazo pelos me»
nores preços. Rua Santa Sofia 5t-A.
Pça. Saeiu Pefln — Tijuca.

VENDEM-SE piano patinado, tom de
palha com dourado. Bluthncr. Em ei-'tado de novo. Som niagnitico. E uinlindo bnr chinês entalhado no quslestA adaptado -ótima rádio-vitrola Euma mes» de abas estilo inglês. NIOse atende por telefone. — Ver AvVieira Souto 446. V'
SOFA-CAMA — Vende-se de casalforrado de novo. 4.000 — Raimundo
Corrêa 44, apto. 1001.
URGE^íTE — Desocupar lugar, sofá4 lugares, «imoladas soltas. Mes» dc¦escritório com 7 gavetas. Grupo desofí-cama com estantes « móveis dolado. Consolei. EnMntes Tudo em
perfeito eswdo. Preço de ocasião _
AV. Atlântica 3210, apto. 12. 6,* andTodos os dias das 8 As 20 hs

«IIIMI^mil 11 ll„ |) IM.m_l_.li.

PIANO FRANCÊS Henry Ezer, tecla-
do de marfliii, ripo de metal, cordai
trançadas. Custou 100 mll vendo pot35 mll, Ver Av, Atlântica, 3308, apt.
1. Tel. 27-1167,
PIANO 27.500. acordeon 28.000, ven-
de-se Jl At 12) AV. N. S. Copaca-
bana ilíO, apto, 507. 85O40 75
VENDEM-SE piano Blutimcr em ea-
fado de novo, Toni de palha com p.i =
tina dourada. Som magnífico. Preço
Cr, 120.000. E ótima vitrola adapta-
d« em rico móvel chinía entalhado.
Cr» 30.000, Ver Av. Vieira Souto 440.
VENDE-SE um plano. Desocupar liÃ-
gar, la. oferta. Rua Slqueir„ Caropog
n." 88. Urgente
PIANO de ocasião, maravilhoso por
42.000 ~ c/cruzadas c/metat-— .'.<-.¦
Bonifácio 290. c 4,
VENDE-SE um plano «lomSo (45.0OO.— Baráo ds Itapagipe n." 302. casa ».

Fabricadas pria

At. Klo Branco, n . n* antar
NOVO TIMIONt
13-8064

VE.>DE-SE móveis de quarto solteiroestudante; também recém-naicldo mó-veis tm boa qualidade laqueados —Op. 1»T7. ap. «01. Tel.: 27-7384

ESQlAlIRtAS METÁLICAS
HIDUMINIUM

FERRO
LATAO

SEitKAI.HERIA KM GKR«,
MANTÍMO LTDA.

Tel. Escrlt. — I3-««t?
Dc « As 11 horisESTOFADOR

Raa V.x.iu úr Mesquita. 574  lei.
Reformo • fakAco rnávet* estofados

38-391] — P, l.imrrnri,

Tl[\*TZ*:tni,tial *OB"ftâ0«" ""•«• ""'»*' • ^'J*\-TZ;
_*•*•**•* ****** * ******* m*^,1*Tt*totmi* gríMs. 7M» u

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

PIANO PLKYBL — Jawrandi, por37.50o o. Rira Batista das Neves 12,
ap. 12.
PIANO — Vende-se 20.500. Perfeito
e afinado em c«»«. Rua Maris AmA-
IU «58.
PIANO 21.500 -- Vende-K-, tipo ap«r-
lamento — Rua Bento Lisboa 14«,
apt. 101.
PIANO PLEYEL, 20.000— Ingíêa
14.300. De apartamento. Pr-aç* t| .:.-
junho n.» 408. térreo.

ÇOHPR01 PUNO
Juslo valor - Tel. 52-2776

COMPRO
1 PIANO - Tel. 57 4398

, ÇOMPRA-SE moinho dT bolai, pro-
)di>çio ao .toneladas dtArta. tel;......J8-«703. ptt** arolw., à »Wa . a prato. tr. Ki*,ut *-.i%T, ,

rios, «alas e
4»-«»7.

Diversos
PINTURAS dc apart.
mentos griti* Lamor'
Toe. Teif. ÍJ-n».

e caias crta-
/. UMA —

PROJCTOS. i!-^jisçô»«.
pUrüss país J»rJ?, sssr.
quítet«/a. ttl: «-J74» ar

€ARAMELO§"TOFFEE"

decoraçôe»

nun!

13»»1 «

Sala Tipo Francês em Peroba

Y*B4*at*t si.il mi«TBiasi -HOSf*. em

r*m.mrossK ~- m* » s*« ****** —
irnco meu tricrone mnal»*n «b **-cr:t«io Bo centra Jlí» ,x-r teíefüa»cfnfro «Io Hak) Carta» pe-a a»~iSi bm poruria ttx;t joraal.um wm w * ¦ ¦ ... ,.,, ¦i,-i-1i-u-u-i."wnrLnruiirunjw*ui-it,

»'tfeit» eMaé*. tijw u^, f Sochs-Rèpresenis.

ÚLCERAS E VARÉZES DÀS PERNÂS~

»»ts fa»ritaçAs tt ********* *m latas up* wm«. «d» ««» »\*t*àx \L„ Ar^. Vai.t»«_»««!«a>. lirrHi; > «urresu» i PALACETE JACARCAGÜA. ptõ-
PUtÇO nr OCAMAÔ COS* CK*?0»SÍ FAriUDADO. £*•££ ^'H kI^^tJ^

****** ** rAWItÍA FMRAM — C*t»a listai li — TAITI*rt {* Rort« - «-I«TI
*m****m*mmllmm*1r*i^m**^*,**A.*,m*mm,mm.* »^»-,» »^.^.-^n^|-|^|*|^^^^r^||nj^J^ni<^_^nj^n

BARCO ! í^ksoítacôü pau mm
Pt*s» S aílf^-w^Si^ »««* mmtmt. rt*m »* 8*.;=f *»•*(«• *•» SSUL. *m*m
C». ttaufofo <««» Mtt«r' .Atora ¦**<•*» íti&e* t*m*.*-wi*imit SK» * zT*- **t***t&UiS*i, patm * sei tt*-

Cr$ 15.000,

%*n m à~ awKi tx jFei*.
*-.:¦

Kattm
*******

mu mu
pwkmks

Bufet-bar, Mesas consolo e 4 cadeiras estofadas em córesPeças mfcni — FACILITAMOS O PAGAMENTO
AntM d* comprar wvt mõvtit f«ç*-ne>« uma vttrta

RUA FREI CANECA, 9 E 11
k M-a.-i» Ium ni

PIANOS
Ooi m», Sai et __SS_W"""' — -amW
TiüiTi 'imrrJmÈmm WÊWM B¦¦7\ iíT

A vi sia « O
longo prazo

^M* t%**rmriASA I
Rua Riarhorto. 9^ |

¦¦ ¦ "SI  t^..,,...^.

COMPRO
*dm*~ **"*** ~ím»*n

*^^rtftnliH l m -A.*^^. . ^^ . ^ X..X X A.X
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IH V CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1960

E M PREGOS
Cndcrnt

rviECISA-SE tiniu bon empregada dare»|ion«obllltl«tle pj indo o itrvlço dc
Umt itnhon eMrnngelrn «lc «Ho tra-
to, Trazer refurínrln*, Rtiii dn OI*'-riu, mo, npio. (102,
MECÂNICO -r De_ò>o Diesel,
Precisa-se com mais dc 2 anos ile
carteira asslnnda, que entenda tlc
F.N.M., SKANIA, MERCEDEg.
Favor nâo se apresentar quem
não estiver em condições. Tratar
com o gerente. Estaçáo Bento Ri-
beiro, Rua Carolina Machado,
1840,

DIVERSOS

JTtOCUHA-SE uma especialista cm
mnqullagem podendo dar nula em
grupo ou individual» para trab.illiarem Instituto de tratamento de .bel*-
ia. Cnrta para portaria deste Jor-na' n° 111» Ag. Copacabana.
PROCURA-SE uma boa massagistacom .referencias diploma para ira-b.ilhar cm Instituto de tratamentodc beleza — Carta parn portaria do
jornal n° 4150 Ag, Copacabana. ,
MOÇA — Precisa-se de boa npre*-tentação instruída c lína ediicacán,
para consultório medico no horáriooe 13 ai 10 horas. Tratar hoje, naAv. Marechal Floriano, 211) sob., das11 ás 16 hs. e amanhS na rua Ou-Vidor, 183 sala 209, das 9 As 11 hs.
PHKCI8A-8E uma empregada por ho-rn das 7 ás 15 hora-, competente ccom referencia-. Rua da Olórla 190.apto. C02.

PRECISA-SE de bon empregada, tlc
preferencia português, qm- saibaCOZINHA o trivial fino, e também
Invnr t pastar, parn muni estrangel-ro sem II lhos. Ordenado Cr? 9.000,00,Dormida no emprego. Exige-se ref»-rências. Hua fiou™ Lima 338 apto.701 Copacabana. Tratar na parle damnnli,".
OEHBNTE PARA CLUBE — Predita.se ria um competente e com multa
pttUlcn que poisa dar' boas -referên-
fias; cargo vago. Cartas pnra a por-tarla ritVte Jornnl, Indicando preten-çfJeii para n" 1C204,

Cozinheiras 52

PRECISA-SE de cozinheira, Telefoni
S7-658I, Leme,

COZINHEIRA - Precisa-se d> uma,com rlíorêncla», pnrn o trivial fino.Pngnte bem. — Tratar p-lo lelefone20-03.11. Run. Fonte da Saudnde, 122Lagoa.

CiEHENTE DE MAQAZIN Comple-to maga/In, com ' todos os artigos,
precisa de gerente, com funções dcd.recito, com capacidade anterior-
mente comprovada. Inclusive ener-
Ria. Contato Inicial pelo tel: 49-080(1com Dona VANDA.
OFERECF-SK -¦ Passailclra, 3 dias. nasemann. Tc. 47-1289.
l*i,,**iiir*íVSi**>«i**it-*,N«i****i*A*i*S«*N^(^^

Emp. Domésticos ni<
JARDINEIRO — FAXINEIRO casado
procura-se para pequeno o<i"lelo. Or.
tlcnado c apartamento pnra viver. So-
mente com carteira e referências, Tc-
lefone 26-12'«S.
PRECISA-SE parn pequena fnmllla es-
trangelra umn boa empieguda paracozinhar, lavar e pr.3ifit, ótimo or-
denado. Exige-se refertnclna. Rua
Souza Lima 234. ap. 501. Copacabnnn

ENGENHEIRO CIVIL
formado há 8 anos, com prática dc indústria metalúrgica especlall-zano tm Industria de alumínio prorura roloracAo rnmpativel com osseus conhecimentos e nnde sc Julgue remunerado convenientemente, dandoas inrnrmaçftes necessárias da sua conduta e do seu caráter. Cartas paraeste Jornal sob n, 10026. 1qO'6 55

netiulred immedlately
SECRÊTAHY
Secretary capable of translations — Por-

COZINHEIRA i Píeclsa-se que sal-bn cozinhar bem, trivinl fino e vq-rindo, pnra 3 pessoas, Paga-se bemSouza Lima, 63, apto. ,902.

PRECISA-SE boa cozlnhfirt* òrderia-
do Cr$ 3,000,00, Nilo trabalha tos do-mingos. r; Gen. Gllcérlo, 415, apto.103.

ARRIJMaDEIRA — Precisa-™
de arrumadeira para casa de altotratamento, competente, educada,sossegada, e| mais de .15 anos, dor.mlndo no emprego « dando ótl-SS^^n^ir-JÍ'^.'W¦ W-1-""»"» '"' ¦¦•'il"'-';- <¦ ti.imi.. ..li-Mtiencm dc íainilln dc tratamento no mas referiWln- **• „„,k,,ií„ „,,„Jnrdlm Gái-ci que salb« cozinhar i* rcu-lc"c"''*•*- netessarlo que

bem, trlvi.-il c vnrlndc"forno" e fí ¦aLb!„°?-,e,rlr **»¦.«-«¦•» P»™
g.1o. Exlr,cm-se bons refercnbln» e pn-1 substituir o copeiro nas folgas.
ga-se bem. Telefonar sexta-feira ou; Trntaw*- a Rua Prudente dc Morals, 765, das 10 às 14 horas.a partir dc segundn-feira para41.001.1, ramal 37, parn mnrear cnI revista.

PRECISA-SE «le uma empregnda quesaiba cozinhar t. demais serviços, pc-dc-íè referência, paga-ee bem. Tra-lar à Rua Livreiro Francisco Alves,19-A — TIJuca. .

COZINHEIRA — Precisa-se deurna competente p| pequena fa-•mija de tratamento de 4 pessoas.Não lava não passa. Dorme noemprego. Apresentar-se pessoal-mente, 262, Av. Copacabana, apt.7. Tcl. 37-6290. Paga-se CrS5.000,00, quem estiver em con-dições.

- S 1^ 7„,f ben<?°- COStum ^''ECISA-SE de babá para criança
«nhnr» ?* ?"° •r1a,*,n,':mo Procura rie 1 nno. Ê necessário referência" c
26 1210 

'"^ educn>'-0- Telefonar prática. Rua República do Peru 31au-  i— Copacabana,

PRECISA-SE - Cozinheira deforno e fojfão para familia de
.lai.nen(D* Exiee-sc referencias.Ay. Delfim Moreira. 830, apt. 401,Leblon. Tcl. 27-1402.
COZINHEIRA — Precisa-se dcuma boa cozinheira e que durmano emprego. Paga-se muito bem.Tratar i Rua Paula Freitas, 61,apt. 301, Copacabana.

—,.......,.,..,,, „,„lt,r _ .-,,., ,,.,.,,•, i.ij>.11>i<- oi transiations — Por-
i«*i i? l;?»'"h and' vice-versa- — Must have fast speed ln both typlngana ihorUiiuid •-- Srvrral yrars experlence deslrcable and english mustbe perfect — Telephnne 42-6033, ramal «3 for appolnlment. 11087 55

VÁLVULAS DE RÁBIÕ~
Encarregado dc produção para fabricação dc válvulas

dc rádio. Indispensável conhecimento de inglês c expe-
riência no rnmo. Cartns ao ii.° 7407 da redação dêste
Jornnl. 7407 55

Auxiliar de Escritório
MOÇAS

Para trabalharem no Centro, ou em Caxias/
ótimas dactilógrafas com boa base de instrução.
Exigem-se reterências. Apresentar-se à Estrada
Vicente de Carvalho, 730. 79607 55

VÈNMDÜRÊS-
rrocura-se especializados' em vendas dc fios e cabos elétricos, com'

freguesia Já formada, para* venda cm atacado, somente pessoas com
bo» apresentado. Informac('ies mais amplas na Rua i-'rcl Caneca, 41.

" 7458 55

OFEREÇO — Otlma cozinheira .. .26-7204 - Ag. CERES.COPEIRO — Precisa-se dc um
que seja competente e dê boasr:fcrcnclas. Tels.: 37-7433 e3 --7259. 79946 53

Arrumadeiras 53
COPEIRO — Para casa de aliotratamento, prectsa-se de copeiromaior de 35 anos, de alta classe,

vinFrüTiTãv iT~ -/;-' ««vindo perfeitamente à france-1 KhU&A-SE — De arrumadeira sa, que de boas referencias de ca-para casa de alto tratamento, sas de família. Paga-se bem e as-
LXl^".sc.íeíc,r,e,nclas* Rua Icatú.jsejrura-se excelente tratamento,96* Tcl* 46-3713. cxlelndose todos os documentos
arrumadeira - copfira ?Z' "e«ssal20S* Tr*»$?'* pcssoalmcnle
sal «tr.ngeiro. «.Tí^Sj Lt , ToM'8""' 2"' W
Educada, com prática. Par«-*e bem 2.1"??*-?/-1-009*
Boas ucomod.-icôc*. Exige-se rcle-renelas. Praça Atahualpa, 60- (casa)Leblon. Telefone 27-0l),"G.

BABA — PrtcUa-it da uma per
folia da prcferêncl- porlutjuêia,
para tomar conta d» 3 crianças di
5 anot, 4 «nos • 9 meses d* Idade.
Exige.tt referências do emprego
em que tenha trabalhado como ba-
bi. Aceita-se, somente, uma eom
multa pratica t que «ei» aittada t
carinhosa. Paga-se CrS i.000,00.
Tratir dai 8,30 is 11,30 • dt 13 ii
IS hi., i Rua Santa Luzia, 685, 10?
andar.

BABA — Prtcloa-se
47-5834.

com rtíerf-ncla»

ARRUMADEIRA - IAVADEIRA
Precisa-se de uma A Ru» I.eAncloCorrf-a. 291 -- Leblon. Nfio se trata pe-lo telefone, Paga.se bem. 15008 55

FAXINEIRO
Preclsa-ie de um faxineiro para ser-viçoí doméatlcoa, paga-ie bem. Tra-tar a Rua LeAnclo Correi», 291. Le-blon. NSo se trata pelo telefone.

15M9 55

Ií

CORRETORES
Parn griindc loteamento ótimn
localização, ,"ltf minutos dn
Pça-. Mauá.Bon comissão e
njudn tle custo; transporte;
bons carteiras facilmente ren-
lizndn; Inf. com Sr. Miguel.
Av. Rio Branco, n.° 10G/108
— S/1712 — T;cl. 42-0471. —
CENTRO. Nfio c preciso ter
experiência. 7443 55

Ámas-Governantas 54

Desenhista de Propaganda
Procura-se, tom alguma experiência de agência, para

meio expediente, ou integral, a combinar. Tratar diàriamen-
fe das 8 às 9, e das 18 hs. em diante a Rua Santa Luzia,
799 - 2.°-G. 203. 7353 55

BOY - NITERÓI
Para loja de grande movimento, necessitamos

de menor de boa aparência com conhecimentos
de dactilogratia — Apresentar-se à Estrada
Vicente de Carvalho, 730. 79607 55

GERENTE TÉCNICO-TEXTIL
Profissional formado, dispondo de ótimas referenciai. • com t-ramlrIroc.nio na Indústria têxtil dc aljodAo e no comércio de máquina, tèv-tels cm ceral, falando diversos Idiomas, encontra-.e dliponivel paraocupar posição de responsabilidade. Oferta, por gentil» sob n 8478parada portaria dêste jornal. 847855

AüirATLfMMÍDÃDE
Precisa-se dc moça para trabalhar em importante firma importadorae exportadora, tom capacidade comprovada. Pata-se bem. Cartas paraa Caixa Postal n. 2944 com ••currlculum vitae". i0]0i 55

OPERADORAS DE MÁQUINAS
DE CONTARILIDADE

Olivetti Industrial S/A
Indústria e Comércio de Máquinas para Escritório

Está ampliando o seu Departamento de Vendas de Máqui-
nas de Contabilidade e precisa de OPERADORAS para de-
monstraçâo das suas máquinas junto à clientela. As can-.
didatas deverão ter, no máximo,.25 anos de idade, boa
apresentação, elevado senso de responsabilidade. Exige-se
Curso Ginasial ou técnico de Contabilidade, no mínimo. De-
verão passar 2 meses em São Paulo para um Curso de
Preparação. Salário'a partir de CrS 12.000,00 com possi-bilidade de um rápido aumento de. acordo com o bom de-
sempenho da função. Apresentar-se à Avenida General Jus-
to, 335 — 7.° andar para entendimentos pessoais com o
Diretor. Telefone 22-7757. 79620 55

Olivetti industrial s.a.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO

UMA OCASIÃO PARA VOCÊ!
Vendedores na maior indústria brasileira de máquinas

para escritorio.com salário fixo, mais prêmios de vendas.

UM FUTURO PARA VOCÊ!
Uma profissão moderna, e dinâmica com a OLIVETTI.

VOCÊ ESTA INTERESSADO ?
Se tem de 20 a 30 anos de idade; se tem boa apresen-

tação para vendas, curso universitário ou diploma de escola
média (clássico, científico, normal ou contabilidade) -—
apresente-se dias 26 e 27 de abril, das 10 às 17 horas, tra-
zendo carta manuscrita mencionando dados pessoais (idade,
estado civil, instrução, empregos anteriores, fontes de refe-
rências, etc.) acompanhada de 3 fotografias 3x4, recentes!

Remuneração na base de ordenado fixo, mais prêmiosde venda. Curso preparatório, em São, Paulo, remunerado
com reembolso de despesas de estada, a partir de 9 de maio
de 1960.

* 
- ¦ ¦ ¦ *

OLIVETTI INDUSTRIAL S. A. - Filial do Rio de Janeiro
AVENIDA GENERAL JUSTO, 335 - 7.° ANDAR

81740 55

Agência de Publicidade
precisa de recepcionistas, de boa apresentação
e instrução média. Procurar o sr. Maria, à Av.
N. S. de Fátima, 22 - 3.° andar. 79832 55

SECRETÁRIA
(Bilingüe)

Companhia aceita candidata estenodac-
tilógrafa com perfeito conhecimento do ver-
náculo e de inglês. Ofertas para Caixa Postal
n.° 5250, indicando antecedentes e salário
desejado.

ASSISTENTE
DE VENDAS

Cia. dc renome mundial procura jovem — Idade
máxima: 32 anos, com experiência comercial cm vendas,
com noções fortes de inglês, para cargo de futuro —
"ASSISTENTE DE SEÇÃO DE VENDAS". Cartas para
a portaria dêste jornal sob o n.° 10202, acompanhando 1
fotografia c "curriculum-vitae", não se aceitam cartas
dactilografadas. 10202 55

10122 55

'

TRIBUNAIS SUPERIORES
BRASÍLIA

Advogados, ora or-ani/amlo escritório especial, a ser mantido cmBrasília, para acompanhamento de processos bem como InterposicAne Mistcntaçln oral de recursos perante os Egrégios S.T.F e T.F Kaceitam contratos de grandes Companhias do Rio. Sio Paulo e Niterói.Dr. Í-UO MONNKRAT SOLON BE PONTES.Entrevistas marcadas pelos telefones Rio — '2-3*)3 idas 14 a.iIT horas) e NITERÓI — 3634 (das 8 às 10 horas).
746» .VI

Importante firma de comércio internado-
nal, no centro da cidade, procura

ESTENO-DACTILÓGRAFA
jovem, perfeita em português e com conheci-
mentos em alemão, como assistente da secre-
tária da gerência. Sábado livre. *— Respostas
para 29985. 29935 55

.- :'l ''r |"V 
"1 -I "1 "fí.

CONTADOR
CrS 30.000,00 à CrS 40.000,00

: t 
'

Conceituado firma dc engenharia, localizada no
Centro desta cidade, procura um contador formado dc
aproximadamente 30 anos dc idade, com prática cm
contabilidade dc firmas dc engenharia de tamanho médio,
c boas qualidades dc comando c direção do pessoal.

Apresentação a partir dc amanhã à Rua Sotcro dos
Reis. 1-A, 3.° andar — Praça da Bandeira (ponto final
dos lotações Francisco dc Sá-Lcblon). 11109 55.^^^_^^ M

s.a.O IÍ V e 11Í industrial
Indústria ç Comércio de Máquinas para E**critòr]*>

A MAIOR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO
ESTÁ AMPLIANDO O SEU

Departamento de Vendas de Máquinas de Contabilidade
Profissão de futuro, dinâmica e moderna, com elevada retribuição de ordenado

fixo mais prêmios de vendas. Serão considerados exclusivamente jovens de 20 a 30 anos,
ae Dôã aparência, inteligência ê dinamismo, contadores formados ou com estudos univer-
sitários de ciências econômicas e profundos conhecimentos de contabilidade —
Apresentar-se com carta detalhada e 2 fotografias 3x4, à

OLIVETTI INDUSTRIAL S.A.
AV. GENERAL JUSTO, 335 -- 7.° andar -- das 10 às 17 horas, dias 26 e 27 de abril de 1960.
Curso Preparotório, em Sâo Paulo, remvmenido com reembolso de despesas de estada, a
partir de 9 de maio de 1960. 79$]g 55

ELEMENTOS DE EXPERIÊNCIA
NO RAMO DE

UTILIDADES DOMÉSTICAS
; (Vendas e Propaganda)

Grande organização do ramo de utilidades domésticas, com distribuição em
todo o Brasil e renome internacional, procura profissionais de categoria para ocupar
lugares de responsabilidade nos setores de vendas e propaganda:

GERENTE DE VENDAS (Rio ou S. PaiÜo)
Experimentado em vendas de. artigos eletro-domésticos, conhecido e

ambientado entre os varejistas especializados do Rio e zonas limítrofes. Precisa
ter, igualmente, prática em orientação do trabalho de vendedores e administra-
ção dos serviços de escritório.

ASSISTENTE DA GERÊNCIA DE PROPAGANDA
(S. Paulo)

Elemento de experiência comprovada, de preferência que já tenha
exercido posição de chefia em organização do ramo de utilidades domésticas,
e capaz de iniciativa própria na execução de programas publicitários e'
promocionais. •

SUPERVISOR DE CURSO DE VENDAS (S. Paulo)
Profissional efetivamente habilitado no varejo, apto a organizar, porcompilação, adaptação ou iniciativa pessoal, cursos práticos de vendas — e

ministrá-los com desenvoltura e rendimento. Exercerá essa atividade junto às
grandes lojas de todo o país,

VENDEDORES PRACISTAS E/OU VIAJANTES
Para ampliação do quadro, queremos admitir profissionais de categoria,

afeitos à venda de utilidades eletro-domesticas. Zonas disponíveis: Praças do
Rio, Espírito Santo, São Paulo e Sul de Minas — possibilidades também paraNorte do Brasil (favor mencionar preferência).

Cartas com todas as referências poro 
"Elementos de Experiência'

Postal 2455 — São Paulo. Assegura-se total sigilo.
Caixa

61*29 SS
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Agressões e erros
na última rodada

'( 
Pelo menos com duas irregularidades de vulto, foi ren-

li/itdii a terceira rodada pelo campeonato da categoria
principal, onde o jogo Carioca x Fluminense foi interrom-
pido devido a tentativas c agressões ao árbitro Enio Ma-
zoni (lxl era a contagem e faltam dez minutos) quc tevo
de ser protegido por reforço policial para se ausentar do
recinto; e o encontro entre Flamengo x P. Mattos deverá
ser anulado, por ter o Flamengo feito 6 (seis) substitui-
ções, ferindo frontulmcntc o que preceituam as regras de
!•'. de Salão. Neste jogo, venceu o Flamengo por 7x3.

FLAMENGO X P. MATTOS

Êste jogo, ao qual assisti-
mos, teve do tudo. De bom

¦c de mal, como atrativos à
parte. O Flamengo, jogando
.com mais velocidade, conse-
jiuiu surpreender o P, Mat-
tos, credenciado que vinha,
depois de abatei* o Carioca
E.C. por 5x0. Chegou a as-
sinalar, no primeiro tempo,
3 tentos contra nenhum de
seu adversário. O P. Mattos,
por seu turno, não concluía
as Jogadas, deixando de arre-
matar, daí se explicando o
placar mudo. Na segunda
etapa, o jogo teve mais im-
petuosidade por parte de am-
bos os eontendores, sendo
que o P. Mattos, se bem que
notássemos alguma melhoria
no que se refere ao jogo vio-
lento, não deixou de demons-
trar, com a intenção do go-
leiro Antônio, de agredir o
jogador Betinho do 

'Flamen-
co, necessitar ainda de me-

lhor "lapidação" nas atitu-
des na quadra. Assinalando
o P. Mattos 3 tentos, e redu-

, zindo a diferença, ao mini-
mo, o Flamengo fêz substi-'tuições e conseguiu dilatar,
distanciando-se no marcador,
com a obtenção de mais 4
tentos. Mas, a certeza da vi-
tória, parece ter embriagado
a direção rubronegra que, fa-
zendo substituições sucessi-'vas. chegou a ultrapassar o

.límlte permitido nas regras.
Nos minutos finais, o P.

i Mattos pressionou, mas não
conseguiu aumentar e p jogo•'terminou com a vitória do
Flamengo por 7x3.

Imediatamente após o tér-
¦ mino do jogo, o P. Mattos
; dirigiu-se à mesa de contro-
le e solicitou do juiz Nelson

' Silva, que teve boa atuação,
declinasse na súmula que se-
ria, dentro do prazo, apre-

isentado um protesto à Fe-
deração, e claro' está quc- se
referiam ao excesso de subs-'

,tituições.
Além desta anormalidade!

[os jogadores Betinho do Fia-
mengo o Ruy do P. Mattos,

(foram desclassificados com o
limite de faltas.

... As equipes que atuaram — '
P. Mattos: Antônio; Benito;
Hugo (Vicenío); Mário; Ruy
(Hugo). Flamengo.* Zanoni
(Calil); Leite (Carlos); Be-
tinho (Rasputin); Russo
(Rasputln); Rasputin (Arú),
entrando Ney no lugar de
Rasputin novamente (seissubstituições).

Os tentos*1 -Assinalaram pa-ra o Flamengo, Russo (4),
Rasputin (2), Arú (1). —
P. Mattos: Mário (1), Hugo
(1) e Betinho (contra).

Ronda: CrS 180,00.
Árbitro: Nelson Silva. —

Fiscais: Walkirio Fernandes
e Fausto Oliveira. — Ano-
tador: Maurício Conceição,'

ACONTECIMENTOS
EXTRA-PROGRAMA

Dissemos acima que muita
coisa extra havia acontecido
durante o jogo Flamengo x
P. Mattos. Nao iremos co-
mentá-las, por falta estrita-
mente de espaço. Apenas
enumeraremos:

a) Muito embora mais de
40 pessoas tivessem ingresso
nas arquibancadas, a renda
foi de apenas CrS 180,00; b)
depois de muito tempo, o gi-násio íoi. cedido ao F. de
Snloo do Flamengo; c) o fis-
cal Altamiro estava sem uni-
forme e ainda nfio tem con-
dição para influir; d) a bola
de jogo não foi nenhuma das
aprovadas oficialmente peloD.T. da CBD; c) o Flamen-
go fèz G substituições; o Fia-
mengo que nunca teve torci-
da, ontem quando polo pri-meira vez se manifestou, o
diretor Oscar de Britto re-
preendeu-a (deve ter sido o
hábito); f) o fiscal Evandro
Machado não compareceu; g)lião houve policiamento.
OS DEMAIS RESULTADOS

Carioca .t Fluminense —
Jflgo nio concluído, devido à
agressão do árbitro ftnio Ma-
ronl, registrava o resultado

Íiarelal 
de empate em 1 ten-

o. Restam 10 minutos de
Jogo. Nos juvenis, venceu o 

'
Fluminense por 3x0.

Anirric» 4 X o MíixutII —
Juv. America 4x1,

Grajaú 3x1 Uruguai —•
Juv. Uruguai 1x0.

ímprHní 4x0 Piiarc. —
Juv. Pilares 3x1.

Vasco üa Gama 7 x 6 S.
Cristóvão — Juv." Vasco 3x0.

A. A. Jacaré 1 x 4 Jcquiá
Juv. Jequiá 2x*0.

SG Esportivo 1 x 7 GREIP
Juv. GRÉIP 4x2.

NOTAS E COMENTÁRIOS

No jogo em, que o Grajaú
venceu o Uruguai, Miltinho,
ex-defensor do Madureira
T.C, agora no Clube de
Meleu, assinalou na estréia
dois dos 3 tentos para seu
quadro..

* *
Gostamos de ver que o

Flamengo já está .ensaiando
melhor atenção ao F. de Sa-
lão, com o Ginásio demarca-
do c apto para o jogo. Tam-
bém os atletas do clube da
Gávea se apresentaram com
novos calçados.

Não gostamos de ver o sr,
Domingos de Almeida Pires,
servindo dc "testa de ferro"
no banco de reservas do F)*i-
mengòV no jogo frente ao P.'
Mattos. _• um elemento quedesconhece completamente o
F. de Salão e teve grande
parte na falha do Flamengo
em fazer seis substituições.
E-. faria a sétima, se não fós-
se a mesa, observada pela
nossa reportagem.

Paira, ainda, uma dúvida
auanto à denominação da en-
tidade que dirige o F. de
Salão, devido à criação do
Estado da Guanabara. Para
uns será FGFS (Guanabari-
na) e para outros FCFS (ca-
rioca). Preferimos a primei-
ra, porque Carioca sempre
íol a. denominação , dada, ex-
tra-oficialmente, e ela sem-
pre foi "metropolitana".

* *
Hoje não haverá expedien-

le na Federação, pelo feria-
dò e comemoração dô "nasci-
mento" duplo do Estado' da
Guanabara e da Capital Bra-
silia.

Futebol pelo Mundo
O acontecimento de maior

Importância de sábado foi o
encerramento do Campeonato
inter-británlco que, nesta sua
64.n disputa acabou assinalan-
do uma triplica vitória de Es-
cócia, Inglaterra e Pais de
Gales, todos com 4 pontos ga-
nhos, enquanto a Irlanda do
Norte detém a lanttyna sem
ao menos ter conseguido um
emapte. Sábado cm Glasgon,
a Escócia liderara o marcador
na etapa Inicial com um tento
de seu ponta direita Laggatt
aos 16', mas na fase final um
penal, bem cobrado pelo meia
inglês Chralton aos 6', equili-
brava novamente a sorte da
peleja que conservava o equi-
líbrlo no marcador até o api-
to final do húngaro Sramko,
que dirigiu o encontro.

Ainda na sabatina foi dispa-
tada a 37.n rodada do cam-
peonato inglês, desfalcado sò-
mente do encontro Wolver-
hampton, x West Ham, que foi
adiado para outra oportuni-
dade, e fornecendo a grande
surpresa da derrota do líder
Tottenham (2x1) contra o
Everton, o quc permitiu ao
Wolverhampton, mesmo sem
atuar, assumir a liderança,
pois conta com 47 pontos como
o Tottenham, mas disputou um
jogo a menos. Com dois jo-
gos a menos está em terceiro
lugar o Burnley (43 pontos),
que sábado venceu (1x0) o
Nottinham, e a luta pelo títu-
lo parece cada vez mais .in-
decisa, não devendo contudo
interessar senão os três pri-
meiros, isto é Nolverhampton,
Tottenham e Burnley. Nos úl-
timos lugares a situação do
Luton, isolado na posição der-
radeira com 25 pontos e do
Leeds, penúltimo com 27, pa-
rece das mais difíceis, embo-
ra Manchester City e Birmin-
gham, ambos com 31, não es-
tejam absolutamente a salvo.

No domingo foram levados
a efeito dois jogos contando
pelas eliminatórias do Tor-
neio Olímpico e ambos apre-
isentaram resultados inespe-
rados, com a vitória (5x3)
do Luxemburgo frente à Fran-
ça, e de Israel (2x1) contra
a Iugoslávia. Êste último re-
sultado, notadamente, não es-
tava nas cogitações de nin-
guém, pois a Iugoslávia,
atuando em seu campo, era
considerada franca favorita;
com essa derrota, sua posição
ficou na dependência do en-
contro derradeiro que a oporá,
em. Atenas, à. Grécia e no qual
deverá vencer para não ser
sumariamente eliminada, en-
quano a posição da França é
mais cômoda, pois ser-lhe-à
suficiente derrotar a Suíça, na
última peleja, para. classifi-
car-sc.

Em Portugal a ll.a rodada
do returno decidiu prática-
mente' o título de campeão em
favor do Benfica que derrotou,

Coríntians hoje à tarde
na capital jnineiraj |

BELO HORIZONTE, 20 —
O dia do amanhã, será de
grande movimentação nesta
capital, com a primeira apre-
sentação, rio Estádio Indepen-
dência, da equipe de profissio-
nais do Esporte Clube Corin-
tians Paulista, que terá como
adversário, o onze do Améri-
ca, ¦ .vlce-caroepfio de Mina-:.
A presença do' grêmio do Par-
que São Jorge nesta cidade,
constitui motivo de atra-
ção, mormente sabendo-se
que, em seus últimos compro-
missos I do Torneio Rio-São
Paulo, não perdeu nenhum
jogo, mantondo-se invicta há
cinco partidas. Por outro lado,
a presença do arqueiro cam-
peão mundial. Gilmar, que es-
tava ameaçada, está assegura-
da.

PROVÁVEIS QUADROS

Os "americanos" estão sem
problemas, enquanto que o
técnico Alfredo Ramos coloca-
rá em ação, sua força máxi-
ma. Eis, portanto, os prova-
veis conjuntos: . .*.,

CORÍNTIANS ¦'_- | Gilmar;
Egidio, Olavo e Oréco; Bene-
dito e Ary; Lanzoninho, Joa-
quinzinho, Higino, Rafael e
Zague.

AMÉRICA — Valdo; Fanto-
nl e Roberto; Toledo, Rubens
Bimba e Gilson; Robson, Ca-
peta, Vadinho, Zuca e Ari. A
delegação do Coríntians che-
gara amanhã, por via aérea,
preliando no domingo, com o
Atlético Mineiro. (SP.)

PRÓXIMOS JOGOS
DO CERTAME BAIANO

SALVADOR 20 — Esta
semana, teremos mais três en-
contros em prosseguimento ao
terceiro turno do campeonato
baiano, sendo dois sem gran-
de importância para as prin-
cipnis colocações, enquanto
que um deles, o da dominguei-
ra. reunindo Ipiranga e Ga-
licia, reveste-sc de maior real-
ce, em vista de ambos ainda
se encontrarem no páreo, para
a conquista do titulo máximo
da jornada final da compeli-
ção da Boa Terra. A Federa-
ção local já tomou as prnvl-
dências para os encontros.

BOTAFOGO, X
FLUMINENSE

Amanhã it tarde, aprovei-' .ini,* o feriado, estarão pre-
Fonte Nova. asliando

equipes do Botafogo e .do Flu-
minense, que estão* em igual-
dade de condições, na tabela,
porém ambos sem chance pa-ra o cétro. O juiz será Clina-
mute Vieira França.

SAO CRISTÓVÃO X
GUARANI

Na sabatina, teremos o co-
tejo entre São Cristóvão e
Guarani, quc também nfio in-
teressa. pois ambos já estão
fora de cogitações. Mário
Monteiro será o árbitro.

. IPIRANGA X GALIC1A

Finalmente, domingo, com a
direção de Cavalcanti de 8ri-
to. será n confronto cnírj Ipi-
ranga e Galicia, que prometebom desenrolar. (SP.)

mais claramente do quc o es-
core Indica (4x3) o Sporting
no grande clássico disputado
no estádio da Luz. Dois tentos
iniciais do ponta direita Jcsé
Augusto aos 2, e do ponta cs-
querda Cavem aos í», deram
logo ao' Benfica uma maior
tranqüilidade que o tento ini-
ciai do Sporting, assinalado
pelo ponteiro esquerdo Semi-
nárlo aos 18', nãc conseguiu
quebrar. Na etapa drrradeira
err o Benfica, de pnaal aos 6',
a marcar o quarto tento porintermédio novamente de José
Augusto c dal j>ara frente li-
mitar-_e a controlar a peleja,/sendo surpreendido por dois
tentos seguidos do .Sporting,
aos 37' com o meia direita
Monteiro e aos 39' com o be-
que central Lúcio, mas reto-
mando logo o controle' das
ações. Assim mais uma vez o
Sporting não conseguiu vito-
riar-se no estádio da Luz, nas
sete pelejas do campeonato ali
realizadas, tendo sido derrota-
do cinco vezes e conseguido
apenas dois empates. Faltando
apenas duas rodadas ao tér-
mino do certame, parece cer-
ta a vitória final do Benfica,
enquanto o Sporting terá quecontentar-se com a segunda
colocação, pois é muito difícil
acreditar que a atual vanta--gem de três pontos venha a
ser desfeita nos dois jogosrestantes que oporão o Beníi-
ca ao Atlético e ao Belenenses.

Também na'Itália o certa-
me indicou, de forma clara, o
líder Juventus o mais sério
candidato ao titulo, pois sua
vantagem é agora de 3 pontossobre a Fiorentina e de 5 sò-
bre o Milan. Com efeito à vi-
tória do Juventus frente ao
Genna, por uma contagem até
demasiada severa (6x2); cor-
respondeu um empate (0x0)da Fiorentina írente ao mo-
desto Lanarossi, quando a au-
sência forçada de três titula-
res se fêz sentir de forma su-
perior ao esperado, e uma sur-
preendente derrota (3x0) do
Milan em Bari, contra a mo-
desta equipe local. Encerrada,
ao menos por enquanto, a luta
pelo primeiro lugar, continua
acirrada a disputa para fugir
a segunda divisão, à qual jã
parece condenado o "lanterna"
Genna, enquanto a situação de
Alessandria e Palermó é das
mais delicadas.

Na França a rodada não
ofereceu novidades em relação
aos primeiros lugares, com o
Reims amplamente vitorioso
(3x1) em Sedan e o Nimes
superando (2x0) o Limages,
o que deixa ainda indecisa a
luta pelo titulo entre o líder
Reims, que tem 49 pontos, e o
vice-líder Nimes que" possui48. Em.terceira posição estão
emptados o Racing, que não
conseguiu .- vitoriar-se (lxl)frente ao Stade Français, e o
Toulouse, brilhante vencedor
(5x3) em Bordeaux.

Na Espanha o líder Barce-
lona derrotou com extrema
dificuldade, único tento assi-
nalado aos 37' da etapa final
seu rival citadino do Espanol
a assegurar sua continuação
no primeiro lugar, com quase
absolutas probabilidades de
conquistar o título.. Com os ,
mesmos 44 pontos do Barcela-
na está também o Real Ma-
dri, que goleou facilmente
(4x0) o Real Sociedade, com
três tentos de Pepillo e um
de Puskas, mas relegado ao
segundo lugar em virtude de
seu "goal-avarage" nltidamen-
te inferior que não poderá
certamente melhorar na últi-
ma rodada em programa para
domingo. Assim campeão o
Barcelona, vice-campeáo o
Real Madri e terceiro coloca-
do Atlético Bilbao, a luta diz
ainda respeito à quarta colo-
cação, ocupada atualmente
polo Sevilla com um ponto de
vantagem sobre o Atlético Ma-
dri e o Bétis.

Na Bélgica a rodada de do-
rmingo ofereceu ao campeão
Anderlecht a possibilidade de
alcançar a vice-liderança, ao
vencer amplamente (4x1) o
líder Lierse, cuja equipe pa-
rece ressentir-se dos esforços
até aqui desenvolvidos. A li-
derança do Lierse, com 36
pontos, é portanto agora di-
retamente ameaçada pelo An-
derlecht que alcançou 34 e nas
duas rodadas derradeiras mui-

GRÊMIO x INTERNACIONAL
HOJE, EM PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, 20 — O
público gaúcho terá oportuni-
dade dc assistir amanhã, no
Estádio dos Eucaliptos, a sua
festa máxima, ou seja o cn-
contro entre os dois maiores
rivais, Grêmio Pôrto-Alcgrcn-
se e Esporte Clube Internado-
nal, o famoso GrexNal, quc é
o 54°. de toda a sua história.
Como das vezes anteriores,
sempre que os dois adversa-
rios se enfrentam, é grande o
entusiasmo entre os aficiona-
dos das duas poderosas forças
do associativo rio-grandense,
nunca se podendo prognosti-
car o vencedor. É certo queos gremistas, tetracampeoes
da cidade, estão cm situação
psicológica mais vantajosa,
pois tem vencido todos os seus
compromissos amistosos e li- ¦
derando, ainda, sem ponto
perdido, o certame eetadual.
enquanto .que os colorados
vçm de sucessivos revezes, em
suas recentes partidas. Mas
isso náo serve para alimentar

HOMENAGEM AO
NOVO ESTADO

REGATA
ESTA TARDE
EM RAMOS

Em homenagem à Fundação
do Estado da Guanabara, o
Departamento de Turismo
promoverá, hoje às 14 horas,
com a colaboração do Iat?
Clube de Ramos, uma- regata
de barcos à vela para todas
as classes. O certame terá
como local a enseada de
Ramos, e o vencedor, além
de vários prêmios instituídos
pelo Departamento de Turis-
mo; ganhará a Taça "Estsdo
da Guanabara". O sr. Má-
rio Saladini, diretor do refe-
rido dep£-rtsmento, dará o ti-
ro de partida.

a lógica, que não existe e nem
prevalece no Gre x Nal.

EQUIPES

Os dois treinadores, Osvaldo
Rola, do Grêmio e Tété, do
Internacional deverão colocar
em campo amanhã, para oGre x Nal, quo é uma nome-
nagem ao "grêmio do povo",que completa tempo de fun-
daçao, os seguintes quadros:

^ GRÊMIO: — Henrique; —
Orlando, Airton c Ortunho;Elton e Altlno; — JuarezGessy — Cardoso — Mil-
ton e Volnci.

INTERNACIONAL: — Sil-
veira; — Zangão, Osmar e
Louro; — Gago e Barradi-
nhas; — Osvaldinho — ivoDiogo — Paulo Vecchio —
Vilmar e Alfeu. — (SP)..

San Lorenzo
derrotou
o Bõtiia

O E. C. Bahia foi derrotado,
ontem, em Buenos Aires, pelaequipe do San Lorenzo, pelacontagem de 3 tentos a zero.
Foi o primeiro encontro entre
os clubes campeões sul-ame-
ricanos para apontar o íinalis-
ta das Américas para um con-
íronto final com o campeão
europeu. O quadro brasileiro
pareceu estranhar o ambiente
acabou se perdendo inteira-
mente em campo, constituin-
do-se em presa fácil para o
campeão argentino. Foi um
resultado justo para 0 San
Lorenzo. que, agora, precisará
apenas de um empate, no Bra-
sil, para habilitar-se para no-
vo"compromisso.

TROFÉU "LUIZ VINHAIS"
na temporada capixaba

VITÓRIA, 20 — Teremos
amanhã á tarde, no Estádio"Governador Bley", a aber-
tura oficial da temporada do
futebol capixaba do corrente
anos, com a realização do
Torneio'Início da Divisão de
Profissionais da cidade. Aliás,
o torneio esteve para nfio ser
efetivado na data prevista, em
face de uma portaria do dire-
tor do Serviço de Educação
Física, que ordenou o fecha-
mento da prinucipal praça de
esportes do Estado, até o dia
5'deçj-riaio, o que viria preju-
dicar o andamento de todas
as competições oficiais. To-
davia, aquele Departamento
voltou atrás em sua decisão,
atendendo apelos do Conselho
Arbitrai dos clubes.

HOMENAC-EM A LUIZ ,,;

VINHAIS

Ao vencedor 
' 

do Torneio,"
caberá o troféu "Luiz Vi-
nhais", como homenagem ao
saudoso desportista cebeden-
se. É a seguinte a ordem das
partidas:

Io. jogo: — Jabaquara x
Rio Branco;

2°, jogo: — Santo Antônio
x Atlético;

ta • coisa poderá ainda acon-
tecer.

Amanhã em Broxelas será
levada a efeito a quinta apre-
sentação da seleção do Chile
enfrentando, em sua atual
temporada pela Europa, à Bél-
gica; difícil outro prognóstico
que não seja o de mais uma
derrota do Chile, cuja equipe
demonstrou claramente não
poder opor-se, íora de seus
pagos, a nenhuma equipe eu-
ropéia. (ANSA)

30. jogo: — Vale do Rio
Doce x Caxias;

4o. jogo:
roviário; !

5o. jogo:
ricano.

— União x Fer-

Vitória x Ame-

Em seguida, serão os pré-lios entre os vencedores, até
apontar o campeão. O deta-
lhe novo, é que o Jabaqua-
ra, campeão da Segunda Di-
visão, fará sua estréia na
Divisão Principal do futebol
capixaba. — (SP).

BANGU
EM FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS, 20 — O
presidente Osny Melo, da Fe-
deração Catarinense de Futebol,
recebeu um telegrama dos diri-
gentes do Bangu, do Rio de Ja-
neiro, oferecendo dois ou três
encontros nesta capital e no in-
terior do Estado. O dirigente
catarinense, interessou-se pela
temporada dos cariocas e pediu
condições. (SP)
>W>^VV^*V>^^/WVN»*^/^AíVVVVVVVV*«/

ANÚNCIOS
QUESTÕES DE FAMÍLIA

Advogado especializado
Desqulte, Inventário, anulação de

casamento, paternidade, testamento,
tutelas, pensões, direitos da mulher.,
Questões criminais relativas. Dr. MA-
CEDO — Senador Dantas, 19. sala 902

Hora marcada. Informações tel...

Em 1960 o "Plano de
Comtantine" aplica 15
bilhões na batalha da água

A história da Argélia poderla ser evocada sob o uni-
co aspecto da contl.iua bata-
lha da água quc íoi trava-
da pólos.homens através* dns
idades, nessas terras multas
vezes áridas, sob um clima
irregular. Já os romanos so
tinham esforçado no M-iitido
de ganhar essa batalha e pa-
rece que, durante certo tem-
po, o conseguiram. Quando
os romanos se foram, clara
regressão da civilização da
água se seguiu c o pais foi,
por essa regressão, marcado
durante vários -óculos.

Nos nossos dias, a luta
voltou, mais vigorosa que
nunca, mas com meios mo-
dernos e .pode.otos, cujo em-
prego não pode de!xar de
determinar uma vitória deci-
slva, tanto quanto indispen-
sável.

Essa luta prossegue cm
duas frentes: de uma parte,
contra a água nociva, que> se
torna estagnada, que corrói
ou devasta; de outra parte,
em favor da água 14t.il que é
preciso recolher e conservar
para torná-la disponível.

Os objetivos essenciais des-
sa segunda frente são a ali-
mentação dos centros urba-
nos c rurais, p*ra satisfazer
as necessidades humanas e
industriais, e a melhora da
produção agrícola.

Enquanto o equipamento
das comunas urbanas e ru-
rais médias continuará no
mesmo ritmo que nos anos
precedentes, o dos grandes
centros urbanos exigirá um
esforço maior e obras cOns'-
deráveis, em relação com o
afluxo das populações c o im-
pulso industrial resultante da
aplicação do Plano de Cons-
tantine.

Quinze bilhões de francos
estão previstos no orçamento
dc 1960 da Argélia para a
realização dos programas de
obras hidráulicas que permi-tirão ganhar-se a batalha da
água.

Cidades como Argel, Oran,
Bõne, vão exigir um acres-
c'mo da alimentação em água,
respectivamente de 30, 28 e
10 milhões de metros cúbicos,
e isto em menos de 10 anos.
Ter-se-á que encontrar essa
água e conservá-la; daí as
obras importantíssimas que
vão ser empreendidas para a
adução das águas do Haouch
Felitt, para a abertura de
oficinas de construção das
barragens de Keddara e dos
Issers, em benefício da aglo-
meração de Argel, das de
Bou Namoussa e Cheffia. na
região de Bône, do Meffrou-
che, que fornecerá 7 metros
cúbicos de água a Tlcmcon,
do Oued Ysser, que alimen-
tara Oran. O conjunto das

obras de alimentação em
água potável das principais
cidades argelinas ' custará —
Só êle — 4.300.000.000, no
ano de 1900. Para as co-
munas médias e rurais, as co-
letlvidadcs interessadas, além
ü.ts. despesas efetuadas nop
seus orçamentos próprios, ha-
vera subvenções elevando-so
ao total dc. 1.340.000.000,
isto é. 40% mais que no ano
precedente.

No que concerne à hidráu-
lica agrícola, deve-se. pri-meiramente, procurar obter o
melhor rendimento das quan-tidades dcágua já regulariza-
das c retidas pelas represas
atuais, seja desobstruindo-
as — como o *i caso da bar-
ragem de Ghrib, por exem-»
pio — seja estendendo-as ou
completando os perímetros dc
irrigação dessas represas.
Nesse domínio, 180 milhões
serão utilizados para o pe-rlmetro da barragem de Oued
Fodda, 200 milhões para a do
Oued K'sob, perto de M*sila,
950 milhões para a extensão
do perímetro de irrigação do
médio Chelif, que sc esten-
dera daqui a cinco anos, na
zona dc Mcdjadja-Warnier,
sóbre mais de 10.000 hecta-
res. Recordemos que são
20.000 hectares de terras ir-
ligadas que devem ser distri-
buídos aos pequenos agricuí-
tores muçulmanos pela "Cais-
se d'Acceslon à la Proprieté
Rurale", o que permite n no-
va colocação de 4.000 fami-
lias mais ou menos.

Um esforço particular será
fejto no preparo de numero-
sas áreas irngávcis por águas
perenes ou por águas de en-
chentes ou de aluvião, nas
zonas de estepe dos pia-
naltos. Uma despesa de
1.200.000.000 permitirá pre-
parar nessas zonas 5.000 hec-
tares de terras. Nas mesmas
regiões, e mais para o sul,
nas imensidadês onde o car-
neiro vive todo o ano, 610
milhões serão .consagrados à
instalação de postos dc água
fixos, constantemente utiliza-
vejs.

No domínio da defesa,con-
tra as águas nocivas, será
também usado um programa
importante. Obras serão em-
preendidas para o saneamen-
to da planície do Macta
(30.000 hectares), do Sebka
(60.000 hectares), de Bône
(20.000 hectares) e para a
regularização dos "Oueds"
que arruinam os planaltos de
Setif, Saint Arnaud e*Bazer.

Assim, a batalha da água
está no auge; a vitória é cer-
ta, e com cia o renascimento
de um mundo agrícola de
6.000.000 de almas e de uma,
Argélia cada vez mais jovem
e mais viva. (SII)

MODAS E BORDADOS
CONFECCIONAM-SE vestido noiva,
baile, toílete'e sport, Rua BulhOcs dc
Carvalho 547, ap. 101. Coo. Posto 6.
VENDE-SE — 1 vestido de noiva!
Tratar, tel. 28-9611 — D. Antónla.
MOD1STA — Senhora, senhorlta, dc
sejam ve*tir elegante? Vá certo. Rua
Voluntários da Pátria 190. Botafogo.

Instruments.-Õtka 82
ROLLBIPUEX — Trazida «sta sema-
na e em embalagem aida nfto aber*
ta vende-te uma. 2,8' E-2, último mó-délo. lente Zelw-Planar, com cstôjo
metálico, . rollelkin cabeça dc tripé,
cabeça paniTrâmlca, 

' 
pára-sol. dois

lAilleínares e cinco filtros, Preço: Cr*60.000,00. Tíl: 37-03B5.
FLEXARET
tel: 37-9513.
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Hotéis e Pensões 85
FÉRIAS EM FAZENDA

Moderna, passadlo familiar, águamineral, cavalos, ducha, piscina, pe-dallnhos, ótimo picaça e pesca. RuaMéxico 70 Sl. 70r Tel. 42-1818. 
19869 85

VESTIDO DE NOIVA — Vende-se ce-
tim pura seda, 42-44, moderno, usado
há um mis. Telefone: 27-5274.
VESTIDOS CHEMISIER — Especlalls-
ta. Rua Senador Vergueiro, 272, apt.
901. Tel. 45-1462.

MONOGRAMAS E CAMISAS
Com tfprta perfelçflo — Tratar com

MARIA JOSÉ' DE MELO — Praia de
Botafogo, 151, apt. 709. Recado poi*favor tel. 46-9613. 10023 01

Máq. Diversas 88
VENDO uma' máquina dc escraver
portátil alema ERIKA — 10, nova,
último tipo. Tcl: 45-0415,
RFMINOTON — Seml-portátll quasenova, vende-se Cr» 20.00,00. Tel:..32>2308 de 13 ás 18 hl.
MAQ. ESCREVEI?, vend. Undcrwood.ucrf. para escrit, ofer. acima 18mil- Av. Mar. Floriano 22. sala 2.
MAQUINA DE LAVAR THOR — Em
perfeito estado. Funcionamento 100'"',— Vcndc-se barato, R. Cünitante
Rimos 30, apto. 801.

52-5761 das 15 ás 18 horas. 7810

BALLET MODERNO EMD SAUER
De volta dos Estados Unidos, Enid Sauer, comunica que seu curso jã se encontra
em pleno funcionamento, no seu horário habitual na A.S.E.S. — Rua Lauro
Miiller — 3 — Ballet Moderno, dança característica, conferroorânea, ginástica,
sapafeado, moderno \m, foiclore, pantomima, coreografia. informações: Tets."' "" 6162757-9é30 eb 47-1398.

MAQUINA ESCREVER OLIVETTI -
Vendo, nova, -cml-porlátll. 57-4190 e32-3Mn.

FERIAS — EXCURSÃO — REPOUSO
PA8SK SEU FIM DE SEMANA'NO

HOTEL JAVARY
MI*üMdp.»i™n -« iífí^S IlMÍ" _**e .•,*lvar>'- no **ovo município it
íleVv h,t»„lí; V.X T ?f 

¦•tu"d"* * ""ras do Rio, grande parque,
!„_!!'.b****nç*"*: t,int"> de 1-*0 • rarhorlra, barco» a remo nesrarla

pJií».•.ÍSK, «••••rU«*,«»0» * pastelos. Capacidade para 70 pessoas.
Smt-c-m*m."U. PJÍS TT^ *'""*a* i"<-«»"n<.o toda/as refelço*. .
StsrtJÍKLV."í - «&„ fl* t,rm ¦*¦¦ 6mu*' «UrttO d» Praça Mauá,diariamente, ás 7. UhSOm c 17 hora,; nn, sábado,, àl 13 hora, lie.«ervas, com o proprietário, nn. ANTANIO FERNANDES - Rui AI.
JavârCt"**' « " S"» S2Í ~ Telefone, 3M95». tt-sVíi"„„ dlrrS.rn.rn'.__1I2___ -<***»'

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CEK. FIOS E CABOS
.PLÁSTICOS jJEK.

A indústria "Condutores Elétricos KAKDOS S. A ", de Hio Paulo.tem a*or« filial no Rin com ESTOQDE PERMANENTE paraREVENDEDORES.

IL
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S5S—— _¦5__s-_3_l

Fio dê Cobre nu, 4, 6, 8 e 10: CrS 280,00 por Kg.
Peça a vlilta de no,,o imdfdor — CONSULTE NOSSOS PREÇOS.

FILIAI. DO RIO: Ru* Frei Caneca, «l — Tel. 7t-UtO
7231J 7»
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A Empresa de Ferragens e Motores MOTO LTDÀ«"r neste novo ciclo de nossa economia,
saúda a Capitai 

"BRASÍLIA" 
e o novo ESTADO DA GUANABARA e comunica a Praça,

que, para maior expansão de suas atividades nestes |/ anos de trabalho ininterrupto e,
ainda, pela passagem do 1.° aniversário de sua nova diretoria, inaugurou a filial à

AVENIDA GOMES FREIRE, 361-A Tel.: 42-7450,
*""*^*^^ _>_,__. IWWWW^a^^^^^^^m ______
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MOTORES rXRTRICOS MONOFASICOS
K TRIFÁSICOS

BOMBAS PARA AGCA KM TODOS
OS TAMANHOS E PARA

DIVERSOS FIVS

onae espera continuar a mêretêr a honrosa preferência de todos os seus amigos, clientes
e fornecedores

EMPREZA DE FERRAGENS E MOTORES "MOTO LTOA."1
MATRIZ: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS;, 1.149 — TELEFONE: 43-1201

FILIAL: AVENIDA GOMES FREIRE, 361-A — TELEFONE: 42-7450
ENDEREÇO TELEGRÁFICO "ROUAÇO"

ÍO\Sl LTEM NOSSOS PREÇOS
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MAQUINAS PARA MADEIRA (

R MAQUINAS EVniSTRIAIS
[ MOTORES A GASOLINA
j MOTORES DIESEL i

POLIAS. CORREIAS, COMPRESSORES,
ROI.AMENT0S ETC.
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so CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 21 de Abril de 1900

EQUILIBRADO
2.° Caderno

0 CAMPO DA MELHOR CA
numSeivaí, Antártico, Orton, Cibi e Numantino aparecem ._

plano de igualdade - Vrupema e Ximbaúva prometem boa
disputa - Boa oportunidade paraSandhurst conquistar novo
triunfo - Programa - Montarias oficiais - Forfaits - Palpites

'Vt-trnivi.i. I.-.I.. -.__ ate *•

>

COORDENASCÓPIO - Quinta-feira, 21 de abril de 1960 - Por P. LANZILLOTTI
FAREOS I l» I 2»

 I I
3* S»

„r«Ji £. s íloJo tuma """'ao que será realizada na pista de
£&. &m$t° 1áreos Hem, íormad<>8. Pwém a maior parte dosanimais Inscritos ha multo tempo que nâo corre no tapete, dai
£•££&?% -su deJton)ar culdad°. d» contrário teremos umarepetição da ultima domlnguelra. ¦A melhor carreira, uma eliminatória de quatro anos de três
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Da Leitura dos Relógios
1« PAREO

Clava — 1.500 cm 102", fácil

2" PAREO

1.300 em 88'' 2/5,Boomerang
firme

Nllgal — 1.300 em 88" 2/5, algu-mas sobras

I.lliõnla
cada

3» PAREO

1.500 em 100" 3/5, to-

4» PAHEO *

Ximbaúva — 1.400 em 90" 2/5, asemana, passada, boa açfio
Xfta _ 1.400 em 90" 3/5, a se-

mana passada, bem
Urupema — 1.200 em 76", a sema-

na passada, boa aç5o
Qucguarl — 1.J00 em 85" 3/5, com

reservas
Klna — 1.300 cm 89", som apurar
La Razon — 1.20O em 78" 3/5, ai-

gumas sobras

5» PAREO
•Tower — 1.600 em 108" 1/5, fácilWagner -t 1.500 em 100" 2/5.firme

6» PAREO

?,bAT.tM0 em w" '/». boa açSoAntártico — 1.400 em 92" 3/5, bemXauS — 1.600 em 104" 2/5, a se-
mana passada, firme

Airways— 1.300 em 90", sem spu-
rar

7" PAREO

Uroc — 1.400 em 90" 2/5, seta er-
rada

Umiri — 1.300 em 87" 2/5, algu-
mas sobras.

Jack Frult — 1.300 em 89", re-
guiar

8» PAREO

3.»

4.»

5.o

6.0

7,o

í.o

12 | 12 | 13 | 13 | 14
Í2 | 13 | 12 í 13 | 12
12 I 13 | 13 Í 14 | 14

14 33 I 24

23 24 1 13

24 12 | 23
I I

1 7» 1 8» | 9»
I I I

10» 11"! 12»| 13»
I l

14» 15»

12 | 13
12 í 13

12 | 13

14

14 | 24 | 12 II

23 34

14 I 23

24 I 14 | 23 | 13 | 14 . H
I I

14

14

24

13

12 23

13 | 12 |
I I

21

llil
1«»| 17»| 18»| 19»| 20»
lill

21»| ttt] 23»| 24»| 25»
I I I

24 i 23
Ipod.No.,x;\^^m«u^raddí &&"££& sw:de ú^~õ

l__
12 13 13 13 14 23 23 24 24
23 24 23 34 23 34 33 24 23 24
23 24 24 12 12 13 13 14 14 23
23 24 13 13 14 23 24 12 13 14
23 24 13 1 14 24 12 14 23 12 13
23 I 24 14 I 23 í 23 14 12 13 24 12

_LÍ lill

RATEIOS

leitor que nfio teve tempo para estudar o programa. 
™o programa.

Cuauhtemoc —
firme

1.500 em 101"

Os que voltam ne tarde de hoje
S5o os seguintes os animais

reaparecem no reunião de hoje:
que

Urupema

k4Ü?° AVi^rif' T?senta um can,P° numerosofccival, Antártico, Orton, Cibi - e equilibrado.e Numatino aparecem no mesmoPiano, todos com possibilidades de Mtóriã. S"J «,„-alem de correr bem no gramado, caiu um pouco dê turma d/'
SmSSÍ80 

VOt°' meSm° P°rque aosmpoPu0cUos°vdae. ÜSSSdfS

ITAJUBA' — N3o corre desde de-
zembro do ano p&ssado quando en-
trou deseolocada num páreo ven-
cido por Clava e Gina Lollobrigida.
Volta em condições regulares, com
trabalhos suaves, tendo 99" nos
1.300, de carreirão. Na grama, não
inspira muita confiünça, devendo
ser observada no canter.

LYONNAISE — Correu pela última
vez cm novembro do ano passado
entrando no quarto posto num pá- •
reo vencido por Bel3 Tamar e Oc-
ttávio. Gosta do tapete e volta bem
em turma que não mete medo.
Apresenta possibilidades do'vitória

LAIKA — Não corre desde dezembro
do ano passado quando fracassou
num páreo vencido por Odálla e Oc-
távla. Retorna em condições satl:i-
íatórias e corre bem na gramo,sendo uma das forças da carreira.

e Klang na areia. E' outro corre-
dor no gramado o volta em boai,
condições de treino, tendo, há quin-ze dias. 75" nos 1.200, com ótimVi
ação. Vai correr muito, sendo umo
das forças da carreira.

UMIRI _ Correu pela última vez eci
novembro do ano passado, entran-
do díicolocado num páreo vencido
por Canotier e Gandulo. VollM com
muitos trabalhos e, esta semana,
foi visto nos 1.300 em 87"2/5. com
reserves. Está bem na companhia cfortalece o número, de Urco.

Progvamas para sábado
e domingo

Montarias oficiais e forfaits
CORRIDA DE SÁBADO

? TIA POLIANA está multoXIMBAÚVA - Correu pela última bem. Aprontou 800 em 53"" 215, 
"dei

vez em dezembro do ano passado,xando boa imoressão. Das mais

1° páreo — ás 13,40 horas — l.ooometros — Cr? 100.000.00 - (Pista deGrama).

Ks.
~ í guerrilheiro, J. Marchant 55Zolulo. M. Henrique  55— 3 Cléver, J. Tinoco  55Zepelin, L. Santos  53— 5 Verdun, M. Silva  55Inspirado. A. G. Silva.... 55— 7 Itobim, F. G. Silva  558 Pampeiro, A. Ricardo  55

2o páreo — às 14.10 horas — 1.600metros - Cr$ 90.000,00 — (Pista deGrama),

Ki.
1 — 1 Xerxes, J. Ramos  55"Xacá, J. Marchant  53
2—2 Rebate, J. G. Silva  56

Rio Mississipl, A. Cardoso 53- 4 Poeta Negro, G. Queiroz.. 56
Bomboleto, M. Henrique.. 5G4 — 6 Salte, P. Fernandes  56
Lebreu. J. A. Silva  5S
Cardo, L. Diaz....;  56

1.0003? páreo — às 14,40 horasmetros — Cr? 100.000,00.
, „ X*-1 — 1 Zamia, J. Ramos  552 Veleta, p. Tavares  55

3» páreo — às 14,40 horasmetros — Cr$ 100.000,00.
1.600

.=1mToarcSôSeesnSdaeÇte,P„°o,S "»» ?^W$^

os seguintes "forfaits":^^BSSMárS*^,-^
PALPITES

CLAVA
TOWE»
LAIKA

ITA POLTANA — RÍGIDA~ CALIFFO — BOULÈVARD D'ORLYONNAISE — BUFALO BILLURUPEMA -- XIMBAÚVA - Qíí£u2?\ !RUBAN BLEU — MISTER JOE — NILGAISEIVAL - ANTÁRTICO - ORTON
^KURST ~ URC0 ~ ZÉ VASCONCELLOSXANTO — CUAUHTEMOC — AÇORIANO

quando derrotou a companheira
Xcma com autoritiude, m graniamacia. Volta em boas condições' de
treino, tendo, na semana passada,90"2/5 nos 1.400, com boa açfio íi-nal. E' melhor que as adversários
c continua a inspirar confiança,
multo embora tenha sido despre-
zoda por Marchant,

DOM MARCO — Há muito que estáafastado das atividades. Data de
fevereiro de 1050 sua última atua-
çSo, quando entrou nos últimos
postos num páreo vencido por Raf-to e Saravando. Nas poucas vêzeu«m que atuou na Gáveo não con-
seguiu obter colocação. Não vlmoj
seu trabalho, mas volta em turma
fraca.

ORION — Foi retirado outro dia, es
perando uma grama. Não corredesde dezembro quando fechou ralo
num páreo vencido por Navegado;

MONTARIAS E ÚLTIMAS PERFORMANCES
1» PAREO — AS 13,40 HORAS

— 1 Tia Poliana, D. Moreira. 60— 2 Atalaia. A. G. Silva  52— 3 Clnvo, D. P. Silva  B04 Itajubá, K. Cunha  62— 5 Jamborce, I. Souza  586 Rígida. A. Ricardo  56
2* PAREO —

—lTower. J. Carlindo  38— 2 Pornambuco, Não correrá. 5fiAtento, .1 zcforlno  56I—A BOUlevard d'Or, J, silva BSS.Califfo. A. Nahid  58— fl Huston, Nfio correrá  507¦Wagner, A. Bolino  513
3» PAREO — AS 14,40 HORAS

1 — 1 Tunquelcn, J. g. Silva.Lyonnaiso, A. Barroso..
-3Bufalo Bill, J. A. Silva

Dcnka, (Excluída) ......S — 5 Doldlhho, p. Uibre
8 Libônla, J. Marinho

— 7 Defesa, A. Bolino '. 548 Lalka, W. Andrade , 54
4« PÁREO — AS 13,10 HORAS

1 ~ 
J, Ximbaúva, j. silva  56

¦ i í61"' 3' Marchant .,  54I — 2 Urupcmn. M. Silva..1.  50Hagra. A. G. Silva  50— 4 7.tzi, 1, Soma  ja3 QucRiiari, A. Ricardo 5o
4 — 8 AntlRonit, A. Santos 50

Mna. H. Cunha 84
to RnzOn, (•) L. Rigoni.. 54

*¦¦'¦'¦' ' ' '¦

(•) Ex-Xar.ipa.

«• PAREO — AS 15,40 HORAS
* ~* \ g.w>mernn(t. N. Rlgonl....

-- 1.600 METROS — CR? 60.000,00:
Em 7- 4-60
Em 10- 4-60
Em 7- 4-60
Em 31-12-50
Em 7- 4-60
Em 31- 3-60 6V 7 dc Ajaúna'

AS 14,10 HORAS . _ 1.600 METROS - CRJ 80.000,00:

Uno a* £cndrcs"> c Atália em 1.400 AL 80" 4/5.
r , o Í £amPcche e R. Reine cm 1.400 AM 83" 1/5.
«í/11 h° ífnírcsse o Atália em 1.400 AL 89" 4/5 .
TJM 5° £lavJ1 ° G- Lollobrlgida cm 1.400 AL 89" 4/5.
1'J. - de Tendresse .0 Atália cm' 1.400 AL 89" 4/5

o Uca cm 1.400 AM 91» 2/5.

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

4-00
3-60
4-60
3-60
3-60

56
54
3G
54
50
56

aõ/ÍS ÍI 4,.am.Vre c rFampi em ím AL »9" J/5.6»/l0 dc Wisnitz e Campi em 1 400 AM ao- 3's
n°^}? 5e ?UbÜlk e Mfc°n e^ 1 «0 GL 98" 1/5.
V/tm *r SiíSl1""*^ "rf° cm 1-300 GL 78» 3/5.
oaYn a" \V,lsn'íz c CamP' cm 1M° AM 89" 3/5.
li/?? Í£ »lam»e ° 2andol'm cm 1.500 AP 98" 2/5.u/12 de Roscotf e Cascador cm 1.600 AP 104" 1/5.1.500 METROS — CRJ 90.000,00:

Em Ú\i& li' 9 de Didática o B. Rica em 1.400 AM 89" 3/J.
fJr l 3e S;JJamar ° Octávla cm 1.200 AP 78».
f / % aD ?ldâtlca « B- Rica em 1.400 AM' 89" 3/5.
IA I Se iomoy- c Fcmme em 1.200 AP 77" 4/5
V/, a Se Sarí?,xlsscl e Xer« cm 1.200 AP 78"
fi»/ 7 ril n^'Ca cJemm* sm 1.300 AP 86" 3/5.
w n Ar nS'2S* e X*S°? em l-so° AL 77» 4/5.5 / 8 de Odálla e Octávla em 1.400 GM 88".J.400 METROS — CRJ 90.000,00:

Em 13-12-59 W 7 de Xema e Clarlde cm 1.600 GM. 98" 2/5.
a.', I aC ÍSM e Xlni»ha em 1.600 AP 105" 1/5.
i mIÍ0 ]^inÍc X1»">lia cm 1.600 AP 105" 1/5
L0Í?2 5o X- TroPlcal e Dudka em 1 300 AP 84».
í//1» ^° í1"81; c V- Tr0Plcal cm 1.300 AP 84".
fi!/?rfÔt-?°rbanj; ,M.- F- Lady em 1.600 AL
, "»M Xinnha cm i.m AP m- U5

ESTR^NTC tm 1B0° AP m" l/S'

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

10- 3-60
14- 1-60

22-11-59
11- 2-60
14- 4-60
14- 4-60
10- 3-60
14- 4-60
6-12-59

3-60
3-60
4-60
4-60
4-60
3-60 íor

prováveis vencedoras do páreo.
CLAVA vem correndo cora regu-laridade e deve ser olhada comouma das mais sérias competidorasdo páreo. Aprontou a reta em 38",agradando muito.

TOWER, cm Cidade Jardim,
corria multo. Agora a turma está
fraca e acreditamos que dlflcllmen.
te seja derrotado.

WAGNER reaparece em turmafraca. Tem contra ser um animal
que se nega a.partir. Aprontou 800em 50", correndo muito nos me-tros finais. Caso largue era Igual-d,?^ ,de condições, tem muitas pos-siiblidades.

TUNQUELEN reaparece em
turma camarada e com vários exer-
ciclos regulares. Ttm bastante
chance.

DOIDINHO deu boa impressão naestreia, mas na última nlo cor-respondeu. Como o páreo está maisvazio, pode reabilitar-se, prlnci-palmente se conseguir atropelarjunto à cerca interna. Aprontou areta em 40" 2|5, com facilidade.
BUFALO BILL retorna «paren1

te firme. Caso nSo sinta dos "do-
dois", deverá ser dos primeiros.

XIMBAÚVA e X6TA formamuma parelha forte. Ostentam óti-ma forma o acreditamos muito dí-ficil a sua derrota, sendo mesmo
provável a dupla da casa

LA RAZ6N estréia em boa* con-
dições. Vem preparada de Cidade
Jardim e seus responsáveis estão
animados.

ANTIGONA volta em ótima for-ma. Na grama sempre rendeumais. Na turma deve ser olhadacomo uma das prováveis.
? BOOMERANG e NILGAI fa-

rem uma parelha forte e eom
chance na turma. BOOMERANG na
r:-.ima corre multo t tti} aspecto
i o melhor possível.

Ks:
— 1 Tai-ma, J. Portllho  552 Piazza, A. Ricardo  55
— 3 Patsy, M. Silva  55

4 HCa, L. Santos 55
— 5 Joiie Fête, J. Negrello.... 55

6 Elaine. D. Moreira 55
— 7 Zlnga, A. Santos 55

Quipela, A. Hodecker  55
4" páreo — ás 15,10 horas — 1.600metros —,Cr$ 100.000,00. '

Ks.
— 1 Torpedeiro, M. Silva  552 Zé Catlmba, J. G. Silva.. 55
—. 3 Zelo, J. Marchant  554 N. Prince, A. Cardo:o.... 53
— 5 Estilhaço, D. Moreira  55Irislo, H. Lima 55

Lrico, J. Negrello 55
— 8 Araué. A. Ricardo 55

Dublin, H. Cunha 55
10 Manhussü, A. G. Silva.... 55

5o páreo — ás 15,40 horas — 1.300metros —Cr$ 100.000,00 — (Pista deGrama),

1 — 1 Vancouver, M.. Silva 55
2 Irqulta, H. Lima 55

2— 3 Éboll, J. Portilho 55" Cleclara, J. G. Silva 57
—4 Canoa, A. Ricardo 55

5 Praça Onze, Não correrá.. 55
— 6 Conciliação, a. Santos.... 53Paddy. M. Henrique  55

Lakbl, G. Queiroz  55
6« páreo — ás 16,10 horas — 1.000metros.— Cr$ 100.000,00 — (Pista deGrama) — (Betting).

3 Lua Bonita, J. Martins.
— 4 Vesiilc, M. Silva

Estròla Tamar, L. Vaz..
G. Carioca, NSo correrá.

— 7 Colunata, O. Moura
8 Ln Cloche, A. G. Silva..
D Michclia, A. Bolino 7. 551 - !0 Mi Noche, M. Henrique... 5511 Icangá. J. Portilho  5512 Evelina, G. Oliveira  55

1.2304" páreo — âs 15,10 horas
metros — CrJ 80.000,00.

Ks.— 1 Maccn. M. H-nrlquc 5J
2 Ccvallere. H. Lima 52

—3 Vicio, J. March?.nt 5?.
Isleros, A. Risardo 54
Parbleu, A. Cardoso 52

— 6 Ted. M. Silva 53
Nilgai. J. Silva 50
Guanandi, L. Santos 58

—9 Vingo. A. Santos 54
10 Clamart, H. Vasconcelos.. 56" Continental, Nao correrá.. 58

O páreo da estatística
JÓQUEIS Mt.l los' 2osl 3os 4os Sos Prfmios

M. SILVA ..
A. Ricardo .
A. Santos ..
L. Rlgonl ..
J. G. Silva .
J. Portllho ..
L. Santos ...
A. Bolino -..
J. Marchant
W. Andrade
J. Tlnoco ..
D. P. Silva
D. Moreira .
A. G. SUva .
J. Ramos ...
I. Souza ....
L- Diaz ....
F. Iriroyen .
A. Barroso .
P. Fontoura

TREINADORES

Ks.
55
55
55
55
55

5» páreo — às 15,40 horas — 1.300metros — CrÇ 100.000,00.
- 1 Zafira, J, Marchant" Zalaca, M. Silva

— 2 Floramour, J. G. Silva..
3 Peggy, J. Silva

— 4 Ponta Negra, J. A. Silva
5 Finely, A. Santos  55— 6 Pca-Nut. J. Portilho  55
«fm?.?MM,tCoetln.'10-:  55 SabbaÜno DWmorc8 Imbuída, L. Santos  51 -oberto Morgado

6« pireo - às 16,10 horas - l.OOOi \rthur A^-iuiômetros _ "Grpnde PrSmio Major 
*"rdíto 

CoütlnhnZuckow" — Clássico - CrÇ 500.CO3 OO1 • - - '
— (Ectting),

FERNANDO SCHNEIDER"aulo Morgado 
Ernani de Freitas "."Claudemlro Pereira '.Manoel dc Souza .......!.'
Jorge Morpodo 
Levy Ferreira ....Antônio Pinto da Silva
Carlos Cobrai 
Gilberto L. Ferreira .'.'.'.'Goncalino Feijó 
Sérgio de Freitas '.'Walter- Aliano ...
Luiz Tripodi

208| 44 451
105 33 32
167 30 30
127 20 19
140 18 29
83 18 15

116 18 13
113 16 15
108 15 19
107 14 U
102 10 U
73 10 5
66 14
95 5
60 4

120 5
31 5
21 3
43 61 9

1C3 7
I I

¦10
21
30
22
14

5
17
16
20

7
15
14
7
8
5
5
5
4
3

10

.1 ...I ...I2'i
21)
24
12
18
9

ir,
15
15
16
7
8
7
9
9
5
5
4
3

To5o AtUanesi

Ks.
55
55
55
55
55
55
55

1-Pitanga, M. Silva
2 Pena Branca, J. Tlnoco,..3 Florabela, J. G. Silva....

Iblrapitanga, R. g. MartinsZula, A. Ricardo6 Granadelra, D. Moreira. ..Mme. Du Barry, L. SantosMarinha, J. Portilho  559 Vandale, A. Santos  5510 Gaeta, A. G. Silva.,(  5511 Promessa, A. Nahid.;  55
7« páreo — às 16,45 horas — 1.600metros — Cr? 80.000,00 — (Betting).

Ks.

— 1 Valmy, M.. Silva 55" Tzarina, J. Silva 53" Temível, M. Silva 57
— 2 Clareira. J. P-rtilho 5"t*""~" Claustro, A. Ricardo 57 cnin t

. 
" Loyd. J. G. Silva 55 '

— 3 Ellsabeth, A. Bolino 53
Orange, A. Santos 53
Praça Onze. J. Tinoco.... 53
Glenmore. J. Carlindo.... 55

—7 Itabino, A. G. Silva...... 55
MontehostU. Não correrá.. 55
Zèquinha, I. Souza 57

10 Sherif, H. • Vasconcelos.... 55

Ins.l los! -os' 3os' 4osl

I 1 I
163 241 33 23 181
116 24 17 15 14
81 22 14 12 9

113 21 17 18 10
66 15| 13 10 7
58 15 11 10
59 13 8 9
51 12 11 15
56 12 12 5
51 10 6| 5
70 3 11
36 5
66 16 11
55 9 8
82 8 • 13
61 ©i 10 141
441 5| 6
371 6| 4
71! 16
271 1

_) I I
PROPRIETÁRIOS

Nllgal. M. Silva...
. J Entrerrlano. G. Queima..5 — 3 Ruban Bleu, J. Tlnoco...." KUbicon, A. Canlosn.,,,,,

Crua do Accro. M. Aivr*..
Atrebltado, A. G. Silva..3 — 8 Isleros, (Excluído)  soDon Marco. A. Hodecker. 607 Canivete. Nüo correrá  601 kmok. J. Barros  50

Em
Em
Em
Em
Em

Em
Em

.5.
1/5.

Bl" 4/5.

•>> % eo ' C' 1 wanhos  5ü
11 TltâniTO, w. Andade  «o13 Jeton, W. Andrade  eo

«• tABKO - AS 1-..).. HORAS
1 — 1 Cibi, J.G.^fiJví  ,Orton. A. S.inW#.,....,,.,Antártico, A. Ricwdo......I — 4 Nam. J. MírcKimt . , .* X™* l-«vc. A. Hodecker.!6 Ottembach. A. Barroso...I — J Airways, L. Rltonl....,,.," Darttoweli. j. Tlnoco....;«Urural. M. Silva...
<>—,f|i*iSo. M. Coutinho;,.....,WNumanUno. A. O. Silva.,

JÍS«ival, j. Carlindo........
Silva..

1.600 Wr/XatlS ~ CR$ 60.C00,00:

In fütim K',S rt-?.1"''5?!'" l Cuarlxó cm »¦«» AL 89" 1/3.
F IT CS n- ? 2C í."llru,b,rt c Garraíão Cm l.«0 AM 82" 1/3!'„l 

a* £ava"íre o Vingo cm 1.400 AP 9" 1/
mft-i Í" ^a!íalJérc c Guarixó cm 1.4CO AP 92"
}'/,? àe Anilho « Baionís cm 1.2C0 AL 77"
aí in o. í°,'yÍ^, e GarraUo cm 1.600 AP 104" 35.
ut 2 a n}*l'P c Macon em 1.6(0 GL 98" 1/5.

estreante"""0 em lm AP
rlÍllfB9^bÜ c Garr*«o cm 1.300 AM 82- 1/5.
ti ã Se lslcros c B»'«n*s em 1.400 AP 91" 4/5

ESTREANTE 
GUSmô ™1.»»AMM"2,

uí a 5* ,ls,lero'» e* Baionís cm 1.400 Ap 91" 4/S
«/«S! 1r,,ír0S e 5aloní« cm 1.40O AP 91" 4,5.4 - S dc Isleros e Balonès em 1.400 AP 91" 4/5.UM MKTROS - CRJ M.M«.0e - (BETTING):
1\
V

Em
Em
Em

20- 1-60
31- 3-60
17- 3-60
10- 3-60

7- 4-S0
Si- 3-60
P-.4-60

14- 4-60

31- 3-fl)
14- 4-60
29-12-59

14- 4-60
14- 4-60
14- 4-60

13 Uelinl. J
T* PAREO

l — 1 ««waiiint, m. SilvaJJ***!. a. saoto»....;:;:~o 
2 j-,»w«»r. —. tõnty-i.7.,»S: í ^s

¦Am-m^fm-) 
w-o , *_mmçmn*tltm »»l,t»,v«»~ 5 JKfe*. Nio «s*r*ráITirbrn... A. &srrc*B*7****' fê~ «*n«*.»íü.4-^*M«««r x. j. g ssí«

« e*. i j^wtí...« ti VWsh^iMm, 1 BÜíti»
f rAWitJ - AS 1: .ini aoius

I —1X*^ t, Harv-tunt...... »»* Te«anttM. p. iibmtro M

tm
Km
Em
Em
Km
Em
Em
K-",
ttm
Em
Rm
V"".
Em

<- 4-60
5-lí-I»
í- 4-SO
6- S-fiO

14- 4-«S
14- 4-«0
SMI-S5
14- 4-«
10- 4Jt9
31- ;.«o
7- 4-S6"- 4-í>1

14- 4-«0
AS lt,4J HORAS

i-%

U
g
M
H
Mn
M
M
:¦:

10 de Leafless e Antártico em 1.6C0 AL 100" !

n- «5 SLW e Leaílci» em 1.600 AL 100" 3 5.
sh-r l S! 9^^° e «'"«^«t cm 1.900 AP IH- 4 :
^Írtí9"^nba<h t015*0 m lx*> AP «3- 1/5.
g 

* 
S £• ^e. Disco en, I.joo Ap 83 • 1/3.

mt l rt* Síf* k' ?cn*h"l ««n 1-WO GL 110» 1,5.
t> 1 £ £*f;nb1?h « Ti ^^ «m 1.300 AP 83- "
,.-, » r- r- «•••'¦"•on * xar.to «a 1.480 AP »" a-ã

TV 9 dc Or,íínlMich • T. Lo\-e «a 1.3CO AP 8T 1.-,.- 1.3M MKTROS - (RS !• í ^ ".- _ (BETTING):
.. 1*5 **'' * **• Qviarrsl e Cocai em t 4£o At *t« 11'fcl^ S^iS d* ÔU!rh-- 

'* 
» V™^^«> t*ml!\m ~~

*^»«t AtShó» o Kubieem €m l.joiiAi,%-w«rr « GaiKluta o- i.im ap

Kin
Em
Em
Em

Sm
Rm
Es-,
!Em
Kmte»,
te»

;*-ii-»H- 4-«í'u- t-m
T* 4-<8»- :•(*

XO- 3-GJ
U- 3-W
14- «-«8

iss» e « Vw«me«to*" tn Ímba? sa- tm«_» «« Atombr. e 2^ VastowiUs ra lv» Âp sÁ~ [%
^míeSínahunt e Urt<» cm Um «tm* . '

*'l Â RUb.T * í^1"*4 ^ > «« AL »- 1-5.
Z u ÍZ II SSSJ v^rm *» *••''» ap Rj- sí»-; «

r

3 5*»»»», J, SSm^».
Ilobtt, A. G. JStv»,...

^àamm^ÂS^^
« om.. jr, icíeíín^

„ « Uag«fc a, mmmo..::.,

u
M
U
m
H
U
*s
U
M
»

Em
Em
Km
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RUBICON vem de segundo no
páreo vencido por Asilado, tendosido derrotado nos últimos metros.Sesiiiu em boas condições. Apron-tou a reta em 40";_„?.om facilidade,

MISTER JOE venceu na turma
em «ua última apresentação. Gosta
multo do gramado • no final dava
figurar «ntrs os primeiros.CIBI venceu com autoridadee seguiu cm ótimas condições. Dosbons nomes do páreo.

ANTÁRTICO corria multo no*
metros finais, quando foi terceiro
no pireo vencido po- Clbl. Seguiu
em boas condições • na grama tam
vitória. Aprontou a reta em 34" 2]5,
•gradando o teu arremate.

LAJAO vem de duas péssimascorridas, mas cm turma mais for-
te do que a que vai enfrentar,
Aprontou a reta cm 38" 1'S, cor-
rendo bem no finai. Tem chance.

SANDHURST vem de perder!nos últimos metros, depois de do.
minar a corrlde. Na grama, quan-do aqui estreou deu um verda4el-
ro "shew", vencendo a pu» saio-
pe. Esti bonito • bem exercitada eem corrida normal, não acredita-
mos qoe pou* ser derrotado; Ex-cclrnte indleeçio.

URCO volta em boas condições
e na vantagem de pisa quc rece-
oe oc S&RtUiunt é que reside asua dtance.

BRAeHSTTO ficou prto natmios do segurador, tendo por iuo
frttassado. Volta em boas condi.
;í«» OOt provável» tios plreo,

• XANTO vessi dc duas corri-
nas re«alares e «cora deve fiaali-
ttr cr.tre os primeiros. Aprontou* reta cm 56" 3 5, com facilidade

UAFLCSS vera éo ótima corrida«*e piroo trtncMo per Cibi. Tml
muita c*inC*.

AÇORIANO respam* «ta hott$7\rvr.iítftei o tm tartna apareate-
MtM fraca. Aprtmiou <W es» 43T
iS» tta B»»IJt;-f tsttvkiü àú pária, 5
Aímüiamo» ttr o Rte ée *«*-]
jrnfe. ato* das boas fedka^et to
partos

— 1 Maria Perigosa. I... Santos 602 quitéria, H. Lima 60
— 3 Dellcatesse. J. Portllho... 60" Colombele, A, Barroso.... 52

4 Bailarina. A. M. Caminha 52— 5 Kuty, p. Fontoura 60" Tendre*se. J. G. Silva.... 52
6 Beçudinha, J. Tinoco.... 50

— 7 My Eve. A. Hodecker 54
8 Vovó Benedita, A. Santos 50" Vovó Thereza, A. G. Silva 50

8» páreo — às 17,20 horas — 1.600metros — Cr$ 80.000,00 — (Betting).

— 1 Noceur, J. Portllho 58
2 Encouraçado, M. Silva.... 58— 3 Chaco, A. Hodecker 50
4 Blcâo. 3. G. SUva 56— 5 Nice Boy, A. Santos 86

Cocai. H. Cunha  50Chlantl. .1. Tinoco  52— 8 Quarral, L. Santot  5a" Love Affair, A. Ricardo.. 56" Crecy, A. BSsrroso  50
CORRIDA DE DOMINGO

!• páreo — ás 13.40 horas — I.JOOmetros — Cr» 120.000,00.

70 páreo — às 16.45 horas - 1.300metros •- Cr$ 100.000,00 — (Betting).

. . -• Ks.— 1 Pcgasus, A. Santos  552 Dengo, NSo correrá -., 55— 3 Bóreas, D. Moreira  53Estrilo. A. Bolino  55
— 5 Quebrafogo, A. Ricardo... 55Foolish. H. Cunha  55Ciar, j. g. Silva...  55— 8 Vietnan, M. Silva  55Paissandu, J. Tinoco  5510 Dínar, A. G. Silva  51
8» páreo — às 17,20 horas - 1.200metros — Cr$ 80.000,00 — (BetUng).

— I Campeche, M. Silva  602 Bobinha, H. Vasconcelos.. 50
3Alentejana, J. Portllho... 54

— 4 Gualisca, J. Tinoco 58
Fervena, A. èartrao 5
Terpsicore, A. Nahid 58

— 7 Vergonha, A. Santos  50,Gerebaita, J. Carlindo.... 53
Grelúns, D. Moreira  58- 10 M. Negrlnha, J. G. Silva. 60'11 Mlss Grlllo, A. Hodecker. 52

12 Vac, F. G. Silva  541

DE PAULA MACHADOolia G. Peixoto de Castro ....Haras Ipiranga 
Stud Seabra  

.........
Stud Rocha Faria ""!!.""'Stud Vale,da Boa Esperança',.!""
Arthur Herman Lundgren
Herondino MacUco BorgesStud 20 de Janeiro 
Stud Verde e Preto •••••.Stud Marinha 
Stud Vargcm Alegre ...'.'.,,'"
Stud América  

........
Stud Brasília .V.V.í*!'."Alriielda Prado & AssumpcSo 

'.'.'.'.'
Stud Rincão
Stud Don Maurício  . 

""
Stud Sldi 
Stud Fortuna 
Stud Alpina .'...,!!".

6.075.600,00
4.018.200,00
3.971.450.00
2.670.550.00
2.386.450,00
2.196.100.00
1.874.500.00
2.686.000 00
2.628.500,00
1.445.750,00
1.364.750.00
1.322.250,00
1.372.500.00
1.053.000.00

884.500,00
1.472.800,00
1.472.800,00
1.223.000,00

634.600,00
1.057.750,00

Prómlos
Cr$

3.276.000,00
2.751.250,00
3.194.500,00
3.102.050,00
2.117.800,00
1.659.000,00
2.535.700.00
1.384.000,00
1.194.730,00
1.092.000.00
1.034.300,00

705.200,00
1.170.250,00

776.550,00
805.500.00

1.070.500,00
585.000,00
581.500 00
888.500:00
841.000.00

los' 2os! 3os' 4os( Sos^ímios — Cr$
I I

i I
221 14| 12 5
25 16 23 12 5|
17 9 2
14 14 10 3
13 11 10 5

1-13-
10 9 1

6 '7 —
4 10 2
4 1
10 —
2 2
3 11

6-33
4—2 2
2'74 21 —
3-3 1| —
31 5 31 ''21 4
31 4 1
31 1 41 II 1

3.194.500,00
3.148.500,00
2.319.000,00
2.071.950.00
1.659.000.00
7.090.400,00

070.000.00
778.000,00
668.500.00
650iS0O,O0
56)5.000.00
ÍOUOSO.OO
402.500,00
476.500.00
488.000,00
436,000.00
431.000.00
«15.730,00
410.000,00
384.750,00

1 ~ 1 Ali Babá, 3. Julião•* Avalon. M. Silva
í — 2 Atramo, J. G. SUva" Festivo, A. Ricardo

— 3 Amim, J. Ramos
4 Dugdei, H. Vasconcelos.

— 5 Ni-.bUn, A. G. SilvaD..
6 Anjo, A. Santos

In páreo — às 14.10 horas —
metros— cr$ 100.000,00.

Ks.
.. 54
.. 54
.. 54
.. 34
.. 54
... 34
.. 34
.. 54

1.000

OS ESTREANTES DE
LOGO MAIS

LA RAZON — Ê ex-Xarapa,uma filha de Chatereaux que vi-nha atuando em Cidade Jardim.Correu pelu última vez em janeiro, derrocando Leorban e OnTop na areia leve. Trais uma cam-
panha que recomenda nesta com-
panhia e aqui na Gávea íoi vis-M nos 1.200 em 78" 3/5, com ai-
gumas sobras. Deve, portanto, ser¦enean da com aljfum otimismo.DELICAT — Um íilho de Der-nah que andava atuando em SãoVicente, de onde traz uma boacampanha. Muito embora nãocorra desde novembro do ano
pasrrdo, tem credenciais paraverter sia companhia. EsU naGávea há algum tetnpo e estasemana, foi visto nos 1.300 ero89" 1/5. sem apurar.

CARIOCAS NOS ESTADOS

BONSUCESSO EM AMPARO
S. Cristóvão no inferior mineiro

SAO PAULO, 20 — Dois clubes cariocas estarão amanhãatuando pelo interior do pais, dando prosseguimento aosamistosos quc vêm realizando, para colocar seus planteisem ação, âté o momento de intervir no Campeonato Guana-barino, do ano em curso. São esses clubes, o Bonsucesso
e o São Cristóvão, que preliaram ultimamente, no "hinter-
land" paulista e mineiro.

LEOPOLDINENSES
AMPARO

EM

O onze do Bonsucesso estará jogando amanhã à tardeina cidade paulista de Ampa-ro, devendo enfrentar, naoportunidade, a equipe localdo Amparo. Os guanabarlnosrealizaram nesta última fimde semana, boas apresenta-
çoes, agradando à torcida on-de se exibiu.

"CADETES" EM
MUZAMBINHO

.Por sua vez, o São Cristo-vap se exibirá na cidade ml-neira de Muzambinho, tendocomo adversário, o onze doMiizambiensc A campanhados "cadetes" cariocas, até

FUTEBOL NOS ESTADOS

Ks1 — 1 Quejando, P. Fontoura.... ss3 — f Mlfter Money, A. Cardoso 551 Fair Jet. h. Santos.s — 4 Zunido, J. HamosS Tokio. O. Mour»
4 — 6 Vila Real. A. Ricardo...7 Don Janao, J. Carlindo.

UM CAVALO NO
RELÓGIO

TOWER produrftt átimo
exercício pera 0 cempromisto
d* host, no gorirno de Carltn-
do, tarçou da milha apressado
rtcfixtrando 50"2/5 not pri.me-sros 800 e 64" «casso» no
primeiro qaUómítro. Ai trt-tão. foi levantado por sen pi-leio e completou o vercurto de
earrcir&o, rm 10S"l/5. O tm-balho é muito bom para a tw-
ma. poü TOWER tem inott de
gaiop-c largo, cKstnoiMto afew-
fâo por rua d«c»»t>olíuy8.

TOWER. úetde çw* cheatva
è Gares, tm revelada ter tira
traiirTvsi tiçiriro. Fracasso» stt
duas í-Atíí «m ijmc foi at pis-tts, mar, hoje, encontra boa
optsrtssnidisâe pata xma rtabi-
Kíecáa. pnncipedmamíe porrscoxtrar u<mM ewwira ísr-a-rsrfl._ A'a ent—a, entéo, mat
psm&íhdadês *âa msjarf»»

Os jogos programados parahoje, nos Estados, sáo os se-
guintes, segundo informa a
Sport Press:

CAMPEONATO BAIANO

Em Salvador
Fluminense.

Botafogo x

CAMPEONATO DE FLORIA-
NÓPOLIS

Em Florianópolis — Avai x
Flguenrcase.

TORNEIO MUNICIPAL
JUIZDEFORANO

Em Barbacena — Andarai xVila do Caram.

TORJÍEIO BRASÍLIA

Em Natal — Santa Cruz x
Alecrim.

CAMPEONATO CAPUABA

Em Jaboticabal — Jaboticabal
x Noroeste, de Bauru.

Em Botucatu — Botucatuense
X Jabaquara.

Em SSo Vicente — Sio VI-
eente x Portuguesa Santista.

Em Tupi — Tupi x Osvaldo
Crui.

Em Uberlândia — UberlândiaX Comercial, de Ribelrio Preto.Em Volta Redonda — Guará-íü, local x Guaratlngueti.
Em Sabari - Valeriodoce xSiderúrgica.
Em Sete Lagoas — Bela Vis-ta x Pedra L«opoldo.
Em Hratlninga — Plratlnln-

guense x Portuguesa de tuu-
porto».

certo ponto tem sido bon, pro-curando agradar aos aficiona-dos das cidades por onde tém
jogado. (S.P.)

OLARIA ESTRÉIA HOJE
BELÉM, 20 — A equipe cá-rioca do Olaria fará sua pri-meira apresentação cm gra-mados paraenses, atuandoamanha, contra o quadro doClube Municipal Júlio Cezar,numa tarde esportiva come-morat va da inauguração dtBrasília.
O- prélio está despertandoterésse, dc vez quc os bariris

portaram-se multo bem emfaao Luiz, rcdlmlndo-se os in-sucessos anteriores, devendoapresentar um bom futebol.
Na preliminar, aluarão os

quadros do Lamado, campeãoda segunda divisão e do cx-combatentes.
Salvo modificações dc últi-ma hora, os dois quadros for*marao assim
OLARIA: Fclix, .Murilo eCasimiro; Jor^e, Nelson e

$rumond; Valter, Jair, Tiáo.Robson c Da Silva.JÚLIO CÉSAR: Maracá,Pernambuco e Ribamar Nali-vidade. Abmael o Jatai; San-to Antônio, Ta vor, Iran, Ro-drlgues e Velha. (Asp),

Ba Vitória
da -» Divisio.

Tnrneto Inicio

OUTROS AMISTOSOS

Em B*5o floriioote ~ Atai-
rica x Corintianj PaaiiiU-

Em Presidente Pmder.te —
Predestina x Boisfoío áo Hlhtí-
rio Prfto.

aa Pôrto fsi*_-t — Grihsto /
fcterBstiefial

Km Caxia* do Sa! — Jssrtts-
tssdo x Floriaao.

i«i C*f*Sabs — Carattefea
X Aâssré, do Sio LeopaMc

Bb Sia C*rk« - Ex^r«»a x
X>' át it-

ESTAÇÃO NtôlíííCÂ
DESCOBERTA
NO SAARA
PARIS — Uma caravana auto-mobilística, batizada "MíasÜg Ta-rintula" dirigida pelo cajiitioRicatte c pelo sr. Chounovitch,do Centro de Pewjuisa* Cíentifi-cas dt Beni-Abbet, acaba de rea-hzar

PRÊMIOS LITERÁRIOS
CONCEDIDOS
NA FRANÇA
PARIS — *Va «mme 1« vtnV,

história de um "pünty" mongoí,
fmVJStâ o "Prêmio Jtomtsst", que,todos os anr* é «nferida a "uma
obra literária escrita na inUm-
çlo dos adolescentes", Mmc,
Glne-VIetor L*cl«rcq tj t autorada obra premiada, a qual osr.U*A< aventuras éa um pequenocavalo rocngííj qt» o filho atio*Uva de um chefa ((apturou e edu-ca eom amar c pec&ncia".De smi lado, a -Companhia daaimportantes pesquisas MlbottMM MediMirrilaico*'', reu-n«i»o do Oerta raartane. parti-^afda em Montpellier, atíitmíu seu

çaiarmenle desc7to. D«et7bria «primeiro prémíè de hfcrtAri* i
• , * M swa Pastagem, umai(*T* do ResmfníSw paére Ed.irs^^mrs tmLfntm k raarjcem da l».'Flcwrr, d* Baste, pm tea Hntoi«o Ipudi. Forsm encontradasj"1t>a4at^ mm be*;» par»"*5ÍT2f fc«t<. eentenai Ar tnoedorrs, O ""Grande Prèmtíí da Aíade-
B** ««rraM e outros »p«tn-imla ti** pttJvüKiA» Frawtww""lasasr^r ****** ^t*r.o-mr-m mmmr *$<**: ***__' Ç?+ *;i vti,,'flMfeS taiaçloi rwoütka'ta ta Saara. (SEF)
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ESPORTE MENOR
ÉELA PRIMEIRA VEZ O C.R.C. COMPETE NO RIO

jAXsummaaOwmmm •-*•' nr 31

Pela primeira vez o C.n.C. (Ci-¦ii_.ni de Recreação e Cultura), querongr»ga funclonãrloa da Cia. nm-,,-.
de Santoa, vem competir neata capi-
tal, após enlendimentoa com a dire-
torla do Fluminense. Sábado e do-mlngo foram dlaputadoa Jogos deVollbol, rutebol da Saldo c Futebol
de Campo, no estãdlo do Álvaro
Chavea,

VOLIBOL
Venceram oa trlcolorea locala no

vollbol por 2x0 (lSxl c 19x9). Oa'aimtlataa, embora demonatraaaem es-
plrito de luta e bravura, nío conse-
gulram resistir ante a melhor classedo fluminense. O C.H.C., Jogou aa.
alm: Caramnnaa, Morgado, Rlgos
SoU7.edo, Orlando e Góes. AUmrnni
alndn: Silvio, Grcgórlo Relnaldo, NI-
no, Mário • I-aulo..

FUTEBOL DE SALÃO
No "eaporte-coqueluche" os cam-

pefiea carlocaa ganharam íolgodamen-
te com o bombástico escore de 14x2.
Silvio Hélio, Ronaldo, Orlando eJuarez, entrando depois, Jaime, Vai-
ler, Silvio, Grcgórlo . Valter Cos-
ta,'

FUTEBOL DE CAMPO
Domingo pela manhí, regular as-alatencla (portões abertoa), C.R.C.xFluminense (Juvenis) disputaram mo-vlmentada partida de futebol, no gra-mado das Laranjeiras. No primeirotempo, equilibrado, o tricolor ven-cia por 2 a 1, para ao final dos 00

minutos, ratificar a vitória, gnnhan-do pela contagem dc 4 a 2. OsvaldoCardoao foi o Julr. e os quadros atua-rnm naalm: Fluminense — Geninho,Carloa, Jacl e Aloiafo. Hélio ,¦ ZéLuli, Silvio (Norlval) e Lula, Vai-ter, Llvinho e Idnlr (Marcoa). C.R.C.— Costa, Ronaldo, Paulo e Nelva,Lula Sérgio e Hélio Jnime, Peixoto,Varela, Naldlnho e Silvio Grcgórlo.
NOTAS SÔBRE O C.R.C.O Civismo, Recreatlvismo e Cultu-

i.i fui fundado no dia 9 de Julho de
109(1. Seu nome Indica oa Ideala queo animam e quc o Impulalonam emvltórloaa caminhada, eatandn a aeconstituir uma dns mais representa-
Uvas agremiações do esporte menor
de Santos.

Um dos seus Jogadores de fu-tebol, o centro-avante Varela, de 10ano, t o cobra do time e talvez fêsse
éste último Jogo que disputasse pelo
C.R.C, pois que vem de assinar
contrato com o Jabaquara.Outro elemento de destaque do
quadro é Paulo, zagueiro central,
Brevemente deveri aer contratado
como profissional.

Completam o elenco de futebol os
acgulntea Jogadores: ZéMaria (ponta
ue lança), Orlando, Gregórlo (mela
armador), Délio (centro-avante) e
Ricardo (ponta direita e esquerda).O técnico é Alberto Aires. Na
excursão ao Rio velp como seu subi-
tltuto Amoldo Portela.

0 ATLETA DA SEMANA
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ENQUETE REVELA...
(Conclusão da ..iiim.. pagina)

Ficou, porém, umò incógnito, As Federações nâo traçaram
nenhuma diretriz para a mudança do nome. Embora a de fu-
tebol, quc c a mais importante, pudesse nortear as demais,
seria preferível quc as diversas entidades se reunissom para
deliberar Não sc pode admitir é que algumas sc chamem"Carioca" e outras, ou uma só, "Guanabarina 

.
Eis as opiniões:

HAVELANGE: QUESTÃO DE JUSTIÇA
Para opròsidente João Ha- tlculnr e que vive ou deveria

DEFESA DO VILA NOVA EM AÇÃO
Gás A. C. conquista gol

GÁS A. C. GOLEOU 0 VILA NOVA
Comemorou data condignamenfe

Ainda como porte dos festejos c'o-
mcmoratlvos ap 11° aniversArlo de•f undaçSo dp Gás A.C. realixou-se do

mingo último, no Centro Recreativo
Independência, uma partida de fu
tebol amistosa entre êsse clube c a
representação do Vila Nova F.C

Antes do Inicio do jogo a senho-
rita Wilma Azevedo da Silva, a mais
ardente torcedora da agremiação vi-
sltante, ofertou ao Gás A. C. na
pessoa de seu presidente, dr. T.J.
Henriques, um bronze toma inseri-
çSo: "Ao Gás A. C, pela passagem
de seu 11.° aniversário — Vila Nova
F. C".

1 GOLEADA

Confirmando a liderança, durante
trôs anos consecutivos, nos certames
patrocinados pelo CEMDECA, o grê-
mio da S. A. G., sobrepujou pelo
dilatado marcador de S x 1, ao seu
adversário. Os tentos foram conslg
nados por: adversário contra, Fei

tol obtido por Gato, numa jogada
pessoal, digna de destaque.

HOMENAGENS

Após a sensacional partida, tudos
rumaram para o almOço. Antes po-rém, foram condecorados com meda-
lhas oferecidas pelo CEMDECA os
atletas tricampeões de futebol, c,
com medalha de "Honra ao Mérito",
os desportistas que mais se dlstin-
gulram durante os três certames.

Assim, o Gás A: C. encerrou,
condlffnamente, os festejos comemo-
ratlvos da passagem de mais um ano
de luta e vitórias.

AS EQUIPES
Para o encontro, as duas equipes

formaram com as seguintes constl-
tuições: Gás A.C, — Olivlo, Ser-
glo e Russo, Tônico, Alzlmlro e Silva.
Zéca, Feijó, Sorriso, Délio e Daniel.
Vila Nova F.C. — Nllton, Alvinho
e Juju, Atalibá, Araújo e João. Sar-

jó, Sorriso, e Daniel, para o clube di>l.;ento, Mazinho, Gato, Flste e Cas-
casa. O único tento dos visitantes tro

velange, Brasilia cm nada mo
dlficará as diretrizes do.es-
porte brasileiro. Ê um admi-
rador do presidente da Repú-
blica o forma ao lado daqueles
que vêem Brasilia como a
maior obra do século.— Um único problema se
me apresenta ppr solucionar e
quc diz respeito a Brasília.
De acordo com a Lei, teremos
de nos transferir paro Brasília
se assim determinar o C.N.D.
Se fôr o caso, cumpriremos à
risca esta determinação, mas
não me parece uma boa medi-
da. A C.B.D., embora esteja
regulada c subordinada a leis
federais, é um órgão par-

PASSO: PREFERE
Antônio do Passo, presiden-

te da F.M.F., diz quc Brasília
cm nada influirá na vida do
futebol carioca. Acredita, in-
clusive, quc o futebol da ci-
dade vá sc beneficiar «om a
mudança da capital,

No que toca aa nome da en-
tldadc, que terá de ser modl-
ficado, acha quc por uma
questão dc tradição o melhor

COMITÊ OLÍM
O Comitê Olímpico Brasi-

loiro 6, no cenário desportivo
Nacional, uma espécie de Va-
ticano. Neutro, inviolável,
pairando' sempre como ápice
na estrutura esportiva, êle tem
um lugar à parte. Daí a curió-
sidade de muitos leitores,
querendo saber se também
êle teria que arrumar as ma-
las e ir para Brasilia ou se po-
aeria íicar por aqui mesmo,
na sua magestosa e digna tran-
qüilidade. E ficará, segundo
nos assegurou ontem A. dos
Reis Carneiro, seu secretário-
geral:— "Não há razão para pen-

C.N.D. MUDARÁ

viver as suns próprias cx-
pensas.

No Rio temos sede própria e
funcionários com mais de 30
anos de casa c seria realmente
desumano uma muda..?a sóbre
qualquer aspecto.

Creio que o Rio, por uma
questão de justiça, deve con-
tinuar sendo a sede da Confe-
deração. Foi aqui que ela co-
meçou a existir, é daqui quetêm' saido todas as verbas pn-ra «uxiliá-la e acredito que
por deixar de ser a Capital
não vá fugir de sua missão de
bem dirigir o futebol e os es-
portes do Brasil, de um modo
geral."CARIOCA"
seria Federação Carioca dc
Futebol. Já houve a Lisa Ca-
rioca de Futebol e a seleção
habitualmente c chamada de
carioca pelo povo. Há, contu-
do. duas correntes que dlspu-
tam os nomes de Federação
Guanabarina de Futebol e Fe-
deração de Futebol da Qua-
nabara.

'ICO NO RIO
sármos em mudança. O Rio
continuará a ser a maior ci-
dade do Brasil c, um dos seus
maiores centros esportivos.
Dentro de alguns anos será
perfeitamente natural queBrasília atinja situação idên-
tica e, nesse particular, a mu-
dança da capital só poderá
permitir maior difusão dos
nossos desportos. As federa-
ções terão obviamente que
mudar de nome c, se me íos-
se dado opinar, votaria pela
volta da antiga denominação— Carioca, seria relembrar
uma bela tradição."

C.B.D. TERÁ "BUREAU EM BRASÍLIA
"A mudança da capital

pnra Brasília nfto afetará a
nossa vida esportiva" — res-
pondeu-nos de saida o almte.
Paulo Martins Meira, presi-dente da Confederação Brasi-
leira de Basquetebol o tesou-
reiro do Comitê Olímpico
Brasileiro. E prosseguiu: —"Só muito mais tarde, quandoa vida esportiva da nova capi-
tal atingir nível igual ao do
Rio, parece-me que se deva
pensar cm transferência. Ago-
ra, o que será indispensável

C.B.P.: UM REPRESENTANTE
O sr. Paschoal Segreto, pre-

sidente da Confederação Bra-
silelra de Pugilismo, considera
Impraticável a mudança das
sedes das Confederações paraBrasilia. No seu entender,
¦cria mesmo contraprodu-
eente.

O mais lógico, ate uma
solução definitiva, é as Confe-
derações designarem repre-

CARIOCA É O NOME PARA F.M.B.

para manter contato com os
podêres dirigentes da Naçfio,
de cujas subvenções depende
c vive o esporte amadoristn,
é o estabelecimento de "bu-
rcau' em Brasilia, o que a
minha Confederação fará ime-
dlatamente. Com referência à
mudança dc nome das federa-
ções, sou de opinião que se de-
va imitar os espiritossantenses
e gaúchos. Devemos portanto,
no caso do bnske, pasarmos a
Federação Carioca de Basque-
tebol."

sentantes seus em Brasilia,
entre elementos ali radicados.
O esporte continuará precisan-
do de representação junto ans
podêres da República, poisnáo' pode prescindir do au-
xiiio oficial. O melhor, nis
circunstâncias, .'¦ seguir êsse
caminho, e já estou providen-
ciando.

Perguntar a Alberto Curi,
presidente da Federação Me-
tropolitana de Basquetebol,
ora em "recesso aquático" em
Cambuquira, como dirigente
do basquetebol nos XX Jogos
Abertos, se a sua entidade
voltará a adotar a denomina-
ção dc Carioca, seria o mesmo
que indagar a um robalo se
gostaria de voltar às águas
claras do rio. Tijucano de nas-
cença e até por clubismo, sua
opinião seria suspeita. Prefe-

F.M.F.S. ACHA MELHOR SEGUIR F.M.F
Esporte relativamente novo

no Rio e em franca ascensão,
o futebol de salão não poderá
de forma nenhuma ser preju-dicado com a mudança da ca-
pitai para Brasília. Esta é aopinião do sr. Waldyr Car-
doso, presidente da F.M.F.S.

Quanto à nova denomina-
ção, assim se manifestou:

— Particularmente, acho
mais lógico que as Federações

rimos por isso e por estar êle
ausente, ouvir o secretário da
ontidada, Gerson Silva quenáo é daqui. E ainda que pa-reça absurdo, êle também é
inteiramente pela adoção do
nome: Federação Carioca de
Basquetebol. Definindo seu
ponto de vista em três pala-vras: "Carioca é tradição e
simpatia". Nâo menos positivoíoi quanto a ida da capital
para Brasília: "Tudo conti-
nuará normalmente.'

Metropolitanas passem a Ca-
riocas, levando-se em conta,
principalmente, que é comum
ouvir-se o termo carioca Idcn-
tifirando as entidades daqui.
O assunto, naturalmente, de-
verá ser resolvido pela As-
semblcla. No entanto, seria
lnteresante seguir o que re-
solver a Federação dc Futebol,
tratando ela do esporte mais
importante do pais.

Pode e deve haver muita
gente contente com a mudança
da capital para Brasilia e a
criação do Estado da Guana-
bara mas, alguém mais feliz
que o esportista botafoguense

:-.¦ 
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Jorge Antunes Mulnenti inte-
gra o quadro social do Forca e
Lu» Atlético Clube, desde 1943.
X' uma das grande- atraçóes dc
•ua equipe de basquetebol.

Para que possamos avaliar as
qualidade^ de Jorge Antunes,
basta examinarmos sua coleção
do troféus: rlce-campeão de lan-
ee-llvre «m Juiz de Fora o "cei-
tinha" daquela cidade em HMt;
campeio de duas olimpíadas, no
Jacarepaguá T.C.: vlce-campeáo
«la I Ollmplsda Operária, em
1M7. defendendo a então' ADE-
0'A; campeio do Torneio Inicio,
classe especial da F.M.B., atn-
da pelo Jacarepaguá Ténls Clu-
be; campeio do Torneio Inicio
do; SKSI. pelo cometa , B.C.;
campeio das "Olimpíadas A. M.
Gaspar"; Tlce-campeão, em 1948,
pelo FALC: campeão do "Torneio
Alberto Gllbcrt Hearn" (1943) e
Tlce-eampeSo do "Torneio J. O.
de Aragão" (1944); Tárlas vazes

campeio do Torneio Inicio, en-
vergando a camiseta do Força e
Luz A. c.; campeio da Divlsio
de Acesso da F.M.B., pelo Mac-
kenzle (194S); vlcc-campcio da
A.S.A pela agremiação S. Ve-
nSnclo o campeio dc um torneio
pentagonal.-Até«ç presente momento, Jádefendeu as córes do Ciroulo Mi-
litar, S.C. juiz de Fora, Força e
Luz A.C, Jacarepaguã T.C., S.C.
Mackenzie, Cometa B.C., Amé-
rica Futebol Clube, Amparp Bas-

quete Clube, Telefônica A. O. e
Agremiação 3. Venâncio.

O popular "Mlnelrío", também
conhecido como "o homem das
costas Incríveis", nasceu em Ca-
taguazes. Minas Gerais, em 19-5-
1923. Torce fervorosamente peloBotafogo F, R„ 6endo seu divéf-
tlmento predileto o esporte da
bola-ao-cesto. Ufn fato curioso

é que o" nosso amigo Malncntl só
Joga com a camisa n« 7.

CLUBE DO CATETE HOJE EM S. CRISTÓVÃO
Técnico Nilton prepara-se para excursionar

No estádio do O. O. na estacfio deSlo Crlstôv.lo, a equipo da Associa-
çio Recreativa do Catete estará na
tarde de hoje oferecendo combate aoesquadrão do nadtal F. C. da Pra-
ç* Slo Salvador.

Trata-se'de peleja que deverá
¦s;radar, pois as equipes possuem tra-
dlçio marcante no cenário do ejpor-te amadorista no Satado da Guana-
bara,

PHIMR1RO CONFRONTO
Além de outros fatores, também ofato de aer a primeira vez que osreferidos quadros le defrontam es-tarA contribuindo para o maior sen-

saclonallsmo da peleja, que levará acampo oa dois quadros.
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CATETE COMPLETO
Pelo técnico Nllton, âo clube doCatete. fomos informados que a suaequipe levará sua força máxima.

Informou-nos ainda de que a equipeestá se 'preparando para excurainarâ Universidade Rural, no Km 47 daRodovia Rio-Sio Paulo, onde darácombate ao esquadrio do Instituto
de Zootecnia daquele estabeleci-
mento.

CONVOCAÇÃO
A direção de esportes do A. R. doCatete convoca todos o» aeus jogado-res titulares e reservas para o sensa.cional encontro da tarde de hoje.

FLUMINENSE DE BOM JESUS DE ITABAPOANA
Foi a Muqui e venceu o Operário

rj(?ur»lon»!ido 4 cidade rie Muqui. atittm tricolores, Paulo. Curió. Pan Fluminense r. C . de nom Jesus vio a Carllto. Do quadro do Operado Itabapoan*. abateu o esquadrio rio O". C, Marabá se fés destacar emtio Operai-lo F.C, daquela cidade, primeiro plano, constituindo até mes
pela escore de 1 x 0. A peleja teve mo uma verdadeira barreira par» <Inicio ás t* horas, com un> desenro-j ataque tricolorIa que afradoti ao* txpectadore^;
pela disciplina e pelo equilíbrio téc
nico. A vitória dot representantes do
Fluminense f, C , tol Justa « mere-
cida. já que foi o quadro mala pre-senta as aç(V*t durante os rv minutos
d« contenda.

O TENTO

AS EQUIPES
As duas equipes atuaram com as

seguintes constituições: Fluminense
T.Ci — Pavio, Chico e Mário, Ma-
rlnho. Carllto • J. Assis. Valadio.
(Cleberl. Alolslo (Alclr). Can-elro;
Paulo Curió e Enéas.'
Operário F.C, — Marabá (Don-

Hoje os iates de oceano voltarão ao mar aberto parn mais uma regata, desta vez a
Rio-Colégio Naval dc 70 milhas. Um aspecto como o da foto repetir-se-á. Da esquer-
da para a direita o "Singoalla" de Ragnar Janér, "Boa Sorte II" de Antônio Albu-
querque, "Sargaço" de Ebart Chamoun, "Ministrai" de Osmar Stamm e "Angica III"

de Marcos Merhy".

POR BARLAVENTO

Hoje a partida da regata
Rio-Colégio Naval: 70 milhas

Deverá 'lemornr de 12 a 24- horas, dependendo dos ventos e estado do mar
—- Histórico das competiçõeg já realizadas.— Os concorrentes para hoje

Figueira Barbosa
As li horas dc hoje espern-sc quc calendário de regatas da Associação Brasi-

cerca de uma dezena de embarcações de leira de Veleiros dc Oceano, alcança sem-
oceano darão a partida para a regata Rio-pre bastante repercussão no meio veleiro,
Colégio Naval, cm Angra dos Reis. Esta pois significa o estreitamento dc laços cn»
prova, que está sc tornando tradicional notre a Marinha dc Guerra c a Esportiva,

Ae» » minuto* da fase fnal. o^oca) AdS.1 e Pedrtnho, Macuco, Moaponteiro direito Cleeer. livrando-se:01r » ojwaldú. Mário. Paulinho, Rude aeu marcador, conseguiu çruíar ben>. Dl(1. e BcUopara a m*U fvatr.ecida por MalabA; A dim;iJ.. dt) ta?m{r„ „,evt e„.A fcelt (ot ao eneomro do pontairo tlfuu* ao sr Jomar Nunes, que teve
esquerdo Kntas, qu? a» achava num* \ bo* »'.--.;;_>,\ c bem verdade em
bo* colec*ç*a i>ar» marear o úntev») muito facilitada pela maneira cora
tento da partlo*. tque se houveram os jeiasSorea prellNesta partida destacaram-at o*, antes.

Pelos Clubes e Entidades
O Flamengo pcdm à KMK o passe do amador Gustavo Cartas,

do Atlético Mineiro
O Mj.íur.-¦¦ ¦:< íw-.í.u i _•_..:.-'._._<- i-.;sr=5Í--.;r;r,i ;-•._- ífarí*-********

a<> CNP pttijio do jogador Salvador, ««licitando ivecnca p*r» 
'te

ausentar do pai* inteirando a detetftgte do trttolor subnrbane.
O Botífoiío S«fi>rtncAi à FMF que te interessa ptii «BOTSçâo

d» contt ato» dos iegídore* Marwlo, Ademar. Zasak», Adalberto e
Osvaldo,

A _IV-;íívucví ívi Idêntica í«msis:cacào com rtlacio ao? jo*
«adores Adalberto. l\<>•*•>.* • w ¦. -

O Madureira ioíorapu qu*> o sr, Amadeu Augusto Nfníes
assiualu a prtstdfneia do clube- nu impedimento do titular, <ju* se
ticeociou r«r » dia*.

, — Foram reftstrados ca FMF es rontratos do« liofiãotts lentr
« Vaiter cem o Araênta t tran «iam o Bangu.

Hoje, as mm horas, em Santa Crot. tm J4f© teauiurml d»
Totneio Quadranjuler "Fitada Aa O ua nabara*. rstario -sreltand*
M ecwfes de Vatott í Oneete.—• Hoje, a partir das llje twrat, »«> RstWi* "TVI Csma". em
Campe Grarsde, peia decisão <t« TwneJí Rte-Saatí» Atvdrè lama*.*-
re*K í-ígari* as equipes do Cukgsj Cttmét x Fanuiess*. Na irb-*
trai»» fXHWwnar* Anto«í» ^Aviüi Ubs

. — teia V Camseonate' Iníast* /uveatl io De_paica_m«Bte Aut**
•e**e ftaiua*» bale, í.s »giiifl't*» J»tw,

PREVISÕES PARA A REGATA
A regatu de cerca de 70 mi-

lhas. poderá terminar na madru-
gada do amanhã até o final do.j
ai»-, dependendo das condições do.
vento e mar que encontrarão os
concorrentes. Os ventos têm sc
tirmado de SE rondando para E
ao íinal da tarde, o quc oferece-
rá ventos folgados aos iates, c
dependendo da íôrça, o tempo de
duração da prov». O recorde é
por enquanto, do "Mistral", dc
Leon Joullié, em 1957, quando
partindo k noite com forte lesta-
da, gastou pouco mais de treze
horas.

No caso de vento de S\V, um
contravento fará a prova demo
rar, podendo «té prolonaar-as a
chegada para a madrugada de sá-
bado.

HISTÓRICO

A primeira regata Rio-Co-
iégio Naval reallw>u-se cm
1956. tendo vencido o "bra-
sil "ProceUría", de Fernatr
do Pimentel DVHrtc, chegan-
do em segundo o "Canga-
ccirsr", de uomicio BírrtHõ.
C*racteriiou-se pela luta ti-
nal e menos de milha da che-
gada entre estes dois iates,
sob total pümaria.

No ano seguinte, a mane
baixa impediu o cwnpareci-
metsto dc alguns barce* que
achavam-se fundeados na"piscina" do Iate Clube do
Rte de Janeiro. Um forte l«s-
te pe>*miUu»» toaíí rápida re-
grtta. e a boa vitória do "Mis-
trai" de Lwsn Joullié. ss
guíado-M <a ~Caviru HM, d«
Joié Lati PítJSímícl Du»r:e-
Próxifr» da íbe«nd8 enrtiha-
rarrs m iítft» • "Singoalla*. e"Aagfo* íll", na «Jmtuda
Laje 4o Cate*b^

£» 1.95*, p**«cot barcos

participaram, por diversos
motivos. A regata, aliás como
todas as demaiSj decidiu-se
nas proximidades da. chega-
da entre o "Angioa III", de
Mascos Merhy, e o "Ondi-
na" de Joaquim Belém, que
finalizaram nesta ordem.

No ano passado, a maus
lenta das regatas, com o "Pro-
celária'' liderando desde o
inicio. Na entrada do canal
da Ilha Grande, a calmaria
reteve os ponteiros, permitin-
do praticamente o início de
outra regata. Quase todos os
biroos chegaram a liderar,
para finalmente a vitória ser
alcançada pelo borco dc Pi-
merttel Duarte.

Interessante notar que, das
quatro regatas disputadas.
três vitórias pertenceram a
>ites da classe Brasil, dese-
nho da firma norte-america»
na Spa-fcmsn & Siephens,
Inç.

Vm ponto que deverá ser
lembrado é também que em
todas est.i> regatas, a decisão
deu-se na baia de Ilha Gran-
de. O fato acontece porque
o* lide**es encxlmam natpie-
las ájguas,. enquanto os tv-
tardatáríos em mar aberto
continuam a raivegar velo?.-
mente. Muito ps»uoí tem im-
portado a üder&nça de tim
barco em mar aberto.

OS CONCORRENTES
PAP-A HOJE

Conforme cao^Umos, es-
pera-i*! para hoie o «*»p*~
t«cimen*o d* eçrra de. de*
latea. O "scTatch-bó-j**', ou
seja o maior iate tíâ r«f»ta.
será o "Sifigcaíl*". d* ft*f~
na? Janér. « e menor fete «*f
v«r* cer o "Sarfiço**, iate da

classe Coral, de Ebert Cha-
moun, Na classe Brasil, cs-
pera-se os iates ""Prooelária",
de Fernando Pimentel Duar-
te;' "Majoy"; "Mistral", dc
Osmar Staram; "Sindbad",
de Alcides Lopes. As Foles de-
verão alinhar "Angica III",
de Marcos Merhy; "Boa Sor-
te II", de Antônio Albuquer-' que, e reaparecerá após um
longo periodo de inatividade
o "Ondina", de Joaquim Be-
lem.

Paula Ramos, presidente em
exercício do Conselho Nacio-
nal de Desportos, é difícil. Sua
ansiedade pclachcgada do dia
21, tem-lhe até causado in-
sônla.,. No entanto, quanto
aos reflexos que a mudança
poder'*, ter na vida desportiva
carioca e nacional, êle se con-
fessa absolutamente tranqüilo:— "Para os quc aqui nas-
ceram e vivem até hoje como
eu, o dia 21 será o dia da II-
bertação! Ê claro que os efe!-
tos demandarão alguns anos,
mas também é fora de dúvida
que o nosso Rio de Janeiro
deixará de ser terra de nln-
guém ou melhor, terra dos ou-
tros, menos dos cariocas.
Esportlvamente, o Rio é o
maior centro esportivo do país
e náo perderá essa hegemonia
ainda por muitos anos. Co-
mo decorrência lógica da mu-
dança do governo, o CND terá
que se transferir para Bra-
silia, aqui passando a existir o
Conselho Regional de Despor-
tos como ocorre em São Paulo
e nos outros estados. Quanto às
Confederações, como entlda-
des de direito privado que
são, embora sujeitas, em seus
estatutos,, por um dispositivo
dos tempos ditatoriais, — o de
ter sede na sede do governo
federal — Isso uma simples ai-
teração estatutária resolverá.
O certo é que elas podem e
devem ficar aqui, até que,
num futuro Imprevisível, a
nova capital alcance a expres-
são esportiva que ora oslen-
tamos. Relativamente à deno-
minação das federações me-
tropoíltanas, parece-me mais
acertado que passem a ser Fe-
derac^ts Guanabarinas. Isso
por que, além de mais acer-
tado, constituirá uma promo-
cão ao nome do novo estado."

ESSENCIAL A UNIFORMIDADE
Divergem as opiniões sôbre , de Desportos, da mesma ma-a denominação a ser adotada

pelas atuais federações metro-
politanas, em face da insti-
tuição do Estado da Guana-
bara. Para Roberto Calçada,
presidente da Federação Me-
tropolitana de Volibol, o cs-
sencial é que haja unlformi-
dade:

— "O mais acertado, parase evitar a diversificação quehavia antigamente, parece-me
que seria o Conselho Nacional

ncira que processou a unifor-
mização da denominação "Me-
tropolitana", quc orientasse
agora a nova denominação, se
Carioca ou Guanabarina. Nes-
sé sentido, aliás, pretendoconversar com o ministro
Starling. Pessoalmente, acho
que deveríamos seguir o nome
do novo Estado o quc daria
para nós, o nome de Federa-
ção Guanabarina de Volibol."

BASQUETEBOL

Com direito e sem razão
Drummond Netto

Acaba de surgir o primeiro caso dn temporada de 1960,
mesmo antes de ter ela começado. E provocou-o justa-
podia ignorar, todos os outros filiados compareceram a
omissão do seu departamento técnico que redundou nn
exclusão do seu time feminino do Torneio dc Apresenta-
ção e, o que c mais chocante, do Campeonato da Cidade.
Provado está que, no prazo fixado pela Federação Metro-
politana de Basquetebol pnra o encerramento das inscrições
naqueles certames, coisa que a direção do rubronegro não
podia ignorar, todos os outros filiados compareceram a
tempo, menos êle.

Ao ser notado que o tempo
se -escoava e o expediente náo
chegava, algumas diligências fo-
ram feitas pelo telefone e, com
duas horas de atraso, de fato
os, pedidos davam entrada na
FMB. Agora o Flamengo recor-
re da exclusão no Campeonato
Carioca, alegando que de acôr-
do com o artigo 30 do Capitulo
IV do Regimento Geral, especl-
ficamonte sôbre inscrições, o
prazo é de 15 dias antes do
início do certame à que se re-
fira.

Ora, como o campeonato fe-
minino só será inaugurado a 7
de maio, êle como qualquer ou-

BRASIL x ARGENTINA

Hoje, em Moça Bonita

Bangu
e Madureira

saudando
novo Estado

Será efetuada hoje á tarde,
em Moça Bonita, a primeira
competição futebolística do
Estado da Guanabara, com o
encontro entre as equipes do

) Bangu e do Madureira. O
. prélio, além do sentido his-

tórico que contêm, deverá
agradar, peto o que de a guer-
rtdo contém embates de tal
natureza. Além do mais, vá-
rios ^esdorts deveria s*r
expenmeotâdcs nas equipes.

(Conclusão da Ultima página)

que, enviado esçccial do Cor-
reio da Manha) — Nada
menos de 46.383 pesoas pa-
garam ingressos para assisti-
rem aos fogos Peru x Surinam
0 Brasil x México, arrecadando
a bilheteria a apreciável soma
de 695.037 soles (mais de
cinco milhões de cruzeirosh o
que vem provar o interesse do
público pelo pré-olímpico de
futebol, notanao*se que as se-
leções que estão disputando
são amadoras, sem grandes
cartazes internacionais.

A vitória do Peru contra o
Surlnam foi bem recebida pe-
los torcedores presentes, mas
todos afirmam que os perun-
nos encontraram dificuldades
em derrotar os adversários
que só se entregaram nos 30
minutes finais do segundo
tempo, èm virtude do cansa-
ço e falta de preparo físico.

WANDERLEY FORA DO
TORNEIO

LIMA, 20 (Dc Ismar Buar-
que, enviado especial do Cor-
reio da Manhã) — O joga-
dor Wanderley, expulso de
campo no jogo contra o Mé-
xico, lamentava-se hoje dêsse
íato, considerando injusta a
decisão do juiz. Wanderley

3uelxou-se 
também da falha

os dirigentes, que nâo e avi-
saiam do regulamento que
vigora nas eliminatórias. Ex-
Eulso 

de campo, o atacante
rasileiro não poderá Integrar

a equipe nos outros jogos do
torneio.

OPWUO DA IMPRENSA* .;•-'.*.. to —• O Braatt te» um»
«xcelente linh» «tocante ma* um
gfxtíto defensivo.que mcutrou e«-
c»i»* ¦-!.;> .'.¦*«. coincidem em
comentír hoje *e roanM <_• cro-
w*4m wporttvog dot dUftof dtfU
OiplUl. D» ira» p«rte. o México
âcr«*c«nUtn. melhorou notável-
•""¦ ¦•¦!• em reUcSo »-¦ primeiro j6-
fo ttae dUputou »qui, portei, r.o-
»u-*e » m**au f»lta d« toonJe-
:.._í_o d» tua Unha ,->d.» o i ¦
Htro Mw, fot Oe novo a fT*n4e
fifura do quadro artera. «ufeü-
ahsrn o» ertiscc»

Par» "\ja preaíSi". na »e'í*çJto
!-_¦.>•.>.r» oe asrf.Thorej how.-ria fo-
ram o «.«Sio MlMtf Maraafcio e
o médio Gil. Do quiítfo m«xtea-
no deirtiK» «-Wtter.t» a» ínterveo-
ç*e* de Mo*».

Em fjfíiarwto-. a *K Ca*n*5r*áo*,
I o treinaéM A5**ar*s faene», do

ir-oaSreKi-ae í»_w»T^ir»do
nesta época em que «s ciube*
ensaiam «us primeiro» movi- JtéJtírc-
mentos com visUí ao Cam- co» * raíi_#3-»!«jd»de <s» eo-Upe
p-pnaaM» de 1MNL - te--áS#*_r«i -uss* ss sRrassturia

Pw mrKidésíM, o Bangu tme **«->*« mtm s* pt-omratur.
íot ¦'_» pnmetrs equipe proft*- Por «w» ta-s*. «Bu» qs* ¦ nio
«kmal de. íutcbcí a íogar csb cootóder» qtt» • *«-_. j»í« «wj»
Bra&LA, **8ais*»4> d» tetwío poã» o m»*

I -

dro tem poMibilidades para eliml-
nar a Argentina « o Surlnan.

Por outro lado, o» jogadore»
mexicanos censuraram, unanime-
mente, a arbitragem do Juiz
JSrwln Hleger. Consideram lnex-
plicável a anulaçSo do gol marca-
do por Chavcz no melo do segun-
do tempo e um deles comentou:
••So a partida dura dez minuto»
mais. Mlrfamos do estádio de om-
bulAncla"."L crônica" julgi que o goleiro
Mota e Slgfrldo Mercado /oram
os melhores homens do México.
O treinador brasileiro Gradim
disse a esse Jornal: "Foi uma vi-
tórlí merecida a nosan, embora
multo cavada JA que oa nossos ri-
vais sc esforçaram ao míxlmo.
inclusive apelando para o Jogo vi-
rll. SA lamento que o público pe-
ruano, que t tio bom amigo noa-
«o. tenha se portado desça manei-
ra, vaiando as notias Jogadas e
despedindo o quadro com assa
vlos. Contudo, foi um triunfo que
nos hi de servir,par» o futuro",

Acredita "La Crônica* que o
ponteiro Wanderiey. que foi ex-
pulso de campo. s-rS punido pelo»
dirigente» brsaJlelroa, No entanto,
o ar. Abílio _Terrelr« de Almeida.
>•:•¦_" da delegaçSo, limitou-se a
dlier: "E»»as iSo cotias Internas
da delegaçío".

O goleiro brasileiro Carlos Ai-
berto resumiu a»»lm o encontro:
••A no*»» etttéla. nSo foi de todo
boa. Espero oue nau próximos par-•Idas nos «uperemo»*'. (FP)

A VITORIA PERUANA

IJMA, 30 — A M.eçío d* «ma-
dor*» d« futefeoi do Peru logrou
na noite passada um irarisórín
triunfo sobre a representação do
Surinam por tría golt a um. e
corn éste triunfo e»t* • : ¦__¦ ,
«tente a primeira equipe dó bloío
latino-americano que tem atsegu-
rada su* paíilcipaçio nas finai*
do» .:>'>»._« Olimpb-o*' is «'•?!-*

A equipe peruana terminou o
primeiro t«»po com de-wanUgs-r.
de um a zero, diante de »m got
comsertido tébre at 41 minutoe de
jbeo pelo dianteiro centro i .-,.--*¦
torntt Kiekoot

Ot gota 4t> mUrüamM ;.«--.i •*
-prodajira» bo segando temi».
por huerméd^ de Galiardo. »o«
R miaiitao e Altur.a. «oe M * .-.-*•
sx-ir*-.1.' Galftrd» aot tX

O r-tru «ot «..«.« i .ii apresen-
Uaffitt retó*a*i»» no Tonielo Pri-
Oltesíco P__n?«g-*c»r. qt»t Mm
p<x cesifio o Tazéáut ítatfintM i»
Umi, maúrpa & sttttm ?at ma
B «et!» r io S-jríft»^ por ••*! *

tro candidato ainda poderá efe*
tuar a sua inscrição, í: óbvio
que se trata de um recurso le*
gal, dc uma reivindicarão quo
poderia scr evitada se mais
atentamente houvessem «e con-
duzido o setor técnico do Fia-
mengo e o departamento cor-
relato daquela entidade, com*
pulsando seu regimento antes
do fixar datas. Tem, portanto, o
Flamengo, o direito ã inscrição
no Campeonato Carioca de nns-
qtictcbol Feminino. O que nío
tem é razão para o afastamento
que revelou no seu recurso pois
a maior falha foi cvldentcmen-
te.'a sua, como interessado di-
reto.

EM DEZ RODADAS

O setor técnico da FMF Já
aprontou o calendário do turno
para os seus Campeonatos dn 1»
Divisão c dc Juvenis. A su» pri-melra etapa desenvolver-se-á
cm dez rodadas, encerrando-se
a 29 de maio. A ordem dos jo-
gos será a seguinte:

Dia 4-5 — Sírio x CIB; A. A.
Grajaú x Tijuca; Valim x Sam*
paio; Riachuelo x A. A, Mélerj
Aliados x Piedade.

Dl* 6-5 —¦ Flamengo x Bota-
fogo; Municipal x Grajaú; Vila
x Tijuca; Mackenzie x V»sco;
Sampaio x A, A. Méler; Pie-
dade x Bangu.

Dia 9-5 — Botafogo x Fluml-
nense; Municipal x América;
Gnjaú x A. A. Grsjaú; Mac-
kenzie x Valim e Aliado» x VI*
tal.

Dia 11-5 ~- Flamengo x Sl-
rio; Municipal x Vil»; Vasco x
Riachuelo; Mackenzie x Sim-
paio e Florenç» x Allidoi.

Dl» 13-5 — CIB x Flamengo;
Tijtif* x Graj»ú; A. A Gr»*
J»ú x América; A. A. Méltr x
Vasco; Ritchuelo x Víllm e VI-
tal x Bangu.

Di» 14 — Vil» x A. A. Gr»-
jaú.

Dia 16-5 — Strlo x Flumlnen.
s«; Vil* x Grajtú; A. A. Gr*-
j*ú x Municipal; Sampaio x
Visco; Piedade x Vital e B»n-
gu x Florenç».

Dia 18-5 — Botafogo x Sírio;
Fluminrn»* x CIB; América x
Tljuc»; Riachuelo x M»ckenzle •
V»lim x A, A. Méíer,

Di* 23 — Fluminense Flamen*
go; CIB x Botafogo; Tijuca x
Municipal; Amérie» x Vil»; A. A.
Méier x Mackenrie, Vítil x Fio-
rença.

DU 29 — Améric* x Grsjaú:
S»mp*ío » Ri»chuelo:: Valim x
¥»«•; B»Rgu s A'!*dó«; Fld-
«mç» x Piedade.

O :'*-» iH -»y_-f*»«',*:S»- tr.
P-rru e Surta**» traMCdffwm. e-
MtMtaio dofrslRin d_> *~atjtt> r-»-
ew-aav. Hat* tts* ti. p*d« eaocrc-

tiiar »» cifra* no periodo temjfit.
anes tar.

Na ; - ~r -, f:.;__-7 Ot n ------
ro* p*rja_r.<»» «s-isperdiçamra mn'-
la» oc»-»Ae» <J» esrurvm p**---m!»«
s-so waunJuj' ttrtvia » f*s» do
eyerfayru qa* reaatrtf**-. ^rtsseí-
palmem» ot •¦for-*-»nb» -*s—-
• Aliu-sa.

A Í-7-..-Í5* •ur'._"_am *pt*rtMm *
ftftie* grwtd» sç«r".sW#»4# qiW H
a»tt*tm<s>* tam tmm a*M <i* -i-* -
m~ti®?* atüna et *Uttme» MAM-
hM Seeta fim

ttm '$*¥?*«* S*a»j^. * eepápa »'-
eis _» s-«__»»r*Mj mat» ram*xi* a
Mdm pí^a ?*atnut*r r--s »_*?.
afSts*, (PFi

>»»»*«¦-**" firtuiliitelirtiarinia â.i - ¦- -
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ALINIO DE SAIAM

e conseqüências
Foi-se a Capital. Todos' os

setores da vida brasileira rea-
giranij favorável ou desfavorà-
velmcntc, a essa revoada de po-
deres c à transformação do Rio
cm listado. Uma minoria, po-
rém, não reagiu cm nenhum
sentido. Assistiu às críticas c
ao ufanismo cont indiferença,
levantando os olhos de vez cm
quando pela curiosidade.

O esporte ficou nesse p/rtípo.
Acompanhou a mudança como
simples mudança, seguro dc si,
afogado nos próprio» problemas
para sc preocupar cont outros,
por mais craves rpie pareces-
sem. (Só uos' lembramos de
unia 'agitação;..no pretender
São Pauto levar também as sc-
des das Confederações. Era de-
mais), O esporte sc miniifesta
na competição, (]üc imediata-
mente leva à concorrência. I'o-
de o Kio temer essa concor-
rencia de Bra^ilia? Nem daqui
a vitite anos.

Mas, com ou sem esporte,
Brasília trará conseqüências
para o esporte.

As boas, por enquanto, são
apenas esperanças, 1'odc ser,
por exemplo.' que o Estado da
Guanabara consiga provar o
quc a Capital tentou em vão:
que um ingresso de futebol não
pode custar menos quc a entra-
da num "poeira", J'odc sfef, ¦
também, quc as novas réspon-
sabilklndes ateiem um pouco
mais a inteligência dos nossos
diligentes, evitando quc uni
Rio-São l'aulo sc encerre uma
semana antes do previsto, dei-
xando cinco jogos dc grandes
equipes no prejuízo.

As conseqüências . más, se
não foram cogitadas, convidam
a uma tomada dc posição. No

Brasil, o esporte continua gi-
ramln cm torno rios favores
oficiais. Sc uma delegação pre-
tende sair, ou mesmo sendo

•preciso realizar aqui um cam-
peonato, a entidade sai dc pi-
res na mão solicitando o nuxí-
lio ilo góvêmo. Invariàveliucn-

•.te, a verba é concedida. Rèce-
bé-la é que ninguém assegura.
O basquetebol, o pttgilisino, a
esgrima etc. esperam ainda as
promessas ile dois anos atrás.
Isto com o palácio a cinco mi-
nutos do centro da cidade, lina-
ginc-sc como será a partir de
hoje, Oua verba sc diluirá nas
passagens de avião on o espor-
tc desistirá dc crescer.

Igualmente perigoso como a
cobrança de subvenções é ter o
CXD longe. Não sabemos a
que ponto chegará êsse Conse-
lho, atuando sem fiscalização,
na quietude do planalto a dis-
tribuir generosa e poljticamen-
te as suas verbas, diplomando
técnicos, incentivando progra-
inadas de violência. Sua primei-
ra atividade em Brasília dá o
quc pensar: loteria esportiva,
que o Ministro da Educação
quer entregar-lhe para derra-
deira fonte dc empreguismo
pié-clcitoral.

* * Üí

Distrito Federal, Kio dc Ja-
neiro ou Estado dá Guanabara,
para o nosso esporte não há di-
ferença. O que vale é a tradi-
ção, o prestigio que lhe advém
dc um passado em que foi pa-
drão no.pais; o que importa c
a sua força atual, apesar de
muitos que estão á sua frente.

Nada o abalará, sejam as
suas federações guanabarinas
ou cariocas. .

Àchillea Chirol

Santos (com Pele)
enfrenta o S. Paulo

Esta tarde, no Pacaembu, uni dos últimos jogos
pelo Torneio Rio - S. Paulo

SAO PAULO, 20 — Santos c São Paulo deverão dar
prosseguimento amanhã à tarde, no Estádio do Pacacm-
bu ao Torneio Rio-São Paulo, numa peleja cm quc ape-
nas haverá a atração dos "cobras" santistas, novamente
cm ação, depois do reaparecimento.contra a Portuguesa,
ontem, inclusive o fabuloso Pele, Zito, Formiga, Pépe e
outros, Todavia, nn quc toca ao interesse que poderia
despertar cm outras circunstâncias, isso não ocorre, cm
face dc já estar decidido o. título máximo, em favor do

Fluminense.

Orlando
cessou'ornozêlo
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Ficou metmo wr«j domin-
po o «losnsro Vasco e San-
to*, o emborque cio jeleçdo
broíilcira jfot transferida para
«íjunda-ífíro, p«tti6Utío»do
desín forma o realtaiçãa do
enc«Htn>. domingo.

À* duos ttfuipts estóo im*—
orados dc ttdos os ícuj to»
mts, de «cdrdo cont com-
jjn»s;uj« /trotado entre a*
duo* punes <: a pftfja teta
n. M.rac-nà.

ORtA.VOO DE FORA

O Va*». coatuda. já ttm
nm dctfalçue tttto: Orlando.
O mídia ea*»»<éo d» mutfeo
pmet> o tore&rfo otttiçido
na pttfjn CWM o Ftetmêtnu <¦
ttli !--rin-.« -foro di cogita-
çócj. Vvlsti-ú R.sas. OWfrí
prefeif ma V9*t B* ra.*ca»»<»
* P*ttíipsfto ^tje cwt»«w»
crvtswdo á^ttt vi» prmt.Osfenía étvrté ifi- manti»
m, jMtt Pis^a drot-nSt õtTida
oe Jt$tt - *p ri£«r dretti-
«iTflf ** |«it* tthrmt. © rrí-
ttttfr d« ripiltte d«Ws» trt
mmtttmtm

Brasil x Argentina a sensação de hoje em Lima

SAI MOACIR; CIULITE TAMBÉM
América procura mais ura

O treinador rubro entregou seu cargo
— Motivo da crise:'último lugar

no Rio-São Paulo

técnico

O América, onde crises não são novidades, vive mais
uma delas. Moacir Aguiar, entregou ontem scu cargo ao
vice-presidente Alvaro Bragança. Queriam rebaixá-lo ao
juvenil e, mais do quc isso, já andavam sondando Gradim,
Jorge Vieira e até Martfm Francisco para o scu posto,

SANTOS COMPUSTO

O Snntp» entrará para a luta
dè amanha â tarde, com a mes-
mn inrmaçió do cotejo da Por-
luguès», tentando a TeabllitaçSo,
J;'* qus. prellando com seus "co-
bras", nüo íoi alem de um em-
pale de 2 x 2, O Sio Paulo nüo
contar* com De Sordi, sendo man-
iuio o Jovem Vilisio • Canhotei-
ro citará também-fora do en-
contro.

EQUIPES .-.

Assim, as duas jqnlpes deverln
ser estas:

SAO PAULO -- Poy: Vilisio,
Ademar e Rlbcrto: Dino e Vítor;
Agenor, Celso, Paulo, Gonçalo e
Roberto.

SANTOS — Laércio; Feíjó. Mau-
ro e Z« Carlos: Zito e Formiga:
Dorval, Ney, Coutinho, P:li c
Pepe,

HOMENAGEM AO VETERANO
CLÁUDIO

O vfterano ponteiro Cláudio
qeu il.ir.tnte multo* anos deten-
deu aa cflres dc> Corn.thians t
das teleçôes paulistas, deveri ser
homenageado, na i moi tim;;l.u1t
por ter deixado, oficialmente. av
prática do futebol. Além de umà
medalha de ouro Quc receber*
da Feder*c*o Paulista, pplos bons
serviço» prestados ao fuiebol ban-
deirante, Cláudio receber* do
tricolor do Morumbl, o S*o
Paulo, que defendeu suas tfti-M
na temporada de 59, um rico t\»
cudo de ouro, eravrjado de bri-
lhantes. tSP)

ALMIR
DESMENTE:

ESÍÁ SATISFEITO
Almir, no Rio. ficou sur*'

preendido com o noticiário
envolvendo «eu nome. Se-?
gundo éste, ile estaria, dtf-
posto a retornar ao Rio pornâo se ter dado bem cm Sá<i
Paulo e por completa desam-
bientsrâo no Corintians.— Nào é verdade -que ev
esteia desgostoso no Corin»
tisns e qut esteja me empe-
nhando para retomar. Natu-
raimenw que esvou .«rn;íp<?»>
falta do ambiente em quc vi»
via e. /principalmente, dos
ami|íM que deixei aqui. mas
dai a eu envidar cíforcos para
retornar, vai uma distincia
muito srande.

Compreendo {ferícitamente
«tfòrço feito peb Corin-:.¦•::* para me contratar e tm~

tou disposto » nrovar rwj cam-
po que í*»lmente mereço
StijuJlo que me p*íam.

Xâo pretendo dc forma it»
«uma desmentir * «mítança
que deiKüttaram em mim t»
dífteeaies d^ OsrinutRí. Vou
*pstt «laborar cwm a «le-
UO, nu* nio Tmttr, è mis:
irande s«nh«v m-%. 3ê«ü«"(tn"breve «*t.*rti de vt>ít*, £r-
p9mt 9 marcar mititot ifftím
pin o .nm» Bovtt eísbe.

Coisas que só acontecem
em Campos Sales. Há dias,
hipotecaram irrestrito apoio
ao jovem, treinador, mas foi
tudo uma manobra para enje
a equipe tivesse um técnico
até o-termino do Torneio. Ago-
rn que o time vai ficar para-do e que existe necessidade
de um técnico diplomado, não
havia mais razão para escon-
der nada e as demarches pa-
ra conseguir outro técnico tor-
naram-se tão claras quenão
restava outra saida a Moacir.

Os pecados de Moacir fo-
ram uma excursão invicta ao
Norte, com'um quadro de as-
pirantes; a não contratação
de Fernando, que treinou ape-
nas vinte minutos, mas quc
tinha padrinho forte e, porfim, o último posto do Rio-São
Paulo.

Queriam que Moacir ven-
cesse o Torneio Rio-São Pau-
lo, com certeza ¦ iludidos pelos
resultados dos jogos com Bo-
tafogo e Fluminense. Esque-
ceram contudo que participa-vam do Rio-São Paulo • equi-
pes da categoria de Palmei-
ras, Santos, Botafogo, Flumi-
nense, Vasco, Flamengo e ou-
tròs.

Conquistar um Torneio da
expressão do Rio-São Paulo
com uma equipe de aspiran- _tes, e vendo negados os seus
pedidos de reforços, era real- .
mente fazer milagre. Genival- .
do, Célio e Calazans, que po-deriam resolver alguma coisa
ou ao menos minorar as difi-
culdades, não foram consegui-
dos e, no final, pagaria mos-
mn o treinador.

GIULITE SAI TAMBÉH
Com a saida de Moacir,

perderá o América um de seus
mais eficientes colaboradores: .
Giulite Coutinho. O dinâmico .dirigente rubro, que já. havia ií
solicitado demissão do Conse-
lho Diretor em virtude deseus inúmeros afazeres parti-culares, condicionou a sua
permanência à testa dos juve-nis à permanência de Moacir
Aguiar, que de forma algumaconsentirá, em ficar. ,Giulite deixa aslm de fazer
parte da diretoria que ajudou

Grã-Cruzdo
Mérito Esportivo
a.Paulo Meira

e J. Havelange
BRASÍLIA, 20 (Da Sucur-

sal) — Segundo apurou a re-
portagem, será conferida hoje,
pela primeira vez na história
do esoorte brasileiro, a"Gran-Cruz do Mérito Espor-
tivo". Três. pessoas recebe-
rão do próprio presidtnte da
República a grande homena-
gem: Pn;ilo eMira, presiden-
te da Confederação Brasileira
de Basquetebol: João Have-
lange. presidente da C.B.D.
e o sr. Israel Pinheiro.

a eleger e deixa também de
realizar o grande plano quelinha cm mente.

Outros nomes do clube, co-
mo o Coronel do Ita, Walter
William (Vavá) c outros es-

fio ná iminência de debandar,
desgoslosos com a trama urdi-
Ha contra o trenador "ameri-
cano".

REUNE-SE A DIRETORIA-
Até encerrarmos os nossos

trabalhos na noite de ontem,
não se conhecia os resultados
da reunião de i diretoria do
América. O presidente Fábio
Horta, Álvaro Bragança e ou-tros dirigentes do clube, es-tudavafn em Campos Sales amelhor solução para o fute-boi.

Falava-se em Gradim, Jor-
ge Vieira e até Martim Fran-
cisco, para o posto de Moa-ciar Aguiar. Termos outro téc-nico no América e, quem sj_»be ele consiga o milagre queos outros nao conseguirem.
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Foi mais um quc nao cedeu às exigências c aos caprichos dos dirigentes e, como ou-tros, nao serviu. Moacir Aguiar deixa a direção do America depois de pouco mais de
4 meses dc trabalho.

S
r

b mesmo
eseçao so viaja

domingo
segunda-feira

Vasco x Santos
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Falta de avião, a cansa da reviravolta — Carir-»*
irão amanhã a S. Paulo

uniforme
bo para experuucn».r

A C.B.D. não havia concordado com o jogo Vasco x
Santos para domingo, conforme estava sendo pleiteado
pelos dois clubes. A entidade eclética pretendia embarcar
a seleção brasileira quc excursionará ao Velho Mundo, no
dia 24 do corrente.

Altair. Vai amanhã a S. Paulo. Motivo uniforme
"ENQUÊTE" REVELA

Dai ter feito apelo, que foi
atendido pelos dois prehantcs,
para que o jogo se realizasse
sábado à noite, no Maracanã.

Acontece, todavia, que, on-
tem, houve nova reviravolta
no assunto.

A C.B.D. não conseguiu
avião disponível para domin-
go, transferindo assim o em-
que para a próxima segunda-
feira, às 17 h.

Devido a essa situação., ns
dois clubes acertaram jogar
domingo.

Para êsse prclio, o grêmiocarioca indicou ns apitadores
Anacleto Pictrobon, Olten Ai-
res de Abreu e Catão Montez
Júnior, do qual sairá o diri-
gente da peleja.
CARIOCAS EM á. PAULO

Os jogadores convocados
para a seleção brasileira queviajará para o Velho Mundo,
viajarão para São Paulo, ama-
nhã, às 9 horas, do Aeroporto
do Galeão.

O motivo dessa viagem dos
craques cariocas prende-se ao
íato da confecção dos iinifór-
mes, os quais a C.B.D. entre-

gou a uma casa comercial
bandeirante, o que não deixa
de causar espécie até certo
ponto.

Porque não se justifica que,
quase às vésperas do embar-
quc, somente por ésse motivo,
seja submetidos os jogadores
a um deslocamento dessa ha-
tureza, que, no íinal de con-
tas, poderia ser evitado.

A C.B.D. recebeu propostaria A. D, Roma nara tim jogo
com a seleção brasileira, no
dia 14 de maio.

A mentora está estudando o
assunto.

Não correspondeu a pri-
meira exibição dos ama»,
iores brasileiros no tor-
ncio pré'olímpico de

futebol
LIMA, 20 '(De Ismar Buar-

que, enviado especial do Cor-
rcio da Manha) — Reina
grande expectativa para o jô-
go de amanhã entre as sele-
ções do Brasil e Argentina,
em disputa do torneio pré-olímpico que está sendo rea*
llzado nesta capital, com a
participação dc cinco paises.Após o jogo contra o Mexi*
co, com a vitória da seleção
brasileira, Gradim viu-se com
sérios problemas para a esca-
lação da equipe que terá ama*
nhã o mais difícil compromls-
so nestas eliminatórias pnraos Jogos Olímpicos de Roma.
Bruno, com uma entorse no
tornozelo, não jogará enquan-
1o Jobel, com distensão nos
ligamentos do pé esquerdo,
também náo será aproveitado. -
Assim, o técnico brasileiro es*
tá em dificuldades, v mas ao
que tudo indica a escalação
provável do quadro será a
seguinte: Carlos Alberto; Gil,
Vantuil e Nono; Maranhão e
Walter; Waldir, Jaburu, Chi-
na, Maearrão e- Carlos Alber-
to. Os amadores brasileiros
realizaram um individual esta
manhã em Huampani e estiloconfiante no resultado íinal
da partida.Toda a imprensa esportiva
aponta falhas lamentáveis,
principalmente na defesa bra-
sileira, que jogou completa-
mente desorientada contra oMéxico.
REFORÇADA A DEFESA

ARGENTINA
LIMA, 20 (De Ismar Buar-

que, enviado especial do Cor-
rcio da Manha) — Ainda
Invictos no atual certame, os
argentinos reforçarão a defe-
sa do quadro, com a chegada
de trí-s titulares que farão
amanhã suas estréias. ..Assim
íoram escalados para o jogo
contra o Brasilr —- Periotti;
Blanco, Lejona e Decaria; De-
ciânio c Diaz; Rendo, Zaricli,
Oleniak, Desiderio e Pereí,

RENDA DO BRASIL
X

MÉXICO
LIMA, 20 (De Ismar Buar*

(Conclui na 31* pág.).

Fluminense
joga
em Lisboa:"

Sporting
LISBQA, 20 — Chçkòu o

Fluminense F. C, do Rio de
Janeiro, por via aérea, em
excursão peln Europa, excur*
sâo que se inicia amanhã nes-
ta Capital, enfrentando, em
partida noturna de futebol, o"Sporting de Portugal".-

O Sporting terá a.defender
ns suas redes o famoso e seu
antigo goleiro Cnrlos Gomes,
emprestado polo clube espa-
nhol Oviedo F.C, pelo qual
agora joga. Além do intorèssc
que sempre suscita uma exi-
bicão do Fluminense, é mais
uma impoi tante atração para
o jogo da amanhã, dad>i a po-
pularidade dc Carlos Gomes,
(FP)

hoje

MAIORIA DAS FEDERAÇÕES
prefere a denominação carioca

Cariocas (pró Orós)
foram escalados ontem

Durante 90 minutos, esteve cm nção no campo de
General Severiano, a* seleção dc Novos da FMF "que 

jo-
gará cm Sao Paulo, domingo, contra seleção paulista de
idêntica categoria, na primeira partida das duas progra-
madas, em benefício das vítimas de Orós, Serviu do
"sparring" o quadro titular do Botafogo, quc também se
prepara para atuar na Paulicéla, medindo forças com o
Palmeiras, no próximo sábado. Tim c Paulo Amaral di-
rigiram o ensaio. '.. •;

EMPATE SUGESTIVO
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Comitê Olímpico ncarâ na Rfe. iu-^lmcu..-. AntÃuio do Pasw: Federação deve ser Carioca
Tendência, porem, é seguir a Federação de Futebol — CND, único orgõo poro Brasília —

Havelange: mudança da CBD seria injustiça
A mudança do Copital paro Brosüio e o possuem do Rfe tan «dorecer euat dóndot, fixemos una "tnaMit" cmde Jone.ro a Modo do Guonoborc, hoje, ísracitafam «m pro- presdeates de Confedcroçèct, Federoçóej, <w sem represenfontes
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S*^!J fll.

Tim estava satisfeito após
a treino achando "muito su-
géslivo" o resuiiãàú uõ> C-wlê-
tivo, uma vez quc o Botafogo
estava com a sua melhor for-
maçâo, como nâo bastasse o
íato dc ser constituído dc jo-

, gadorc? que sempre vem jo-
gando cm conjunto, já acos-
Uimados entre si.

—' Acha que a seleção tem
condições para brilhar?

—- Sim, náo duvido1. À sa»
ira carioca cada ver é melhor.

O QUADRO CARIOCA

Ubírajara será o titular da
_. rnçta, sendo um dos pontos

altos da equipe dírigláii por
Tim. Jocl. lem idêntica cota-
çáo na lateral direita e Via-
na. idem na zajta centra!.
Barboíinha deverá sar efeli-
vado na esquerda, ficando
Paulistinha de sobreaviso. Os
jÍRídores do Botafogo eoa-
vftcados. oue atuarem na vés-
péra contra o Palmeiras, ds-
veráo atuar somente um tem-
HA .-Tnanrt/v jnMjtA ni *s.Xl*tr-t_f.

Stárlo Tito que tífnbém trcP
nou, poderá ser lançado na
zaga central mm> seja prect-
90, durante o prélio com ot
bandeíranies. Como quartozagueiro. Ronald e Paulistinha
estâo cotados, havendo ainda
« hipólcw de Barbozinha s<r
)_m-áe.

Amaro será o mídio de
apoio, com Ronald pód«n<fosrr aproveitada par» a mes-
m* potiçáo.

Netvaldo. Roaoi. Amoroio.
Valter « Beto. la% o at»que owcowecou' íôgasiSo tm "mateb-
tremo" de oot«m. Mat%,níxi-
tÚUr, Betnrte, Adew*r e ItA»
Bala. e*táa ou «siptóRcí». Mm
vísís de hiver- tm bôt*fa-

guenses na vanguarda titular,
naturalmente haverá um ro-
dkio entre os i) atacantes.
Ainda nasup^ncla ncham-*c:
Euiãõii {uo Fiuminwriiê, go-
leiro) c Marcelo (central ou
lateral, zagueiro do Botafogo).

BOTAFOGO VISANDO
PALMEIRAS

Cn ,-'< (oi a novidade do en-
saio dc ontem. O lateral di-
reito do alvinegro. que ainda
nâo assinou contrato (dizem
qUe estôve conversando oom
a diretoria, ma? nada apura-
mos a respeito.) Náo chegou
a torminar a prática, voltan-
do a sentir a mesma rontu»áo
quc o afastou do gramado.
Eis o quadro quc treinou*. Ef-
nani (Adalberio); Cftcá (Ade-
mar e depoU Lucas). Zé Ifo-
ría (Hilton. juvenil que ascen-
deu a categoria profiuional)
Jorge (ífilton Santos e depois
Cetaii): Frazáo (Aírton) •
Chicio (Mctíeíroí); Garrincha
íDedé), Edion (Tiáo Macalé).
Paullnhei (Amarow». Quaren-
Unha (Geninho) e AmarDd»
(Orlando).

q Qusfjro par* n íé*9 <í**r
o Paimeira* terá htté: Ermmi;
Ademar, 7A Maria c Ntitort
Santos; Frazio e Chiei!?; Oar-
rincha. Edson. Paulinho, Qua-
rentinha e Amurtído,,

EMBARQUE DOS CARIOCAS

G* t-ti&r,. embarcarão «cr-
U-feirs $>sf* ^o Paulo, saí»-
do a deitíSíía 4a Praça Mauá,
num "Cwneu.*"- «««eciaimetjt«
e«tttr*ís<te ptr* fam Itm, O
bota-fora será às 1$ hortt,

MARCADORES
Quartnüsha 2 $ Amtriléo.

tt._ra.r~tr, p»ra o B^ttfoõ» *
Ame**» 2 t Beirute, pttt et
supj-taití
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0 ESCOTISMO NO BRASIL
TÂMBIM TEM
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

tt y.vr,ú\ma no Br**» também tem aua iMrrtldão de oaacim-ín-
tra ímboem >*Ao i<-r.l.a »ido passada «t» eai-Mirlo, í um documento
-S« griMtda viiftvr. ?oi através -Je*U "etirtlda,»"* que »« conseguiu
prmtat que 4< M<*vli»*mt0 fot fundado ne*tit cidade, na Rua do
CMrfte-n-0, 13, tm CattmaW. tio dt» 14 de julho de 1910. O doetunen-
V* («ma iw).i->» publicada oo jornal "A Imprensa", do Olo tf* Ja-
mtttrtr, d» it-Ia Junho de IPIO, « que pode mr vista na Biblioteca
Nacional', '«forma at* o» oo»»* doa pai» da idéia: A-nétiu A. Mar-
¦num*. B»*iu.rt.lt>» Corre», t. f»uMino dt>* Santo», Renel A. Biga-
rei, Jéüo 9. r.c*t*. B. de Souza Tornei', H. Alve* Simas, Y. Aggeu;
d* Aroéjo e I. Garfe* lf.,lt»nd. tür» forma;.¦:<; a r-íiiinuo diretora
do C*tH#o «te* Boy-» do Brasil, c prlmetío grupo escoteiro tio pai».

Nas*» mtlkia. cujo f-r<-»imil« publlc-itno, ..baixo, texs a.a bases
«ta ir--tit(nc*M, tbntMsra boje. roulto» Ji*»» do Centro nao «eiam
»woírin>*. mm o do »*ííwh-.o miUUrtaU, as «uai base* foram cal-
rada* na* íjhh o prúprio Baden-PtrweU Jféz p*rra o* «acotelro* ln-
ai**** íaóBVMite ant/» tsaia Urde * que H.P. iiehou que no Escotis-
¦mo nao deveria haver miliuriMíio.

fará (tum o» no*«o* leitores tenham uma idéia da redação do*
*s,*tut«* tio Centro do* Hoy» ífcouts do H»a.,l", publicamos abaixo
»u |«do do i»< -«án»!*» da tioiici* de 1*10. ae baile* da instituição:

O >m .'amtaa. mm •*" t—*>—<* * taa,
*»l »-•<*.. *. M i,««»»«. »»**%«-M» *

«Mt-Unu. !•;-«;«•¦.. w ;t» .*»«*,
«r, •-...».«<.-*: •¦»»«»««» M«a »«<»-».
. *»*•**> «•*»» m «»*» ?*» ••*» •
IM»«r*>»l<tM"»<' l»«»<>-, HOM"
auawaaatma »*• mnc**. • tam *>""" r**» *%•* ?* i-rfM *• ÜjNi

aatammaatta mt» ia»

fe»»»-*»*

> IHHfl**» *•»

6m V !•!«•*?-»» mo tmnaima Meta*
«| atu *M Umtt.-r*. .—a .ttat attalèaa.

W 4 Mf-wtM • ¦»¦¦»¦» *m
èmtÊttim *«t-H» *• <»riwri m *w

•* . ,»»» 4«I»U» •** |* «W »«-
* •***»**« I ** ?'***••

«4 ******* ? -»t
t»l«H'<

m i«h «Ka-*••**•*• tae
—i~ - mm ———— ^HaMb^tt-^iea àm-aS^WI ^^a^^^te t»*»^-»*»-!». -«***» tmmw

. iwt i «anumái ta
JWÍM *•* f4*t IMfdlHit»

• •** ««mm* fw-lt *M *• -e-ftMH* -M**«é «<«-a
I #***¦*« *f>f**t taí-M»***-.»*, <•« •#
: tmsnis»! **«-*«r •*•-«• •# MipwWm

I» • W*'#né «• •*¦ *A—H<» 4* -M»*
kfM»»í*t **••• jfÜWE >-»*-

> * *f*« mêm • t -»•¦>
>• ¦ ¦•,¦ » M<*> • *-<*•
*. a*.»»' * 4 -f«f>-*s*a

0««t«-« *íiH» »**** ** ***f»

. Vtè*a*»**aS» *0* ruim*, »»¦»*»¦ I
-M V** *• •*•!-«- *W»W» I— ata* t* -t»raaat am t»

ii :i*e-»f ,*. *• «M*S
a #*t to-af-a newma»

. «at

•»»** iitwa* »*• H»-
I (* **f »-» f-»9*-*í.
e*JmfcW(0 ¦SjwMgtt tma*-

__*»»"
etriá <*«** a i em *i i .*» *»«**-i **> ****»
iwt»a»ii«»««»* «a»'!,.. n-M»,*, a..-
ri>uli«n,*l«i«i>i.Miila •»

OA-U8
I. »'i'. * o*ata dei» loatitulda uma

Societüade Ile imtruçâo. diversões e
«•per.ee, ptir» menino*. nemeBiante*
«nr tudo num (ót ifoaatvel a <kw
"bojr» aceule"- da Inglaterra:

3 Xtaa *>cl*d*de terá por titulo
'•Centro dor Boy* Scoum do Bradl-*
«por .--!<¦ «oelal a Capttut redenl.

3. .*>«.-» Iri.l dO "C-T.lro**:

•) — Xxrurtdea pela trtdade, ar-
aabatdae e eutràrbtoa. aneenal ou
qutnxenaJmei ate;

Iíi — K.-<; r'. 111»-» —» ISftado* da
Repablica, t,uando potslvelr"

el — Manler aulas de dceenbo,
¦.r.ij-.i"». ;ui'!*rifu. ecoiB-ana. («pe-
etefclMl-tte do Bra*il). do íévoluçOea
militar*». Ui>0 ao „!vi'iu-rlm4, giná*-
tica * jAgoe atif-tic"-»:

<i, — Tornar conhecldoe oe ho-
men» c*lit,rn «o Brwil. vi voe ou «X-
Untee. 'pot ineio de ptnj«;o»» lurai-

a-*.**»»eaa»**)

ittt «JtdtolMf «B. I
t»e»*»»»w»

a«•*•¦*•**aanaMK. -l\a_fm ». Mai-

B»< 

nM'*** C«n<«. e. tiaUHM
»IWI->.lajl<-.Mt ». ¦*-*•.
-mm tmim. a. «*••» *>••» V,

«ee»* m*aaa*t. *. ia**»» ai*»**^
«*)*.

ff*| fil* ••»««¦«« • aMtll-»*kto MM •*»«•-
dt**a *• iMif^le, «<chM«« «•-*¦•«, #•>•«
¦  ee»«uin.»»**»»*»»*»*«**>¦
etl4áw**»|>lll l' u *a tmmnaat*.

»¦. aa»**»1'****1»'* *«•»** •*•?
ttatttiatf *¦ '*» •«•** -»» •->••

*-,jar*»v#»^ír---
•B-pÉNMtMlMi:

#j *»**>il»i_ «a» tmama ma *i>mim

¦»«*»«» *»»»4 a» < —an. n».ri«í. pa».
•mí«i. nn»»' l>»iu tm+a—t—a— *•
ImV-ímhi*..*««. •!-««.»-*.,
MHAft-C (p«B«**ia>a 4 >n«e ftr>*in>Kw,

TtVtaa-*» «¦¦»¦»; *¦¦ ***** "" »••-

t*B (-ua^M' ^* ~WW •f""' "I*-* ^r^r ^^

-^tej-^ga 4 ^^B******-***"^ eaflB***aa ^eBu *Sk n**i-aj* a^a^^i^^h' 
IiiiWin». eae—waniitfc ao «a-—»—» «• «"-a* laena..

¦i ni ¦¦¦ a*.ta« aeõai •» «n*> |M) -*¦ ¦•)• ernaaea» •*• i i nnl a*l l> ¦' I—im MM Limam •fNMMW M -amMfMft
. MMt«» •*•*«•* «*# ^

I «at» um» eu» 11 «g**j-t» ?— maat— -m
f •"••^^•¦Pfc •• p-wPBHd"WI (P-**-! Oli •'••¦Mb

;-8'¦;••«»» •»-»*< •«>*».••>••¦•«*¦
«aaxMitv» ««ewei¦ mann»» n-..»iu.»

I aLi^^^^''1*? *•?¦¦*. »•*
t sr-íTaa^xSiieT-isr-*'
| 

' ' *» ¦ « i WX »e*j»*»»«»y~—

wc*

e) — r**4-lo* dl*tlna*uir, pelo
matuno prociNwo. o* dlveraoe unltor-
mee, t*-.ti-t » graduaeOee de todoa oa
n-.Hilatr.» ou vu--Ihani** da Kep-ã-
btlea;. m.

, flútrJftsaat «empre qu» tõr poa-
«ivel. <!'.nfni|i»i.ii. acompanhodoe de
•!-.t'í*r(rra luiriiwi.il. deeditlves ou
btofrasteea, nObra oe pofltoa <te terri-

l «SriosV ou ».ii,n« oa homena públicos;
~t, f!|$',—Í?l»iltar sempre que fôr po»-
-,»t1 'aifc''eatabelíeimento* públicoe ou
p*/U4NÍ-a-*e*, co»no escola*, btbllote-

• c*»,'eller.-r.uuijo conhecimento poasa
-aee <itn, ao menino;

jtt*— TMfcmler uma escola dxatB*-
;.í^i|^|ul** d* dicção, canto etc.S

47 jó 
';tj&mii*> 

Oo» Boy» Oeoute do
Hre«ii «art mantido por meio de aa-
«orls-l-u jtdutto*. de qualquer classe
t-x-isi. i que queiram coneorrer para
«ao^nellá»* ftm. aendo e«eÍ«*io, Unt-

; «ament». parn «ue adrateaao. o melhor
ccmrpaiteakentoo pUbUco. * por pro-
posta de um •000.

S. O Ontra seri dirigido por uma
tientaslm diretora, composta <te reis
¦upertntendt-ittee, dois wereUrto». um
tesoureilro e quatro vogaU.

a. -Dentre .-» mala preaUmoeoe «d-
«i.-ie esrao •t-rreUUdae pele, comlaaao
ridetont, oa que . devem acompanhar
ee aaeiitnoa naa eseurçatea,. paaseios.
ví.iia*. aulae ete.: bem eonao dentre
aquele» que eetelotn nas. t-oitdíçOe»,
oe pi-oiataora.1 para as tlivnsa» «ula».

7. O Centro utaura em lidas ae suas
nvantfnK»c*ni «aoletlvae unlSorme
*4.arop*i:»iJk* im ciMma. reeeeUnde-eo
tanto quanto poaaivel d* aapeeto mili-
mr. pol* é o>m atai» patrMUeo obfe-
tire, coficoi'.itr pei* * .net-rucao mo-
ntar do menino que. íuturo clda-lao.
eerá »> ruturi» tteeeneor de pátria.

NOSSA UPA;
Reuniãd de Patrulha
de Sêniores
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> jí^Tb**ij3_&m Mi"»
,tj7>). <sJ A tapa ilêste V> supt.-.T.ento dc**?*** 

f* -Vttta Escarrie!*-»"' i líustxacía com
•¦fSTSÉa^T* UTO* f0»0©'''*^** de Mitttm Santos.

¦í%e-£ i ! !: i:i duiante uma rttunlâo de
•w5*?** patrulha die escotelroii seniorea

.U4.J**».*..»..,., -ijovertu.da, i5. a.aí itxuais)» . •
>¦ tjfm4 ***#»¦* *\mmmmmjm »»*¦» im0-Wm- m*imvWmi¦#a»i >- -Sf-» m-a$it%m~m\ m »dh*IClMr**-* Mll

k** •**!-*«*-***«(¦?* » * *'*-9*4-^»M #»-»>*--«l-i.««**'aMpt|^W«*»-« trW»4f.%.« » t»MM«t« » fcy»<ragw-*»alMl ¦>¦»-*¦>%*j

ATIVIDADES
INTERNACIONAIS
ESCOTEIRAS EM 1960
Ilt— IWDABA MUNDIAL, (Acaro-

pamento de Zacotistaa): -
Local: Omtnert, na. Holanda.
Data: 2 a. 11 de a.s6sto.
Taxa: 1Í0 -culdriers" bolandesea.
Outro* informes: MO chefes de 36

países Já Inscritos. Haverá cur»os. da
Issltmia de Madeira, antes e depois
da In-J.ibr..

jlV.liOREE NACIONAL DOS ES-
TADOS UNIDOS (Jublleu do Taco-
tismo nos EE UU.

ixical: Pico Pikes.. Colorado Spring»
Colorado, próximo da Acãrflemia Ml-
Íita*1 de Aeronáutica.

Data: 32 * 3* de julho. 
'.

Taxa: US$ 504». --. :
Outroa Informes: A Boy Scouts ot

America oferece hospedagem para
um chefe e oito escoteiros, .inclusive
durante alguna dias antes e depoie do
Jsmboree.

Ò» escoteiro» e chefes estrangeiros
• rr.'..-, distribuídas entre patrulhas
ant* ricana*.

Seri dada preferência aos que fa-
Iam inglês.

Idade; 14 a 17 ano* para escoteiro*:
mais de 21. para escotistas.

XI ACAMPAMENTO NACIONAL
DO CORPO NACIONAL DE EJ3CU-
TAS (Católicos) DE PORTUGAL:

Local: Arredores de Lisboa.
Data: S a 15 de agilsto (lnscrtçõex

na US*B aié 30 de junho).
Taxa: e. S (estimativa).
JAMBOREE AUSTRALIANO:
Local: Arredores de Sidnry.
Data: 29 de dezembro de 1960 a 9

de janeiro de 1961 (inscrições na UEB
até ao de novembro).

j Taxa; at 10 (libras australiana*)',
OUTRAS REUNIÕES:

12 a 21 de Julho, KFUM Acampa-
mento Nacional da' Dinamarca: 11 a
25 lie Julho. Jamboree Nacional do
Ir.'...; 20 _ 29 de Julho, Su j.ti.borre -io
Internacional de Patrulhas na Eccó-

cia; 22 a 31 de Julho. Jamborée do
Jubileu da Grécia: 28 de julho a
7 de agosto. Philia (Acampamento de
Monitores) em Ain Draham. Áustria:* t a 10 de ni-ósto. Acampamento Na-
cional do Jublleu, Stavern, Noruega,
4 ¦ 10 de agosto. Acampamento Na-
cional do Jubileu, na França; 11 a 2"t
de agfisto; Acampamento Internado-
nal do Jublleu, Bélgica; setembro
Jambore* Nacional. Indonésia; 34 á
31 dc outubro, Jamborée Nacional,
Lahore. Pt-qtiiftad; e. -fcrzembro, ,'am-
borec Nacional. Mysore, Índia.

Melhorres informações sobre tattia.,
atividade* podem 

"*r**r 
solicitadas }i.

União do* EBcoteiro* do Braall, na
AV. Rio Branco. 10»' 3> andar. ^.

3.° CADERNO
T-.M.V*.*-!- • . " 

Islèat-v^õ"W 4:*:'y* -»;-^^ >«>|>-^í.'^

I tal 1 S*Sr i

\%-, • ? 0

EXCUESAO NA QUINTA DA BOA VISTA — Alto da Boa
Vista e Quinta da Boa Viata eram os locais preferidos pelos

. primeiros escoteiro» brasileiros.- Neste clichê, oferecido pelo
ar. Floriano Reis, se vêm um grupo de quatro escoteiros, des-
cansando no gramado da Quinta .da Bõâ Vista, depois de uma ativi-
dade. Esta fotografia, coma tantas outras, era usada em cartões
postais feitos pela direção do Centro, para propagar a idéia do
Escotismo entre o povo.

Nest»ífoto-aparecem da esquerda para a direita, o filho do sr.
Francisco Faustino, do sr. Jlenel A. Bigarel, ambos da diretoria do
Centro; o jovem Aurélio Asevedo Marques, que foi escoteiro na
Inglaterra e continuou a ser no Brasil, era filho de Amélio Azevedo
Marques, e, por fim, um outro filho do sr. Francisco Faustino.

ESCOTISMO AINDA
É ATRAÇÃO PARA
A JUVENTUDE

JTJat

No coroèco dc abril, esteve em
visita ao Rio, o sr. Michel Rigal,
doa Scouts de Francc. secretario
da Conferência Internacional do
Kscotismo Católico e vice-presi-
dente do Conselho da Juventude
Francesa.

Perguntado pela reportagem se
achava qae o Escotismo ainda era
atração para os jovens, disse:

— Muito honestamente, em to-
dos os lugares onde eu passo, o
Escotismo é o mais numeroso e
organizado movimento juvenil. Na
França, meu pais. os escoteiros
aumentam na proporção média de
10 mil por ano. Isto prova, por-
tanto, que o Movimento ainda
continua atraindo os jovens. Se o
Escotismo náo recebesse tantos
jovens, poderíamos dizer, então,
que r»So oferecia atrações.

È preciso dizer que nós fomos
obrigados a modificar a técnica
escoteira no intuito de atender aos
interesses dos jovens da França. "
Os chefes têm-nos apoiado bas-
tante nas questões esportivas,
inclusive oferecendo nas ativida-
des escoteiras, prática de judô e
de box. Também têm-se ofereci-
do aos escoteiros, atividades como
mecânica, estudos de motor, ra-
diotelefonia, trabalhos manuais
cm madeira e em ferro e tantas
outras atrações que são do inte»

. j-&3e. da. ju vem uâe de heje

COMEMORAÇÕES DO
ANOOQJÜB-IEU
DO ESCOTISMO NO BRASIL
\7.' ,7a-União doi. Escoteiros do.Brasil em comemoração aos 50 anos de
fundação-do Escotismo em nosso pais, programou as seguintes festi-

. vidades de âmbito nacional.- ,"-;.,..- .-
1° — O ano de 1960 será denominado "Ano do Jubileu do Escotismo

no" Brasil";
2o — Colocação no dia 14 de junho, de uma placa comemorativa no'

prédio em que funcionou a primeira Tropa Escoteira no Brasil; •
3° — Recomendar que no dia 14 de junho, de 1980 (terça-feira), se- i

jam realizadas atividades comemorativas em todas as regiões
escoteiras, tais como sessão magna, palestras, etc. e realizar nes-
se dia no Rio de Janeiro, uma sessão magna comemorativa, para
a qual serão especialmente convidados os antigos escoteiros;

: 4o — Realizar também no dia 14 de junho tuna transmissão nacional
sobre a data, pelo rádio e televisão;

5° — Pleitear a emissão pelo Correio de -um Sê!o Comemorativo do
. Jubileu do Escotismo no Brasil, a ser lançado no dia 14 de ju-

.' \ nho, de vendo-se também obter um Carimbo Obliterador, Enve-'¦' **,' .»:- lopes e Cartões do JL*-.dia; - r. -7-uui>^-- «í.^..
6o — Realizar na cidadã d« Rio.de Janeiro um Aeampamento Inter- •

> . , nacional de Patrulhas (A.I.Pi), de 21 (quinta-feira) a 29 sexta-
. -. feira) de julho de 1080, sob o* auspidos da Região do Distrito

, ¦ • «.* .Federal, com a participação de Escoteiras de paises vizinhos e de-todas as nossas Regiões escoteiras; ¦:¦"¦- -¦¦¦...- • -.
i T* -— Inaugurar no Rio de Janeira, em. julho, por ocasião do A.I.P.,

uma estatua de Baden-Powell o/ereerda pelo¦ Movimento Esco-
«a*.' a -.teiro à cidade-* .-¦ •- ---3 és,. ;-ws' -^ -. -». - tf, •

8o — Realização depois, do A.I.P..» et» "jullio, no Rio - de- Janeiro, de
um Encontro Nacional de Comissáiribs Regionais -Escoteiros,

:i,-»¦¦- devendo-se pór todo -o etapenho na participação* dc todos;
u S*—Lançar um número especial comemorativo da revista "Sem-

pre Alerta"; .'¦¦ ¦.nu-<,;-¦>¦** rj-.-~u«- t.s.
10» i-r- Esforçar-se para que seja lançado, um "Concurso de redação

i „ . entre ginasianos sobre o tema 'ESCOTISMO" e .
.11* — Lançar em todo o Brasil -um "Concurso Nacional de Efici-a . ência Intertropas".

MENSAGEM DO ESCOTEIRO-CHEFE
O transcurso do cinqüentenário da fundação dá pHmelroGrtyjo Escoteiro wo Brasil transporta «osso p/enaamento à

ação pioneira daqueles decididos companheiro*.' que implan-
taram em nosto pai» a semente benfazeja dêste extraordi- ¦
nário movimento. • -: —

£>e*norandc-*e na Inglaterra no .exercício doa seus deve-
res profissionais, isses rapazes souberam apreender o signi-

. ficado profundo do novo movimenta educacional, captaram-
lhe as diretrizes básica» e tiveram: a persistência, dedicação
e capacidade para iniciá-lo em-nossa, Pátria. ¦

-4uréiio Marques, Drumond, Holland, Albuquerque,, Tor-
nel, F... Soares são nomes que se impõem ao nosso,especial
apreço e reconhecimento por terem «ido o* inkiadores dessa
campanha de boa orientação da juventude, que. através de
cinqüenta anos de trabalhos, esforços « realizações, hoje se
afirma como um movimento definitivamente consolidado, quetem sabido em todos os instantes manter-me fiel aos prin-cíptos básicos ideoltoiidos pelo seu fundador.Muitos outros brasileiros patriotas reuniram depois seus
esforço* e construiram a pouco e pouco êsse patrimônio mo-
ral de que nos orgulhamos. Em homenagem, porém, aos fun-dadores do primeiro Grupo Escoteiro, cuja realização vamos
comemorar, só ot seus nomes desejamos destacar.

E estamos certos de que os nossos grandes escotistas de to-
do os tempos concordarão em que silenciemos os seus nomes.

O escotismo, é um. movimento de abnegação, dc altruísmo,
de desinteresse e cooperação a cujo trabalho dedicamos nos-
sas melhores virtudes cívicas, sem objetivar; considerações
egoístas ou de vaidade pessoal.

Sem dúvida os dirigentes, comissários e amigos do Mo-•nme-ito são peças indispensáveis na estrutura da grandeorganii-ação.
Mas o mérito maior, pela abnegação e persistência quededicamos, pertence inecàuelmente aos nossos 'escotistas' de

Grupo, tles que dirigem as nossas alcatéias, tropas, clãs e
grupos são os verdadeiros heróis anônimos dessa batalha.

É por isso que, partindo dos fundadores do primeiro Gru-
po, desejamos entjotwer em nossa mensagem de reconheci-
mento todos aqueles cidadãos que, nesses cinqüenta anos,
criaram grupos_ escoteiros erri toda a extensão de nossa pá-tria, _ e construíram com sua abnegação e exemplo uma co-
THumdade de homens; de boa t-ontade e uma honrosa tra-
dição dc sert-iço ao próximo e de sadia orientação da nossa
juventude-

Ao rememorarmos os trabalhos dos que nos antecederame a fé e persistência com que trouxeram até nós a chama
sagrada desse grande ideal. Escotistas e Escoteiros do Brasiltemos a responsabilidade de mantê-la intangível, na purezados seus propósitos e na fidelidade aos princípios e . métodos
que o caraeferuam.

*,-t ** m.n AV^tt^Cf:

(as.) JOSÉ DE ARAÚJO FILHO,
escoteire-chefe do Brasil-

t!,-A%í^¦i¦>.¦!.•<k,^•
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ESCOTISMO NO BRASIL SURGIU HÁ (QUASE) 50 ANOS NO RIO
Ha quase meio século, era fundado no Rio, o primeiro núcleoescoteiro do Brasil. Um grupo de suboficiais de nossa Marinha deGuerra trouxe a idéia de Baden-Poweü para o nosso pais. fistesHomens foram à Inglaterra para acompanhar a construção do en-couraçado "Minas Gera-t". Próximo ao estaleiro onde estavam, (na

A HISTORIA DO ;
ESCOTISMO NO BRASIL
EM POUCAS LINHAS

.._. -1*10 ~T Fun,-»a-*»« no Rio da Janeiro o "Centro «ie Boy Scouts do Bra-«ll- organizado por suboficlais do encouraçado "Minas Gerais", que naInglaterra haviam estado èm contacto com o Movimento Escoteiro, re--cém-crlado por B. P. -.<
1912 — D. Jerônima Mesquita eo ir. Mário Cardim estudam o Mo-_ vimento na Europa e enviam impressos de propaganda para o Brasil. Eorganizado o grupo de escoteiros do Realengo (Rio de Janeiro).

_ 
'.f1,4 ~ E' fun,i«da« •m 2*. de novembro, em São Paulo, a AssoclaçãBrasileira de Escoteiros, nela tomando parte elementos de destaque nEstado.
1915 — Sob a orientação da A.B.E. o Escotismo propaga-se a to-dos os Estados, sendo organizadas as entidades escoteiras estaduais.
!m 77 .A ¦"•*¦*•¦*«•*• do Distrito Federal Introduz o Escotlsmo nasescolas publicas.1917 — O governo federal reconhece o Escotismo como instituiçãode utilidade pública pelo decreto n.° 3.297, de 11 de julho. Inicia-se oMovimento Escoteiro em Minas Gerais, impulsionado pela campanha _eOlavo Bifa.. -
1*1 • — Os escoteiros prestam, em todos os recantos do pais, servi-cos durante a epidemia de gripe, demonstrando o espirito de organi-zação. A Liga da Defesa Nacional condecora- 25 elementos que se des- --'teceram nesses serviços. .
1919 ••— Incrementam-se as visitas e concentrações escoteiras, indoao Rio os escoteiros de Jaú e S. Carlos do Pinhal, realizando demons-trações públicas de propaganda do Movimento.

f 1 no — Os escoteiros colaboram eficientemente nos serviços de re-censeamento. Organhta-se a primeira escola de chefes.
1921 — Funda-se no Rio, a Confederação Brasileira dos Escoteirosdo Mar.
l*_t — Realiza-te o T» A|urt Escoteiro Nacional, no Rio de Janeiro,conjuntamente com o 1* Congresso Escoteiro Nacional/ cuias teses sãoreunidas, num livro. O Centenário da Independência é comemorado com•^e*w_{_açaa» escoteiras, reunindo a de São Paulo 10.000 elementos.1823 — Inaugura-se no Rio dé Janeiro, i Praia do Flamengo, a es-tatua do "Escoteiro", oferecida aoa escoteiros do Brasil pelo Chile, emsinal de agradecimento pelos socorros enviados às vitimas do terremotoocorrido naquele pais. O Estado do Paraná, pelo decreto n.° 2.190 de24 de março, introduz o Escotismo nas escolas.

, ,* IÇ** — Funda-ae • União dos Escoteiros do Brasil (UEB.) poriniciativa da Confederação dos Escoteiros do Mar, Associação de Esco-feires Católicos, Federação dos Escoteiros do Brasil e Federação dosEscoteiros Fluminenses. Ume delegação da U.E.B. comparece i Con-ferência Mundial de Escotismo e ao Jamboree Mundial Escoteiro, rea-linde em CopenhagiM, na Dinamarca. Inaugura-se na Ilha de Paquetá(Rie), mm campe-eaceia.
,-tWS — Uma delegação de 150 escoteiros do Paraguai visita o Bra-sil,.sendo recebida oficia—nente.
1*2* — A PrefaHvre de Distrito Federal cede o Pavilhão Mourisco

_«• «•«• «*¦ },ISiB- **J_fH*_.mi*-* orsndes concentrações escoteiras em- Paraíba do Sul e Barra de' Pirai. .- 1»_7 — O governo do Estado de Minas Gerais cria a Associação Mi-neira de Escoteiros e Introduz oficialmente o Escotismo nas Escolas eo-ae instituição extra-escolar. "'
1*20 — O governe federal, por decreto n.* 5.4*7, de 23 de juKie,

reconhece a U.E.B. come instituição de utilidade pública. Concentra-
çáo de escoteiro* estaduais em Niterói, promovida pela Federação d*
Etcot.ro» Fluminense. -Em 23 de outubro, é organizada a Federação
Mineira de Escoteiros. ¦ :" -V.

1929 — A U.E.B. envia uma delegação de 53 escoteiros e 7 che-
fes ao Jamboree Mundial Escoteiro, na Inglaterra, comemorativa da
maioridade do Movimento Escoteiro, visitando a delegação, Portugal",
Espanha, França e Bélgica O governo do Estado do Rio cria a Associa-
çáo Escolar de Escotismo.

1*30 — O Estado do Espírito Santo, por decreto 10.072, de 31 de
março, oficializa o Movimento Escoteiro, inrvoduzlndo-o nas escolas
e fundando uma escola de chefes. Reallza-se na Quinta da Boa Vista,
um Aiuri Escoteiro' Interestadual.

1932.— 0 Estado do Espirito Santo reconhece a Federação Espirito-
Santense de Escoteiros como entidade dirigente do Movimento naquele

. Estado, anexa à Secretaria de Educação.
1933 — O Código da Educação de Sáo Paulo institui a Associação

Escolar de Escoteiros.'
1935 — A Associação Brasileira de Escoteiros comemora sua maio-

ridade eom um Aiuri interestadual em S.' Paulo.
1936 — As entidades existentes no Distrito Federal- reuniram-se,

fundando a Federação Carioca de Escoteiros, a 19 de março. Em 24 de
julho é criada a C.B.E.T., Departamento da Terra da U.E.B.A.U.E.B.,
comemora seu 12* aniversário com uma concentração no Rio e um Con-
gresso Escoteiro.

1938 — A Força Policial de Minas Gerais passa a apoiar o Movi-
mento Escoteiro, organizando, sob a direção da F.M.E., o 1° curso in-
tensivo de chefes, para oficiais e praças. A 19 de dezembro dá-se o
desastre ferroviário da Mantiqueira, eni que perdem a vida os escotei-
ros Caio Viana Martins, Gerson Issa Satuf e o lobinho Hélio Marcos de
Oliveira Santos. Caio portou-se com notável estoicismo, sendo por essa
razão considerado o escoteiro-padrão do Brasil. -

1939— Realiza-se em (unho o Aiuri Escoteiro Interestadual da.
Quinta da Boa Vista, Inaugurado pela presidente da República, com a *
presença de 4.000 escoteiros.

1940 — Oe 8 a 12 de setembro reúne-se o Congresso de Dirigen-
tes Escoteiros, promovido pela C.B__.T.A.U_..B., por concessão "do go-
vêrno. instala-se no prédio do Ministério da Educação.

1941 — A 8 de fanelro falece em Nalrobl, Quênia, África Oriental,
o Chefe Mundial do-Escotismo, Lord Baden Powell of Gilwell. Realiza-
se de janeiro a fevereiro a grande excursão dos Escoteiros, do Distrito
Federal, Estado do Rio, Espirito Santo, Minas Gerais, S. Paulo a Pa-
raná, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.

1945 — De 6 a 13 de março reune-se "a la. Assembléia Nacional
Escoteira*'.

1946 — A União dos Escoteiros do Brasil é reconhecida pelo go-
vêrno federal, como Instituição destinada à educação extra-escolar pelo
Decreto-lei n." 8.«29, de 24 de Janeiro de 194*.

1947 — De 19 a 26 de junho é inaugurado o Campo-Escola Nacio-
nal de Itatiaia, no Parque Nacional de Itatiaia, com a realização do 1*
Curso Básico de Chefes Escoteiros, com a participação de chefes bra-
.ileiros e estrangeiros.

1948 — De 9 a -0 de iulho esteve em visita ao Brasil, o diretor do
Bureau Internacional Escoteiro, cel. J. S. Wilson, acompanhado do
comissário-via jante, chefe Salvador Fernandez Bertran.

1949 — De 9 a 20 de julho, realiza-se o "1" Curso de Chefes Escotei-
ros da Insígnia da Madeira", em S. Paulo, sob a direção do chefe Sal-
vador Fernandez Bertran.

1950 — A 22 de abril • aprovada a unificação do Movimento Esco-
talro Nacional pote "6*. Assembléia Nacional Escoteira", da União dot
Escoteiros do Brasil.

a___ 1951 — Em agosto, uma delegação de 12 escoteiros brasileiros to-
(CONTI.VUA NA ..» PAGINA)

cidade inglesade New Castle-on-Tyne) .ficava a Ilha de Browosea,local onde Baden-PoweU promoveu seu primeiro acampamento.Estes homens entusiasmaram-se com a idéia de Baden-PoweUAcharam, de imediato, que os rapazes brasileiros também iriamgostar das atividades dos "boys scouts", Ul como os jovens in-
_i1fS_ rSSS!*? «S?6 id^- -°3. ^«ci*5-*- regressaram ao nosso'E-^L. _? ?-._° Mu,as. Gerais". Em suas bagagens traziam uni-formes adquiridos na Grã-Bretanha.

Entre êstes homens, vinha o jovem Aurélio Azevedo Marques
A^L_^_Ím*5_!ÍOU se" P3?. ° armeirp do "Minas Gerais", Améliô
do Brasli.MarqueS- 

Êste 3°vem- Porta"*», foi o primeiro escoteiro
Chegando aqui, os entusiastas tomaram logo as providênciasiniciais para a organização do primeiro grupo de e£3S_n_flSBrasil, nas mesmas bases do que haviam vistona Inglaterra.

ri. n^í. £»"!-£ d.? 1910' """"ó-os todos os interessados na casa 13da Rua do Chichorro, em Catumbi, nesta cidade foi elaborado oP-___f™ Hen.aí.Ut0 d«? taft^Cio qUe passaria a sér conhelSk com.Centro dos Boys Scouts do Brasil". ^~7
a, rN°Jdi- 1_ de junho de 1910, hoje considerada a daU oficiald.?n__?_,aÇa0 -d° Escotist°0 no Brasil, os que assinaram a ata de
L"ç_Ía_,a%enn___"em a°S l0rMl» da éP°Ca' a <-°municaCão da insta-

infJ^í? "a0*3* qu* escJarecia a finalidade do grupo, era o públicoinformado dos nomes de seus primeiros dirigentes- AméUoAMarques Bernardino Corrêa. F. Faustino dos Santos ItenS ABigarel, Júlio F. Braga, B. de SouzaT_£rael H Alv« ««_,« rVggeu de Araújo e J. Carlos Holfand. * SÜnaS' F"

os __J_W' J?°rt ^versas razões, principalmente por terem
c___!d_^MMnt_ Centr&-em. sua maioria, de viajar, pois eram ofi-
frVrirít,^ann_-a- a _e_istencia do Centro dos Boys S<*-outs doBrasil
C-ntíS? Se«undo informações, já em 19M_fio mais *__ÍK-tf

__ «-_í_Í.S*ja Como fôr, a êstes bravos homens do mar cabe a honra
™ _£__\Maad__,para ° B_asU' * «emente desta __stitu^ão. ___.__!™ 

iío íl"__ti° *^_£2 5 e?tet*ncta £o Centro, o seu resultado pio-
¦Xfros^no' bEST" 

de 3°VeDS ««««««ido a centenas de gnTpos

'£síd£É&^mr~~?~-'_______ tal-»' ~ ¦" ______ -2%.________ '' ___f__H__K__.

¦A'-A'A'"-Ty^''^^Bmm^^^^mW " fl-5*** ¦'.¦¦"¦ ¦ ">-?*?»
¦^S^St-u^—~^WS|^B*_ rJ*5<_. :, __1 ^xl ,! ^^•^__Ríi^' - 5
•^B-fÉ-l-ig--^"- _¦.-" i •"•a*'"** -v-Sl

"¦•¦^T-t,1 _tfH_£j'i^'-*•-*¦* . í '' ____^w*a*__Jr ______

- -.u_gr___j_f^iscg£s^rt ^^nm
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PRIMHRO UNIFORME A N0SSA MEN5AgEM
AOS FUNDAD0RE5

CASA DO ESCOTEIRO
O Grupo Escoteira George
Black, fundado em 1913, por-
tanto o mais antigo do pais,
está promovendo uma -cam-
panha em favor da constru-
ção da Casa do Escoteiro.
A campanha está sendo di-
rígida ^ por uma agência de
publicidade gaúcha a pedido
da direção do grupo que tem
sede no Parque Esportivo da
Sogipa-, em Porto Alegre. Rio
Grande do Sul. No clichê-,
uma das páginas do interes-
sante folheto distribuído na

capital gaúcha , i

w
tt*a+m***\**m\^m*^*^m ¦_*i_i«.-

Os primeiros uniformes es-
coteiros no Brasil foram tra-
zidos pelos suboficiais do "Mi-
nas Gerais". Comprados na
Inglaterra, eram iguais aos
usados pelos jovens de Baden-Powell, como nos mostra o cli-
chê acima.

LUIZ BRAVO
—j'* p-ria sétima vêz, o Correio da» Manhã ta-

sere em sua edic&o, um suplemento especial sõ-
bre o Escotlsmo. em comemoração a mais uma
Semana Escoteira. Sste ãno, quando todos se vol-
tam aos primeiros dias do Movimento de Baden-
Powell no Brasil, nós também nos voltamos àqus-
lea que, como todo» os pioneiros, tiver-am o tra-
balho difícil de implantar uma idéia.

Nós hoje sabemos que a luta de cada um desses
pioneiro, foi entrecortada de dissabores porémnunca de desânimo. Idealistas como foram, eles
lutaram para que também os jovens brasileiros pu-dessem ser escoteiros.

Hoje. quando só nesta Cidade há mais de 100
grupos, quando o nosso pais praticamente tomaa liderança do Movimento Escoteiro na América
r*ttna. devemos levantar os nossos pensamentosàquele* que como.pioneira-, lutaram para que noBrasil também existisse o Movimento de Baden-Powell. '

Infelizmente AméUo A. Marques. Bernardino
Corrêa, F. Faustino doa Santos. Ren.l A. Bigarel.
Júlio F. Braga, B. de Souza Tornei. H. Alves Si-
mas. F. Aggeu de Araújo e J. Carlos Holland não
estáo aqui para ouvirem de Norte a Sul, de Oesteo Este. o brado alegre e vibrante dos escoteiros dehoje; um brado de "Sempre Alsrta!" que ecoaria
por todo o pais, numa demonstração de que a se-
mente que trouxeram e plantaram nesta Cidade,se transformou em árvcre, cujos frutos deram no-
vas sementes, numa reprodução maravilhosa, como
só acontece com as boas idéias. E como o bom agri-
cultor, os pioneiros poderiam afirmar: o nosso tra-balho foi recompensado. , ._ .

Ao Amélio, Bemardino, Faustino. Bigarel. Jú-
lio. Tornei, Sunas, Aggeu e Holland o nosso agra-
decünento, o agradecimento de toda a família es-
coteira do Brasil, pois graças ao seu trabalho ;-:-..-
lista, pudemos conhecer e viver dentro da Pro-messa e Lei Escoteiras, as boas máximas para o

bom cidadão.

ESCOTEIRO!
Pratique sua boa ação

incentivando a economia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Informe-se ent qualquer Agência da Caixa Econômica, detalhes
sobre o extraordinário plano para* aquisição da casa própria
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técnica Secreta
PARA A ESPECIALIDADE
DE NADADOR

Ch. Qctmvio Jomé B. HL PinUt Peixoto,'
tio Grupo do Colégio íita. Agoeímho - DF

_rf mm. -"•~'V"V 1 _^^ , C^>v

W<* ultimo amn- pamcrdo que fiz
eom «4 graduado» da Tropa, nu-
geri am rapaz*», durante uma
peietlte, eòbre et vantagens de
M obter eapcsial, idade», que eles
tlmmm a «wpeettdidade <ic nedem
dor, poi» i..i« era da» mala difi-
«ela, porém das maia importante».

A ídél» foi aceita por todos. A
*f.ií<'iisç,íi» foi jpsnft

Terminada a palestra, *egul~
mum mm alguma pressa em dire-
çio m Lago Azul, no Parque Na-«ton»! do ítatiafií, onde etUva-
moa acampado*. Ali tias poderiamtirar u rspecialidt.de de nadador.

Psío caminho, cada escoteirorontiiva ea suas vantagens sôbris
natação. L#tnbiro~me de que um
d*i«* falou de q«* náo ia Havei*
dificuldade <dgum« em passar nau
prova* da ««pecinlidade, por ser<¦!*¦ !iom nadador, uma vez qunmora perto da praia e visto que u
regra 13-S2 do "l»rlncípld, Orga-
nisaeâo e Regras'' doa eaeoteiroti
brasileiros, rstípuía qtie o esiee»
teiro deve nndar «emente 140 me-
tro» para obter s ..«pceiaildade tíe
nadador.

€* rapa* ainda tti«_e:
—• Ora. è multo fáeli, .chefe,

pois no t».on. dir apenas;
I — Nadar K» melro» vestido:

t aiçúrs camisa e meias no mini-
me • despli -ae na água, sem te-
«ar o fundo com »• pés; • -

3 —• ífadar por batida de pés.30 tnetrea dc petóo e 30 metros
d« visitas; um e outro com BS
wtüoa dadas Ou com oa braços do-
brado» na frente tí>. corpo e nadar
nv.»i» 30 •¦»' ttus cm qualquer ea-
lilo. /perfazendo »¦> todo, 90 me-
troa;

<(** Mergulhai da superfície
«bi água e apanhar eom aa duas
toso*., um objeto cc fundo, O Io-
i*1 para esta provi» deve ter mala
de í metro» de profundidade, e

— Executar um mergulho
perfeito da margem do lugar d/>
banho.

E lato nio è fácil?, pergun-tou o noi««» «ecotoiro.Sim. respondi-lhe. Darta vo-
cé querer faaer determinada col-
aa com vontade e aplicação para'que ela ae apresente da uma
maneira fácil, Man tudo na vida
tem a Aua Ukiiici, sem a qual
nunca «aem perfílta» como ea-
per amo*.

i>dtm.. um rápbta intervalo, en-
quanto descíamos pequeno morro,
acentuei depoisr.

. m Há nm* técnica especial pa-
ra que vmé tire ti especialidade
de nadador com mata proveito,
tato é: aem ae rançar e coro o
máximo de rendimento.

Todo» me olharam com are» deudmii4i;_íi> f eurtoa idade. O nosso
•mi*» '"bravateim" cheio de
curiouldadc, pergimtou-mc:¦ M»i que t«tenica é cata,
chefe?liem, üeapondl-Ihe, c*»a t*c-
nica eu aprendi quando era «a-
(«teiro rm |>ftrto Alegre i*oréro
nio me perguntem como é aata
técnica, peta quero que vortt
deacubram por ti O quc possoadiantar, é que iodos passarãonm prova, desde que saibam tia-
dar, é claro, vestido* como estio:
calçai americana,» com calçüea parbaião, camisa, aue tei?. de mangas
c fi.pr..!*.», meias * tênis.

üit» isfc». todo* *e entreolharam
eom espanto e o nosso amigo"bravaícire** mai» um.t ve* falou:Mm *hefc, nós vamos cair
•a água de stH.ter, calca, cambia
de manga* compridas e tanta»
f«u* mala? Aaaim não podere-nimi nos mover! K da mais

7?TFK33^«
a maiw, o PX> R. di* que a prova
pode iier passada de calção, ca-
misa « meias, d«í;iarou-nos,— Vocô com certeza, rcapondi
ao "biravateiro", leu o PO.R.
apressadamente q nâo estudou
bem e qpe diz «regra 15-52^f't-
br* a. especialidade de nadador:
nadar 50 metroo inicialmente, de,.h .,n, camisa a meias no mintmo!

Expliquei, ainda, o motivo pe-lo quíii determinava ciue eles ti-
reteem a especialidade, vestidos
daqueüa forma:

— lícua amigos, nós escoteiros
nem sempre estamos vestidos de
calçâcti na hora em quc o nosso
auxilio é necessário para :<.._¦._..-
uma vida alheia ou mesmo a nos-
te_ Poit outro lado, mesmo quandose tf.rií;. necessária a nossa ação
lmcdíâ'a, não so p<ide pensar em
tirar a.-, roupa» para salvar a vi-
da dc outras pessoas. E* por istes
e outros motivos que determinei
que a prova fdssc tirada naquelas
condição*.

Ttxíos compreenderam é açei-
«aram,» nowa cxplicaçio.

ehejfantl.. ao XfagdtjMuí# os ra-
paasea imergulharam nai;a«iia, ape-
sar d<i frio. Começaram logo a
fazer íi prova. >n» -q. -, -

Maa o resuitado,daa tentativas
fot <i.-i._.-;t.-..,o Pela i|uc puiir ob-
servar, os rapaies ?:e atrapalha-
raro nnuito na hora de tirar as
peças de roupa para só ficarem
de c«l((ões. Oebatertim-sc na égua,
a ponl.o de perderem a resistèn-
cia. Houve um graduado r. >jc pornáo saber qual das peças óo vess-
tMário tirar em primeiro lugar,
teve de desistir da prova, venci-
do peto cansaço.

Foi entio quc reuni os rapazes
para <xpllcar-lhes a "técnica ie-
ereta" que não haviam desço-
berto.

Ifara satisfazer a primeira
p«rte da prova, vocês terão de
nadar 30 metros ve-itidos c depois
<lespiricm-se na água, Jogando, em
seguida, as peças para a margem
do lago, informei-lhes-

Mas como fazer isto? per-
guntou-me o amigo ••bravatciro".

JSem, respondi ao amigo e
ao* outros escoteiro», experimen-
te. inicialmente, nadar dc peito,com puxadas de braços e tesoura-
da» com as perna*, como fazem
s-. r*\._ tt «ano», fittc Ç o estilo
que tim natação cansa menos,

«me», tirem as pc-
ças du roupas, na seguinte or-
«lem: primeiro, descalcem o sa-
pato cia reito e depois a meia dês-
te ue. CoIoquem-n« bem compri-
rnida iso fundo do *apato, que de-
verá «er enfiado no bolso direito
da calça. Façam « mesma ope-
taçáo com o sapato e a meia do
jk! esliucrdo.

A segunda operação ê tirar a
nueter do mangas- compridas e
enfiar .uma das mangav por qual-
quer jpassadeira do cinto que fl-
que dã lado direito da calça.

A terceira operação é desabo-
toar li camisa de mangas compri-
d«s e enfiar uma das mangas em
qualquer pajisadeira do cinto do
liado insqucfdo da calça, •

Veticido» ístes obstáculos, vo-
iC#s terão que tirar as calças com-
pridan, o que farãís com a maior •
facilidade Já apenas de calção,
vocèa ^evem fazer uma espécie
de embrulho com «calça, bastan-
do que dêem Um nó nas pernasdas calças. Feito isto, deverão
Jogar para a marifcra do lago, o"embrulho"'.

Pro&seguindo na prova para ea-

COLABORADORES
DE "VIDA ESCOTEIRA"
NOS ESTADOS
Todos ç.» «ceot*tro* brasileiro» po-' darSo remeter á eeç&o "Viúis gtsco-

leira." do Gorretre da MaakM noUcta»
c.» soa» leimlât». Aa noticias const-
deradas de interéiüe, serüo publicada*sta aeçSo e«pc«íallz*cU dtate, jornal
InaarMa na» "lr'>r_ úat quartas-Zeira»• domlseos. Tal*es esta seja uma <_*._.
forma* rrx.ii prítícaa de voei obCer
•eu dictínUvo na e>^>rclaljdade de
Jornalista.

Aa noticias deverão .ser enviadas
para o seguinte entlrréço:

"VkU escoteira". Cerrei* da 
'

ManJil, Avenida Gome* Freire. 471.
Distrito Federal.

VAMOS PURIFICAR
A ÁGUA ?
Há tempos, quando realizava

vm acampanhsmento num local
distante, me informaram que a
água não era muito l>oa. Infeliz-
mente, não havíamos pensadonesta situação e por Isso não ti-
nhamos trazide no equipamento
da tropa, um filtro.

Mas um companheiro resolveu
logo o problema. Éle havia apron-
dido com u*n velho ma teiro, uma
maneira prática de purificar água.

Arranja-se se fôr possível, um
desses vasos dc barro para plan-ta*. se não fôr possível, uma lata.
Lava-se cuidadosamente o vaso'
ou a latav Tampamos o orifício do
fundo do vaso com um pedaço deesponja ou mesmo de gaze, quenão deve ficar muito apertado.
Caso utilizarmos uma lata deve-
mos fazer a mesma coisa, depois
de abrirmos no seu fundo, um pe-,queno ofiffcio de 1 cm. de raio.

A seguir, pomos no fundo do
vaso ou <l;i lata, uma camada de
carvão ern pó, outra de areia Um-

a e por íim uma camada de uns
centímetros de cascalhes miu-

dos, mar grosseiros.
Assim está pronto para funcio-

nar o nosso filtro.
Colocamos éste filtro em cima

de uma vasilha <• fazemos passarágua que queremos seja filtrada.
De tempos cm tempos será pre-'ciso fazer uma boa limpeza neste

nosso filtro.

Escoteiros da
ptoM.è-m. Pátria de 1959

ç

pecialida^le de nadador, t-ocês te-
rão de nadar por baiíida de pés,30 metros de peito v. 30 metros
de costas, o que deverão fazer,
batendo apenas com os pés, isto
é, sem flexionar as pernas, ape-
nas flexionando os pés, pois can-
sa menos e da mais rendimento.

Depjais, mais 30 metros em
quaquer estilo para perfazer os
80 metros.

Para fazer e^ta complementa-
ção, acqnselho a vocês a usarem
o estilo indiano (nado de lado
com puxadas de mão e tesoura-
das com as pernas) pois não can-
.'¦;• muito.

A outra parte da prova, conti-
nuei na explicação, é mergulhar
da superfície da água e apanhar
um objeto no fundo, com as mãos.

iate objeto deve estar a pelomenos 2 metros de profundidade
da superfície. Pode ser pequenocomo uma pedra, uma moeda ou
Um pedaço de sabão ou sabonete,
como também pode ser um obje-
to grande.
j Por fim, deverão executar um
mergulho çierfeito.da borda qUe,conforme disse o nosso amigo, ó
muito fácil. O mergulho, porém,terá que ser perfeito, sem ser
de "barrigada" e sim de cabeça,
furando a água sem espalhar água
escandalosamente. E é só.

Ob..'. gritou o nosso -amigo"bravatélro. 
Agora que estamos

descansado:; e já sabemos da téc-
nica, podemos passar nas provas,
agora mesmo!

Infelizmente não será possi-
vel, informei ao "bravateirb", es-
elarecendo que deveríamos voltar
para o acampamento, pois o nos-
sc programa tinha de prosseguir."Amanhã nós voltaremos ao Lago
Azul para que vocês possam fa-
zer as provas da especialidade",
informei-lhes.

Subimos a ladeira do Lago Azul
cantando e conversando sdbre o
que iríamos fazer no dia seguinte.

XXX

Eram 7 horas da manhã quando
dei fortes badaladas no sino paraa alvorada da rapaziada.

Os primeiros bocejos se ouvi-
ram e a turma ficou de pé, aoa
pulos de alegria para fazer a hl-
giene matinal e tomar o desjejum.

Após a oração da manhã e o
hasteamento da bandeira, ruma-
mos correndo para o Lago AzuL

Os rapazes sc atiraram à água
e seguindo a "técnica", todos con-
seguiram passar nas provas da
especialidade de nadador.

Foi um sucesso geral e eles mal
podiam conter a. alegria.

A Comissão Executiva Nacionat da União dos Escoteiros do Bra-
sil concedeu em 1959, o distintivo de Escoteiros da Pátria, aos seguin-
tes escoteiros:

1 — Alexandre Bcctioüo, do Gru-
pe Escoteiro do Colégio Kstadual de
Bete HorizoHte. da RegUo de Mina»
Gerais.

6 — Antônio Marinho ¦- do» i Santos,
de Grupo de Escoteiros de Mar _buii_
T»rqulno, de Salvador, da Rrjlío da
Baila.

— FUvio A. Mendlovitz, do Gru- ¦ 7 — Nelson de Moraes- Contrln Fl-
P« Escoteiro do iColécio Eitxdual de _;^lbo,_ de Grupo de Escoteiros Gui-
Belo Horizon ti, da Regilo de Min»» 'lhermina Guinle, do Fluminense Fo-
Geral». **»é_Ml" Clabej''dá'-Re__;iío do Distrito

......r ...... Federal.
— Vinícius A. Monteiro, do Gru- • ....vfi,..m^m^.._^U~..mS£._v..^-.~

pe Escoteiro "do Coléjlo Estadual de
Sele Horizonte, da Re.iiío .de Mi-
nas Geral». ,...,.,.

4-'<fi- Viniciu»17 G. N. Caldeira Brant.:.-
do Grupo Escoteiro do * Colégio Es-
tadual de Beto. Horizonte, da RegUo
de Minas Geral*.

_fl Hm^^lH:''

^.32 _m__t______________\\__t^^mtB^^^__i_ -

». JÊt--

S — Ovldio Gouveia da Cunha FI-lho. do Grapo de Escoteiro do ArBadea-Powell, da Recuo do Distri-
to Federal.

* * *
Em relação ao ano de 1958, dimi-

nuiu o número de Escoteiros tia Pá-
tria. Enquanto naquele ano houve 13
concessões, ano passado houve apenas
9. o mesmo número de. 1957. Em ..
195S, Minas Gerais e Distrito Federal r
íoram as regiões que oíeieceram
maior número de Escoteiros da Fâ-
tria (cada uma com quatro).' Segue-
se a R:£iSo dá Bahia, com apenas
um.

Mesmo cora o empate, a .Região do
Distrito Federal continua na. lideran-
Ca de concessão Co distintivo, nos três
anos.

Espera-se que neste ano de 19*0
seja batido o recorde de conces-
soes. uma vez que a Uriião dos Be-
coteiros do Brasil está promovendo
durante o Ano do "Jubileu do Esco-
Usino e;n nosso pais, um. torneio de
eficiência intertaopu.

8 — Mircio Míller Santos, do Gru-
de Escoteiros do Tijuca Tênis
Clube, da Região ¦ do Distrito Fe-
deraL'9 — Edison -Carvalho i Sandoval
Peixoto; de Grupo de Escoteiros do
Tijuca Tênis Clube, da RegUo do Dis-
trlto Federal.

* * '
O distintivo de Escoteiro da Pá-"tria, concedido pela Comissão Exe-

eu tiva Nacional da U.E.B., não é mais
«alta insígnia téécnica' escoteira.
Após a conquista'deste'distintivo, o
jovem pode obter o Cordão Doura-
do, nelo atual regulamento a mais al-
ta insígnia. ,.

Para ser Escoteiro da Pátria o sé-
nior deve satisfazer aos seguintes re-
quisitos:

a) —Ser escoteiro sênior de 7«.
Ciasse;
b) — possuir a Insígnia da sua md-

dalidade;
c) — possuir quatro especialidades

sêniores de Serviço Público, sendo
obrigatória a de Socorrista;

d) — ser especialmente recomen-
dado por declaraçf.o do chele de es-
coteiros Sêniores e da Corte de Hon-
ra da Tropa Sênior, afirmando que
o escoteiro, sênior compreende e
cumpre a Promessa e a Lei Eacotei-
raa de acordo com. a sua idade e de-
senvolvimento; que e um bom mem-
bro de sua.Patrulha e que possui um
elevado espirito escoteiro, digno de
iier distinguido com o titulo de Es-
coteiro da Pátria.

Para a decoração do Canfo dé Patrulha
ãÊsÈMÊaÊÊÈm MÊSiL* - & •-
'í^^_\_w_____\ WÊm^ £ %_____' f-' -fi&MÊiÊssÊí.^sfl BN wá mmm
#§fl .tUfãmmm®•'¦'4mKmWSB^f>^

Jtt2jw»íMÊR 'i*^l____\\__\wSl__m'^^______^mí_í___i' 
__________m ''i • % * -»V* fc-Íry:f ^^^^*"''•'^lííH HHif^k'-.<-,fi ':<.ií -i*jmm-?: l ~m,

>J%^W__m__m \_m__\__mwi ív&Sjm m_WM $ ¦ ¦
fia_Wmmm_ \\\\\__\_mm.:<m____WMmíWm__\_\ ____$W-íwmM$mfiififisw*8ía_KSH ihn ____________mifií--í__ÍW__Wí_^_t m -'-'^P^L^B \_\_W®ÊÊmám Bfe- i:
¦'^*í_S^*H^E^BB ^lfl_^^l mmP^^^sSm WÊm_K__^______\'iVliil Hnn HÉP^ R_^Sv< ^ Lm - 1 |Wl^immM3__mMmmWm*2^^fm^^ 1:;^M 13 IU Hii'il^ Im Itr -Wm _\\___^g%__i___^k^_i_J__B wmwLl''mÍ__]^__W__\\_\__\ Ht^Kggttfj^H i^k'- -ul IN U Rnl

lâlfl@%^_£íi_^H HHÉH ¦¦ H_HJfl II II I
O Canto de Patrulha é a subsede dos escoteiros.E o recanto da sede em que seis a oito escoteirossob a direção do monitor, se reúnem para aprender,

para lazer provas, para praticar jogos, para tratardos assuntos de sua patrulha, enfim.Desejando dar ainda uma maior separação deseu Canto de Patrulha, oa' escoteiros sêniores daCorcovado-, do Grupo do Tijuca Tênis Clube, destaCapital, resolveram o problema da separação: fize-ram a frente do canto, uma separação com cabos.
Ia ."__. uxaa id*'a <lue P**1* S*T aproveitada pelaspatrulhas, cujos cantos estão localizados em ângulos.£, como se vê, uma separação simbólica, de interes-sante efeito decorativo e que se íaz com algunsyar.ehinhos que são fixados no assoalho e no tato •

por onde passa o cabo.
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Correi* da Manfeã - 21 de Abril de ltM

Com tempo ameaçador, primeiros
escoteiros brasileiros fizeram
excursão a pé ao Rio cias Pedras

Por Floriano Reis, o escoteiro

Affonso Severino Drum-
mond, uni dos primeiros

escotistas do Brasil
Em 1927, foi solicitado a José Affonso. Severino Drummond,«¦» dos primeiros do Eacotismo no Brasil, que escrevesse uni artigo'aôbre os primeiros passos ido Movimento em nosso pais; fie escre-vea o artigo que intitulou de "Origem do Escotismo no Brasil".Infelizmente, por diversas razões, êste artigo não foi publicado!Agora, o chefe Theodorico Castelo nos' oferece para publicação, êsteartigo de José Affonso Severino Drummond. A sua publicação, é" maia uma homenagem aos. fundadores do Movimento de Baden-

Powell em nosso pais. '
ORIGEM DO ESCOTISMO NO BRASIL

. mIÍ» -Si"^!-*0^*0^ «*2í 1u« ° Beloved Baden-PoweU levantava«.idéia da. insütuiçao do -Escotismo na velha Albion, achavam-se lá
Í^Sew^ 1Urinha de Guerra que ^PatfzaSEi wnl

mJmÍ1*^*8* AfaéUo ___ Azevedo Marques, Bernardino Corrêa, já
f}£~__Dr??umfL e outros' "«daram o "Centro dos.Boys Scoúts3'^•ína^Mi* 

SSCl0Mr no BrasiI como' letivamente fundonou, de: «^e^^^liw^Sf0** qUaDd° ° en^^ca^Bilws Gmis"
^*,_~?_? J_^1d?re^J___Ç_!™de idéia desanímàíàmi^or falte de re-:r'tt%^_ü&rstfras constanteí .^m •*? *£&

Por ocasião de sua fundação, os promotores do empreendimento

¦ Inscreveram-se, imediatamente, os"boys ', 
Aurélio de Azevedo2^^e?a^?^ft<aDrumond' aquêle * i&*^5£

do .Sru.pên^O^^eelen,^^VrSmo^rer0 "* ^
Um dos fatores que muito contribuiu para o fracasso destaprimeira iniciativa foi a faJte de conhecim^rto dos wto^dbrTS

S___tlia___^àes^JíS_7I\***ta**>- Sei ês^ apSío rfo foipossível manter a disciplina no comparecimento dos meninos aosexercícios que, multes vtetó, deixaraài de o fazer ior S)icão
SSJfZ «ue-ocupavam aslrianças em outros mbteKs, deSde
£«*£o 

seu consentimentojpara,que os mesmos pertencessem ao

__t t_\__^HS^___, *£? «««tea;attSstam eloqüentemente que foipor intermédio de elementos; humildes de nossa gloriosa «farinha
?*L£íerr£- «SP.0 «*» «««««iro foi pisado pelos prtSs ^Sts2tembem^brasae^os. AurêBo I de Azevedo MarqueSTotário^tepu-blicano Drumond. tendo como mestre-scout o Drun5>nd7

Bio d|> Janeiro, -17 de novembro de 1927.-
(a.) José Affonso Severino -Drummond.

ir-"———-—-———-¦________i______-i'

O tempo andava ameaçador,
chovia com pequenas intermitên-
ctas de sol. mas isto não abranda-
va o entusiasmo dos oito elemen-tos de nossa pequena tropa quedesejava.ainda uma vez demons-
trar empenho eu cumprir ordens
para educação lísica, sob o tema— raid.

Com as tinturas da língua^ in-
glêsa haurídas nas aulas do Ex-ternato Aquino, discutíamos sóbre
a impropriedade de dizer-se "Raid
of B?ys Scouts", porquç os da ca-vaiaria chamavam a si a prima-zia c o privilégio do uso do têr-mo, não admitindo que infantes
fizessem um raid.

O fato é que nós nos reunimos.
a noitínha, defronte do TeatroMunicipal, a despeito da umidade
e da incerteza do tempo vindouro.

O nosso pequeno grupo fardado
com o material inglês chegado
pelo destróier "Alagoas", desper-
tou á atenção dos circunstantes e
transeuntes daquela época (1910) ;muita gente deve viver para rc- '
cordar êsse fato; a todos dizia-
mos dò nosso objetivo:  mar-cha dè treinamento "até 

a estaçãode Rio das Pedras, onde pernoi-. teríamos.
Chefiava o grupo de boy-sçout

Améiio Azevedo Marques, o pri-meiro brasileiro que vestiu umafarda de escoteiro e quer já par-ticipara de uma. concentração naInglaterra, na cidade de New-Cas-
tle-on-Tyne. Era o mais experi-
mèntado, portanto^

Conio monitor foi o sargento-
armeiro da Armada Brasileira• Améiio • Azevedo Marques quealém de se encarregar do roteiro,
etapas, rancho e o mais, ainda era
o .portador da pequena ambulância
para socorros de urgência,"'

Cantou-se quando em forma o"Tipperary", em suas palavrasoriginais e em movimento, até quese passou a, caminhar em passode poupança, sem tadência. ¦
_Após os repousos " 

essenciais,
cerca de uma hora da madruga-
da chegamos à desejada meta,
pouso final, uma chácara onde ha-
via nutrido poniar.

Armou-se a barraca no alpendre
devido ao tempo duvidoso e nos
entregamos ao desejado sono ape-
sar de cada hora, um de nós dar
sentinela no campo.

Um belo cão fêz-se nosso alia-
do, o que nos encorajava na ronda
noturna. . "

Como experiência foi-nos muito
proveitoso, pois apesar <_)_• nossa

pouca idade respeitávamos comboa dose de probidade o pomar
que nos acolhia e ao mesmo tem-
po nos provocava com seus ubérri-
mos frutos.

Foram feitas demonstrações dc
socorros a feridos, pensos e cura-
tivos sjmulados, adestramentos,
tudo em'homenagem ao anfitrião.

Antes de regressarmos pela viaférrea fomos ver o célebre pau-
ferro de Mjtxanibomba. símbolo
inesquecível da majestade e forta-
leza da selva.

mais antigo e Vivo do Brasil
Realizou-se assim, no ano de1910, o primeiro raid de escoteí-

ros no Brasil.
E' esta- unia oportunidade feliz

para recordando essa primaramarcha relembrar a ação decidi-
da de Améiio Marques, pioneirodo Escotismo na América do SuT,
que semeando o badenismo n«
país, viu-o, na sua ausência vo-
juntaria e digna humildade vice-
jar na terra brasileira imponente
e forte como o majestoso pau-ferro de Sapopemba.

Como foi criado o
ramo de "sêniores"

„JVa?£p d,e sêniores, para rapa-
> í^^e J?- a 18 anos- é o mais novo¦T_>.a?S_oUsr:l0' Entretanto, Baden-Fowen antes mesmo de pensar nacriação do ramo de pioneiros, es-tudou a possibilidade da existên-cia deste ramo, já no ano de 1916.Em dezembro de 1916. o fundadortratou numa crônica, do proble-ma da retenção na-tropa, de me-mnos de mais de 14 anos e voltaaíalar nos sêniores traçando pro-grama de especializações idènti-
v°-f!?_,usf-dolloÍe' na Inglaterra.J5 fala ate em dar um uniformediferente B-P. estava nitidam™!
__%. i^2do re»1^ o problemaae abandono das tropas aos 14 e15 anos.

Entretanto', a Primeira GrandeGuerra estava terminando e tor-nava-se aguda a necessidade deachar algo què despertasse o in-teresse do rapaz que voltava dacaserna ou do "front". Os estudos,dos sêniores tiveram de ser aban-donados pu aproveitados para aconstituição dos "rover-scouts" osnossos pioneiros, Com o limite in-ciai de-17 anos de idade.
Baden-PoweU não volta a íalaraos sêniores, mas o>problema da*ugauão estava resolvido, porqueem julho de 1932 éle ainda fala nadeserção: doa--escoteiros que não '

passam -a pioneiros.Enquanto isso, na América doWorte, já se faziam ótimas expe-riências com êste ramo (o Expio-

rer Scouüng). hoje com maisde 25 anos de bons resultados nasolução das fugas das tremas de
jovens da 14, 15 anos.

A Grã-Bretanha só anos maistarde se dedicou a íazer uma ex-
periência através de uma tropa,os "Over 15". Depois de 1946 é -
que o novo ramo íoi adotado ofi-cialmente pela Associação Nacio-nal da Grã-Bretanha.

No Brasil e possivelmente emtoda a América Latina, o ramo desêniores foi instituído pela pri-meira vez, em bases semelhantesaos dos norte-americanos, noGrupo Guilhermina Guinle. doFluminense Futebol Clube, destaCidade.
O grande entusiasta da idéiados sêniores no Brasil foi o chefedr. João Ribeiro dos Santos, che-Ie geral dos escoteiros do Flumi-nense.
Hoje em dia o'ramo de senio-res é uma realidade, porque éuma necessidade. Os sêniores emseu programa de atividade reali-zam seus anseios e necessidadescomuns aos adolescentes, rem suasreuniões de debates, nàs escala-das, nos jogos mais violentos, na

pratica das grandes boas ações navida de pairulha, enfim, onde têmmais liberdade individual, os jo-ven? se realizam, adquirindo oequilíbrio não só social, mas tam-bem emocional, tão importantesna formação do futuro cidadão.

União dos Escoteiros' do Brasil
I:

Conselho Nacional i
E DITAL j

Em aditamento ao Editai
d» Convocação do Conse-
lho Nacional da União dos!
Escoteiros do Brasil a reu-
nir-se no dia 2» de abril
corrente, comunico aos srs.
membros do Conselho quen* ORDEM DO DIA de-
verá constar também a re-
forma do Artigo 86.° (an-tigo 73.°) dos Estatutos da
U.E.B.

Rio de Janeiro, 13 de
abril de 1960

Almirante Jorge Dods-
worth Martins

Presidente
61768

&

Saudação aos escoteiros
17__m «._*______.' ________ <_____¦____.-__« «-' ; , _______ - _ _.rEm nome da Federação das Bandeirantes do Brasil venho tra-

^»rn'! e íraterni5l ab«CO das Bandeirantes £r oSo de
^»id-"-U! q2e "^«enta para todos nós, mais ainda doiíue a
ÍSESS?^ m P"Mad° dC trabaIho- a certeza detSS fS&rS

n_r'„_^S^.Uü.*^tid2d-!s — Escoteiros e Bandeirantes — unidas pelaflgura de seu fundador Baden-PoweU, sentem que o BnuSlpodet
3rr,™?i?íUr"Íhe" *,su" ™»f*dade. Como elemento com^eSnterda familia e da escola, o sistema educativo que se criou peUVenialintu*cío: daquere homem notável, é hoje ?ec\>nbecido ^uü4S£í-mente como o melhor método para encaminhar^Ttóiícià^io>do cumprmento do dever em todos os setores de sS^Wa.affis
^d^uíSíM aífgrU' ^boa vontade, da soücUrie«tedrh££££e do sentimento de honra e de civismo. __.«____*«____»
rnn_?uZiP™i_? J_?.e__?io é necessariamente um esforço penoso;
dl\_^__Í_PJl_l i°°trizi0- ™« *>nte de alegria interior e e£i»dó

^-£_!__ _\tÁ^^Sm°¦teB_potm_is fieü e milis Produtivo.
rfnnn-fS?^»Sí_?dí.desde a>mplantaçâo do Escotismo no BrasiL hi
^q^w-™n0S'_ípar5 ««verter os educadores e os responsável pi-loa problemas da educação ao entusiasmo pelo método de __à____lPowell Os resultados conseguidos até agora têm lido tllvra^ipouco lentos porém essa lenüdáo significa qiíl a marcha S SSpor um caminho seguro e com base sólida. ™arcna se íaz

to j^SE?_âU_.%! Kbre-,p-ara n6g' E^oteiros e Bandeirantes, nes-te momento da vida brasileira, uma nova fase e que somos chama-
?mL?™2?™rar C°? Ü5 outras *W" construtivas d^ptísS;
o B^S^_,?,°VBnení? de- «Pansão que se inicia, visando a projrt^» B^"rfParLa,realÍ2aca5 

1° seu destino de grandeza e p^TUtío™p£teU?á. U,n0"n09 £0rtCS e ProntOS para corresponderia
t ¦_ Ao «'e^armos o jubileu de ouro do Escotismo em nossa ní-
S^éS^S C,om aI?grif responder ao chamad™ do B"^"para
urn££_£ta3 

'^.l.0 da juvent«de com a garantia da fiSlfflteao nosso ideal, à nossa promessa, às nossas leis.

rirf-iíírf-^d" Jo-é Íe Q^iroz Austregesilo de Atavie t>r«-sidente da Federação das Bandeirantes do Brasil 
^iavae* *T

0 COMPROMISSO SÊNIOR
r_.^^ÍSS?_,ra.a____fop_f de ««úores, o escoteiro sabe que novas
í£E??*„bS!?deS terá- ^g?ra' como i°vem sênior. sabTque^ãoapenas a Promessa e a I^i escoteiras deve cumprir. E é Sor c°uSKáS&f0- ter íeit0 a promessa- devcrá SK*V «euSS

"Quero, como Escoteiro Sênior:1) — orientar minha vida pela Promessa e Lei escoteira e conservar-me^sempre fisicamente forte, moralmente reto e mentalmente
2> ~ 

^Diétos^o^diSf0 
Brasiteir«- especUImente os Deveres

3) "~ 
w^ÍUr ? obedecer à Lei, consciente de que só assim podehaver reat segurança e liberdade para todos- ^^~~ 
^5EELCSnU^!_aen& "^ re^>onsabiIidades do meu lar _PW2S&!£Í,a V,df <_'ric_ e social dos K^Pos a que pertenço"ZJ^Sf*10' 

,**???' }&*_** O" comunidade — e Umbém pre-
^__7l__f _^° CStUd° d0* 9V_ltmaa regionaU. ^cSLSTemundiais, para exercer conscientemente o meu direito de

^ ~ 
í_2_^h«?».COmproensio' "«Peito e _bondade a todos os meus
3Sf^ií_!ÍU"^n Preconceito de raça ou credo, com o ^S-
^_, l£.ÍSleI*nc^ ""Cerírtico do povo brasileira, seu re^-toa Deus, que sao nossa» garantias de paz, democracia l____r-

S) - £&lh.r ^f" contribuiçio para a íratcniidad™ ffl ii^T
d?í^d-P<íl^raS1Lf..Zeiar pclas nossas tradições de über-
SÍ2 t_.i^%_LeSponsfhúUlMáe- reconhecendo que os pr^ilétíosque hojt! gozamos íoram conseguidos pela fé. clariridêiSS!
t^___\_____° e «crificio dos nossos antepassados, empreg
f^Zm0**!??^!0?0* Par*.<me esta herança seja tramite« nma geração ainda mais rica e mais forte.

FttmiÊMivfÚF96tr_tfíÍtòÒ
PROCURA

LU7Z FERRANDO
OUVIOOR^BEriU.MS

.**_.-,:. v mx___ _t.ri._-i uvx ¦~*7_!.ii :x__ttr
f~i

, S'
J3 E .11 vf r: 

'_>-,
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^ Promessa e I^ei escoteiras
em alguns idiomas

WO URASIL

ÍPTtOMfiSSA DO ESCOTEIRO
Prometo pai* minha honra, fa-Mr o An#lh©i- poaiivei par»;Cumprir m «kmii d<-vi-rf.» mira*'<m I*mf • minha PAtrla;
Ajtuámt « í.*6*.n.<. em tMa •titi.itimt.vr «çaalío:
Otwii^car a L*l da Escoteiro.I Ulfl DO ESCOTEIRO

* <•»' ô fef.co.eiro tem uma «ó
poiavra, «Ja honra vat« mala qu*aua ptttpria vida.2.» — O C««ot4*ra i leal.»-• •— O E*e<.t*.irr» tttà wnipfeaiaxrt* lüara. ajudar o prdximo «
pratica dli.ru mente um* boa
m.-Sn.

<• — O Esealelro é amigo detOd<M « irmão «to* d*m»i# taco-
t4rtr««,

8.» «- O Baeolelro á cortf».
«.• ~ O E«js. teiro é bom param i«nim*l* v «§ plmíiu,7.» —. O Eacoieiro 4 ..bedient*

# dà«--íp:Sín«do.
t.» "«í.O Cftcírtsrtro é alegre •

eorrt aJu .tllfículfiatle-a.
#,» «-, o $&.«rt«lro * econômico

t r*se*íts # i..tm alheio.
, I»,* — O KacoUriro é limpo dee**P» * êinm.

EM PORTUGAL

f J-í-OMi-ílS* £JO ESCUTA
T»rom«t4» p*t* minha honra •com x lüFítçi de Deu», faser todo« jcmaiviel pm>Cumprir mara* deveres paracftm I>u» e » Pátria;
Auxiltor «mi «teuj «emelhantca

»m ',ôtlsu\ a» tir; un-iiância«;
Ol.4-ilí-r»'r 6 tM do K.-SI uia.

A LK DO EJÍCUTA
\. A »ioora foi Escuta Inaplra(tAftfutnea).
1. O KkcuIb é [«*!.3. O Incuta 4 útil • praticawkllflitnta um* bo.» nçAo.4, O Bacal* * Amigo d# todo*e irmão de todo* o» outros Ee--

ntUii,
3. O Etcuta i del.cado e .e*-Imitador. ¦ l:
ê, O Ikcttti. prbieje M plan-ta* ?•<»« animal». .
[. O Etictrta * oteedlente.•, q Escuta teta «empre boadwpcalíSíi tt*. espirito.

9. 0 K.cuiii é sábrifl, «sconômi-(fo »• ress*fiu.lor do b*m alhelflí.10. O .lUcuU * puro no» p«j>~«aaneatott, iüíã palavra» «. na»
#Ço#*. ,lí'

iro México
PHOM1CSSA SCOUT

Por ml honor prometo hac«rcm o Li. dê ml dependa para; j»Cumplir mia .lebcrva para conDio» .1= Ia Pálri»;
Ajudar ai príijimo en toda cl?-CUnstMncta, yCunfplír fte{m*nte la l^y Scout. *

LA LEY SCOUT
I. *1 Híouí cifrr i»u honor en#r dtjmo d«» v rmfiana».
». EJ Sitout ea leal para conaua padre*, *u* Jcfe* y «ubordí-

na {!«>«.
3- El #mhjí e« úUl y ayuda a

a loa dimsiâ» *in penaar en re-«.uí-u^rua.
4 El Semiit-ea amigo de lodo»

y hermar.fi dw lodo Scout. atn«Uxtlnrldn do ervdo, raaa. nacio-.i4liila,i o cias» aociitl.
8 .El Sçout cs cortéa y cabal-wroe»*.' ,». Et 0cí.ut v^ en its natttra-J**a i* «hi» tle Oio»; proteje m,lm an3mf.li;* y * l..i planta*.7. El fkwut obedece »ln repll-**r y hai« la» coaee en orden ycomptrta».
*' Mi *?*". s'>nifl« y wntji eneu* diilcu.iade*.
» Et ScOUt ca ecncK-rnlco y<.ui«tadra*o ilet et*tt ajeno.10, Ei S«:«ut ea ltmplo y aauo;

*>uro ten «i* penMitnlenttMi. patft-feraa y a«l«m*,
KA ERAIVÍÇA

TLA VnOWSSSÈ SCOUTE
2» prometa tur mon honneur

Hu* i*3 fetfti de mon mi«us:
l\»ur aix.ímpHr mon devolr en-**r« DÍ1M H Ia Patrle;
í^Jtií rtmlre tervke À tout mo-imenti
PWX ohéü è. ta. Io» d* rtclal-

tvm*

hA LOí SCOUTE

, 7. I* S«eut n.rs toa honnenur
& mèiiUT «entUnee.

3. JU tkiout e*t loysl 3, «on
Pau-», Msf pareô», ae* «htt» et ac«kutasntucrafeu

J. L» Scout «ai UU pour a«r-v Ir et ««tiver aoa sirotíialb. .

4. ,L* Scout «ai; pamt de touaet le frér* fa tout autre Scout.&. 'La ScOut esrt torto.s et chaw
'.-.,:..<-,;>_.¦.

•. Le Scout volt dana Ia natu-
re IVieusrre de Dieu, Il atm« lea
plante* et lea animaux.

1. \Lt> Scout obéit san.. répll-
qu* irt ne fait ríen à moitié.

5. L* Scout «ourit et chantedana tou» ae« diffieultéa.
*- \Lm S- ¦ ,ti. .•-.» i-; f.ní.m». et

prend soin du b£en d'autrul.
10. L* Scout e*t pur dans sea

P«twm*«, dan» sea paroles et dana
aes airt*í.

NA INGLATERRA

THE SCOUT PROMISE
On my honour I promlae thatI wíll do my beat:

.. To.,«1« mTf d"ty to God, and'-¦'¦ Kinft;
To heip other people at ali

t.ifi'- ;
To obey the Scout Low.

THE SCOUT LOW
J. JI Scoufs honour Is to bellruated.

.3. A Scout Ia loyal to the King,hi* eountry, ht» Scouteri, his pa-irenta, hi* empioyer», and to thoselinder hlm.
. 3. A Scout'* duty Ia to be u*e~llul and to help others.
í-.,4. A Scout Ia friend to ali. andil brother to every other Scout.no métier lo what eountry, class,or * _-.-=. the other may belong.

5. A Scout ia corteoua.
«. Ai Scput is a frlend to anl-mala.
7. A Scout obey» orders of his

parenli». Patrol Lcadcr, or Scout-, inaateir without quesüon." $. A Scout smücs and whistlesunder ali difflcuttiea. '
9, Ai Scout is 

"thrlfty.

10. A Scout is cJeau in ihought,u... ,i, and dced.
NA HOLANDA

DE PADVINDERSBELOFTB *

Op míjn eer beloof ik ernestiete xullien trachtep:
Mljll pllçhl te doen tegenoverGod «a mijn land;Iedi!r«.-en te helpen, waar tii

-, Dc Padvindcrswet te aehoor-z.tincn.

PRIMEIRA SEDE
NO BRASIL

O ehefe cir- Francisco
Floriano de Paula, dc
Minaa Gerai», recolheu
especialmente para
êste suplemento,
a Promessa e a Lei
«escoteiras cm vários
idiomas.

DE PADVINDERWET
1. Op de eer van een Padvin-

der kan mon vertrouwen.
2. Een Padvínder is trouw.
3. Het is de plicht van eenPadvinder zich nuttig te mahen

en anderen te helpen.
4. Esn Padvinder is eenvríend voor allen eb een broeder

voor alie andere Padvinders.
5. Een Padvinder is ridderlijk.
6. Een Padvinder is een die-renvriend.
7. Een Padvinder weet orders

te gehoorzamen zonder tegens-
preken,

8. Een Padvinder glimlacht enflu.t onder alie moeilijkheden.
9. Een Padvinder is spaarzaam.10. Een Padvinder is rein in

gedachten, woord en daad.
NA ALEMANHA

DAS PFADFINDER-
VERSPRECHEN

Ich verspreche bei mein?rEhre, dass dass ich mit der Gna-
de Gottcs mcín Bestes tun will:Gott, der Kirche und dem Va—terlande zu dísnen;

Jederzeit und allen Menschen
zu helíen;

Dem Pfadíindergesetz zu ge-horchfe».

DAS PFADFIÍÍDERGESETZ
I- Auf die Ehre eines Pfad-finders kann man unerehuetter-

lich bauen.
. 2- Der Pfadfinder ist"tréu Gott,deT ^rcho und dem Veterlande.3. Der Pfadfinder ist hilfsbe-reit.
.,*' ^?r Píadfinder ist Freundalter Menschen und Bruder allerPfadfinder.

5. Der Pfadfinder ist hoeflichund ritterhch.
t»?; ?** Píadlinder schuetztPíianzen und Tiere.

v7, HíT,j pfaa«nder gehorschtohne Widerrcd und macht nichtshaib.
8. Der Pfadfinder ist guter
.i1"^ auch in Schwierigkeiten.
?__D4r pí,ad«nder ist sparsam.10. Der Pfadfinder ist rein inGedanken, Worten und Taten.

O dr. Guillertno Figueroa Guillén,
chej«t dos Serviços Médicos da
Crus Vermelha da Guatemala,
assinou na revista da organização,
o presente artigo que foi traduzido
pelo chefe J. Cavaco.

.i-v

Nos anos em que gozei o pri-
vilégio de. trabalhar na Cruz Ver-
melha foi que tive a oportuni-
dade de conhecer melhor a ele-
vação de espírito que anima o
Escotismo. A rapidez- e eficíén-
cia com que esses meninos e ra-
pazes correm a colaborar conôs-
co, sempre que temos de com.bà-
ter alguma calamidade público,
é algo de comovedor que ngs
obriga ao respeito e à afeição. Às
vezes, mal tivemos tempo para
organizar um plano de socorroem determinada emergência, e jáirrompem em nossos escritóriosesses simpáticos jovens, perfeita-tamente uniformizados, despren-didos e atuando com irrepreen-sivel cavaltreirismo; e, habituadosa SERVIR, a procurar sempre otrabalho mais urgente, a utilizarsua iniciativa — mal acabam dese apresentar, já os vemos cum-

prindo múltiplas atividades. Aaua mera presença ja, infunde
otimismo e confiança.

Nossa Cruz Vermelha mantém-se em dúvida permanente comessa juventude especial. Sua aju-da já chegou ao,ponto de nos ce-der um dos seus edifícios, du-rante a revolução que derrubouo governo do cel. Arbenz, poisa nossa proximidade a "um 
quar-tel de policia não oferecia seu^i-rança. Diante dessa circunstán-colaboraram como eles s
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Kaaia caaa H-tichü) que ainda existe na Rua do Chtchorro 13rm CalumW. nesta cidade, surgiu o EscotÍMno no Brasil. Nestera*<!c*to prWlo j,. porta t- Janela de frente para a rua e construídarto 1908. reuairam-se os fundadores para traçar a» normas de fun-ttonamento do Cenlrtt doa Boys ScouU do Brasil. Nesta casjt, quetalvea tenha pertencÍ4lo a Renel Blgarcl ou a Faustino dos Santos,reuniram-*, os primeiros badenianoa do pais. Mas nesta caju», se-nrwodo informações do FToriano Reis. o mais antigo escoteiro vivodo p*í». o Centro fuacleeou per pouco tempo, poia era pequem, paraabrigar a taítitulçlis. Segiaado o mesmo informante, o Centro teriaee traasfartd» para a eatsa 4J0 Aaálüo A. Marques, no Morro d«Sa«» Aatíaio, mm temaca do Otaervatório da Escola Politécnica.

bem íazê-lo, pondo à nossa dispo-siçao seus escritórios, equipamen-tos de socorro, mobiliário, e omelhor ainda: grupos de escotei-ros, que se revezavam para aju-dar donstantemente cm vn--7--;trabalhos.
Vendo uma equipe de esco._-.ros em atuação em tarefas de ulí-lidade pública, uma senhora,muito emocionada, disse-me:"Admiro o acerto com que foramselecionados esses rapazes! Comque facilidade lhes inculcaramdisciplina, senso de responsabili-dade, valor, e êsse desejo perma-nente de ser útil em todas asocasiões!" -"Não quero — res-

pondi-lhe — negar a nobreza deBaden-Poweli e de todos aquelesque o secundaram na cruzada porcie. empreendida; porém não con-cordo com a senhora quando dis-se "Acerto ao selecionar esses ra-
pazes..." Não julgo que a edu-cação e a conduta que lhes sãoinculcadas pelas normas do Es-cotismo forgem -as qualidadesque a senhora menciona; o Es-cotismo as descobre, conseguetraze-las à superfície, torná-lasvisíveis. Com raras exceções in-felizes, os meninos, em geral, pos-suem em potencial somente vir-tudes. Se apresentam uma per-sonalidade confusa ou desagia-dável, isso é devido a maus há-Wtos adquiridos em ambientes de-abandono. A magia da vida <>s-coteira está, não em fazer nascer

1S; e.sim: tlnr oportunidades eambiente para que se manifestemos ja existentes em latência e fo-mentar q seu desenvolvimentoem beneficio da sociedade. A se-nhora já viu certas estatuetas deporcelana ou metal que apenasdao uma idéia daquilo que repre-sentam, e que nos voltam aser apresentadas já limpas epolidas de tal modo que du-
yidamos serem as mesmas 'an-
tenormente vistas? Essa mesmaoperação maravilhosa é realizada
pelo Escotismo: dissolve os maushábitos, destroi defeitos parasi-tados, devolvendo côr e brilhoaos espíritos infantis; podendoapresentar, em algum tempo, es-sas figuras tão agradáveis, tãoúteis, tao nobres".

Muitos pais de familia seopõem a que seus filhos tornem-se escoteiros, julgando que issolimitara o tempo para seus es-tudos; outros pensam que o tem-po no Escotismo é dedicado ape-nas a esportes e passeios. É umduplo erro que cometem essespais. Os escoteiros se adestramnas suas disciplinas peculiaressem ocupar o tempo destinadoaos seus estudos, prevendo nãoprejudica-los. E. quanto à in-cole de suas atividades, fiSica-mente, fortalecem seu organismoe, intelectualmente, os leva a in-teressar-se em idéias e ideai»nobres.
Pelo nome com que s3o desie-nados (escoteiro-explorador) «pelas atividades a que se dedi-

cam nas suas horas livres, cer-tamente o objetivo que fêz nas-cer essa organização foi o de pro-porcionar a infância e à juven-tude freqüentes contatos com anatureza, para fortalecer seuscorpos e_ possibilitar-lhes o gozode alegrias tão puras, como asque^ferece a vida ao ar livre. Senão houvessem outras, já bastavaapenas essa razão para justificara existência do Escotismo. Quesabedoria e bondade maiores 5ueessa, de libertar os meninos eadolescentes, de quando emquando, de toda essa artificiãli-dade da vida moderna e dêsseciima" de neurose que a envolvee consome? Suas excursões lhesoferecem a satisfação de movi-mentarem:todos os seus músculos,aguçar seus sentidos, respirarcom delícia,-sentir uma viviíican-te liberdade, curtir-se com o sole a água, comer com apetite egozar o prêmio dé um descansobem merecido. Êsse conjunto desatisfações puras se condensamem dois bens: ^saúde e alegria.
, .,P5ra IeYar a efeito essa fina-lidade, foi necessárip que os es-coteiros se sujeitassem a leis quelhes orientassem na vida e notrabalho em comum. E essas leisredundaram no enóbíecimento daconduta de todos os seus elemen-tos, pois tiveram de ser formu-ladas de acordo comum proítin-do sentido humano. Atugm con-soante uma disciplina compatívelcpm a fraternidade e a tolerância.s»Ajncanta ° respeito que têma.. todas as crenças religiosasameias as suas, a ausência debarreiras sociais, o permanenteimpulso de servir a0 próximo. Es-sas praticas fazem d0 Escoteiroum indivíduo são, forte, valorosonuro .responsável e possuidor deim-afa constante de superação.

,..7~ 
"Agora aparecem meus doisfilhos — disse-me um amigo —com essa história de quereremser escoteiros." ; .

,.— 
"Satisfaça-os, se a idadelhes permite! Não te perdoariamjamais se lhes negasses essa fe-licidade tão licita e de tanto'pro-veito." .

Afetuoso, porém em tom zom-beteiro, retrucou-me: ; , ._'
i— "Não consigo compreendercomo, sendo médico, me acon-seihes, com tanto entusiasmo, ês-ses exploradores imberbes...

Que relação, afinal, têm eles coma patologia, os antibióticos.ou asvitaminas?
— "... Mas_'.êm com ;. Ifigie-ne , respondi-lhe, acrescentandominha opinião: "Creia-me! assimcomo o jardim de infância com-pleta o mundo d0 pequenino, o•fc-scotismo, em nossa época, com-pleta o do mesino maior e doadolescente."

50? ESCOTEIRO
Ser escoteiro... é colocar a honra-ocima de tudo; é ser leal, verdadeiro,respeitador, disciplinado,- é ser'alegree jovial; è praücar cada dia umaboa ação; é saber usufruir ampla-mente os tesouros que a naturezanos reservo; é saber sentir os tencan-

tos de uma marcha matinal, o con-certo «comparável do, acordar damata, o imponente sile-ncio das noite»«nluaradas, o deslizar ligeiro sobfortes rajadas do mar: é saber darvalor à amizade leal que une todos 05
queridos companheiros; é saber amarcarinhosamente a seus pais;- é aerestudioso e trabalhador porá poderestar sempre pronto para servir oBrasil; e ter indativa e bastar-se asi mesmo na vida.O Escotismo ê um grande idgoonde tudo é fOrça, alegria e beleza.Ae regras máximas desse jogo eio:energia, pureza, bondade e dever.Cumprindo essas regras és um bomEscoteiro e viverás alegre e feliz.

(VELHO LOBO)
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ESCOTEIROS DE PORTO ALEGRE
ft

PRATICARAM MAIOR
BOA AÇÃO 00 ÚLTIMO ANO

w » _._-_, COMEMORAÇÃO DIFERENTE

tegra: . x*??emo™f?'> Diferente , o-qual transcrevemosí na ín-
não .SttoflÈf^^ tanâos.'
encheite vtíTl^dâfc^^TSrí^ ** W-»5 celebrações. Uma
Porto AfegS vS^.^^^^^^Jt^^ Kcotelrá em
eoteixoa se dediem^^eo^fr^rf,?!?'... OS S""»*» Jogos, os es-

noites os bade^Sof trlblllhar».^ Q ^ OCa3U,°- D0***»* <«*< «
*F**w>.nrTi&n*i,>. •»!—._____»____»____. -___ _¦ it. • • j -.recomendo viyerçs,. medicamen-tos.roupas para quantos seviramvítimas das águas fi
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Muitas famílias po desabrigo
peto dâs águas, que trànáforma-
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Ainnentps, remédios,, agasalhos"pediam os flagelados'Orgamzam-se as comissões d»socorro às vítimas. Há mS^pSsoas interessadas em ajuda?/* '

Al?^*|SC^tfelJ°s SaúÇhos. de Porto
£n&£ Í10 dia 17 de abril apre-sentam-se como voluntários à
de Assistência, seção gaúcha.O sutaples oferecimento dos ba-dema^os trán?formá-se nuigraã
«r^ ° Çta5o não' atingidor^a
aos pf»a^nPo3ula?.ude Auxíliosaos -(flagelados das Cheias".
.^P^a.tamente foi organizadauma comissão central da Campa-
£Í£." ^'epava a comissão, os re- -
ie^fcSSÍf8 da Le*^ão Brasileira ...
rvQ^iSSlsíen^a-, ^cão d» Rio.-
ít«SÍe* d0r*SJul; Cruz Vermelha .
rantilei£* ^edeí?5ão das.pandei-,,
He|fo 

|coBS'droe^ é?&'
d^^C^_^^^^#^
ff^^1"8^1463 dos escoteirosgaúchos convocaram os que po-diam prestar sua boa ação à Cam-
Fi™3- °s.chefes pôrto-alegrens-ses se reuniram à noite do mesmo

COMO FAZER
A "VOLTA 

DO
FIEL"

í!iÍL17' para traçar os primeirosplanos, segundo ais diretrizes da

dalrp^a «toeçao da Campanha.Wo cüa seguinte, escoteiros devários bairros de Porto Alegrepercorriam as ruas da Cidade,em caminhões cedidos por indús-. tnais e comércios, pedindo aopovo desse alguma coisa para osIlagelados. O povo neste dia comonos dias seguintes, atendeu ao'apelo dos escoteiros. Os cami-nhoes voltavam de sua benemé-rita faina, abarrotados de medi-camentos, gêneros alimentícios,agasalhos. '
iEm face das múltiplas "comis-

. foes..3ue surgiram, criando cer-tos dificuldades aos dirigentes daCampanha, dada a descentraliza-
çao_dos serviços, a presidente daseção gaúcha da LBA convocouuma reunião com os dirigentes es-coteiros.

Após várias explicações, os che-íes receberam a incumbência dàtotal coordenação dos trabalhosem favor dos flagelados.
Tão logo foi recebida a missãoos escoteiros se instalaram nospavilhões da Motorsul, transfor-mando-os em Quartel General da *

campanha. Nestes pavilhões pas-'saram a ser recolhidos e empaco-
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«fe ««sica dos escoteiros do Alecrim,em NatarI, no Kio Grande do Norte, pode ser consideradaa mais wit.ga no Brasü. Fundada em 1918, portanto há4Z anos, foi organizada pelo prof. Luiz C. Soares ds Araújoe pelo mestre prof. Gabriel Gomes da Silva, -já falecido.O conjunto e regido pelo prof. Cristovain Dantas, tendocomo ensaiador o saxg. Valdemar Soares, ex-membro dabanda, que vemos no clichê acima. Em toda festa cívicaou religiosa em Natal, o comparecimento da banda -do
Alecrim é uma necessidade

tados todos os donativos para osflagelados. v
Com ,a instalação de um. tele-íone no QG; foi possível aos ba-demanos atender maior númeroae pessoas que queriam colaborarcom a campanha. Enquanto oaescoteiros.e alunos do Colégio Es-tadual JuUo de Castilhos rece-biam os donativos no local e emvários domicílios, as bandeirantesno QG au^dliavam-nos na classi-

ficação e empacotamento dosmantimentos, roupas e remédios.
Os escoteiros pórto-aiegrense3somente encerraram a sua boa

ação coletiva, quando . não maw
era necessária a sua ajuda. Noa
postos eles permaneceram duran-te dias, muitos transijoitando.numa afirmação prática de -que•"O Escoteiro esta ser.l.re paraajudar o próximo em aualauelocasião". *»-*-*
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O mais
completo

sortimento,
P»*w preços

mais convenle

Me/of 3l4(ch.ro) 90,6120.
Corda (chumbada) mto tt$g
Chopêu ti topo

Top» (para chapéu?
Muchila da lona
Bornat-kaki granda
Facão ptautno
Cobtrtor vtrda

da acamp.

US.
55,

555.
145,
170,

OLEGIAL
MATtiZ. L_*t_» «1, S. f.snHico. 33/«FIUA1S, W Imkciu, Míitr. t<MKM.
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ARMANDO CIDADE DE LONA ESCOTEIROS
COMEMORARÃO JUBILEU DO ESCOTISMO
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Jg!L.B»_* «f »««ft:JM« <ta outras pai**., e«»r»0 reunidos na
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!»»Br?*H 
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JUBILEU 00 ESCOTISMO
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JORNAL DE CAMPO PEQUEMOS BAIRROS
. O* Jornalista» e radialistas qu*«.eat-jirem acampar, poderão *o-

mimttt tua rrwcrfçao no Acampa-
mento, A éle» será asieKurãda
«Ma a asittütenci» para que po«-
fim mtlhor realizar «eus traba-Ml**, far» Jwo será armado itmeiimpo toetviHí para oa proflssio-mil» d» imprensa e para oa vá-tio* serviço* d» comfofio dc re-lações pública», tais eõSS <lc im-
premii, de rá-lto, de a3to~f»|_ntcs
• do Jornal de cantpo, Dr, dia 23<!ií*.l<l*.Ju'bo» dUtriantentc-sera«limtritiuido aos »(ntnMtiler. um
jornal que conterá noticiário «6-»tf> o evento. f_rte jornal acra
preparado por chores e-«sootei-
tm carioca*.

A cidade de nove dias será dl-vidlda em bairros, lato 6, a cran-de área do AIP será dividida emvário* «ubrampui. Aasim. ha-vera oito «ubcampoip para ás ins-talaçoes do» escoteiros, um paraa mprcnaar, outro parn a chefia,,euüra para <_« assistentes religlo-*o* e um outro para os elemeri-toa femininos. Também, cm Vilava qut-irc. haverá 12 "bairros"
cada um cont o nome de um dospioneiros do Escotismo no Bra-alt,

Ma* como cm tôdas as cidade».a <lo AIP t;:rá uma Brande pra-ça, onde «.crio imiaiadas a a_i-n-ria pontal, cnntina. churrascaria,lavnndaria « outras dependên-mu de uso comum. Não muitolonie diste local, para os desfi-le*. para aa grandes cerimôniasraxetMlo votos p.tr.t qu* fe-ptf» ? rara as demonstrações e fo_õt.ueno hcMpiul ..- iimbulatòri*«4 *" conselho, haverá uma gronueMa-Sfi* procurado, a romí***o »•-«
<i« »aude du AIP deverá, assimm«»rm. e»t»r pirparuda por.atimier o* caso» mal* ui_enWuma v« que em houpitai» parti-«t*J«r«i! .o ettaiaii iieriío.re*crva-utnii Lft".»n. dnrantei oa dias rtoM-iirmivrKtenio, para os caso» dem*ior iiuídsdo. Os "«Ipenae*- te-rãci também ««sUtenela dentária

aU» 
cemo a medic», terá presto-a pcw . hefe* medico* e dentia-Um,

HOSPITAL

arena.

ALIMENTAÇÃO PARA
EXÉRCITO

PARTICIPANTES
Círra de 1,200 eiieoteirot. che-

\e* e uuaiUar** durante » m»»,taranaformaráo a calma localidu-M ile Vila Vtlqueire. entre Ja-rarepsjruá e Campo do» Afon*t»«,
»um» ii.j mtis agitadas cidades•o Mli, Ne*te periodo, loven*te ttfácm tm recanto» do pai», nu-*açõe* vUlnha» «atarão reunidostm ttun «cwmnameritos p*tm, nu-lia convivência fraternal, fe.tr-f o» JO ano» da fundaçAo do."OSi.mo cm noator pais.

Uitn outro iirande problema pa-ra «>» dirlgeriites do AIP é o da
alimentação. Diariamente seráo
servida* quatro refeições para1.2O0 pessoas. Sendo um atam-
psmrt-rito nacional e também in-
ternaielonal, o cardápio terá de
ser muito bem pensado, pois não
deverá desagradar ao paladar de
i ir:_ü,'(rr a comiassto de ali-
mentaçáo, qU<! já está trabalban-
do, ,, incumbirá de distribuir,
diariamente, líiineroc iilimenticioa
à« patrulhas de escoteiros paraque os rapaxe*, èle* próprio», pre-parem sua* refeiçoe* em seuscampo*;

NÃO HAVERÁ
IMPOSTOS

_ Nesta cidade do Acampamento
internacional ãs Patrulhas nãohaverá qualquer im«-__tev spêtiit»o pagamento de uína quota demil _cruzefros. Mesmo o* chefes
que irão acampar para prestarserviços, terão de pagar a quo-ta que lhes dará direito a ali-mentação, ao distintivo, ao jornalde campo c outros serviços ge-rais que forem oferecidos.

INSTALAÇÕES
A comiâsüo de instalações doAIP já começou a seu trabalho.Sob sua responsabilidade estão asinstalaçõe» de água e esgoto, deone .gja elétrica, de construçõe».de arruamento e mesmo de de-coração de toda a área. Os esco-teiro» acampantes somente"terãoresponsabilidade de instalar seucampo, armando suas barracas e¦joíinba.
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A EOUIPE DE
ADESTRAMENTO
DA UNIÃO DOS
ESCOTEIROS

"SWAPIZÀNDO"

ItWrtelro* m*h. uma vea ter.o «portuuid.de «ie "suapi.ax*'
r»fa,l4ii<llv»>aV »»?• •, tt**r dUííntivo» ru» Uatuiigem comum

do* j.»mboree»

A Dijulpc de Adeatramento tia
União <io« Eacottiro» do Braill, que
ten» por objetivo principal a orpani-
zarçSo t dir».2o d« cursoa <ie stSei-
Uaraentoa. ettâ eonxtitaida dot che-
tei:

Or. Joio Ribeiro doa Santo», derpu-
««do ch«(e d* campo • comitaario na-
cional de adntrímento; George Dun-
can Sheliartl. deputado cheíe de eam-
po Ortxte Pero. deputado che-
fe-de-campo; Peter Klaus Jgelshei-
mer. t*irUt,eni* do deputado chefe de
tamf*»; dr. Cario* r.:.:.-.-.„, de OU-
veira Lima, a _ueU lider e anaisteate
do DCC; JoOo rerraande» de Brttò,
a«ni5tc.-íi(- do DCC; 4r. Francisco Fio-
risnurj de Faula. as»istente do DCC;
Sar» C3H-.ax_o Penteado, aaaistente do
a_ú*U líder; Uno Augusto Schaef-
fertlecker. »_aUientt do DCC; AorSo
Pimenieí i-r- .:„_., a... : -...-¦. ^ do «que-
lá Jlder t aaeitteste do IXTC; saJtte
Cunha Chetk.-», a«lstente do aqueU
tlder e r.uUa Itotoe. a _ _.-...--.« 4-,
•naetA lider.
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Além das ati vidade. normais

em atividade semelhantes, tais
como desfies, graades ióèós, vi-
sitas de confraternização, fogos
de conselho, a direção do AIP
está organizando um programa
de recreação para os acampan-
tes. Assim, na arena, deverão'ser feitas várias exibições de
cães amestrados, de cama elas-
íica, de bandas de música e de
uma escola de samba, possível-
mente a Portela, _ietra-campeã
do carnaval carioca. Excursões
aos pontos pitorescos do Bio, in-
clusive à Baía de Guanabara, es-
tão sendo previstas.

ALMOÇO DE
JAMB0REAN0S

REUNIÃO DOS
ASSISTENTES
GATÓLI€0S

Anualmente, os escoteiros, pio-neiros e chefes, que participaramdo JÍM (Jamboree, Indaba eMoot) dos 50 anos de Escotismo,na Inglaterra, em 1957, se reu-nem num-jantar, .para relembra-rem o monumental acarapamen-
to: Êste ano, a rewnião dos ji-mistas terá lugar no domingo, 24,no Acampamento Internacionalde Patrulhas.

CULTOS RELIGIOSOS
A direção do Acampamento es-ta interessada em que todos osacampantes tenham a.assistência

de seu culto; Assim, além doscatólicos, protestantes, evangéli-cos, espiritas, israelitas, outrosterão assegurados a livre práticareligiosa, como determinam os
princípios escoteiros.

VIGILÂNCIA
Oá assistentes religiosos cato-licas dos escoteiros, que tambémacamparão no AIP, em campoepecial, participarão da II Reu-niao Nacional dos Assistentes He-hgiosos Católicos (RENARC).Assuntos relacionados com a par-tieipação do chefe na educaçãoreligiosa do escoteiro serão estu-dados nesta reunião, a ser pre-sidida pelo frei Metódio de Haas.assistente nacional,-

_ Uma polícia interna será cons-tituída, pois. diariamente, gran-de numero de pessoas devert vi-sitar o Acampamento. Mas, nes-te setor, 0 mais importente é ode precaução contra incêndios,
gois 

é muito comum fogo emarracas. Um grupo de chefes ede escoteiros serão adestrados
para atender ãos chamados queporventura forem feitos por quemtiver sua barraca pegando fogo.
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A organização escoteirabasca e o Grupo Escoteiro.A Tropa de Escoteiros é umadas seções desse Grupo.
O Grupo Escoteiro comple-to consiste nas seguintes se-

çoes: Alcatéia de Lobinhos
toara meninos de 7 à 11 anos):Tropa í^e Escoteiros (para ra-
pazes ..entre 11 « 15 *nos); ;Tropa de Escoteiros Sêniores
(abrangendo rapazes de mais
of- *f a?í?s até i8 anos); eCia de Pioneiros (reunindorapazes de 18 a 24 anos),O Grupo Escoteiro podeSer constituído inicialmente
de uma só seção. O Grupo
poderá também ter mais d»? -
uma unidade da mesma seção^;Poderão ser criados G^rfi^
pos especializados -de Esco-'.¦'¦'teiros dõ Mar ou de Escotei-ros dó'Ar, assim'comotâm-"^
bém.poderão ser criadas Tfcp*
pas dessas modalidades em r
Grupos Escoteiros ' càüaüis.
O início da organização deuma Tropa de Escoteiros ê,pois, a constituição do GrupoEscoteiro de que ela fará

parte.
PRIMEIROS PASSOS

O primeiro passo é entrai-em contacto com" o ConselhoLocal Escoteiro e com o Co-missário Distrital de sua área.Se nao existe essa organiza-
ção enr sua cidade,' procure" jBDjtendimento direto com aRegião Escoteira do seu Es-tado.Seus endereços podemser obtidos com a Secretaria
da Direção Nacional da União
dos Escoteiros do Brasil —
Av. Rio Branco, 108-3.° an-dar ou Caixa Postal 1734, E<--
tado da Guanabara.

O Comissário Distrital
Conselho Local são responsa-
veis pela direção do Movi-
mento Escoteiro na sua área.
Nenhum passo definitivo de-ve ser dado para a formação
de uma Tropa, sem que tenha
recebido uma "Autorização
Provisória" do Conselho Lo-
cal e do Comissário Distrital,
ou, em falta deles, do próprioComissário Regional do seu
Estado. Isto tem por fim evi-
tar um começo imprudente
na formação.da Tropa, cujo
futuro poderá.ficar compro-
metido se fôr organizada
apressada e averiturescámeh-
te por pessoas que tenham
poucos conhecimentos do quee o Escotismo na realidade oudo "que devem' ser os funda-
mentos da nova Tropa;: - • >
GRUPO PATROCINADO OU

Cor/eio da Manhã - 21 de Abril
•t*-«i*»*.:5.

de 1960

ORGANIZANDO
UMA TROPA
DE ESCOTEIROS

cia nas nomeações de.dirígen-tes e particularmente (comono caso da Igreja), quanto àadmissão dos rapazes. Deveser claramente compreendidodesde o principio que ne-nhuma autoridade patrocina-dora tèm. quaisquer podêres-no qué-^çoncerné ao treina*rnento què os Escoteiros es-rtejam Tg-üizaridó*: isto deveser bemesclarecido antes de
!f~^a Tr°í)a a fãn de evi-ta^*«f_?os mal entendidos.Preferlvèlmente, a orgã-nizaçaq ,de um Grupo EscÕ-teiro devie. sèr imciáda poi-uma-instituição permanente:Igreja, colégio, clube ou umaentidade do serviço público.Esta instituição garantirá aobtenção de um local paraas reuniões, a direção, o fun-cionamento e o equipamento

necessário por um períodomínimo de um ano.
Em uma Igreja o ponto decomeço será o Pároco ou oPastor assim como as diver-sas Associações Religiosas ou

Comissões Especiais. Êste
Grupo deverá, então, desper-
tar o interesse da comunida-
de para o Escotismo, assegu-
rando desse modo o apoio
moral e prático, derivado da
compreensão dos objetivos
visados.

Um ^processo similar deve-
rá. ser seguido por qualqueroutra instituição ou organi-
zação.

Se o Grupo vai constituir
uma organização independen-
te, com personalidade jurídi-ca própria, o organizador de-
ve reunir um grupo de pes-soas interessadas no Movi-

VOCÊ É OBSERVADOR?
Pedimos ao nosso desenhista para copiar o desenho que o leitor vêabaixo. Mas tua pouco desatento, êle cometeu algumas falhas. Comoo escoteiro, deve ser um bom observador, você poderia anotar os erroscometidos pelo nosso desenhista ao copiar o desenho superior.NA PAGINA 13 O LEITOR ENCO NTRARA OS ****-*e>s PRINCIPAIS

I'
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A primeira questão a ser
resolvida é se o futuro Gru-
po.será patrocinado por uma
entidade mantenedora ou se
será uma. organização inde-
pendente."Patrocinado'' significa queo.Grupo é mantido por uma
Igreja, Escola, Clube, Emprê-
sa Comercial, Industrial ou
outra instituição de caráter
educacional ou cívico etc,
que tem alguma interferên-

ANTIGAMENTE
ERA ASSIM:
CHEFE IA Á EXCURSÕES
DE CARTOLA
Segundo se pode ver uma foto-

grafia que em novembro de 1924
a revista infantil "O Tico-Tico"
publicou em um de seus números,
o chefe escoteiro de 50 anos atrás
tinha de ir a excursões de cartola.
Mas não era só de cartola. Terno
completo, gravata, flor na lapela
e polanas também faziam parte do
aristocrático uniforme dos primei-ros chefes, que para bem dizer averdade, hão tinham uniformes.

A foto a que nós nos referimos,
mostra quatro escoteiros junto aoseu chefe, sentados num banco daPraça Saens Pena na Tijuca. Alegenda da fotografia informa-"Depois de terem andado mais de28 quilômetros, pararam paradescansar...".

*' .-O - '- .7 \. "^T I
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~ A HISTÓRIA DO...
(CONTINUAÇÃO DA J.» PAGINA)

ma parte no Jaaiboree Mundial Escoteiro da Áustria. Em dezembro,inaugura-ae o "Chalé do Chefe-, no Campo-EscoU Nacional de ItaUaia!realiaando-ae ali, o "V Acompamento Nacional de Chefes" 1",u"«-
. ,I52^~ S*,,,,a n dJ? ¦•"•,ro- raalbto-j-ao a "la. Reunião Nacional deAtslatant» Religiosos Católicos", dat entidade, eseotelrtt, no Rio doJaneiro. O. 31 do março a 7 de abril rec.bo o Bratll a vl.lt» do maior-

SIn!L"r |Dí«.JPry' 
,ub?,,,;«*or *» Bur««» ¦'¦'•rnaclonal Escotalro. A 27

• •,br,,'_,n«WB""-«-»e» oficialmente, a Bata Oeste-Rie, destinada ao Mo-vimento Escoteiro do Mar. ""
, -19?3 —' •?* •-? a 24 de janeiro, realiza-se, em S. Paulo, a "la. Con-
do Brasil 

Escotismo", promovida pefa União dos Escoteiros
1954 — Em comemoração ao quarto centenário da cidade de SPaulo, realiza-se em Santo Amaro, na capital paulista, no mês de iulho

Br^rd•meí.v0.r^?,t.na, * P*,rü'h"' «-"^— escotttt

deira955 
" Eeanza"se em Teresópolis o 3° Curso Insígn' Ta Ma-

vos llíttLZrfJ: 
'IXPA"emb,él» Nacional Escofelra são aprovado, o. no-vo. estatutos da U.E.B., em sessão realizada a 29 de fevereiro Em lu-° 

f«!'r"*^.em Tere**P°"« _. r Corto d.Jn.ignia d7 AAadSir. '"
-..-J^,_~i- c?men}°r?d° o Centenário do nascimento de B. P. e ocinqüentenário da enaçao do Movimento Escoteiro, com um Aiúrí Na-cional. Tubiacanga, Ilha do Governador. Rio de Janeiro delfaádefevereiro. No. mesmo mês reuniu-se na Capital Fedcrar a IV Assem-bleia Interamencana de Escotismo. Uma delegação de chefes oíon£-
gUteer^°em agSôS'ortÍCÍP0U 

d° Jamb°ree d° Jub"C"' ^ Sutton Pa?£ ta-

e ,958 .H7 Ry,ranÍ? a Sem«na Escoteira, realiza-se a I PrimeiraSemana Filatéllca Escoteira. É completada a unificação do ÉtTotls-
?»V,° •?/"?".""l-V?8**0 d" Fede'"ação Brasileira de ItTotelrÒt
%>AIie!_S£t0l_t_-%0 ° P*" C°,4bo"m ««" " — •*•»='.*,
o—tl959 

— •Em- mafco- é inaugurado na Praça da República, em S
T«o£MVnme!,r0 ,btKí0 de Baden-Powell na América Latiia Em
N?S"'danUEB1'li?H0va5rSVadSs <V?ri"<-ÍPÍoS. Regulamentou
uLelT^m ^,í!;E-B-,Lãd» Baden-Powell é carinhosamente recepcio-..nada, em maio, pelos escoteiros e bandeirantes brasüeiros.

mento (pais,, educadores e
pessoas eminentes) e consti-tuir com os mesmos, sob aassistência do ComissárioDistrital, um Conselho deGrupo, que elegerá a respec-tiva Comissão Executiva doGrupo em Comissão Fiscal etomará as demais providên-cias que se tornarem neces-sarias.

COMISSÃO EXECUTIVA DO
GRUPO

Normalmente é constitui-da por: 1 Presidente. 1 Secre-tario e 1 Tesoureiro .Deve ser composta de pes-soas capacitadas, que estejaminteressadas no trabalho ju-venil da comunidade. Geral-mente as melhores ComissõesExecutivas são constituídas
pelos pais dos Escoteiros.

Quando o Grupo é patro-«nado poderá em vez de Co-

missão Executiva, possuir umDiretor de Escotismo desig-nado pela Entidade Mantene-
dora- O Diretor de Escotismo
exercerá individualmente asfunções que competiriam àComissão Executiva do Gru-
po.

Esses membros devem pro-curar ler os folhetos existett-tes sôbre o Escotismo e, se
possível, assistirem a um Cur-so Explicativo.

COMISSÃO FISCAL
E constituída de 3 mem-bros efetivos e 3 suplentes.
Suas funções são as deacompanhar a gestão finan-ceira e dar parecer nas con-tas da Comissão Executivado Grupo.
(Do livro "Como Organizarum Grupo Escoteiro", do"SESC")

SheafferS
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Semáfora é um sistema de transmissão ótica. A transmissão éfeita com o auxilio-de duas pequenas bandeiras — as bindeirolas desemáfora. Para a formação de letras ou sinais, o transmissor colocaas bandeirolas seguras peios cabos, em posições certas. Estas posições,-tfai reconhecimento internacional. . •"'"*' -"*»*-"«
Não tó-Jos marinheiros se utilizam deste sistema. Os escoteirostambém liiuítb empregam éste método em suas atividades ra seus

» _.^ií_,ÍL'?t'tr5nS!?t?s^0 ie tJma me"saee*n «n semáfora é necessáriaa existência de dou postes: um que transmite, constituído do «co-teno-iransmissor exle um outro que 16. letra por letra a mensa-emno caso o escoteiro-leitor: o outro pteto é o qíe receSs' t meSS^m
formado 

do esooteiro-receptor que dita. letra por letra! ao Scotífro:escriba — o que escreve a mensagem recebida.

v.riíínrn^irf^ 
iniciada a transmissão por semáfora, deve-se tomar-.árias provider.ci-._s: ver se as bandeiras estão bem presas aos cabo*-

XSã 
°, Ce5_ 

a" d° pôSi° transmiss0r que deve sempre formar contraste
£ «"__tí&.d- JC ?° escolei/° que vai tran^itir: em íimdo claro!o es,-oteiro deve estar vestido com roupas" escuras e vice-versa-observar se nao ha nada que impeça o bom movimento da* bande--x-,!.,s ou mesmo de sua boa visibilidade por parte do receptor-Jx>riiin._r.car com as pernas abertas em posição de base. para que 

'num
m ínento, mais brusco... não perca o equilíbrio. Quanto a maneia
W Ç;3doar_iÍIÍ_,bf 

_?eÍr?laS ,a melh°r é ^lo cab° de ,aI íor^na que a
ba. -a indicador firme-se no extremo inferior da tralha da

vi AlnA?aTAa -ransmissao de uma mensagem, o escoteiro deve fazer
, i„.t,SI"*ií5. de aten«5ao- Somente quapdo o n.-«to receptor transmitira lc,ra K , que corresponde "a pronto para receber" é aue o
Í.^_nr'SSH°r 1^Cí?.a •"'«"••ti*-' » mensagem. Pa?a^f.„rcon*usôS ôleitor" deverá ditar letra por letra ao transmissor, juntando-lhe um?palavra que tenha a letra ditada como iniciai. Por exemplo- o lc.-or
Sre-â _^rro"t,df 

AVC"' "B a°*°*". "C de Café-! Da Sa ío™
imlàm%lS^lr' qUe reCebc a mensa gem "ara com ° "«com-
, . A°..iíím' de cada PaIavrá* transmitida, o receptor deverá faier a°'™,8'- »>a>-e.ncional.-de "receblrlo". Caso o transmi^òr nao""hârecebido a fp^ayr* completa, deverá fazer o letra "N" convencfonal
fl!.n _Vi° =r*«bJdd-'- So « receptor íiier a letra -R"? o trinlSl^í 

™-

_Jri_í. ?. ^e"»fj«!-n. caso contrário, repetirá a palavra poTúiuíííodr!í,.èrv1r.{?ertí"».,SS/ÍO dC "^ pal0Vra' de?e-se -^ • «ES
COMO APJtENDER A TRANSMITIR POU SEMÁFORA?

e ^nrioP^Cr^ apre,ndlir- com o auxilio de um companheiro, fazendo
%. \l ° ¦os,""?is_-de A a Z. Mas nós aconselhamos a você tun nro^cesso mais fácil. Como deve ter repararlo ao olhar para esta náe^
írrculor.om^n_,AS 1C,"S ^semáfora são formadas acompa^n^f Sm
sé divínl í?.- ° , i° po1to de Partida um dos oitos pontos em qíiese divide êste círculo. Êste ponto de partida é determinado rlAinW S^zpg&tt --¦• ^°*H3í

i a G é a da mao direito, portanto o inverso. '
CONVENÇÕES

-V.í meros:

f-,-' 
°'!fMn_.i"e_i deSC,a tr?nsmitir "úmero f algarismo) deve-se antes*ia o sinal de numerai, (ver foto no 5." circulo) Passa-se^ en-ãoa ..^r.smitir os algarismos correspondentes as letras- 

*****-**¦ entüo'
A-l: B-2; C-3: D^: E-5; F-6: G-7: H-8: 1-9 e K-zero

convPe;rç.c„Paa1^ted%o!Srrt'daf da^set°dedunfa-Se,rafí:rmriÍo,e^ ^

• Mas. para evitar confusões, deve-se dar preferência _.m -____rrV-i__._-
-r^^^o^^^Vl^f ifi^^ VS» ^S^

Gcroia:
ftLNT — recebeu a mensagem?
AR — íim de transmissão.
INT interrogação.
RP — repita.
W — não posso receber.
SOS — «ocorro.
¦AS — espere.

R — recebido.
N — não recebido.
UG — Urgente.

C — correto (boa tranjcmlasSo).
K — pronto para receter.
RV — repita mensagem.

**"' :'* 
A^L\^3uMMUa^~ -' : ""¦'' '¦"'*

¦ jag ___ft____8W_____l

f™ I __IS_M-_. ~____^_H_B____.___r^^______sr^^______í^^^ * s •**"*-'* m

____HM_c3__Í_S !¦ "^afiH
SkMj _____¦_, *. /I
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3.° CADERNO

RELAÇÃO DOS
GRUPOS ESCOTEIROS
CARIOCAS

¦i; í $

H*

rf/ir^-!^ 
á*«Elíl -}• OuMtmbum *U* nsu «ede* escoteiras, cuja GRUPOS do *• DISTRITOd* UtUêe, 4m tscrtmita* do Braail relaç*© d* enderece» publicamos A— ,. r* . f !. „ _, -«tt dividida em r»vS di.tr.te*,, ab*L. Iníorm^ Um££ ™"*^ ° HadUrC'r" * S"U Cn"

t*4* tm abranjísido uma área, podem ser «.licitada* â Região '***** » díreçifl d« um comissário na Praça Marechal Açora, s/n«üiiwtíâj, ««MiMrgdo por uma (Ed. d» Saúdn do PÔrto). tete-wjuípe de chefe,., totonhaçúe* fone 22-4107, ao horário comer-direta. t6l.r« íwá!Tlç(J«s em «ru- cia! e âs *««undag-feiras, das »
po* /?(K-otelros {«dem ser pedi- ás 22 hs.
O«ru<*os OO !• BiíTIlITO

<Zos* Sul; Cl»«c*tMina, Leblon, Ipanema e Leme).

Ml* í Qrvpa as-b_f*lro

M* Monteiro i_3i*i-,

23* K*c«Ia Aaieric*n*
4i* Fmfetteríano de Cop.
«* Rio *iorg* do Ume
•'•" Lacunas • Dourado*
7»» Ha-lrn l'<_ „*)|

S*«.0 A|.t*tlnbo

Tupi Guarani
f'*irõ«* do Mar

Ar Brigadeiro Vid.i
Rodrigues. •;->»..

8. Dorulfiií** do Leme

Cnd»r»to

Centro de Rec. e Calt. da PJOJ"..
Pça. Arcoverde a/n. 37-3709 —
Ipanema.

Use. Amer. do Rio - Rua Gal. Ur-
qulí-t, 233 • Tei. 47-2720.

Presbiteriana de Copacabana —
R. Barata IFtJbeiro. 333.
Cru*. !nf. «Io Leme — Lad. Coe-lho Cintra, 380.
Clr. MU. d*> P, Vermelha — Pça.

Oat Tltalircío, 83.
Rua Paula Freitas, 99.

Col. S. Agostinho — Rua Via-conde de Pirajá, (16.
Em-. NcUon Schoof — Rua Pm-dente de Morai.., 51;:.
Asa. doa Servidores do Brasil 

'—'-"
Rua Lauro Muller, n." 1.

Rua General Ribeiro dé Costa.
Ué — 37-6533.

Rua liara.» da Tôrrr, 107.

Rua Cal. Ilib. da Costa, IM.
-*aui?o» OO *• OliTRITO

lííwta Sul: Lartaleirâs, Catete, Flamengo e parte de Botafogo).
M.*

f

Ort/po* Eiicetelr»*

Guilherme Guinte
Mk» remando

Emteráfo*

Rua Afvaro Chave*. 31 — Laran-
ielras.

Rua M-.rq.K-i ,),- Olinda. 74 —
Botafogo

ORUPO» OO i* DISTRITO

CrUtevâol?* 
Wntr* "* €iÚ*,,f• Saá<Pf- ***. **ouátio* P«r«e d* Sáo

N.e Grupe* Cl.:ol*lr*t

tl*
IS»
a»»'

84*

•a*
M*

w
MWt*

Siqueira Cinirv..
Olavo RIU.-
?. * 

'"i ¦_ .. • ;' Duque de Culits

Lobo* do Mar

Dom Orton<t

Paul» de Ttno (Clani
Santa Ter*.a

CrpuwMro do Sul *

Rua Camerino, 66 - 2.» andar —
Centro. •
Rua Visconde do Rio Branco. 24—Centro. -. .- :
Rua Lopes Trovão, 110 (841820)

C. Recreaçio da P.D.F. — p*-dregulho.
Rua KliaitPi, 132 _ Sio Cristo-

vio.
Rua do Riachuelo. 367 — Cen-tro.:
Rua Teófilo Otòni, 82 _ «Ula

B.« 2108.
Rua Áurea, 9 (Igreja) — (52-0086)Sta. Teresa.
Rua Sio Jiinuário.

I* * II Crvpa* K|.c<*«*lr.*

8* Alcindo Guanabara --
tUght).

SI* TUuea Tanb. Clube
*** Sio Sebastião út If Lobo
ST* , Nelson Santo* Moreira
7V Sio José (Kstertiato)
TT ff. S. Media nelra

0SUPOS OO S* DISTRITO

OlrUPOèlÓO ¥> DISTRITO
¦/itua Norte; T.J**-». I»t*> Comprulo. Vite teabal. Andara! s (iraiaú).

WmÊmètm

Rua Jos.* Palrocinio, n.» 171 —.
Grajad.

Rua Conde d« Bom/tm. 4SI Tijuca.
Rua Haddoek Lobo, 364 — Mat

S. N.-!,..,.. ..,
Rua Senador Soares, 61 — VIU

IsabeL
Roa Baráo de Mesquita. 164 —

Tijuca.
Rua Baráo de Mesquiu. 763 (lg.S. José).

tmimãH.** **, ,ctn,r*,: *~f ii«ieenho Novo e Cascadura, incluindo us su-txátWo* da Lintea Autilter localitado. r*«sta área). ********** 
-*

Grupo» E»co"»iro.

9*
!*•
3»»

«a»
íte»

33*

ei*
w*

Sio Pwlro

Batio do Rio Branco

Santo Sepu&ro

Eucildes da Cunha

2» tte Junho
m «rnu,*» de Otúwte
Ca*t«te

Rudtrard Kp,. .»;

ImM Maria Uuretu

BratU tnitte.

PU* t' M» .mm»»

Enderiço*

Rua Ant. Saraiva. 21 flarelai —
2»*87e0 tCaralcante).

Av. .Suburbima, 3443 — Del Cas-tllho.
Rua do San,»..rio. 310 — Casca-

«tor*.
Rua Aroáua, 8 — QuinUoo. \
Rua Ferreira Brito. 60 — To-"-• >-- Coelbo.
Itua Joaquim Martins, 313 — Ed.Sio Jorge*
Rua Monsenhor Amorim tigre-

í*i — K. Novo.
Rua Rio Grande do Sul, 83 <Btea)— (Meter.
Av. Suburb*nj, igreja N. S* doAmparo.
Rua i.......ri.-., 167* — CaxamW.

Rua CUria»ui»do de Melo OgreJaX

9*

n*
***
TT*

89"

79»

90»

91»

92"

9°

93"

GRUPO

;:;n* i
5"

60»

56"

71"

84°

Grupo* Escoteiros

Natalino da Costa Feijó
São Geraldo

Marechal Hermes

Lopes Trovão

Martinho Lutero

Caspar Bertord

São Joio Batista de Real
Sta. Rita de Cássia
José de Anchieta

Marechal Deodoro

América de M. H.

I.

DO 7* DISTRITO
(Zona da Leopoldina: de Manguinhos a Olaria, e Ilhas).

Grupos Escoteiro*

Sáo Sebastião

G. Recreativo de Ramos
Gafeão

Waldemar Mota

Cristo Rei

Endereços
Rua Leopoldina Rego, 87 (igreja)Tet 30-1282 — Olaria.
Rua Felisberto Freire, n.° 189 —

Ramos.
Praia do Galeão, 150 — L Gov.IAPB — Jardim Duas Praias —

I. Gov.
Rua Marques de Muritiba. 782Governador.

GRUPOS DO 8" DISTRITO
(Zona da Leopoldina: da Penha aos limites do Distrito Federal).

N."

18°

82"

72°

86"

10»

45"

68°

87°

78"

Grupo* Escoteiros

Anhsngá

Coelho Neto íH
Imaculada Conceição

David de Barros

10°

Marcílio Dias

G. E. 7 de Setembro
G. E. N. S. Fátima
G. E. Pres. Vargas

Endereços

Av. Arapogi, 659 (Bosque).
Rua 6 — P. de Rec. da P.D F
., — IAPC — Coelho Neto.Rua Antônio Ariosto.

100 -— Braz deRua Biricuman,
Pina.

Av. Brasil, 10.317 — Olaria
Av. Brasil, 10.317 — Olarir
Rua 9 — IAPC — Irajá.
IAPI de Pavuna.

Centro Social do IAPM — Irajl
GRUPOS DO 9* DISTRITO

(Zona Sul: Gávea. Jardim Botânico, Lagoa e parte de Botafogo).
N.

2"

«5°

67"

20°

57"

96"

94"

6«»

73"

55"

Grupos Escoteiros

S. João Batista da Lagoa
da Misericórdia (ale.) -—

Souza Leão ~ '

Loyola.

Cotei-io Aplicação da U.
Brasil

Faustino ExposeL

Sào Pio X

Macabeus da Ass. Isr.
Rclig.

Húngaros (Sào Jorge)
Anchieta

Endereços

H- 
^Ufog0PátrÍa' ^ agfeja)

I ?ma Visc- de Caravelas.
I 48 — Botafogo.

Rua Jardim Botânico, 264.
Rua Batuta da Costa, 55.
Rua Batista da Costa 55 — Cá-vea. "^

Sede do CR. Flamengo — (Gi-vea).
RltâfAÍVar0 Ruaos* 385 — Bo-

J Rua Trav. Cartola, 31 (Botafogo).

Rua Conde de Irajá, 641 — (Bo-tafogo).
Rua Marquês de São Vicente. 209Gávea.3ávea.

NÓ DE ESCOTA

^^

ue é

incluindo a zona

Endereços

Rua Dr. Passos, 40 — Cam pinho.
Ar. Geremário Dai.tas, 566 —

Jacarepaguá.'- ..
Rua Xavier Cruzado n.° 1705-A.

Travessa Sepetiba, 167 — Sepe-
tiba.

Av. Ernani Cardoso, 115 dgre-
ja). .

I. M. de SanU Cruz — Sta. Cruz.
Rua Barão do Triunfo s/n.S. José (Realengo).
I. do S. Coração de Jesus Pe

Miguel.
Rua Arnaldo Murinelli, 465 -—
Anchieta.
Bua B, 96 — Núcleo Residencial

de Deodoro - Casas da E.F.C.B
Rua Franci: co Hime 103.

FINALIDADE: Unir dois cabos de diâmetros diferentes.O NO: 1 — O cabo grosso em alça;
2 — ° cal*> f««>o entra rur alça por baixo.- — Da uma volia por baixo e entra por baixo dele mesmo4 — Aporta-se puxando o seio do cabo fino

0 Q
Ser :
Esr oteiro ?
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Um Escoteiro não é apenas um
rapaz ou um dulto vistosamente
uniformisado, que, munido de
uma mochila, de um cantil e df*
uma corda, escala montanhas •
cruza incansável vales e planíciesUra Escoteiro é issoe-muito mais
E' um homem prálico, bom ci-
da dão, homem tenaz, consciente,
e ííel cumpridor dos seus deve-
res. Ama profundamente o seu
país e deseja todo o bem para os
seus semelhantes, procurandooportunidades de ser-lhes útil.

Mantém-se fisicamente forte,
mentalmente alerta e moralmen-
te reto, fazendo o quanto de st
dependen. para ser um elemento
útil dentro da comunidade da
qual faz parte.

O Escoteiro mantém a süa hon-
ra e cumpre estritamente a pro-messa feita e aceita por confian-

Ía 
na sua palavra; pratica abso*

uta lealdade em todos os seu*»
atos; vè um amigo em cada se-
melhante; é cortez e gentil sobre-
tudo com os mais fracos; oLede -
ce com alegria àqueles que têm
autoridade sôbre êle;*.mantém-se .
sempre alegre; economisa e faz
bom uso dos seus recursos; seu
corpo, seus sentimentos, sua lin-
guagem são sempre limpos e ' efiel à sua religião. Sabe jqüe se
espera muito mais dele do 'quft
de qualquer outro rapazVe, I pur-"tanto, comporta-sé de maneira a
que ninguém possa censurá-lo ou
que haja possibilidade de se de-
negrir o bom home do Movimeti-'to ao qual prometeu lealdade..- Quando alguém está ferido,
sabe como conter a hemorragia e.
com delicadeza e cuidado; tratará
deferimento. Se alguém é retira-
do da água sem sentidos,' o Esco-
teiro põe-se a trabalhar imediata-
mente para restituir-lhe a respi-
ração e facilitar a circulação do
sangue, sabendo que, nesses, ca-sos, não se deve perder um ins-
tante sequer.

, Um Escoteiro nunca vacila nos
momentos de perigo, pois êle saoe
que é principalmente nesses mo-
mentos que deve ter"presença de
esçíritó e Ser desembaraçado na
ação, quer se trate da sua própriasalvação pu da dè òiil.tem. Tam-
bém não ignora o que so deve fa-zer em caso de incêndio., pânicoe numa "infinidade "dfe outras si-
tuações de emergência.'

O Escoteiro- evita o veneno- daálcool e do' fumo e se afasta dehábitos que prejudiquem o orga-nismo e que fazem degenerar ôcaráter.
Em suma, trabalha para man-

ter seu corpo forte, süa mente
arejada e seu espírito elevado.

(Traduzido de "Escultismo")
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ORGANIZANDO REUNIÕES DE PATRULHA"O Escotismo é uni iôeo rtrxUrxAm *. ._.._ ... ^^ "
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"O Escotismo é um jogo praticadoao ar livre", disse B. _ p. Portanto,
tudo o que n5o seja atividades emcontato com a Natureza — a Criação
de Deus — deve entender-se comoum substituto ou um preparativo
para elas.

Normalmente — dadas as condições
de vida existentes — a oportunidade

de se íazer atividades eo ar livre
surge apenas aos dominços, dias san-lificados e alguns feriados extras. ©etodos teses dias que, sem contar asférias escola rte, não chegam e uns60 por ano, ainda uma pequena partenão pode ser utilizada para atividades
de campo, em virtude de mau tem-
po etc. Mas q-ue sejam aproveitados,
pelo menos para atividades internas.
Essas atividades são as reuniões.

As reuniões durante a semana são• — ou devem sempre ser — de trei-
namento e praparatlvos para as ati-. i
vidades externes. , ,1^3

Entre elas, a mais' Importante, everdadeiramente indispensável, é a
Reunião de Graduados para Instru-
ção. Sem ela pode-se-. dizer que édifícil, se não mesmo imposivel, diri-
gir-se a Tropa de acordo com o Sis-
tema de Patrulhas. Como poderão os
monitores prapara os seus escoteiros
e orientar as suas reuniões ou ativi-dades, sem que possuam conhecimen- :
tos mais adiantados e desenvolvidos?
Por isso é fácil de se Compreender aimportância de tais reuniões e o qu»te( tem a íazer nelas.

Outra reunião é a de Patrulha. Ca-
da Patrulha tem o dia de sua reu-
nião, privativo so para ela e dirigida
inteiramente pelo seu monitor. Nestareunião, o monitor, auxiliado peloseu sub, treina e prepara-a, trans- •
mitindorlhe os conhecimentos querecebeu, lníorma-a das noticias quelhe íoram dadas, planeja ativlda-
des, trata da parte dos registros d->
presenças, provas, etc.

Além desses dois tipos de reunião.
temos ainda a reunião de Tropa, qu

1 — ABERTURA (10 a 15 minuto»).

. . formatura — Presenças (tomadas pelo 
' 

Escriba e reeis-
^a$ n\UyT0 da Patrulha) - Inspeção (higiene, postura do

fZJ-1??*' Sapatos' cabelo> etc" JáP" * PaPel. etc., etc.)
I^ii™?C wf^ ""í3' Ci"n? s«í«estão, em continuação a êsse
«,, E? 

~Z- Bandelr2 (saudação à Bandeira, ou Hino Nacional
da Banira? qUMd?" "a° ,Í°-Uver P°«i»^«iade de hasteamento
fnr^f - Wa) — N°ílc,as (leitura de ordens de serviço ou in-formaçoe^que o Cheíe tenha transmitido na R. Graduados

— ATIVIDADES (70 a SO minutos).
Jogos (de movimento para animar, jogos divertidos locoscom relação a provas, jogos de inteligência, etc). ' i g

ir-mi^m* 20s esc°tel™s (provas de classe, de especialidades
tu Trntl ^monstrac5° <í«e a patrulha vai faaer na. reunião
conta^Srf™repr?Se?taeões' canSões> narração de im
tritolho^ mi™»-em C?n-Juni° Para debate de algum assunto,
Í^J^lS™- a"Ua s' revisa? d<> material, enfim, variedades ide
LsíntaK 

"a° ar ma,S dC " °U *° minutos Pa" cadl
— CONSELHO DE PATRULHA.

,» o(lTabS!ho? administratívos e sugestões dos Escoteiros pa-ra o monitor levar para a Corte de Honra). 
x*">leir°s Pa

* — ENCERRAMENTO.
• (Avisos, Oração, Arriamento da Bandeira e volta ao lar).

vimentos que uma reunião precisa.Só nós n-.rsmos é que podemos des-
cobrir, dentro das atividades do Es-
cotismo, com menor ou maior esfôr-
ço. aquilo que convém aos nossos ra-
pazes.

Apesar de tudo, não tenham gran-des ilusões, pois quantas vezes um
programa, uma surpresa, preparadoscom tanto cuidado, não consegue des-

J.,C CAVACO

pertar. nos rapazes, o interesse- qoeesperávamos?
Desanimar? — Não! Estamos apren-dendo. A pouco e pouco, demasiadolento ãs vezes, par» alguns, iremosadquirindo a técnica das reuniões —

mas, só chegarão até lá aqueles queüverem Ti e VONT. »*-

A ORIGEM E NATUREZA
DO SISTEMA DE PATRULHAS

J1^8[BM wwf! y
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d«ve ser espccialcr.-iite destinada,
aplicar, para desenvolver, todas asatividades relacionadas com a prepa-ração das Provas de aspirante, 2a. ela. classes e das especialidades, pos-Eiveis de se praticar na sede ou noseu quintal (se a Tropa é tão fe'i-
que possui um).

As reuniões de Patrulha são m..to importantes porque nelas é que os
escoteiros da Tropa recíebem as ins-truções e o Incentivo e informaçõesde onde procurar aprendei (livros,etc.). Por isso vamoe dar aqui umasugestão da íorma de se organizar es-sas reuniões, de modo que os esco-telreis possam sempre encontrar in-têresse e tirar 'proveito. Uma coisaimportante o monitor deve lembrar-

se sempre: CADA ESCOTEIHO DOBVEAPRENDER SEMPRE ALGUMA COI-SA DE NOV _ EM CADA REUNIÃO
QUE ÍLE COMPAREÇA. Eis a nossasugestão para a organização de umprograma: par» utilização de 2 horas-.

CONCURSO
DE EFICIÊNCIA
ESCOTEIRA
Em comemoração ao jubile-u deouro da fundação do Escotismono Brasil, a entidade máxima doMovimento de Baden-Powell emnosso_ país, promoverá no decor-rer dêste ano, um grande concur-so de eficiência escoteira. Pode-rão participar dêste certame tô-das as tropas — de juniores e se-niores — que estejam registradosate 31 de dezembro de 1960.
Segundo declarações do esco-teiro-chefe, almte. Jtfsé de Araú-

jo Filho, o concurso tem por prin-cipal objetivo "estabelecer um li-mite minimo de adestramento
que deve ser atingido e se possi-vel ultrapassado por íôdas asnossas tropas, num esforço reale construtivo dos chefes, monito-res, escoteiros e escoteiros se-niores".

Informações sobre êste certame
podem ser solicitadas aos comis-sarios distritais ou regionais ouainda à União dos Escoteiros ddBrasil.

Essas reuniões, como voeis viraml sao muito variadas e satisfazem, con-forme vocês sabem melhor que eu, odesejo da maioria dos rapazes, quenão suportam estar muito tempo cn-tregues ao mesmo assunto. A varie-dade não deve ser apenas dentro deuma reunião, mas também de umareunião para outra, isto é, em cadareunião deve haver novidades, poteo escoteiro, sabendo disso, não fal-
. tara para não perdê-las pelo menos.

Quando as reuniões são bem orga-nizadas e preparadas (com todo o ma-terial à mão, já previamente separa-
do) elas estão destinadas a conquis-tar a inteira simpatia e entusiasmo
dos escoteiros, que não quererão tro-cá-las por nada. Por outro lodo, àsvezes com uma pequena alteração nasformalidades de abertura e encerra-
mento pode-se conseguir ótimas va-'riações capazes de interessar e entu-siasmar toda a Patrulha.

O monitor pode, ainda, atender t...sua casa escoteiros que queiram dar
provas ou treinar com êle alguma es-
pecielidade e, se o tempo dos rapazes
ptrmite, os seus pais consentem e ha-
ja espaço no local, outros dias da ee-mana podem ainda ser aproveitados
para: preparação paro Especialidades,
exercícios íisleos e esportes, trabalh'
manuais, música, teatro, etc.

O importante é que deve-se sempre
dar uma orientação definida às reu-niões. de modo que sempre haja pos-sibilidades de progresso para cada es-
coteiro. Os rapazes quando não vêem
planos de trabalho, quando não en-
contrani ação, concluem que há íalta
de interesse ou abandono e começa
a perder o entusiasmo. De qualquerforma, nenhum rapaz normal gostade pertencer a uma Patrulha ou Tro-
pa .desordenada e desorganizada.

Com essas idéias acredito ser pos- .
slvel a todos os monitores darem umaorientação à sua Patrulha e caminhar
para a írente. Concordo que não te- .
nha informado aquilo que alguns con-
sideram o mais difícil, isto é. o miõ-
lo de cada reunião. Mais isso quas:

pode-se dizer que não é coisa queêsse ensino. £ algo que se ^prendepela experiência. Por mais materiale livros que existam ao alcance, asreuniões e atividades nunca decor-rerão ordenadas e com possibilidadesde progresso, se não nos darmos aotrabalho de preparar um programaa o levando pronto para a Reunião e«Jhendo antecipadamente o que fazerdas horas que estão diante de nós:Por outro lado. ter um esboço ou es-quema é alguma coisa. mas é precisoenchê-lo, não como "encher lingüiça",•nas "tapar os ossos com músculos",Iguma coisa que possibilite os mo-

I 1^
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VOCÊ É OBSERVADOR?
(SOLUÇÃO DA PAGINA 9)

O nosso desenhista cometeu as
guintes falhas na reprodução:!-•'— A ponta do lenço do esco-telro é mais comprida;

2-* — Os canhões das meias doescoteiros têm' epans uma faixa
braça;

3*— A montanha.no canto es-
querdo tem apenas um cume-•*•• — Falto o pé direito do ca-6.» — Falta o bolso superior es-valeiro;
.s-' — Falta o botão no paletó' do cavaleiro;
querdo no paletó do cavaleiro;'•• — A sombra do braço esquer-oo do cavaleiro sobre seu paletóé maior;

. *•* — A barrígueira do cavalotem uma falha na altura do estri-bo esquerdo; e
9.» — o malhada na parte dian-teira tio cão é mator.

O Sistema de Patrulhas é amarca de distinção do treinamen-
to pelo método Escoteiro. Não éalgo aplicado com propósitos de-corativos, como ésses enfeites debolo de casamento, nem coisade que se possa lançar mão numasituação difícil como o Corpo deBombeiros: é a maneira Escotei-ra de fazer as coisas. Se umaTropa Escoteira não é conduzi-da pelo Sistema de Patrulhas,não é uma Tropa Escoteira. Ela
pode ser excelente em muitas ou-Iras coisas; pode estar cheia deEscoteiros de la. Classe; ser um
modé]o em campismo e pioneiria.porém, sem ter o Sistema de Pa-trulhas como força motriz, não éuma Tropa Escoteira. '

Isto pode parecer uma decla-ração surpreendente, mas, a ex-
periência tem demonstrado quenenhum outro aspecto do Esco-tismo é tão difícil de compreen-
der ou de ser aplicado pratica-mente. Isto explica-se, pelo íatode não ser essa a maneira co-mum de sé fazer as coisas. Quan-- do pela primeira vez pensamosno treinamento de um certo nú-
mero de jovens, nós naturalmen-
te pensamos nos métodos Iradi-cionais (instrução em massa *P<Sr
aula, prática coletiva e assim por'diante) como sendo os melhores.
Mesmo depois da passagem de
mais de uma geração pelo Esco-
Lsmo, êsse método habitual temtamanhas raízes que o usamos. "

sem perceber que estamos pondode lado o único meio de desen-volvimento de caráter que o Es-cotisrno proporciona.
Em primeiro e último lugar

Escotismo é um método de trei-namento de caráter. Mas, quetipo de caráter? Que qualidadesdesejamos desenvolver? Comifazê-lo''
A concepção de B.-P. sobre

caráter era baseada na sua prj-funda crença na importância do' Indivíduo como uma personalida-de única. Êle, portanto, pôs bemalto a autoconfiança e autodisci-'
plina na sua lista de qualidsdsa desejar. Essa independência
éle a combinou com os idéias dshonra pessoal e desprendimento.
Todas essas, qualidades, êle as en-carava como essenciais ao bomcidadão. ,No aspecto negativo, éle
se opunha aos métodos de treina-
mento em massa, pois, ésses en-travam a iniciativa e o desenvol-vimento da aptidão individual.

Êle se viu em face desse pro-blema do treinamento individualbem cedo, na sua carreira militaronde se dedicou naturalmente aoescotismo, como o pato à água.
No trei. o de jovens soldados (na-
quela época ainda bastante in-cultos e rudes) teve que desen-

volver novos métodos. A instru-
çao por quadrados de batalhõesmaciços daquele tempo desenco-rajava a individualidade e cogi-tava-se mais de precisão e eGci-encia nos movimentos em massado que no desenvolvimento das
qualidades de caráter. Por um
processo experimental e observa-
ção dos erros, B.-P. concluiu
que podia conseguir o que dese-
java utilizando pequenas unida-des, cada uma de seis homens,com um graduado encarregado e
plenamente responsável pela ins-trução de sua Patrulha. Eficién-
cia e capacidade íoram desenvol-vidas pela competição entre asPatrulhas. Quando B.-P. assu-miu o comando do 5,° Regimentode Dragões da Guarda na índia,em 1897i teve uma oportunidadede experimentar o seu Mélodo dePatrulhas muna escala maior;éle treinou um corpo de Escotei-ros do Regimento (uma inovação
por si só è depois deu maior am-
plitude ao seu Método de Patru-lhas instituindo um Plano deDistintivos e Insígnias para esti-
tnular os soldados individualmen-
te a tornarem-se mais eficientes).Um dos resultados dessa «xpe-riência, íoi o livro "Guia paraEscotismo" (Aids To Scouting. .Nê!e podem ser encontradas mui-tas das idéias que mais tarde fo-ram adaptadas ao treinamento de
jovens,_ inclusive alguns jogos ecompetições entre Patrulhas.Anos mais tarde êle sintetizousuas experiências no Exército
com as seguintes palavras:

1. Atribuição de resnonsabi-
lidade aos Inferiores (Cabos, ans-
pecadas <; soldados). -

2. Tornar a instrução diverti-da psra os homens.
! 3. Manter os homens em "pe-
quenas unidades" permanentes, eessas unidades em competições
entre si, t.anto em ' campanha
como nos_ quartéis, melhorando
sua aptidãn e- o nivel de eíiciên-
cia em todos os sentidos."

("Aplicando o sisiema de pa-trulhas" de Reyndlds)

J'£ 
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PRESTEZA DE AÇÃO, PERSEVERANÇA

PONTUALIDADE
SÃO CARACTERÍSTICAS DE TODO ESCOTEIRO!

RELÓGIOS DE PRECISÃO
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Quando o lobinho passa á ser escoteiro
3.» CADERNO

Fotos do '

Grupo do SESC
em Manaus. .
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' Não só as realizações de compromissos de escoteiros e de lo-
IobítTn^ 

"""r" dC cetimôaias nos e™P°s- A passagem de um
S fetf? 

a PS ^ eSC°teÍr0S é tónjbém motivo para cerimô-
uma S-t, £ 

^^ m^4CS S&npIeS' * *«»*«» de um menino de
àTri^r r* "' GrUP°' tCm ^ ^Portânria pois faz sentirà criança que ela, daquele momento em diante, t^rá maiores rZ-
ponsabilidades.

«« Lnt^0„^Lquai<luer ato-quaIquer cerimônia ^ —«
var L™ ÍÍSf* W " Vêem a° ,ado' ° leitor P°*erá obser-
cotciTo™ 7 7 iTlt! 

C,:"raÔnÍa ^ PaSMgem de '"" lobinh° ^"cuieiro oe 7 a II anos) para a tropa escoteira.

t-T¦*&'.£.,. '

'ir" Ai.h >'-»;«V
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t — O **«»!.„ dea^..^ *, i^j, a8%|M| eompi|nhelroa de ^^^
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T D

COMO TRATAR| CONDIR 0 LOBINHO QUE
"SOBE" 

PARA À TROPA

ttWl' *' '^'£>^|WljrP^fiÉ^ • iSnfeo despede-se
;9*5fU» eliefe, a «quítá -. >

.- 
"^»- 

._¦ - ,....'--.¦-.

^1 ;

Ir ^k Jl Hlfll L t^^^T Ã ' ^\ BH

' '- '''<\*$ ^1^1 V^l 51 ' M 41

(a tropa >wrtt>), Q gg i^^^^J"»"»
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CH. CAVACO

"sub^píirrn"03"0'^ ^ Chefe' dC qUe' breve-ente, um lobinho
»a.W P° 

* ^ **-*»*"*««». vaga exiatente na aúa..

:D^^trabalh0'COm0m0nÍt°r' C°meÇa DeSSe ^ 0" tão logo V0Cê

r irdé,e' "r-^d- ^#^ é^^

conhece alguém da Patrulha, informe-se de Í^d7 S ÇS*£ 
^ J3

^ coisas que êle gosta de ateZTSÍr^ ? ^ ^^
^de g^nde ünpSrttací ,S^6 « T"1 qUe ^^ (ÍSS0 '
«aposte ia' auaa pVnS.^o Sl^?<^-Sb^ftft?,-»• NM - '
como se você estivesse se candidatando \ Também nao o trate
coalaa _ íle Uo qUM l^Sfo^S^S ^"f?para uma visita à Patrulha. -Termine convidando-o

tidão, seja sincero e cortês. ' & mformar «>m exa-
A sua tarefa continua nas reunião a* ai„„.-

ensine-lhe as provas de noviço. Alguma «TH'^ 
reUmà°'

^•Cir=5.rtiri2*r fera
-caridade valen, maia do ,„e champanha e caja" TZ podemThl 

'
cnar uma cerimônia de recepção e inclui-la nas Tradiçõefd^ PZnessas ocasiões. Porém, não exagere: cuide de que tudo s" llT 

^
escoteira: sincera-simples-curta. J t0 da maneira

Feita a "Passagem", não o deixe "mofar" a vi*, ia^
mos^e 0 caminho . seguir . inMn^ ; £«* 

«mm 
=,evontade, e com as suas próprias pernas. ™ 
aecisao e

Êle talvez não saiba muita coisa, mas aproveite o aue àt*. c^

j-^rçr i==r ^^rs Lrrr^r:
e uunterrupto, que êle se esforce e veja os resultados desse esforçoAquela, na Alcatéia, está permanentemente empenhada em prepararbons futuros escoteiros para a Tropa. É preciso que êsse trablo não seperca e é a você, monitor, que cabe essa tarefa.

Uma nobre missão tem você, monitor, nobre e bela- você é nm í™-«-* .** um amigo sincero, nm & nm cona^^U™

'¦ "?'-.- :}U,. .
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Por 10 dias, Brasil será
centro de adestramento
escoteiro no ocidente

' Por 10 dias, de 28 a 6 de novembro de 1960, Porto Alegre eCanela, no Rio Grande do Sul, serão centros de adestramento esco-teiro do Hemisfério Ocidental. Neste período, serão realizados- ocurso "Adestrando a Equipe" e a HI Conferência da Equipe Inter-nacional de Adestramento do Hemisfério Ocidental.
Associações Escoteiras Nacionais americanas estarão represen-

tadas nestas reuniões que contarão com a direção do sr. John S.
Tlnirraan, chefe de campo do Centro Internacional de Adestramen-
to de Giwell Park. O chefe dr. João Ribeiro dos Santos, comissário
nacional de adestramento do Brasil, foi convidado a <=ct coordena-
dor geral destas atividade-3.

O CURSO
Falando ã reportagem, o chefe dr. João Ribeiro dos Santos

disse que o curso "Adestrando a Equipe" será realizado em acam-
pamento, como os cursos da Insígnia de Madeira, no Parque Saint-
Hiraire, em Porto. Alegre, de 28 de outubro a 1.° de novembro."Quem poderá participar do curso?" . perguntou o repórter:

— O curso está aberto a todos os membros da Equipe Inter-
nacional e das equipes nacionais de adestramento, e por convite
dos comissários de adestramento de cada pais, para os portadores
da Insígnia.

• Sôbre o programa do curso, disse-nos o chefe dr. Ribeiro: '
— No programa do curso haverá atividades cobrindo todas as

formas de adestramento de escotistas: cursos preliminares, da In-
signia de Madeira, Técnicos e de Especialistas. Situações práticas
serão oferecidas aos seus participantes, objetivando, assim, a ana-
lisar o adestramento como êle se apresenta aos membros da equipe
e lidar com os problemas que surgem. Haverá sessões separadas
em que se tratará do adestramento de escotistas de alcatéia, de tro-
pá e de clã, e sessões conjuntas sôbre problemas gerais com am-
pias oportunidades para debates e discussões.

CONFERÊNCIA

Passando ao outro item de nossa palestra, o entrevistado falou
sôbre a. Conferência: -

— A III Conferência da Equipe Internacional de Adestramento
do Hemisfério Ocidental será realizada no Grande Hotel Canela,
na cidade gaúcha de Canela, dc 3 a 6 de novembro Em anexo ao
salão de reuniões, será montada uma exposição de material de
adestramento.

As sessões de estudo terão lugar de manhã e à tarde, c à noite,
as delegações passarão filmes ou "sDdes" sobre adestramento. Por-
tanto, a conferência será em regime de' internato, com total apro-
veitamento do tempo.

Quanto ao temário devo dizer será composto 'co.n as sugestões
enviadas pelas Associações Escoteiras Nacionais ao Escritório Re-
gional Escoteiro de Havana, tendo a redação final s'do feita pelo
próprio sr. Thurman.

Acerca dos objetivos lia conferência, poderei sintetizá-los em
cinco itens: a) — reunir os membros das equipes que ficam sepa-
rados por milhares de quilômetros, para trocar idéias e unificar o
pensamento; b) — estudar como os paises podem cooperar uns com
os outros em questões de adestramento de.-escotistas; cl — trocar
informações técnicas e estudar novas maneiras de fazer; d) — en-
tender as diferenças de programa entre os vários países, e e) —'
estudar "s modos de fortalecer o' trabalho de todas as entidades
naciona'-1. >

Ain<-• jure a conferência, prosseguiu o enlicvi?íado, queroinformar, que todos os gru nos de discussão serão bilíngües ou trilín-
gues, uns servindo de intérprete para outros. Nas sessões plenashaverá interprete para inglês, português e espanhol, que serão as
línguas oficiais, mas também haverá intérpretes para o r>-ancês da
Guiana e do Haiti, e para o holandês de Su^imam e das índias
Holandesas.

PROBLEMA FINANCEIRO*!
"Para realizar estas duas atividades, haverá, é claro, um gran-de gasto. Quem financiará estas despesas?" perguntamos ao chefe

entrevistado:
Em parte, os próprios participantes que pagarão uma cota

de 6 dobres para o curso e de 12 dólares para a Conferência;
outra parte será financiada pela União dos Escoteiros do Brasil;
outra, pelo govêrno 

*e ainda outra, por doações diversas.
O govêrno do Rio Grande do Sul está vivamente interessado

em colaborar na realização destes dois acontecimentos, já tendo o
governador se prontificado -em tudo ajudar, dentro de suas possi-bilidades.

No que toca a doações diversas, devo dizer que será- realizado
brevemente no Rio e, possivelmente em São Paulo, um: Festival
Cinematográfico reunindo a maior parte dos fumes sôbre obras de
Shakespeare já produzidos na América, Inglaterra, Rússia e Itália.
Êste festival, que será em.benefício das duas atividades, conta com
o apoio do embaixador da Inglaterra, do Teatro da Maison de
France, do sr. José Saens, da Cinemateca do Museu de Arte Mo-
derna, do sr. Harry Stone e de muitas outras pessoas e entidades.
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PARTICIPANTES ¦*S&
"Quantos escotistas participarão das duas reuniões?", per-

guntamos:
— Depois do convite oficial pela "União dos Escoteiros do Bra-

sil às Associações Nacionais de todos ^os países e territórios colo-
niais da América, muitos têm sido os escotistas que, através de
suas entidades, pedem-nos inscrições: dos Estados Unidos (20), do
Bureau Internacional em Otawa (3), do Canadá (I), de Cuba (1),ào Escritório Regional de Havana (2), de Jamaica '3), de Bahamas
(1), da Guiana Francesa (li, do Peru (5). Sabemos ainda que da
Venezuela, da Argentina, do' Uruguai e possivelmente da Bolívia,
virão delegações de 1 a õ escotistas. Temos já assegurados, portan-to, 36, e esperamos que êsse numero de participantes estrangeiros
chegue a 50, que adicionados a cerca de 15 escotistas brasileiros,
fará o total de 65 participantes, no mínimo.

REUNIÃO DO ESTADO-MAIOR
Para concluir suas declarações, o chefe dr. João. Ribeiro dosSantos informou que embora não pudesse ainda confirmar, acredi-tava que logo após a conferência, nos dias 7 e 8 de novembro, emCanela, se reuniria pela primeira vez, o Grande Estado-Maior doAdestramento do Escotismo do Mundo. Êste Estado-Maior, que éa Comissão Assessora de Adestramento do Escritório InternacionalEscoteiro, recentemente constituída pelo seu comissário executivo,sr. Robert Sweingruber, é composta dos srs. William D. Campbell,"da Boy Scouts of América; Salvador Fernandes, do Escritório Re-

gional de Havana; Eli Boyaner, do Canadá, e de um representanteda zona do Pacífico e de outro da África e do Mundo Árabe, tendocomo grande conselheiro, o sr. John Thurman, chefe do campo do
FeDtr? Internacional de Adestramento de Gtwell Park. Êste eo:o-tista de méritos excepcionais, é autor de excelentes obras escoteira*• pedra angular do adestramento da TMfgnt», d* Madeira.

EQUIPE DIRIGENTE
DO AIP
A direção do Acampamento In-

ternacional de Patrulhas está
constituída doe seguintes chefeu:

Geraldo Hugo Nunes, chefe decampo;
João Fernandes de Brito, assis-

tente do chefe de carripo;
Paulo de Vasconcelos, comissá-

rio de finanças;
Theodorico Castelo, comissário

administrativo;
Luiz Bravo, comissário de re-

Jações públicas;
Kleber Penha Brasil, comissá-

rio de transportes;
Mário Imperial Sobrinho, co-missário de feira;
Vinícius Nelson Garcia de Sou-

za, comissário de saúde;
Castelar Miranda e Augusto

José Garcia Filho, comissários de
instalações;

José Gomes Cavaco, responsa-
vel pelos passeios;

Fábio de Alcântara, responsa-
vel pleos passeios;

Itaque Costa, responsável pelosantigos escoteiros; e
Sylvia Lina de B. Armando,

responsável peto setor de inte-
rôsses femininos.

TAÇA "CORREIO DA MANHA"
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M
unia vez foi disputado, ano passado^o Torneio Caio Mar-

tins pela taça Correio da Manhã, ;no último domingo de outubro.
Pela "primeira vez, uma patrulha .de escoteiros do ar venceu êste
certame, há anos promovido pela Região do Distrito Federal. Come
vem ocorrendo há anos, a disputa do torneio é o primeiro disputado
nos distritos escoteiros. As patrulhas vencedoras de cada distrito
disputam o certame final, pela taça que foi oferecida em 1954, por
êste jornal. No clichê, os escoteiros da Patrulha dos Albatrozes,
ao Grupo de Ar Baden-Powell, de Copacabana, em torno do troféu
de prete, encimado pela Imagem de S. Jorge.

puderes
w u ii o c i var

tua calma quan-do todos em den edor
a perderem e o imputa tem a . ' [ti; se ¦ puderes confiar em t

quando todos' duvidarem, mas re- .
levares que o fafcam; se puderes )esperar e não te cansares de espe- 

"-
rar; ou se forem falsos" contigo enão usares a mentira; ou se foresodiado, lambem não te entregares

ao ódio, mas não pareceres muito
bom nem falares com demasiada9 v X -
sabedoria; se. puderes sonhar e"-.--> ..nãò fores dominado pelos sòvf Vf

nhos; se puderes pensar'"-*-«f £ £não fizeres do pensamento. -^
o teu objetivo; se puderes encontrar na vida com rinnrn r\t* noc.«r.t^ ~ *. a. ^ _. ._<*:.•

i.rntÍH » ? 
,mJ>ostorf. *e , puderes

profenste torcida pelos perversos que dela façam uma axmadil!partir os imbecis; ou ver as' cousas por que deste a vida. quebrada»te puseres de novo a reconstruí-las com castas ferramentas; se pude-
,m* ÍTJÍ-^ 

m0nt? de tUd° quant° houve^ ganho e arriscá-lo erjrima partida de perde-ganha e o perdereá, e começares de novo, do inf-'-- palavra sôbre o que perdeste; se pudertls,

honvprPO 
<,ep05S d*.es^4.dos e ass™ Persistirem quando, nada maisnouvei em ti. n nnn co»- o „,.„fr,A~ - it-

H - Wm

^- — - mmmmr^rmm •*.«»¦ (V*'-'.

em ti, a não ser a . vontade á lhes
siste!» Se puderes conviver
multidão e conservares o

teu natural, ou tratar
com os Reis sem perdera tua maneira: se nem inimi-

gos. * nem íntimos amigos pu-derem' alterar-te: se todos
os homens puderem con-

tar contigo, mas nenhum
em demasia; se puderes pre-encher o minuto definitivo com.sessenta segundos de esforço decisivo, então,o mundo é teu. e tudo quante nele secontém e, o que é mais, serás um-HOMfcAf—

meu filho.

dizer:
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OS ESCOTEIROS TAMBÉM PODEM iJUDÂMÕ^ÕÍMÕS
Iwuriíí, It horas da noite, /á era\t-mp*> nm tm r*pa,z,m ir tem in-zttmMo nt aodt, com© *ewprof**i*m na* quartaa-íeiran, dia dar<»unMto gwal dt tropa. Ensrr-UilU. ,«*¦«« à,l 10 bWM, que o*eu ríliímx e*táo na frente da ted*, *wi*Ujute u um incêndio quen* mai* de duaa hora* dtrvatn a*"l*"m arrrtsrtntw», em Itmle.in rtptnra eram «pena* eapre-ttdori» com© um toe outro* curióa*i «M a*ra pi**t*rem nenhumaajuda ao* bombeiro*, pelo con-irtfío, atrapalhavam-na*. Nío

Uuittftitm tomar nenhuma inicia-Hv* para que o« jov«ns sc dispu-*wa««i a prestar «us boa acáoAchtflMw melhor que éle» pró-
pnot <tev«**#m te manifestar »/>-hm e»l:a ajud».

N«*!« InaUnU', o e©rneteíro tiaií iarni^o dá o característico to-<wn de tncoltttv. í o atnal-de auro fogo havia «í,:io debelado, femP©wcm minuto», ta aírene* dn*eatrpm êm bombeiro* te fazem
SEÍR *?** m * Port- da aede,
para vitr ae oa rupteta agora en-travam, para gu« pudéasemo* d»rHUdit si reunllo.

*j nf P«rt«. «« monitor PauloP*r*uni:a-mu por que o* »eu*omaanhtirot nío Unham ws ofe-> > ido para aiudiur oa bombeiro*.
. ",. • imediatamente, respon-d*-|he que «te* nío tinham *eofwvteMlo para ajudar, poi* ne-flbum sabia como ajudar

Paula nío «©ateu muito da rua.
pwala: ,,

mesmo de "fritar tmlihhov. Se
S"»» **«*• chagado agora. v«-

„Jí** «»«'». Utdot oa rapuxa*«•«mun intereatadot na conver-M, Apruveitarr.o* o lnterè»*e ge-ral, para convidá-lo* t entrar na
lüíf-' fô * a a*»u»t° d» reunião
» i * "€*""!> Ajudar aos Bom-•T?" 

?. f*m Inerte „o* e" _Pinar muitas colaat, uma ve* quehi Cerca de um nno tèx um ri-
pldo curso de afiliar de bom-beiro, no pô«ío de »eu bairro.

3.» CADERNO

LUIZ BRAVO
,~r it* muita* maneira* de aeajudar aon bombeiros, começou amm palestra o monitor Paulo. Ini-cialmente, quando se vê que umprédio est* pegando fogo, vocês

?JLV"2 ch»m" logo os bombes-
Í2f' JPar* it3° yràatZe» usar o te-
incéndi0 

** caiJUt* «»l*«'«r*« de

* « *
Todo» iristpJd.it. Peço ao Pauioque nn* tale com» ot taco tei rt«poderiam auaUtar no» bombeiro».

~,1Ah- í"*0 aquelas caixas ver.melha* que hi naa esquinas daxruas de muita, movimento?, per-«untou o Geraldo.
—- Exatamente, as caixas a vi-«adoras estáo sempre localizadasnas «-«quinas de tuna de grandemovimento. Aliás, quero tambémdteer a voefe, que quando te in-formai ao* bombeiro* a existênciade um incêndio, deve-«« tomar asseguintes providências:

. „.}" — Fal** com calma psraque apwM qU(S «teja do £J£„ado do telefone, pos»a anotar áainformaçóeir;
a.» Xttr a localização do incén-dio. *cnese<»ntando que íica pró-ximsx de Uis t tais ruas; P3.* -~ Dar um breve relato só-bre o incêndio: se já atingiu a

51ÍÍ • Pr«P°rFÕes; quantas an-
vizinhança* hi depósitos de in-flamíjelf ou de explosivo*, etc.
\JtZJraquwato ** est*** os bom-beiros, prosucgue o Paulo, os es-coteiros podem tomar várias oro

»S.i. i°' í*n,ar debelá-lo com aajuda de tosou de extintaret.
,7~..M*?' 

"aulo, não há neces-«Idade de desligar a Iui-' p"Kuntou o Jo«é. ' 7~
— Sim, bá necessidade, pois harwrigo de curto-circuitos. Neste<aso. devçrte procurar o relógiode luz e desligar a chave tí quarito ante*. Também sc fôr nosaiveideve-se desligar o g£a §Z™ is-xo. deve abrir a caíSado relógiotte gés e fechar um» torneira quecata locaUzada no cano, a poucos

í1Hiimf!tr01'Jl0 relógio. Estas pro-vittencias vi-) apena* as inirtais
fioiu funcionuriot da Light é que
chegando ao local, farfo o corteda energiu da rua para a caraMa* voltando ao assunto. Sem-Pre o que ai»ntece nestes casose a presença de curiosos que aoinvés de ajudar aos bombeiros,
rnr.^}tbmaT' Po«-,*«w. os cscotel-ros poderão providenciar o quan.to antes, depqi* de tomadas as

KXTINTOBM jjgl MSâ

providencias iniciais, o isolamen-to do local para que, quando osbombeiros chegarem, possam tercampo livre para o seu trabalho.— Mas como se consegue afãs-tar o* curiosos? Quase sempreele* ficam aborrecidos, inquiriu oCarlos, um dos novos da tropa:
, — Aí*»tar curiosos é uma arteoem difícil, mas muito qecessá-ria. t muito comum pedir paraque a multidão se afaste aos em-plÍSroes'- °r3' sucede que quem«tala atras é empurrado pelos queestão na frente. Então se formaa confusão. E o normal é todo«voltarem ás antigas posições. Pa-ra que isto náo ocorra, deve-setomar as seguintes providênciasoa escoteiros se distribuem entrea multidão. O dirigente, então

pede ao povo que se afaste, poi.-,há necessidade de 'se isolar olocal. Os escoteiro* que estão loca-iizados atrás da multidão, pedempara que os populares se afastemcedendo lugar, assim, aot que es-tao na frente. E desta forma, co-meçando-se a afastar a multidãodo* extremos externos para osinternos, não haverá confusãu.Nao ocorrerá o caso dos empur-roes, pois quem estiver na fren-te, terá espaço para onde. ficar,sem ser preciso empurrar ou pi-sar quem está atrás.
Em tom de brincadeira, o Ro-berto interrompe a palestra doi aulo para dizer que "nestas ai-tura* dos acontecimentos, osbombeiros já deviam ter che-gado".
Paulo não se dá por achado.

. -7- .Neste caso, quem estiver dirigindo os escoteiros espera qui»o comandante da guarnição tomoas providências iniciais, para, emseguida, se apresentar a êle e co-locar os escoteiros à sua dispo-siçao. Mas quero frisar, que sò-mente se deve procurar o comandante, depois que êle tiver to-mado as providências iniciais. Osbombeiros trabalham em equipe
portal a coordenação está en-«regue ao chefe da guarnição.Portanto ele é um homem mui-to ocupado, pois enquanto estádando ordens, está raciocinando,

procurando descobrir meios paradebelar em menos tempo possi-vel o incêndio.
— Mas Paulo, pergunta o Car-io», como os escoteiros podem de.

belar um incêndio empregando
água?

Carlos, Inicialmente devoesclarecer que em "incêndios co-muns, usa-se água. Mas guandose trata de incêndio em combus-tiveis, como em gasolina, a águanao deverá ser usada. Isto por-que água espalhará mais a gaso-Iina, alastrando ainda mais o fo-
ÍO. Neste caso, deve-se abafar ofogo, jogando terra ou, de pre-ferência, areia.E os extintores?, pergunta -i
Rogério, monitor da Patrulha d.Águia.

Os extintores são pequem -
iparelhos destinados a extinguú>nncipios de incêndio. Os tiposmais comuns são os de soda-ncido, espuma^ pó seco, anidridocarbônico (COm), tçtracloreto de-arbono (CCL4) e brometo ti -netila (C*HSBr).
,.— JP?S'e.-se ««ar qualquer umiesses extintores para apagar urnogo?, perguntou novamente oHogerio. -- ¦¦¦**

— Não. Cada extintor tém sua aplicação. Os de sodaiácído:
por exemplo, sói devem ser usa-dos nos incêndios incipientes, ori-
finados em maSfelra, papel, lixocarvão, serragem etc. Nunca eniincêndios em gasolina, óleos, gra-xas, berizina etc. Para estes in-cêndios, deve-se usar o de espu-ma, também útil nos casos emque se emprega os extintores d ¦
soda-acido.

Nos incêndios em instalaçõeíelétricas, níáquinas, motores emesmo em inflamáveis, deve-seusar os extintores a pó-séco, tam-bem útil em caso de fogo'em carbureto de cálcio, formicidas e no^incêndios comuns.'
Um outro tipo de extintor é itcie gas carbônico, mais conhecid.icomo o de "neve carbônica". Éusado em todos os casos, porque•ige por resfriamento, abafamentoe por choque. Pode, portanto, serusado contra os princípios de in-cêndios comuns ou em inflama-veis. Também por ação de aba-famento age o extintor de tetra ¦cloreto de carbono.

Sóbre 'o funcionamento de cadadesses tipos de extintores, vouoferecer a vocês um quadro si-notico que me foi dado por oca-siao do curso de auxiliar de bom-beiras que eu participei, ano pas-sado.

—r Paulo você falou sobre in-
cêndios, como ajudar aos bom-
beiras e tantas outras coisas in-
teressantes, diz o Kogério. Mas
você ainda não falou o que se de_
ve fazer para precaver-se contra
incêndios. Talvez fôsse interes-
sanle você dizer alguma coisa sô-
bre isso.

— Obrigado, Rogério, por ter
me lembrado de falar sobre isso.

Muitas vezes nós podermos di-
minuir os casos de incêndio.
Basta que sejamos atentos. Sem-
pre que usarem o ferro de passar,
por exemplo, não esqueçam de
jrar a tomada. Muitos incêndios
tém tido sua origem em ferro de
passar, esquecidos por horas sô-
ore a mesa.

Os líquidos e mateirais infla-
;máveis devem ser guardados em¦i~focais_ próprios, para que umdescuidado não jogue um fósforo
em-cima.

K, Sempre; que fôr possível, de-~ ije-se fazer uma revisão no sis-tema.-elétrico de suas casas. De-' .vé-se. observar se há algum fio ¦
rtesencapado ou . outra possibili-dade de. curto-circuito.

Por fim, cohiò disse o instru-
tor do curso, o fogo é um velhoe grande-amigo do homem, mase preciso que êle seja controlado
para que não faça das suas, dizrindo o monitor. Paulo, dando porencerrada a sua rápida palestra.

Antes de dar o "Sempre Aler-tal" aos escoteiros, perguntei-lhesse não gostariam de fazer umcurso de auxiliar de" bombeiros.
Além deles poderem se adestrar
para praticar boa ação, po-deriam tirar a especialidade.

Paulo nos atalhou, para dizer
que "embora tivesse procuradodar as mais amplas informações
sobre como proceder em casos deincêndios, ainda há muitas coi-sas a se aprender, pois o curso
Qu?, í»z íoi de oito aulas, sendoa ultima prática corri Uso de ex-tintores".
_Ainda mais com estas informa-

çoes do Paulo, todos se interes-saram em fazer o curso.
O próprio Paulo se ofereceuem receber os nomes dos candi-datos e procurar o quartel cen-trai do Corpo de Bombeiros nos

próximos dias, para pedir a or-
ganização de um curso rápido deauxiliar de bombeiros.

T f *..« ¦*; ÍMA >! %P} . XH)A. ÁCIDO k f ESPUMA

HUSSTANCIA*tx-ns*m.uA

HKAÇAO

Solucfto de íiiua bica-bom«U<t» • ácido suifú-rico.

P<> SECO

BB"1HDkIM

!

NEVE CARBÔNICA TETRACLORETO DE
CARBONO

Soluç&o de bicarbona-
to de sódio e um establ-lizador de espuma (ai-c*cux) e outra solução desulfato de alumínio.

Geralmente composto
de bicarbonato de sódio
misturado com borax eoutros agentes inertes.

Anidrido car b ô n I c ocomprimido e liqüefeito
à pressáo de 70 quilos

A açio química do ácl-dojtuitlírico sóbre a águae bieabornate d* lugar á
produção d.t gus carbtt-
nico que opera como im--
pulaor.

Ao ae misturarem a*dua* soiuçâes. o volume
âue 

ae encontra dentro
o aparelho é aumenta-

do em 10 vêses.

INDICADO

À restçáo quimica dobicabomato de sódio e doborax wm agentes lner-
tes dá a íorma.-ão de um
pó.

No* tncéndkie incipien-
te* orifinade* em madel-
ra, papel, lixo, carvão.
etc.

Composto de cloro e
clorofórmio, fervido e
previamente exposto aosol.

Ao abrir a válvula doaparelho, a substancia
extintor» escapa por pe-
3ueno 

orifício, em formae gás e flocos de neve.

Nos incêndios em infla-màrtis (gasolina, óleo*.Demito*, graxas etc.).bem como naqueles «mque .5*0 usados o extin-tor de aoda-ácído.

CONTBA-INDSCADO
No» incendiai trm gaso-Una, graxa. óleo. betuina,••«--. «n carbonato de

cálcio bem como em ins-
talacóe* elétrica*.

Nos pequenos incén-
dios .incipientes em insta-
lacõesi elétrica* {o pó nào
condur. eletricidade), mo-
tores. máquinas, Inflama-
vei*, carbureto de cálcio
e fcirmlcidas. Também
usados em incêndios co-
muiui.

Todos o* processas tá-ticos. Melhor resultadooferece quando usado emambiente fechado, longede correntes de ar. Deve-se usar a favor do vento
para que a neve carbóni-ca avance, cobrindo ocorpo em combustão

Em incêndios pequenosem máquinas e apare-lhos elétricos.

¦PUTO

Nas Incêndios em car-bureto de cálcio e em lo-cais fechados, pois b C02e um gás tóxico.

Apaga o fotto pelo res-
tr lamento. Por abafamento e rea-friamente. Sufoca e resfría. O póem contato com o "logo

absorve o calor e o gás.

XlXStmJO

Muito* 10 ia* -mod* toaliAsie tipo de «-xtiator. O»d» vilvíiia *Ao ms.nejada<
com a abertura da vál-»ul* e a inversào do apa-relho. O* de per;uraor«a«na tampa ou no fundodo exüntor) entram emfuncionamento com uma. tMnc*da no percursorH* também ua, 3 » ::-.-¦¦!.

to. qa« ato pMtui n*míàirula nem peteursor.Nert» caxi, inrerte-sc oaparelho.

Nos incêndios em ál-coofc

Sufocante porquemina o oxigênio.
eU-

O seu manejamento éaemeltaante aos de soda-
ácido.

Ob*. — Atuando o apa-
«lho contra algum vasi-
Iharoe. deve-se come,-ar
a dirigir o Jato de espu-
ma par* as bordas e. emsígulda. circunacreví-Io
at* cobrir por completo
o corpo em combus tio.
Agindo assim, evtta-ae
que o Jato aUnja. comviolência, o UqUldo Infla-
BMKfe.

Uns aparelhos sáo mu-nldos de câmara de pres-sáo eom válvulas que.aberta, deixa o gás amar
sóbre o ]?ó. que é logo ex-
pelido. Outro modelo
basta, para funcionar.
que se retire a tampa elance-se o pó sóbre ocorpo em combustão.

O tetracloríto com ocalor se evapora forman-
do uma cortina de gássóbre o corpo em com-
bus tão.

Dirigindo o "espali»-
dor" do aparelho sóbreo fogo, abre-se a válvula,torcendo-a para a es-esquerda. " "

Há trás tipos: combomba (deve-se movi-
mentar o "piston" 

quese encontra na parte su-
perior do aparelho); ar
comprimido (que atua de
forma direta e constantesóbre o liqüido extintor)o com cápsula (bastaabrir a válvula).

Ob*.: — Não se deveusar éste tipo de extin-tor sem a* devidas pre-cauções, pois o gás queso forma é tóxico.
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NARRATIVAS DE BADEN-POWELL

AS 1.001 NOITES ESCOTEIRAS
Ando relendo alguns dos contos das "Mil e Uma Noites" e* neles -

tenho encontrado algumas idéias que me pareceram verdadeira-mente escoteiras. -
Vejam, por exemplo, Sinbad. o Marujo. Era de uma alma ale-gre que nao se desesperava mesmo que se encontrasse nas maisterríveis dificuldades; pelo contrário: agindo como um bom escotei-ro, efe se dedicava ao trabalho de procurar uma solução e ceral-mente a encontrava. »«,..-
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Trad. de ch. Cavaco
touro que havia sido morto e
es foi ad o. Com instinto escotei-
ro, Sinbad observou que o tou-
ro estava atado a umas cordas
que pendiam do alto do roche-
do; em vista disso, compreendeu
que havia gente lá «am cima e
que essa gente pretendia içar o
touro de volta. Então, rápida-
mente, catou ' todas as pedras
preciosas que estavam ao seu
alcance, amarrou-as fortemente
as suas roupas e, em seguida,
colocando-se . debaixo do touro,
atou-se a êle, usando o seu cin-
tqrão e o turbante. ' Como êle
pôde fazer isso eu não sei. Você
terá que descobrir por si mes-
mo. De .qualquer modo, dali a
pouco a carcaça do touro e êle
eram puxados até o topo do ro-
ehedo. Os homens que ali esta-
vam aproximaram-se para exa-
minar o corpo do animal e re-
tirar os diamantes quei teriam

aderido à sua carne — pois iss~
era o que pretendiam ao joga-rem o bicho csfolado lá em bai-
xo. Porém, eles ficaram espan-
tados e muito mais ainda con-
trariados, ao encontrarem, em
lugar dos esperados rubis e ou-
trás pedras preciosas, um sim-
pies homem. Todavia, Sinbad
explicou-lhes a situação e deu. a
cada um deles, uma parte dos
seus diamantes — o que os dei-
xou muito contentes.

Com exceção do pobre velho
ícaro, que acabou fracassando,
Sinbad foi o primeiro homem a
voar. Não que ele tivesse pre-tendido tornar-se aviador, mas
quando naufragou, indo parar
numa ilha deserta, e um pássaro
figante 

— o Rock — veio e tam-
em instalou-se nela, Sinbad

astuciosamente o tocaiou e,
aproximando-se desfez seu tur-

.bante atando uma de suas pon-tas na perna do pássaro e a ou-
tra em volta de si próprio; e,
assim, quando Rock decolou pa-ra voar de volta à sua casa,
Sinbad foi transportado por êlee, finalmente, desembarcado sãoe salvo em seu próprio país.

Agora, você, como escoteiro,
se estivesse no lugar de Sinbad,
que espécie de nós teria usado:

para você próprio sentar-a)

.- cnquaiuo estivesse sent
transportado pelo ar?

b) para que a corda perma-necesse atada com segurança i.
perna do pássaro?

Pense nisso e veja, no final
deste conto, se o seu plano con-fere com 'o meu.

Você também já sabe como
Sinbad, numa outra ocasião, fo:
parar num lugar cheio de dia-
mantes e. de pedras preciosas,
mas igualmente apinhado de
enormes e asquerosas cobras ve-
nenosas. file se encontrava ao
pé de um alto rochedo, matu-
tando em como poderia juntarum bom número daquelas gemase dar o fora com elas e, ao mes-
mo fempo, em escapar de ser
picado por aquelas ferozes ser-
pentes. Nisto, com um grandeestrondo, cai lá de , cima um

Você deve se recordar tambem como, de outra feita. Sinbad
encontrou um velhinho que lhe pediu que o conduzisse em. seusombros. Procedendo como um escoteiro, êle aproveitou logo aque-la chance de fazer uma boa ação. Porém, depois de tê-lo colocado
em seus ombros, achou-o sumamente. pesado e tentou todos osmodos de induzi-lo a retirar-se dali. Mas em vão: o homenzinhonem se mexia. O pobre Sinbad ficou tão cansado e consumido
que, tendo coibido um ou dois melões, com o seu suco fêz algumvinho que o restaurou a tal ponto que o fêz dançar e cantar, a

,despeito de sua carga. Isso excitou a. curiosidade do velhinho q'ueestava grudado nos seus ombros, que lhe perguntou a que se deviatais frioleiras. Sinbad deu-lhe, então, um gole para beber. £le
gostou tanto que tomou outro gole — e outro — e mais outro e assim foi até que o demônio do velho já bamboTeava de gargalhare cantar, e tão amoleeido êle ficou que Sinbad não teve dificuldadealguma de retirá-lo lá de cima. Uma.vez feito Isso, tomou a pre-caução de cortar-lhe a cabeça, para evitar que éle viesse a em-•-oleirar-se novamente em seus ombros.
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A BARRACA
A barraca é a companheira de todas

às horas do Escoteiro. í ela que o
abriga das intempéries c desempenho
as funções .de sua "casa de campo".
Por sinal que «stsf moradia pode ser
facilmente transportada nas costas,
com. menos incômodo até do que a
«le um caracol. 53 S

Existe, porém, íim dettlhe de vital
importância a ser observado; o cui-
dado com a barraca. Cuidado «o
armá-la, ao lavá-la, ao levá-la do-
brada dentro da mochila, enfim,
cuidado em todas os horas. Um bom
Ksooteirc «abe tratar sua barraca. £
ela. o seu orgulho e éle a exibe da
maneira mais bem armada possível
quer em acampamentos, quer em
simples jornadas.

NARRATIVAS DE *
BADEN-POWELL

Penso que essa história —
que, afinal de contas, é uma
fábula com sua moral é vim
meio de se estimular as pessoasa fazerem como fazem os «2sco-
teiros quando sobrecarregados
com o peso das dificuldades, ou
tristezas, ou dores: assoviar e
sorrir e, assim, estar logo apto
para desfazer-se delas parasempre.

Ah, sim! E a respeito dos tais
nós- com que Sinbad atou-se ao
Rock? Estou curioso por saber

quais os nus que você escolheu
para a tarefa. Pelo que me
toca, penso que. para a laçada
onde me sentaria, teria escolhi-
do o Záis de guia e, para pren-der o turbante à perna do
Rock, eu usaria uma volta de
fiel terminando-o com uma la-
cada para poder desfazê-lo com
rapidez, porque está claro queeu ia de querer dar o fora bem
depressa e sem chamar muito ã
atenção, a fim de que o bicha-
rôco não viesse a me confundir
com uma minhoca. (Da revista"JAMBORÉE", de julho de
1952).

INFORMAÇÕES
SOBRE ESCOTISMO
Na sede da Uuião doe Escoteiros

do Brasil, na Ar. Hio Branco. 11»,
3.« andar (tel: «-3966) nos Ertados.
nas Regiões Escoteiras, podem ser
obtidas Informações sobre o Esco-
tisino. AeC-c* do Movimento na Ca-
Pitai Federal. as Informações pojerão
aer solicitadas na sede da - RegUo
do Distrito Federal, na Praça Ma-rechal Ancora, a.n. (Ed. da Saúde
<k> Pôrto). telefone: — 22-4101.
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CRUZADOR, INMSTfliA DE CONFECÇÕES, S/A.
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TRADICIONAIS FABRICANTES M
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CAMAS 06 CMn*A~r*nHÃ7
MOCHILAS,
«KMNAO.
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Quantas noites não teríamos pas-
sado ao reler.-.o se não existisse
éste item de nosso equipamento: a
barraca? Atualmente existem tendas
dos mais variados tipos, e feitas com
diferentes materiais. As preferidas e
mais «atras são as de nylon que, em
virtude de seu pouco pSso podem
ser facilmente transportadas. Além
disso o aeu volume; também não é
grande e de modo que nSo ocupam
demasiado espaço.

Convém introduzirmos em nossas
tropas o emor pela barraca e o ca-
rinho que a ela dere ser dispensado,
pois só assim checaremos, ua dia
a possuir material de campo em boas
condições.

Mario Brock
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SAÚDAM OS ESCOTEIROS ÃO ENSEJO DA PASSAG&ÃTÕÔ
ANO DO JUBILEU DO

(ESCOTISMO NO BRASIL
Ti T" '

CSC». RUA ACRE. SS - *?.» Andar - 8/ 902*?TELS. 43-7283 25-2417
FABRICA Rt» BRUNO SEABRA. 214 TEs_ 49-5255'-JfciVoJK*.
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¦ :<• ¦¦>< 't<> o trtàpriet fundador Jor.lBmif-n í'«r*eit «i JSacotlsm» * wnMttiute fáa K p«r qu* 0ro ^0?Priivwnro por «rf am4 atividade deUur ..... ninguém 4 obrigado a aerear.4rt#iro — • **mymáo. p*ío meto-<to es» íí, «ia* determina * aplica'
* mm JA*" n* tpetndiuiçexci.

Ba. Claparèdr, um <jo« «nende*
5*B«m*tei «io fM&cuk., raadadard» ««íoI» *"unt;Jort*Ii»t«. acentua*w sénoe ureetK* de *ea livro "A
Bílyftí.in Funcionai", qw o edu-eAt,-.,r una ohrígarJSo de obt*r dea*u* 'ti«iíwilo« o Interéwte, Km ou-t«* palavra*, Ciapartde demonx-Ir» a n*c«*eid«d* de »* criar tiatm<itiiir*c*o par* ipcfcativar aapr«-ndix»gi«m."O fô»o, mutndtoãt t uma dasMeasMldade» Bjala profunda» da«rlaiv;» f, por **cel*neia. o melode «.ptar-th* o lottréwie". «firma# »fi.'i4u professor du Universidade

ae CNUMbre. ern «íu livro ji citadoII» !.-n-í'o-*rli H-nMn, reconheceu» valor do J0*O. I»rov» dl«io * queem *eu livro wuico "F^cotumo
pr* it.>!>/»«*«•• «firmou: -a iim-Uu.-M no Ky:crfU.no deve Mr ml-mu t art» por melo de excretei'*» em
qmt rada rtptx tenha o «eu qui-fihâo de *UvíílJid**\ o que zàn és-««a rxrrcfciea, w nâo o» Jogo*?WSo *#rt muito mau fifcril ao«iometm aprender a fazer um cura-tivo. r»wndk»-o através de um jòno?N«#> ser* mal» fwjinant* ao* ra-
pawwi -ipi*-r»drr 0» sinais i(»„ r
aplteiiftdo-os imediatamente?

Ilecorretwlo-»*. novamente. aClapítrede. vanwsa j«. em aeu fivro:
Qualquer conhecimento a sdqtil-tir pode, m é píkto « aerviço deum }0go, de um problema a resol-ver. de um llm m «Ungir, suscitarlnt*r<U*«. sobretudo no enalno eo-letivo, no qual ms pode recorrer .»eompatteto, «o instinto dramátl-to. 1 colaboração, o que * tudolmpo«ii»iv»ri quando Ae trata de umaluno apenas".
O Kacotlamo «pia:» éaae método •

•travtfce doa y<t'jsi entre aa patru-lha» (equipe de sela a oito rapa-tm mib a liderança de um d**.**rapAMO,
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0 jogo no Escotismo
I ít-tAVlt

VARIEDADE DE JOGOS
Oh Jocoa no Eacotiamo variam«miorime aa necessidades. HA oede mtisfo de conhecimento, comoaa corrida* de n/Je; oa de observa-cia. como o Jdgo ao "Klm"; os deanuidade, como a luta. de --.cal-

pe; oa de equilíbrio, como a lutad* «tutllbrio: os de "Stalkíng"
«ver Mim aer viau». como os dosgêneir«i de "Aproximar sem aerviato '. e tantos outros.

O JÔOO NO ESCOTISMO
Ao chefe cube a importante ta-ref» d» perfeita aplicação doa lo-

ff*J; A dosagem desaaA atividades. iil:. 1: é tâo importante como a«ua, perfeita aplicarão. Oa chefes«rabem dlwo Sabem, por exemplo
que é antldidátlco dar um Jd«o vlo-lento, quando os Jovens >á estãoeitauitos. ou que seja aplicado UmJ<>go calmo, quando ott rapa/^e es-tio irrequieto», transados de ner-manecerem parados.

Um jòfto è conaiderado bom noKacotlsmo quando possui tr.>g qua-lidade» l«dl.ipens4veis:
1* — Interessar «• entusiasmaro* mwmtpt para aer realizado semreserva.* de energias;
3*,~ s<fr bem regulamenUdo.e.«p«eiiriçando claramente como ven-cer. pura evitar magas e conteata-

có«a; í
3.» — Ter alguma coisa de edu-cativo, sem parecer aos rapaze-

L. ÔRAVO
masi* a luta. a competição. Pare-ee-nos que o possível erro de umou outro chefe nâo justifica umaregra. Nem todos oa Jogos no Es-cotismo sâp competições. Muita*das v,-zes um jogo pode deixar deser competição, desde que o che-fe saiba retirar essa impressãoum Jogo de observação pode nãoser uma competição, desde que náosejam computados pontos aos ven-cedores. Jogar apenas por jogarMs o lema muito aplicado no Esro-cismo.

O espírito competitivo é uma ne-cesaldade quando torna-se preci-so. quando o chefe verifica que aspatrulha.? devem ser estimulada-a fazer alguma coisa. Caso con-tràrio, quando a rivalidade entr»as equipes é um íato. o chefe ofe-rece tarefas aos escoteiros que ex'-ímtmTim participação dé todos. <---

COMPEmÇAO
Poderá haver criticas ., aplica-

çio do jdgo no Escotismo. Hi quemafirme que o Jogo no Movimentode f. 1.1- ni' ¦,-.-.-!: incentiva, em d"-

JOGOS
PARA AS
REUNIÕES ESCOTEIRAS

Seleção do dr. J. H. DOS SANTOS
KiM PO» ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS

.'»'>"! mm. ¦ 1>r*P"r«-»* un» Jogo do Klm com 30 objetos: Cú-a* oqulpe oltia como no Kim, ma* em lugar de fa*eruwi* IUt« ,i,M objetos vistos, f*z coletivamente umatltiu d« outra» coisas sugaridan por aquehiN que real-manta viram. Por exemplo: «« o objeto visto fôrtuna bdswíía, uma equipe po<:!e escrever — ettrClai-- a outra pode escrever — Polo Nort*. Termtnado otempo para .- , i.--.,-i rin as llataa, a* equipes irm oque escreveram, uma de cada ve«, artigo por artigo• M outras se esforçam por descobrir quaf o objetoque sugeriu a idéia associada. Pode ser limitado otemiKi dado para ,!.-.. ,,i„., Tontos são dados pelos¦>>,<¦¦••- 1 ,1. ,,,!,.., !.,« ¦^

FUTEBOL DA IDADE DA PEDRA
tXvide-*« a tropa em dua. equipes, cada umadefendendo uma parede oposta da sala. No centro dusala. o JhIk p«W um battto de (li inteiro, reüra-ae

gara um lugar bem defendido - apita para começar
«d,«r.iJfm « "i "^ umaJrvt *• ««' «W Parede*»adversários. Os jogadores devem deseaiçar o» sapa-
,«'. " " ^n<"^T tudo n,a" l«u« l»°«« constituiruma arma Nào h* regras, ma» é proibido o assas-ilnalo. ííudfnuor iHjrcão de bastito de gl» inicial ouetmrmjm, podif marcar gol. Por óbvia* razões o jdeonio ourará muito tempo

mo. por exemplo, ^ »UU«*»»ede, uma ttmtm, um "sSS^
Pierre Bovet em seu Urro "O

G-nio de Baden-PoweU". analisabem este problema. Depois de mas"trar que o inaUnto combativo é na-tura no homem, declara que é im-
r^nC 11 »n,UlA_1°- n5M Hnportaíte* canaltzá-Io. cita o exemplo deuma gang" que foi levada ao Tri-bunal de Colorado. O juiz. decla-
*lf. %nUÂ° Kotessc"' da Universi-dade dc Genebra, mem condenar osjovens delinqüentes, propôs ao 11-der do grupo, organizar, com osseus companheiros, uma turma au-
íSÍX *5 **"»«« municipais dacidade. Os pequenos bandidos de-sempenharam as suas tarefas àsmil maravilhas.
-Jlbrte é um exemplo marcante da"""""í.1!1 '*• «« instinto parauma atividade útil.

eU competições no Escotismo
ViWS' uUmhéaa. * mesma fun-cão canalisadora.

Declara Bovet «obre íste aspecto-Apelar para a combativídade dorapaz, como fax o Escotismo éportanto, dirigir-se a uma tendên-cia essencial e permanente do ho-mem e a uma das que são maismanifestantemente suscetíveis de
cíaTH1 

"tilizadas no interesse so-

S. alnrfa Pielre Bovet <iue nosCíciarece que o ap.)lo constante aoInstinto de competição tem o seuPengo O professor da Universi-dade de Genebra divide isse peri-go em três partes r ordem moral'estimular a competição é e.stimu-
Hií, °~ **ois™°- a ambição i; ordemcívico-moral ias competições pes-
$1aLJL.?l£íturaUnente' causam gían--le^EESluiao ao espirito de auxílio

último, desestimúla os mais fracosfas competições desanimam cedoàqueles que deveriam, principal-mente, ser estimulados, isto é os
; fracos;.
• Ma-s- Bovet. que estudou profun-damente o Escotísüio mostra comoBaden-PoweU evitou estes perigosda.competição. Transcrevemos umtrecho dessa defesa:"Reparemos desde já, que todosos distintivos escoteiros, os de es-coteiro de primeira ciasse e segun-da claisse, as estréias por ano deserviço, as Insígnias de capacida-de, — tudo isso se obtém íora de
qualquer concurso. Cada um dessesdistintivos -testemunha conheci-mentoe e aptidões positivas; o es-coteiro foi posto em contato coma realidade em circunstâncias de-terminadas e conseguiu sair delascom êrJto; mostrou-se, não à a!-tura dos seus concorrentes, mas àaltura da situação em que se en-contrava. 12 apenas isso conta paraa classificação. "

Continua o autor:"Quererã isso dizer que os e.s-coteiros buscam a emulação
até um grande iugar. Quase todosos jogos escotistfcs têm o caráterde concurso, e Baden-Powell dáaspecto de competições mesmo aexercícios que parecem à primeintvtsta, náo se prestarem para isso."

Prosseguindo em outro tópico.
Bovet acentua que'essa prática é
justíssima, pois o instinto de com-
petição necessita ser satisfeitoimediata e intrinsecamente, inde-- pendente de toda a vantagem exte-
rior. "Uma atividade instintivaexerce-se para si própria; tambémos instintos dão todos eles, lugara jogos. Neste caso particular, emvirtude do instinto de competi-
ção. a criança encontra um pra-zer natural e intenso em se medir
com os seus companheiros, sem
que seja necessário encorajá-la com
qualquer recompensa extrínseca.Se quisermos que os concursos man-tenham o seu caráter natural ebenfazejo. não sancionemos os seusresultado» com prêmios que te-nham um valor em si mesmos".

Em relação ã questão suscitadade que as competições podem de-senvolver o espírito de rivalidade,diz-nos Bovet que no Escotismo'
essa questão é neutralizada com a
patrulha. A vitória de um é a vi-tória da patrulha. RarísíSmos sãoos Jogos ãndividuaís no Escotismoe quando os há. o indivíduo repre-senta sempre a equipe e não >
êle. o indivíduo.

Por fim. é Bovet quem afirma:"Baden-Powell conseguiu um tru-
que para neutralizar a terceira eúlUma divisão do perigo das com-
petições: a de desestimular os mais
fracos. Êsse truque é o seguinte:'•Em vez de fazer com que os esco-
teirds Joguem para saber quem se-rá o primeiro, fazem antes com

que lutem para se saber quem não
será o último. Neste caso. os maisfracos entrarão'- no jogo com maisfreqüência".

PAULO CÉSAR
TORNOU-SE
ESCOTEIRO
DEPOIS DE MORTO

Dominíro, 14 de fevereiro,
teria sido um .grande dia pa-
ra o menino Paulo César Al-
bano. Seria o grande dia em
que se tornaria esojteiro.
Seus pais, seus irmãos esta-
riam no domingo, 14, reuni-
dos a outros pais e convida-
dos na sede dos escoteiros
"Sete de Setembro", no ojn-
junto residencial do IAPC,
no Irajá. Infelizmente, Paulo
César não poderá levantar
seu braço direito e fazer a
sua promessa. Êle está morto.

Vítima de graves queima-
duras causadas no dia 9 de
fevereiro, quando, inocente-
mente, mostrava em sua ca-
sa, às suas irmãs, como os
escoteiros faziam fogueira.
Paulo César morreu sem fa-
zer seu compromisso, tão es-
per ado e tío desejado.

O seu sepultamento no Ce-
niiteVio de Irajá, foi simples,
como simples foi a sua exls-
tência tão breve. Entre os
que choravam a sua ida pa-
ra o seu primeiro e último
acampamento, o eterno, esta-
vam os seus .companheiros ãe
Movimento, aqueles que hoje
receberiam em seu seio, mais
um irmão.

Paulo César nas poucas ho-
ras que esteve no hospital,
antes de morrer, chorava, não
pelas fortes dores, mas por-
que desejava por todos os
modos, fazer a sua promessa
escoteira. Êie queria morrer
como escoteiro.

Infelizmente, não quis- o
destino que êle tivesse salis-
feito o seu último desejo: fa-
zer a sua promessa e receber
o seu distintivo de noviço.

Mos o seu chefe, Hélio Go-
mes de Avelar, numa emocio-
nante cerimônia; antes de seu
corpo baixar à sepultura, to-
mou o compromisso de Paulo
César.

O que aquele menino deli
anos não pôde ver realizado
quando vivo, era realizado
depois de morto.

Sempre Alerta, escoteiro
Paulo César!

«TAITRACIO

O navi« vai afundar em dois minuto*. A "Terra"
*. marcada « 7 metro* de <-ada equipe. O primeiro mem-t>ro dt cada «mip* "nada" at< a praia e dai atira im. ca-bo ao ««gundo que fa* um tais de «uU em torno do pró-
f™.1*", e * t»tx*do ati a praia, e assim w>r dian-
mero de homen». vence. O chefe pode anunciar aPMsatfem do t«mpo eada 10 ««lindos. Pode sor jo-«ado m u-rra ou realmente na praia para um barcofundeado, ou ponle ele. l

REVESAAIENTO COSSACO

ootr? m-f^ . ** .""*a1 «"Irulha monta nas costaii da
«£*£!. 25 ';R«° au ou'ro ab>vlo facilmente
f"H'»''. 

* ««'locado a meio caminho da corrida.
SSSS^Í" £Z. Um tleCUk> d* *« ° "v^eiro deve

SELO ESCONDIDO
C anunciado que um »ílo po,ial esta colado num

nilLt \- í^ «rí-lo. m »e»,ta quieto, sem atrair

ÈCATÀÜ IVO CABO DE GUERRA

^ •• • -
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mt ?*? m^LP^mS*d* "" P^^ura fa«;r uma* uu e»trem .OaJ» Mitea que a autr*

1 \í)> BADEN-POWELL I.El SUPLEMEN TO E5COTFmT r , 
"' '

esposa do fundador do Escotismo. quando ano na«*d« ~ 
Lad:v. B«»*en-Powell,

lhe oferecido un, exemplar do suplemento escoteiro TÍSs» 1^' VÍSU°.U ? *ÍO' foÍ"
na! de relações pública, dos escoteiros, cel Terênci! PôZ' 

"* ° comiss"io rtmeio..
da* badem-no. carioca., chefe Geraldo Hugo NunV, (o uVlkZ* ITf^" "«^«^l

ri .• ve, um. fototran. d. sua 
^ 

££_<* 
-gg-^^I-J B-J^r-

Hi»«r!«ía«ütf«»í"^r:
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ESCOTISMO
BANDEIRANTISMO
a luz da Estatística

Calendário das atividades da
Região Escoteira Carioca

-.¦f-^ãLn? Macedo um estudioso de assuntos estatísticos, assina
S2?»ÍSL » r°,.,US 05ginf,17ente intitul<H- "Movimentos Escoteiro e Ban-
~£?.» !J^f 8 -&ta«st-«;*. Se» qualquer pretensão, o autor ofe-
52? SE. lí-d£-qUe embor* fe,í° P<>r t^ico é compreendido por lei-gos. Mas ele nao apenas oferece números, também faz análise destes
q3d!d!Ue' 

Pa" mU S nã° tCrÍam outrovalor s<-não os dTreveUr

r_,nt? ^Ll^°de' em_, brevc*. r.ea**»r «-"• «studo semelhante, entre-ranto abrangendo o mundo escoteiro. Não há dúvida que será um es-
ínte1roUdCisp6r. 

merCCe * cola^raÇ**<>.<*<-- todos. E nós )á estamos ao s*

As finalidades d&stes dois mo.i-
mentos. em sua essência, se acham
mui bem sintetizadas nas palavras de
seu fundador Lord Robert Baden
Powell: Nocso fim"'é educar a gero-Cão futura, para fazer dela cidadãos
úteis, que tenham um ponto de vista
tão amado, como jamais houve, cdesenvolver, assim, a boa vontade e
a paz no mundo por meio da cama-
rodagem e da cooperação fazendo
com que- desapareça essa rivalidade
«jue paevalece nas classes sociais,

nas religiões e nos países, c que temdado motivo a tantas guerras e res-
sentimentos.

Nossa, profissão de fé não tem fim
político, nem militarftico, nem es-
plrito de domínio, universal. Temos
Um fim puramente social, pôsto queconsideramos a todos os homenscomo irmãos; filhos de um mesmo
Pai, entre os quais, a felicidade só '"
pode reinar com boa vontade, am-
plidúo de idéias e pelo "amor ao

. próximo".
Apesar deste movimento ser im- -

plantado no Brasil „ meio século,
ainda as nossas juventudes têm ade-rido muito pouco e, em relação a
nossa população ..de 8 a 18 anos. a
percentagem de escoteiros e bandei-
rantes é minimo; enquanto que em-
outros paises chegam a atingir a •
mais de 90%.

Nestes paises em que as percenta-,-¦fM-e dev escoteiros e bandeirantes _--isão altas,-notamos maior desenvolvi- >
mento econômico- e cultural. Emnooso pais. apesar de dispormos de.
poucas estatísticas a este respeito po^'-demos avaliar.o desenvolvimento do7,
EScotismo pelos, dados a seguir- .','" '

ESCOTEIROS J *"""
Anos - mm . Números"'

Absolutos
1950  «8.998
a9-^ ...!..-...».. J2.I261965 ••  11.897 Sj
1958 13.386
Anos Índices (1950=100) i
M»  100
-*>M  135
1955  132
19»  *«6

Como vemos pouco foi o cresci-
mento de 1850 até 1SS8. apenas;
4.328 a mais, num pais em que a
população no mesmo período foi au-
mentada de 10.7-49.000 pessoas.

O mesmo se dá com o movimento
bandeirante como podemos constatar
pelos dados abaixo:

BANDEIRANTES y: ;
*"*n°s Números

Absolutos
l**  6.154
1W  .... 7.251
i«e  sio,
Anos .Índices (1956=100). -
"W  100
1W  118
1958  132

Enquanto em 1958 possuíamos 100
bandeirantes hoje dispomos de 132.

Em 1958 as poucas centenas de tro-
Pas de escoteiros que se. acham espa-
Hiadas pelo peta. possuíam o efetivo
de 13.326 escoteiros, dos quais, 7.955
pertenciam ao "ramo terra", 840 do
mar e 759 do ar, e o restante 3.772
comprendiam 874 chefes, 32 instruí»-"**•• 1519 antigos escoteiros e 1.347
dirigentes

Os 13.328 se acham distribuídos, se-
gundo as categorias, com as seguintes
percentagei;s:
Categorias íi e/Total
Lobinhos  19.2
Escoteiros  38,3

ü-coteiros seniors  n,,.
Pioneiros 25
Chefes. "." 66
Instrutores  02
Dirigentes [¦'*¦"; 10,1Antigos Escoteiros  11*4

Total  100.0
No que toca a bandeirantes, em

1958 existiam em todo . território
nacional. 321 companhias com um

Ésio ile F. Macedo

efetivo de 8.103 jovens, assim per-
c?ntualmente distribuídos:

% S/TOTAL
- a^as  16.9
Bandeirantes  31.6
Guias  sj
Cadetes  5.2
Aspirantes :!.... 22,9
Auxiliares  1.8
Chefes  5,9
Conselheiros ."  9J

Outras  i,s
TOTAL  100,0
Já a distribuição destes dois movi-mentos em que a' mocidade aprende

a trabalhar sem buscar descanso, 6em
esperar recompensa, a não ser a daconsciência__e alegria de estar cum-
prindo o dever para com Deus, para
com a Pátria e com o próximo, porUnidades da Federação pode ser apre-
ciada pela tabela abaixo:

UNIDADES DA FEDERAÇÃO J | Efetivos

Amazonas s*. .-. .. .
Pará .-...
Amapá .... .. .. .
Maranhão
Piauí
Ceará ..
Rio Grande do Norte
Paraíba .. .... .. .
Pernambuco .. .. ..
Alagoas
Sergipe
Bahia

. Minas Gerais
Espirito Santo,.. „ ,
Rio de Janeiro...'. f.'_

~~T»W I Escoteiros Bandei-
rantes

A Região do Distrito Federal da-UEB organizou o seguinte calen-
dirio de atividades para o cor-rente ano:

JANEIRO

Acampamento de férias
FEVEREIRO

Acampamento de férias

ABRIL

Semana Escoteira de 17 x 24.
21 — Edição do Suplemento Es-

pecial de "Vida Escoteira". Correioda Manhã. Grande Jogo da Cidade
(Distrital). Homenagens a Vira-dentes.

22 — Dia da Imprensa — Ho-menagem • imprensa carioca
23 — Dia do Escoteiro.
24 — Encerramento da Semana

Escoteira.
S/D — Curso Preliminar paraPatrões. "^

MAIO

15 — Prova de Eficiência Velei-ra "Triângulo do Galeão"
*5 — Curso Preliminar para che-fes de lobinhos.
S/D — Curso Preliminar parachefes de lobinhos. ,-

JUNHO
lt- — Comemoração do dia dafundaçlo do EscoUnmo no BrasilS/D — Término do curso parapatrões Iniciado em maio,

JULHO

. ,21-29 —' Acampamento Interna-cional' de Patrulhai comemorativo '
do cinqüentenário de fundação doEseotlsmo no Brasil.

S/D — Cruzeiro da Fraternlda-
de aos .escoteiros do mar.

AGOSTO
25 — Comemorações do Dia doExírclto.
S/D — Torneio Caio Viana Mar-tins nos distritos.
S.D — Torneio Baden-Potrell

para escoteiros sêniores nos dis-tritos.
S/D — Curso Preliminar parachefes de escoteiros do mar.

SETEMBRO -
4 — Aniversário da Região d=

Distrito Federal da UEB.
« — Comemorações do Dia da

Independência.
II — Cerimonial Marinheiro
18 — Recata "Volta de Pi-

quetá".
25 — Torneio Final Caio Viana

Martins pela taça Correio da
Manhã.

S/D — Curso Preliminar parachefes de escoteiros

OUTUBRO
— Torneio Anna jNeiy paralobinhos nos distritos

4 — Dia do Lobiuhõ.
1« — Curso preliminar para che-fes de lobinhos.
23 — Comemorações do Dia da

Aviação.
23 — Procissão de X. S da BoaViagem.
24 — Dia das Nações Unidas.
39 — Prova de Eficiência Ve-lelra "Volta do Governador".

NOVEMBRO
— Aniversário da fundação da

União dos Escoteiros do Brasil.15 — Comemorações do Dia da
República.

18 — Encerramento das Ati vida-
des do Ano Escoteiro do JafcOen

1* — Comemorações do Dia da'Bandeira. ¦¦ ,
DEZEMBRO

13 — Comemorações do Dia daMarinha.

121
164
208
46

279
725
169
131

¦1.161
219
69

2.153
1.488

78
1.099

71 50
164

JO8 —
46

270
334 391
31 138
70 61

648 513
82 137

1
.0 Executivo no Escofismo

69
873

1.031
"78-

1.055

Dr. Carlos Gusmão de Oliveira Lima,
Comissário Executivo Nacional

1.280
457

r 44

imtÚÁDES DA * FEDERAÇÃO
.*..'¦*. * _ .- •-•„•*; *. ¦<- ;- 

-. r . t .*, .*.
.1,

Efetivos

O Escotismo é um movimento
baseado essencialmente em vo-luntários. Os chefes . escoteiros
e demais escoÜstas dedicatn-se àdi*-eç&> elos rapaze» sem 'contrai

Uma das características essen-ciais da atuação desses proflssio-
citais do Movimento Escoteiro éa da -pei-manência total -tia ati-•çvidade dingtate nos pnjbrds dos

¦ ¦"•i/p ^cf-ff .:
t-*-.; *j s <Kf&£-¦
'¦¦>•*?• SStí.fe

4 Total

Distrito Federal ..
São Paulo .. .. .. '
Paraná 
Santa Catarina .. ..
Rio Grande do Sul' Mato Grosso .. ..
Goiás ..'
Brasil

.
Escoteiros: Bandei-

rantes

5.605 3.368 2.237
3.945 2;5S6 1.419

• 440 366 74
361 ' 361. —

2.694 1.872 822
42 - 42 -232 232 _

21.429 13.326 8.103

dTefeSu»^ •
ngho^íornva.ção ,da .noss, ^ ^JIT^S^^S ^rZ

T^«-™»_. * j- _ qualquer aspecto do Escotismo

roteiro sao membros da comuni-dade que, dedicam . .0 tempo li-vre de o.ye dispõem era apoiar

Fonte: SERV. DE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇAO E CULTURA
Como vemos, dos 21 mil jo-vens. que cursam a escola es-

coteira formando seu caráter-para bem servir ao Brasil,
5,6 milhares se acham no Dis-
trito Federal, 3,9 milhares emSáo Paulo, 2,7 milhares no Rio
Grande do Sul e 2,2 na Bahia.
O menor efetivo é encontrado
em Mato Grosso onde apenas 42
jovens são escoteiros.

São estas, algumas aprecia-
ções superficiais tendo por base
as estatísticas divulgadas destes

dois movimentos educativos da
juventude.

Com o desenvolvimento dos
escoteiros e bandeirantes em
nosso pais conseguiremos para

jt sociedade brasileira que reine
felicidade com boa vontade eamplitude de idéias.

Bibliografia usada: Anuário
Estatístico do Brasil-— 195» —
I.B.G.E. Aspectos Estatísticos
da Vida Cultural Brasileira, n.
2 — S.E.E.C. Guia do Escotei-
ro — Velho Lobo.

xLsom/

JAMBOREE
MUNDIAL

Sua visto esta falhando ?

ÓCULOS DE
LUTZ FERRANDO

OUVIDOR, 88 E FILIAIS
»í-Jí- txtUj rf .. k'<. ns^iíi. . . i ir._i__-_

Com a participação de quase
5 mil escoteiros de 32 paises, rea.
iizou-se 'ano passado, de 17 a 26
de julho, o X Jamboree Mundial,' no Parque Nacional de Makilin*-*,
próximo a Manila, nas Filipinas.
Do encontro, cujo distintivo ilus-
tra estas notas, mil escoteiros vie-
ram dos Estados Unidos, 850 da
China Nacionalista e 460 da Grã-
Bretanha, ^depoÍ3 dos escoteiros
filipinos, as maiores delegações.

W»<?r ;«*-; -tt 1 AUjffrAh**..» vrut ".rr, tv*l •:

o -^ot%io,,,.participando ",-dá,
direção, dos,..organismos escotei-ros<,i^, n,.jd.:Nos, escalões ,de -maior traba-Jho.administrativo, como na Di-recão Nacional e em várias re-
gioes de grande desenvolvimen-
to, há um diminuto número defuncionários pagos que realizam
os_ serviços de secretaria com-
poem a infraestrutura dos ótr-
gãos dirigente:;.

Como acontece em todas as
entidades que se baseiam na ação
de voluntários, o Escotismo temtido fases de maior ou me—nor desenvolvimento diretamen-
t* proporcionais ao tempo queseus dirigentes voluntários po-ton dedicar a suas funções.
Muitos planos não chegam a serconcretizados, ou o são de/icien-
temente, porque exigem uma de-dicaçao maior do que as ocupa-••Ss» pessoais dos dirigentes po-fem -permitir.

Ressalta—se assim a necessida-
de de eacistir, à frente dos
funcionários, um Comissário Exe-
cutivo, designação que interna-
cionalmente identifica o dirigen-té escoteiro que se despede de
sua ocupação particular para de-
dicar-se integralmente ao Esco-
tismo como uma honrosa e di-nâmica profissão.

Nos Estados Unidos, país queapresenta o maior número de
profissionais escoteiros, a incidên-
cia é de um Executivo para ca-
da 2.000 escoteiros, e conside-
ra-se o trabalho proporcional dos
mesmos como um dos grandesfatores do extraordinário desen-
volvimento e excelente organiza-
ção da Boy Scouts of America.

No Brasil há atualmente, ape-
nas dois executivos: o comissá-
rio executivo Nacional, que per-manece na sede nacional da
União dos Escoteiros do Brasil
promovendo os trabalhos da
mesma, e o comissário viajante,
que regularmente viaja às re-
giões escoteiras por todo o terri-
tório nacional. AJgumas Regiões,
como ás de São Paulo, Rio Gran-
de do Sul e Distrito Federal,
apesar da grande necessidade de
executivos, ainda não puderam
contratá-los por dificuldades eco-
nômicas ou falta dc pessoal ha-
bilitado.

muitas vezes até a inspiração dornesmo^^oi realizada p?los Exe-
ç^iyn-Sa.Mais a decisão final apre-
senta.,as ,modificações que os
dirigentes • yoluntáros julgar?moportunas,. e somente o pronun-ciamento ,dos mesmos dá valida—
de ao assunto para que possa¦ ser divulgado no meio escoteiro
como orientação oficial.

Além de seu trabalho promo-cional e administrativo, muitas
vezes o Executivo é enviado adirigir cursos de adestramento
escoteiro para os escotistas vo-
luntários. Isto porque, iendo si-
do.durante muitos anos um da-
queles voluntários, o Executivo
possui uma grande experiência
pessoal dós princípios educacio-
nais e das técnicas escoteiras.

Um outro aspecto a destacar
sao as continuas viagens do exe-
cutivo viajante levando a ori-
entação oficial da Direção Na-
cional ãs regiões escoteiras, per-mitindo assim uma unidade de
pensamento do Escotismo em to-
do o püís. Nestas viagens a per-manéncia do executivo dedican-
do tempo integral a promoçõesde apoio à Região visitada, pos-sibilita um novo fluxo de pro-
gresso nas atividades da mesma.

Verifica-se que o grande tra-
balho do executivo é o de apoiar
ao máximo a atuação dos volun-
tários, dando aos mesmos a res-
ponsabilidade e os louvores pe-los trabalhos realizados. Sua
atuação, muitas vezes essencial
e decisiva, não deve ultrapassar
os bastidores, pois os voluntá-
rios é que devem ter a devida
projeção em um movimento de
voluntários como é o Escotismo,

A satisfação do Executivo re-
suine—se a ver os sucessos de sua
atuação incógnita concretizados
em um melhor, mais numeroso
e mais organizado Escotismo.
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