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WASHINGTON — Ò presidente Eisenhower c n presidente eleito John Kennedy no
Gabinete do Chefe do Executivo, nn Cnsn Branca, depois de uma longa conferência

reservada. (RADIOFOTO UPI)

Ike e Kennedy discutiram
na Casa Branca o
problema da transferência

WASHINGTON, (i — O presidente Eisenhower e o p.esidente-eléitn John Kennedy,
realizaram hoje uma "cordial" conferência d? três lirjias de duração durante a qual deci-
diratn em que os Estados Unidos continuarão "buscando a Paz com Justiça e Liberdade
para todos os povos".

Kennedy disse que Eisenhower lhe havia informado que estaria disposto a "servir,
rio futuro, o pais" sc assim achasse conveniente o novo governo. O presidente eleito
disse que Eisenhower deu essa segurança quando lhe perguntou se estaria disposto a
desempenhar, uma missão depois do dia 20 de janeiro, dia em que sairá da Casa Branca.

Tropas fiéis a Lumumba
bloqueiam fronteiras na
Província do Congo Oriental

LEÓPOLDVÍLLÉj 6 — A província ori.ntal do Couro fechou suas fronteiras —

revelou o porta-voz das Nações Unidas. Procedentes de Stanleyville, tropas fiéis às auto-
ridades pró-Limuimba, chegaram a Bumba, para bloquear a única via de penei ração do
lado da vizinha província, equatorial, no Rb Congo.

No resto do Território, a selva|"a cumplicidade das.Nações Uni-) <lu.si.ai- Da. ai anunciou bufem que
impede a penetração, e por isso'das". IHimumba está detido numa cela cm
não sào necessários soldados para! O coronel lõz alusão ao tele- condi.fio deiümanai', pelo que o
protejer o acesso. No entanto, em grama enviado pelo sr. Ham-'»>". Di,R Hamniar.kjold, secretário-
Bumba, posiçâo-chave, houve on- marskjolcl u.. sr Kasavubu sô-j geral da ONU, solicitou do presi*
tem combate entre as tropas de bre'o eslado de saúde de Lumum-I dente Kaaáyubu que aplique "a lei
Stanleyville e bandos armados,íba e alirmou que náo sabia que, devidamente" no caso de Lumumbn
de um lado, e pãra-quedislas dojò secretário-geral da ONU tLves. « que dé acesso á cur. yprmplha In.
coronel Mobuto, de outro. Segun-'se se preocupado pelo caso dó,-tefnacional á cela onde sc encontra
do o porta-voz da ONU, houve'sr. Songolo, atualmente preso em o ex-prlnielro-mlnlstro;
feridos, embora não se saiba em Stanleyville. que é iRiial ao cie! o Hieie «ln g.ibinclc de imprensa
qual dos dois setores. |Lumumba._ Os delegados da ONU ,i„ Departamento de Estado »r.

E' desconhecida a magnitude do não poderão visitar Lumumba Lincoln wintr. declarou que Tini-
combate, mas se sabe que hoje à- enquanto não fôr resolvido o caso heil.ke t.mbrni pedm autorização
tarde partiram desla capital re- Songolo, precisou o coronel. n„ sentida clc que Liímurhbn pos-.r.
íorços cie uns cem homens, com Em seguida, Mobulu referiu-se receber "visitas regülàrea rir um
destino desconhecido, mas ao que a outros aspectos da sua política. médico ri., ct-us Vermelha". (UPI)',
parece para a Província Equa* Reafirmou que os "colégios de,
tonai. |comissários gerais" se trans. oi'- solidários a NASSKn

Por outro lado, parece que es- marao num governo, a 1 de ja-
lãose realizando aqui conferência..'.neiro próximo, c manifestou um f..lrm , n. (,,,.- 

',.,;.„..
destinadas a estabelecer um go- certo ceticismo quanto a coní^\^V^^^Jm^H\^m
vêmd de tinião. que incluiria co- Tênciã de Mesa Redonda dos lí- ^^'"«J?"JSíS»
missários e ministros de llco, o dèrés congolêses, pois ".Tcfiambe l^0"lcíl1s^™/^,p'M!dentf NaMC-'

que, dizem, afastaria os riscos de,nao quer voltar a ser um simples;'" ' '"

conflito decorrente da declaração chefe de governo provincial".
de Mobutu, de que o Colégio dc Finalmente, o coronel Mobulu
Comissários se transformaria em repeliu as acusações segundo as
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Inteira aprova
çho dn sun politica com retérèncl&l

1 ao Congo e dns medidas adotailaji |
conlia o- beiça*, pela República Ara-

l' mela. — Informa
governo no dia primeiro de ja-i quais os seus soldados cometeram ,,,-,, . .,
neiro. Essa declaração foi malhos rie violência em Kikwit ... 0Mal ao Orlente-M^dlo.
recebida pelos membros do go- em Stanleyville. (F.P.) O', es ll.lcie.. representain
vérno lleo. Praticamente o com

REUNIÃO FRACASSADA

Accn,'!.-,

promisso nao poderá ocorrer, a
não ser com acordo entre Kasa-
vubu e Mobutu."Em Stanleyville, todas as noi-
tes são atacadas algumas pessoas,
que são atiradas, vivas, ao
Congo, infestado de Crocodilos"!na noite de hoje
— revelou hoje Albert Bolela, co- íinalidade estudar

NAÇÕES UNIDAS. 6 — O cmhat-
Mador soviético Valeiian Zoiii'^
tratou de convocar o Conselho <le

para uma rcum&o aindí
qual teria por

o assunto rela-

Kenyn
África do Sul, a.« ilüas Rodcíia;,
Uganda e Cameriim, 0« siRiiatáiios, j
em sua maioria, residem no Cairo;
(FP).

Kennedy não explicou que
missão linha cm mente.

A cordial reunião do presiden-
te e o senador, na qual discuti-
vam problemas relativos à trans-
Xerència . do poder, contrastou
com a frieza que normalmente
ocorrer com as conferências en-
tre o presidente que deixa o £0-
fier e o que entra.

Kennedy e Eiscnhowei' sorriam
de muito bom Iniinor, ha sacaria
ria frente da Casa Branca ao
chegar ali, esta manhã, o se-
nador.

Em uma declaração formal
dada à publicidade depois da
reunião, Kennedy e Eisenhower
disseram que haviam discutido
importantes problemas mun-
riiais e que sua conversação ha-
via sido "extraordinariamente
informativa"."O governo dos Estados Uni-
dos — diz a declaração'— tem
procurado o continuará buscan-
dn paz, com justiça e liberdade,
para todos os povos.

Eisenhower propôs uma nova
reunião Kennedy declarou que
aceitaria a proposta. Kennedy
informou, depois, aos jornalistas
que o presidente se havia mos-
trado extraordinariamente amis-
toso e disposto a ajudá-lo a re-
solver os problemas relativos á
passagem do poder.

Na declaração formal, Eisenho-
\ver e Kennedy disseram:

"Acreditamos que por meio de
procedimentos ordenados como
êste se assegurará a continuirla-
de dos assuntos da governo r
que o povo continuará demons-
tranclo que sc encontra unido
pnra a paz, sob os homens quei
dirigem a nação.

Reafirmamos a histórica po

ção não cobiça território de ne-
nhum povo nem procura dominar
nação alguma.

O povo americano e seu go-
vérno tem procurado constante-
mente proteger a liberdade e
ajudado o povo do mundo a me-
lhoiar^eu nível cie vida. O pró-
prio governo tentará, vigorosa-
mente, alcançar éstes objetivos
nacionais." .

Durante a conferência os dois
estadistas discutiram o problema
da saída de ouro c dólares para
o estrangeiro, saída essa produ-
zlda pelo déficit na balança de
pagamentos deste país.

A declaração diz que discuti-
rani lambem "importantes pro-
blemas rjlativos n paz, à segu-
rança e á liberdade no mundo".

No que se refere aos assuntos
nacionais falaram sobre a se-
gurança nacional. assim como
sobre o funcionamento ria Casa
Branca.

O tom cordial ria reunião fi-
cou estabelecido no momento
em que Kennedy chegou à Casa
Branca.

A cordialidade continuou du-
rante a visita do senador ã sua
futura casa, e durante a confe-
rència a portas fechadas, que rea-
lizaram sós, a qual durou duas
horas.

Depois Kennedy se reuniu
com três membros do governo
de Eisenhower: o secretário de
Estado, Christian Hcrtcr, o sc-
cretário ria Defesa, Thomas Ga-
tes Jr, e o secretário do Tesou-
ro, Robert Andcrson.

A conversação com os três sc-
cretários durou uns 75 minutos.
A declaração formal diz tam-
bom que "esteve desde logo com

sidente dos Estados Unidos man-
U'in a jurisdição sóbre a mar-
cha do governo até que tome
posse seu sucessor".

Kennedy fèz referência a ês-
se assunto na conversação que
manteve com os jornalistas, sô-
bre a responsabilidade dc resol-
ver o problema da saída de ou-
ro e dólares dizendo "isso com-
pete ao governo atual até 20 de
janeiro.

Segundo a Constituição —
acrescentou — não se pode com-
.partilhar dessa responsabilidade
e não se fez proposta nesse sen-
tido". (U.P.I.).

íição americana de que esta na-iplelamentc entendido que o pre-

Acompanha a presente
edição o

Suplemento
da Marinha
¦|iie hão pode sei'

vendido separadamente

CUMPLICIDADE COM
LUMUMBA

LEOPOLDVILLE, 6 — Patrice
Lumumba e as nova pessoas que
se encontram presas com éle es-
tão em bom estado de saúde, de
clarou hoje o coronel Mobutu,
que afirmou que dois médicos,
Jean Pierre de Coninck e Stepha-
np D'Arenberg, tinham examina-
do o ex-primeiro ministro-antes"que o secretário-"ei'al da ONU,
Dag Hammarskjold,. se pren-
passe eom à sua saúde"

No entanto, ná entrevista que

missãrio da informação congo-j clohádò com a detenção do primei-
lês, quando de entrevista à im- vo-ministro deposto do Congo, Pa-
prensa, tendo aduzido que Lun- trice Lumumba, mas a oposição do.i
dllla, partidário dc Lumumba",] ocidentais obrigaram-no a desistir
paga seus soldados com ouro de de seu propósito.
Moscou". (F.P.) i Zorin, presidente cio Conselho du-

I rante é.ite mês, informou aos outros
MOBUTU ACUSA A ONU DE ,,e7' membros do' Conselho, por n-

lermedio do .«ecretArio-geial, sr. Dag
Hammarskjold, que tinha o piopo-
sito de convocar o Conselho cie Segu-
rança para uma reunião às 22.H0
(hora de Brasília) de hoje.

Os Estado.' Unidos e seis ou sele
membros mais do Conselho fora n
contrários aos projeto de Zorin c
qualificaram-no de arbitrário, . •

Disseram a Hanimarslcjolcl qui
eram contrários á reunião cm vlsl.i
de que Zorin não os consultara ante-
cípadamciitej neiii lhes dera pr>.vio
aviso algum.

Acrescentaram que eslavâni dii-
postos a aceilar a fealizanão da rçu-
hiio em horas d. tarde de amanhã.

desistiu de leva1' a

ABÀLQ SÍSMICO
NA ESPANHA

WASHINGTON — Foi» distribuída pela Comissão do
Energia Atômica c polo Departamento tia Dcfçah, mos-
tianilo ns urinas nucleares tipo "Fnl Boy", igual n <\ue>
explodiu sóbre Nagitsakl (em cima) c "I.ililp Boy", quo
explodiu sôbrò lliroshimn. no .lapáo durante n Segunda

(iuerrn Mundial. -~ (Radiofoto UPI).

Publicada» nos EUA as
fotos das bombas
lançadas no Japão

WASHINGTON, 6 — Os Estados Unidos deram hoje k
publicidade fotografias das duas primeiras bombas alo-
micás, que explodiram sóbre Híróshihiá e Nagasaki em
194Ô.

T.1ADII1. fi ~ Um aba.o sis-
mico foi sentido, ontem de tar-[Comissão de Energia Atômica a
de. em várias Regiões da Arida-|éntregaram aos jornalistas nc
luzia, às 22 horas e 20 minutos
(hora local). Mão houve vítimas
à lamenar. (FP)

véspera rio décimo nono aniver-
ário rio ataque japonês contra

que fêz entrar o;Pearl-Hárbór

concedeu a imprensa, em plêna^
rua. encostado no seu automóvel,!",0'.:". enuo
Mobutu reconheceu que Lumum-iff«Uo "_ scf 

f° 
h0,e * fio **• Cl'"-

ba tem um tornozelo inchado,!'1"1". ,,So fo1 riXntli' lnledli*t.«,..l_ínt.e
certamente por causa das cordas;» dca,:l pa'''' ° es,udo fln Conselho
com que íoi atado, e um olho dc S___.an,a.
tumefaclo- Mas, acrescentou o co-
ronel, é mentira que um dos meus
soldados o lenha feito engolir a
solicitação que havia apresen-
ta(|() ,.,..., WASHINGTON, 6 — 0 Depaili-

Referindo-se a fuga de Lu- mento de Estado anunciou, hoje; tiu.
inumba, Mobulu afirmou que o;exortou o* governante., dn conEo a
ex-primeiro ministro fugiu da âiia «ue déeni »° e..-prim_ii'o-n.m...ir.,
residência pelo rio, numa émbáiMPatrice Lumumba, ora prisioneiro

INTERVENÇÃO Dl", WASHINGTON

Guinada de 180° do Brasil
no caso da Argélia:
votará de novo eom a Franca

'"-''A*!-.--¦V____**'_*,1"v > _ MÉ- ii^».«**-' -.', ' ' f , ¦ "^*

NAÇÕES UNIDAS, N. Y., 6 (de .lanos Longvel. en-Viado-especial) — Anuncia-se que'o Brasil, contra a ex-
pectativa geral, deverá, votar a favoi- da Franca e contiaa Argélia na Assembléia Geral da ONU. A noticia cau-• sou estranheza nos círculos diplomáticos e jornalísticos,em virtude das conhecidas gestões em contrário já enta-
bulndas pelo governo brasileiro e a manifesta "simpatia
pela Argélia já exteriorizada pelo novo governo. A pró-
pria' delegação brasileira teme as conseqüências dá even-
tual. mudança brusca da atitude do Brasil.

cação cu.m capitão já está preso
Como as forcas da ONU guardam
0 lado do rio, Mobulu conclui,i
que a evasão se verificou com

Possível a ruptura das
relações entre
a Venezuela e Cuba

Provável que a China
se converta
em potência atômica

LONDRES, ti - Peritos britânicos preveniram ao go-
vêrno que se deve esperar que a China Comunista seja
potência nuclear por seus próprios meios "em breve"
pois hà motivos para sc acreditar que o regime clc Pequim

está trabalhando decididamente em seu programa atômico,
segundo fontes autorizadas..

CARACAS, (i — O embaixador da Verièzeúla em Cuba,
dr. José Nucete Sardi, não regressará à Havana por en-
quanto. — eis o que declarou o diretor de informações
exteriores dá ch

Lumurnbn, ora
um "tratamento humanitário'.' e um"processo justo".

Segundo os funcionário», 6 cyvbni-
xartor dos Estado? Unidos eni I.en-
polrlville, .«r. Clare Tnnlierl.il.e. Iram.
mitiu pessoalmente a mensagem ao
presidente do Congo, sr, Jnsep'.i
Kasavubu, c ao comandante do Exèr*
tlto e "homem forte", coronel Jo-
ueoli Mobutu, domingo Último,¦ Patrice Lumumba (oi detido r.a
semana passada ao tentar fugir rumo
à zona Oriental do Coneo.

O delegado especial da.e Nações
Unidas na nação, congolcsa sr. Ra-

ancelária venezuelana, Luis Barrios ' Cruz.

Os técnicos políticos c
cos acreditam que os chineses
podem pão estar muilo longe de
fazer su,i primeira explosão de
prova nuclear, talvez já no anp
vindouro.

Não se dispõe de detalhes que
confirmem a advertência, porém
na opinião dos peritos é provável
que a China se converta, "em
breve", em potência nuclear, em-
bora a principio essa potência
talvez seja rudimentar.

A advertência coincide com a
revelação do manifesto comunis-
ta expedido após a superconfe-
rència cie Moscou dc que a União
Soviética ganhou a batalha pela
coexistência pacífica ao preço do
apaziguamento frente a politi-
ca de mão dura defendida por
Pequim.

Indica-se que a sugestão do
ingresso comunista chinês no
campo das armas nucleares de-
sempenhou algum papel no an-
seio russo rie atrair o comunis-
mo mundial para sua estratégia
mo mundial para sua estratégia

Na semana passada, rumores
não confirmados procedentes de
Moscou diziam que o presidente
chinês. Eiu Shho-Chi, havia pro-
clamado na superconferência co-
munista que seu país estava a
ponto de converter-se em potên-
«ia atômica. Segundo rumores,
sindâ não comprovado?, a China

cntili-: possui. quatro reatores nucleares
que, embora dedicados agora a
fins pacíficos, poderiam ser con-
sagrados a' "outros usos".

Ucsde então, observadores di-
plomáticos tèm insinuado que, à
medida que a China comunista
fôr aproximando-se da posse da
bomba atômica, o primeiro-mi-
nisj,ro russo. Nikita Kruchev, de-
secará mais do que nunuca atrair
Pequim para sua política -paci-
fista.

Sr.be-se que os russos têm pro-
curado evitai" em que a China
tenha a bomba atômica. A União
Soviética a lem ajudado com as-
sessoramento cientifico c reato-
res. porém não entregaram a
bomba nem. ao que parece, lhe
deram grande ajuda para sua
produção. •¦.

Todavia, há grande incerteza
com respeito ao grau' de pro-
gresso dos comunistas chineses

Os técnicos sustentam que sò
mente a explosão dc uma bom-
ha não faria da China comunis
ta urna potência nuclear dn rnag
nitude d.i União Soviética, Esta
dos Unidos e Grã-Bretanha. As-
sinalam o exemplo da França,
que .tá realizou uma explosão de
uma bomba atômica.

Em troca, uma China comu-
nista, com capacidade nuclear
haveri» dt mudar a perspectiva
do mundo. (UPI.

Os círculos políticos comentam
a possibilidade da rulura de relações
diplomáticas com o governo cie Fidel
Castro, mas até agora o governo ve-
rí-lüeiahõ n_o íéz qualquer pronuii-
ci.imcntu oficial que permita' confir-
mar essa venito. Não obstante, os
círculos bem informados consideram
a suposta participação de cubanos
¦'íldellstas.' nos recentes distúrbios
ccir.o consolidação do atual estario de
"congelamento" nns relaç&es cubano
venezuelanas. '

Ao que. parece, a decisão do govêr-
i-.o da Venezuela anunciando que o
seu embaixador náo 'regressaria. "por
enquanto" à Havana 'corresponde ao'desejo 

de manler com igual catego-
ria ?._ ropre_e.itat.6es diplomáticas rie
aniboa o* paises. Ücsde alguns meses,
quando regresou A Cuba o embaixa-
dor, major OrSan.úo Rodriguc, está a
fiente da legaçáo cubana e:n Cara-
cas, na qualidade de encarregado de
negócios', Leoiv Anticli. que anterior-
mente desempenhava o cargo de adi-
do civil. (FP)

HAVANA. í — O corpo diplomático
latino-americano acreditado cm Ha-
vana reuniu-se. ontem á noite às
pressas, para > examinar ¦ a situação
criada pela expulsão do encarregado
de negócios paraguaio, Juan Virginio
C.emotte, e a situação dos dois asila-
Cios cubanos que 

'estilo, na' Embaixada
paraguaia liá ló meses sem obter sal-
vo-contiuto.

Cleiuotte declarou que recebera on-
tem. de Carlos Olivares. ministro in-
terlno das Relações Es.eriorei de
Cuba, uma comunicação verbal pe-
diudo-lhe para abandonar o pais em
8 horas, mas que *íe solicitou-uma
comunicação formal é escrita, até
agora a Legaçào paraguaia não rece-
beu esta n.qta.

O corpn diplomático latino-ameri-
c_no. reunido na Nurçciatura Aposto-
...CS «Ou a ptcsitiência cio aeu decano.
Núncio monsenhor Luu Centoz, con-
cordou «m encárregar-se do' caso tios
dois aslladoi, que desde *bril do ino
passado •* tneontram ni eed* da re-
presenlaçào d» Paraguai, e nomear

de 5 membros para
o ministro do Exte-

uma: comissão
avistar-se tom
rior.

Soube-se nos circulo.; diplomáticos
latino-americanos que a origem do
Incidente diplomático í a não con-
cesáo' pelo governo cubano dos sal-
vo-coiidulos solicitados há mais de
mio e nieio. Informou-se que. enquan-
lo isso, o governo cubano enviou
como encarregado de negócios, emi
Assunção Heclor Gallo Portielles masi
o Ministério do Exterior paraguaio
Informou, a 2 de dezembro, a sua de-
cisão de não aceitar as credenciai»
enquanto não tosse resolvida a situa-
çãr. dos asilados, e a sua Intenção de
retirar o seu representante em Ha-
vana Juntamente com êle".

Segundo se informou, essa atitude
Ini objeto de uma nota entregue por
Clemotte ao Ministério do Exterior, a
qual- foi rejeitada, culminando hoje
n tensão com a notificação verba! de
expulsão em 4a hora? e com o comu-
nicado publicado pela chancelaria
cubana. Esse comunicado declara que
a expulsão foi decidida "em vista da
reiterada negativa do governo para-
guaio de admitir, sob os mais varia-
lios 'pretextos", o encarregado de ne-
gebeios cubanos em Assunção, negan-
do-se a aceitar as suas credenciais".

Soube-se que a chancelaria de Cuba
não respondeu' a respeito dos asila-
rios, que possivelmente ficarão a car-
gc de alguma embaixada latinò-ame-
ricana nes.* '.apitai. Provavelmente,
também será pedida a dllatação do
prazo dado a Clemotte para abando,
r.ar o pais.

Nos círculos latino-americanos tam-
bém se considerava hoje que _ de-
mora cubana em mandar vim repre-
sentante diplomático a Assunção
constituiu outro motivo da tensão
crescente, JA que somente quase 2
anos depois da chegada rio regime de
Fdel Castro ao poder foi enviado en
carregado de negócios * capital para
guala. As relaçfies entre os dois pai-
tes sempr» foram mis e o governo do
general Stroesiner foi acusado pelas
autoridades eubanai em varias opor-
tunidades de aer umi ditadura: (FP)

FAI _F. C.F.11.
t.x-prfsu)i;mt,
DA SÍWA
DAMASCO, 6 — Faleceu Ha-

eliem Attà.oi. . ex-nresidente ria
República Siri-* ,?n|e? ria anexa-
ção do tiPÍs à RAU. T,,oi três vê-
zes presidente. — (FP).

Aprovada na Franca a
criação de uma
Força Nacional Atômica

PARIS. 6 — 0 presidente da França, general Charles
De Gaulle, saiu vencedor, hoje, de uma longa e acirrada
batalha parlamentar quando a Assembléia Nacional apro-
vou o projeto de lei que dispõe o estabelecimento de
uma íôrça nuclear francesa independente dentro de cinco
anos. Nessa foiça nuclear.serão invertidos 1.200.000.000 de
dólares.

O Departamento da Defesa e ai Estados Unidos na segunda guer-
J rn mundial.

As fotografias furam darias à
publicidade com o aprovação do
Departamento clc Estado, Até
agora eram mantidas em segredo
porque se acreditava que produ.**
/.iriam efeitos diplomáticos riesfa»
voráveis.

A primeira bomba atômica
caiu sobre Hiroshinui no dia 6
de agòstu cie 1948, A segunda, sú-
bre Nagasaki três dias depois.

A primeira pesava 4,05(1 quilos
e meio, e 7,0, centímetros rie dlâ-
metro. A segunda pesava 4Í500
quilos. 

'Pinlia um melro e meio
de diâmetro e 3,70 metros rie
compi inicnlo A primeira et a
chamada; por sua forma "Lillle
Boy" (o menino pequeno), e a
.eguneta "Fat tío.v" (menino
gordo).

As duas ocasionaram a morta
dc 150.000 pessoas.

Um poria-voz do Departamen-
lo da Defesa disse que se decidiu
dar as fotografias à publicidade"porque se relacionam com a
história, não têm valor militar e
noã podem, fazer dano ao país".

O governo disse qüe a íôrça de
cada bomba era "equivalente a
•20.1)00 toneladas de explosivos
rie grande potência. (UPI)

Uma coligação rie partidos esquer-
distas e direitistas procurou bloquc.if
cr plano mas êsie converteu-se em
lei quando a assembléia pos dei lado
uma moção rie. censura.

Erla foi a ler.-cira vez cm seis se-
manas que malogra uma moção de
censura ao ' governo na assembléia
nacional da França. .

• í*^ianiíesto
Dois novos itens
no 1
Comunista de 1960

MOSCOU, 6 — A nova "Biblia" dada a conhecei à
Sociedade Comunista Mundial parece hoje mais forte e
otimista que a versão de 1957, apesar de que seu tema
principal é a coexistência pacífica com o Ocidente.

O.projeto de lei havia sido rejei-
tacio duas- vjzes pelo Senado.

A.moção de censura necessitava de
277 voios, um, alem cia metade do lo-
tal rie deputados para ser aprovada e,
portanto derrubar o jiovèrno.

A oposição não conseguiu . reunir
tantos votos. Porem, obteve 215, to-
lal superior que nas'duas 'votações
ant.rioies, em que obteve 207 na p)'i-
meira e 214 na segunda.

Se o governo fússe derrotado, De
Gaulle provavelmente teria propôs-
to a dissolução do Parlamenta e .un-
vòcado o povo para elei-iões., Essa
ameaça íoi bastaiité, aparenlemenle,
para-que niin prosperasse a inoçãode
censura.

Tini seu discurso final antes 'da vo-
tação o presidente rio Conselho de
Miiii.trns, Michel Dcbií, disse • aos
depulado.. que não dei iam pensar em autoridades e

.EMBAIXADA AFIRMA
OVE VI_N._7A.EI_A
RETORNOU À CALMA
A propósito dos últimos aconlect-

ríieiitòs verificados em Caracas, »
Embaixada da Vene.zuela em nosso
pais distribuiu o seguinte comunica-
do à imprensa:"O movimento insurrecional pro»
movido em Oarecas por elementos ex-
tremistas. com participação de. grn*.
pos clc estudantes universitários «. «¦»
cündárlos, que por vários dias nifin"
teve em sobressalto a vida da Cn*
pitai, se considera já totalmente; do*>
minado pelo governo, ao se eliminar,
na sexta-feira passada, o último foco
de resistência n« Cidade Universitã-
rm, O -movimento originou arruaçaa
em vários ponto., da cidade de- C'a*>,
raças, com a participação de conhe-
cidos setores estudantis e. do-pessoas
entre as quais íigurnm malfeitores
que se dedicam a incendiai, veiculo»
na, via pública c saquear algumas
casas comercieis. O. distúrbio .de
maior importância consistiu era ha-
cer os revoltosos transformado «. Cl-
dade Universitária em reduto pro-
pício aos fins que perseguiam, de
alterar e ordem pública. O pais so
mantém em calma. Os .trabalhadores
rios campos petrolífero*, os operários
das. fábricas de Carac«_, Valência,
Jlaracaibo e outras cidade_ iinpor-
tan les. do país e os camponeses, lon-
ge de atender ao chamamento dos
revoltosos, manifestaram seu.apoio àr.

Cada versículo de cada capítulo
Íoi euidadosamente redigido para que
sirva como padrão para os edito-
riais do " Pravda", e para fixar a
politica comunista até que se reú-
na a próxima sessão interna.jional do
partido.

Realmente, a declaração de 1S60. é.
basicamente, mais ou menos um re-
íle.xo da versão de 1957. sem que te-
nha sido acrescentada uma só idéia
nova.

O Manifesto também ataca "aos re-
visionistas iugoslavos", os quais não
eram mencionados na versão de 1957.

Contudo, existem dois novos itens
neste Manifesto de 1960 dado ã pu-
blicidade por 81 partidos comunistas
do mundo depois de sua recente
Conferência "de Cúpula" atrás das
muralhas do Kremlim.

Em primeiro lugar, os comunistas
se mostram mais agressivos no que
se refere aos Estados Unidos. Em
1957, os americanos formavam sim-
plesmente parte do grupo dos outros

de combater a"com o preU'_\to
ameaça comunista".

"O imperialismo americano envol-
Veu todo o chamado mundo livre
em uma cadeia de basf« militares;
dirigida primeiro e principalmente
contra os países socialistas", di/ o
Manifesto.

Também inclui as costumeiras quei-
xas ru.sas contia a política dos Es-
tados. Unidos para com Cuba. Japão.
Çhma Nacionalista. Coréia do Sul c
Vietnam Meridional.

Os Estados Unidos, diz. também
em companhia da Grã-Bretanha e
França, fêz um pacto criminoso com
o imperialismo da Alemanha Oci-
dental".

Também compreende nesta decla-
ração de 1960 a afirmação de que os
paises socialistas "defenderão'' a Ale-
manha Oriental, frase que não figu-
tava no documento de 1957.

O novo documento, que ocupou
três páginas e meia do "Pravda".

I -trinta I a rn hi» rr} urna£?:£Ü;í_i5,r, ' àcíot**- t?.-T*b*'_T. -.'T-a atitude rr.ais fir-
Não obstante, i versão d» hoje as- me contra o colonialismo, e du que

sinal» que *o imperialismo don Es-j»eu fracasso é "iminente".
tado» Unidos * o fator principal na| ' Fontes fidedignas disseram que a
afreasio » na cuerra'". I política contra as colônias talvez te-

Acusa»»* es Estados Unidos «i_ U.-'j íthaí aido uma das contribuições da
var' outros paliei i Aliança Militar I Chfns. Comunista »o Manifesto. (UPI)

que 
'se' estabeleceria na Europa uma

força nuclear unificada, nem tam-
pomo que seria estabelecida uma
da organização do Tratado do Allãn-
tico Norte .

O comandante supremo da OTAN.
general Lauris M. Norstad, pfupòs
em data recente para a OTAN
criasse tal força. Debré declarou,
contudo, qúe o plano ainda se en-
contrava em sua fase preparatória
e que ainda nfio havia sido apresen-
tado oficialmente'.

Acrescentou que segundo a propôs-
ia de Norstad, os Estados Unidos
continuariam mantendo um- doml-
nio exclusivo sí.bre os explosivos

I nucleares!
A única esperança que a França

pode ler é obter rios Estados Unidos
uma cooperação nuclear como a q"e
obtém a Grã-Bretanha — disse tam-
bém Debré — •* mediante a criação
de uma força nu. lear própria.

Isso custaria à França, secundo o
plano de De Caulle. 1.200.000.000 de
dólares (196-OOO.OOO.MO de cruzeiros
aproximadamente) nos próximo*
ciiico anos.' "

A força nuclear francesa ronsis-
liria inicialmente em 30 aviões Mi-
rage-IV, de bombardeio e supertó-
nicos. com vaio de ação de 4.000 qui-
lômetros. Esses aparelhos conduzi-
riam as bombas nucleares.

Ai aeronaves contariam com escol-
ta de aviões ' Miraçe III" dt eom-
bate, qut poderiam ser abastecido»
no ar por r.-eio de «viôes "^autour".

O plano também dispõe, « cons-
ífuçin dt lubmarlnm nucleares.
.UPI/.

firme propósito de
defender o governo constitucional.
Uma projetada greve bancária »ão
chegou a ser realizada, sendo que
somente uma agência penalizou iior
duas horas suas atividades. A. ação
das Força? Armadas Nacionaifi e a»
po.llcias. para sufocar q movimento
subversivo. .- foi levada « t»bo sem
excessos. Foi proibida Jt drcula-ção de
jornais dc extrema esquerda, que,
sistematicamente,, incitavam à vioíên-
cia e foram ocupados algun-i edlfl-
cios, para a apreensão, de arma» •
material de propaganda subversiva,
A situação é normal na República."

«m «uo mesa d* «tefitt-fio
pete s~'~
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Um brasileiro testemunha
de Oscar Wilde

A pninósito tln próxima exibi-
ção no Brasil do filme "A lrn*?,ó-
dln tle Oscar Wilde", vamos rc-
lembrar anui tun fato curioso c,
decerto, Ignorado por (|tinnlos,
entre nós se Interessam pela fi-
gtira do autor do "Salome".

Josó Carlos Rodrigues, diretor
durante muitos anos do "Jornal
do Comércio", foi, provàvolmen-
te o único Intelectual o jornalista
brasileiro que chegou a ver Os-
car Wilde em carne e osso, Resi-
(lindo nos Estados Unidos em
lfl82, escrevia uma correspondeu-
cia semanal, sob o titulo "Cartas
Americanas", publicadas em ro-
dap. nii "Gazeta de Noticias". E
('• ai quo encontramos, n Ul de
março, uma longa e interessante
referencia no escritor Inglês, Rea-
lizava este sua primeira visita aos

por mn slneta pesado — assim
se apresentava Oscar Wilde. TI-
nha os cabelos ató os ombros e
uma expressai) estollda e sensual
(íle).

A prelec.ui que repelia parecia
abslriisn, mas também Isso era,
segundo os princípios do estetl-
cismo, "essa música sublimo que
só as almas purificadas na eul-
tura podem compreender". Wil«
de estaria enjoado com a Amó-
rica, cuidando talvez de publicar
uma obra contra o pais. E o Jor-
nalisln brasileiro concluía: "A
genlo aqui sabe disso, mas paga o
seu drtlar parn vê-lo com a curió-
sidade com que veria o ele-
fantesinho que hn dias nasceu
em Brldgport",

Eis o depoimento, em tíirno do
qual queremos fazer um ligeiro

Estados Unidos, e do sucesso queicomentArlo. Só disponha no mo-
eslava causando, temos uma oro
va no espaço que o jornalista
brasileiro etincede ao falo. Mas,
segundo n técnica do folhetim,
José Carlos Rodrigues, procuraarticular esse acontecimento com
outro: a crítica dos ingleses aos
excessos rie liberalismo «Ia justiçaamericana, no caso rie Guiteau,
que cometera um alentado pormotivos políticos. O criminoso
comportara-se da maneira mala
inconveniente perante o tribuna

mento, no alcance ria mão, de
riuas biografias rie Oscar Wilde:
a de Prank Harrls e a rie Lewis
Brond, ambas traduzidas para o
português. Frank Harrls, nem
sempre fiel cm suas afirmações
tantas vezes controvertidas, dó
uma versão meio omissa do moü-
vo que determinava a viagem de
Wilde nos Estados Unidos. O poeta
teria pedido ao irmão para anun-
ciar no "The World", que devido
ao surpreendente êxito dos seus

respondendo em termos ríspidos versos o "sr. Oscar Wilde fora
c insultantcs às perguntas rios
juizes. Nem por isso deixara de
ter todos os benefícios que as leis
da democracia americana facul-
lavam nos réus. Os ingleses ha-
viam censurado essa liberdade
com um delinqüente perigoso quelhes parecia exigir medidas rie
exceção. José Carlos Rodrigues
julga sem cabimento a censura,
vendo nela mais um exemplo da
parcialidade com que os "filhos
da Grã-Bretanha" costumavam
apreciar o que se passava na
América rio Norte. "O crime des-
ta — dizia o jornalista — era ser
uma democracia opulenta e feliz
e Jambéni rivalizar com a velha
mãe pátria nas artes e nos ofícios
ria paz". Citava então, com ironia
outro exemplo "deste sublime e
aHaneiro tom moral, deste rigor
no que é estritamente direito",
que os amigos rie além-mar fa-
ziam praça: a visita de Oscar
Wilde aos Estados Unidos.•Vamos resumir o depoimento.
Começava José Carlos repor-
tando-se às origens de Wilde,
filho rie uma das melhores
famílias ria Inglaterra, tendoestudado em Oxford, etc. Um
dia, manuseando as obras deRuskin, "deparou-se estético';
êle e "outros basbaques como êle,
descobriram que o fim da vida
era procurar o belo em tudo e a
primeira coisa que fizeram íol
vestirem-se rio modo diverso rio
resto ria pobre humanidade". Du
Maurier, o grande caricaturista
do "Punch" viu logo nisso um
bom assunto para o seu lápis, en-
quanto o compositor Sullivan e o
Dbretlsta Gilbert retiraram tam-
bém dai o enredo da opereta "Pa-
ciência", realmente um primor de
trabalho literário e rie inspiração
musical. No momento estava ela
sendo representada, com absolu-
to êxito, por oitenta companhias
em diferentes pontos rios Estados
Unidos. Foi quando ocorrera uma
idéia ao empresário que a levara
à cena cm Nova York, idéia pró-
pria cie um ianque puro sangue,
observa o jornalista. Se a opere-
ta vinha obtendo tanto exilo,
qual não seria o sucesso se êle
trouxesse da Inglaterra o homem
que servira de modelo a Bun-
thorne, nm dos personagens prin-cipais: Oscar Wilde?

Mr. Carte não perde tempo etraz para ser exibido a um dólar
por cabeça o verdadeiro Bunthor-
ne da opereta. "Eis aqui o orgtt-
.lho do inglês, o sentimento da
tal "propriety", das conveniên-
cias sociais — comenta, com aci-
rioz, José Carlos Rodrigues -— tu-
do cede ao dólar". E descreve o
poeta, dando a entender que viu
do perto o animal raro. Calções
pretos, meias de seda preta, cola-
rlnhos dobrados enormes, fita do
relógio de chamalote com três
centímetros rie largura, rematado

#¦

Negócio
incendia rio

convidado a fazer conferências na
América. Wilde havia então escri-
to uma peça "Vera" sobre conspi-
rações niilistas na Rússia, e como
não lograra vê-la representada no
Teatro Adelphi, em Londres, re-
solvera partir para os Estados
Unidos na especlativa de lá con-
segui-lo. Frank Harrls nada
acrescenta sobre o convite do em-
presário, mas em dada altura
alude ao Bunthorne da opereta,
mostrando não ignorar o fato que
tornara Wilde um chamariz para
a curiosidade dos americanos.

Lewis Broad, em "Amizades e
loucuras de Oscar Wilde", mos-
tra-se mais minucioso nessa pas-
sagem: diz que a sátira de "Pa-
ciência" não havia sido bem
compreendida nos Estados Uni-
dos, onde "o Esteta era uma es-
pécle rara do "homo sapiens".
Mas se um exemplar dessa espé-
cie pudesse ser exibido ali seria"mais um ponto a favor do cs-
pirito da comédia musical de Gll.
bert e Sullivan", um novo moti-
vo para redobrar-lhe a atração.
Dai a idéia do coronel W. F. Mor
se, o empresário de Nova York
de convidar Wilde para uma"tournée" dc cinqüenta conferên-
cias.

A divergência entre o texto do
biógrafo e o depoimento de José
Carlos Rodrigues é, como se vê,
somente no que concerne ao no-
me do empresário. Lewis Broad
fala no coronel Morse, enquanto
o jornalista brasileiro alude a
Mr. Carte. Infelizmente, não pu-de encontrar uma das melhores
biografias do Oscar Wilde. a de
Leon Lemonnier, que li há mui-
tos anos, para esclarecer jsse de-
talhe, aliás insignificante.

José Carlos Rodrigues se equl-
voca, no entanto, ao dar Oscar
Wilde como um discípulo de Rus-
kin, quando o esteticismo wildea-
no deriva antes de Walter Pater,
cuja teoria hedonística, reivindi-
ca os direitos do artista de colo-
car-se acima das leis sociais. Bem
sabemos como, Wilde levou essateoria às últimas conseqüências.
E o jornalista brasileiro mostra-
va ainda participar da idéia meio
errônea que os americanos ia-
ziam dos adeptos d*» Ruskin. Não
podemos deixar rie sorrir ao vê-
lo chamar de "basbaques". Bas-
baques, os artistas que preconi-zavam uma filosofia de supera-
ção da vida material, proclaman-do a Beleza como o ideal supre-
mo o fim único da existência.
Mas, decerto José Carlos Rodri-
gues os julgava pela excentrici-
dade nos trajes e nas atitudes, da
mesma maneira por que muita
gente julga hoje Sartre e o exis-
tencialismo pelas extravagâncias
dos "cabeludos" de Saint-Ger-
main-des-Prés.

Brito Broca

Lacerda visitará
li.miilo de
Eslácio dc Sá
Hoje, às 10 horas, o 1.° go-

vernador eleito do Estado da
Guanabara visitará o túmulo de
Estácío de Sá. fundador da Ci-
dado de São Sebastião do Rio
de Janeiro, bem como o marco
rin fundação ria mesma, que se
encontram na igreja cio padroci-
ro, dos Capuchinhos, na Rua
Haddock Lobo.

O Instituto Histórico c Oco-
gráfico da Cidade do Rio rie Ja-
nciro, associando-se a essa ho-
menagem do governador Carlos
Lacerda, far-se-á representar no
ato por sua Diretoria.

História da
Medicina teve
seu dia ontem

JUBILEU DE BACHARÉIS
Turma de 1935

Almoço comemorativo
.__»

do Jubileu da turma
de bacharéis de 1935

Realizou-se ontem no restaurante do Jóquei Clube o
almoço comemorativo de jubileu da turma de 1935 da
Faculdade Nacional de Direito. Compareceram vários pro-
íessôres e o atual diretor da FND, sr, Lineu de Albu-
querque Melo.

to da terra a conquistar, pnlmo a
palmo. Foi a experiência, e não
a renúncia, a grande mestra que

i nos permitiu atingir aquele grau

O ato mais emotivo dn reunião
foi o discurso do .sr. EdGardo de
Cnstro Rebelo, parnninfo da tur-
mn, que rememorou latos da époen.
Foi orador o sr. Francisco Assis j jje sabedoria que nos faz perdoarBarbosa. Após o almoço foi lidaj os defeitos e só ver ns qut'dades

dos que nos rodeiam, nesta nltura

NÂO OI BEM?
E' vantajoso ser prevldentel e proteger-se contra os possíveis

dissabores causados por uma íiudlç.o imperfeita. Agora não há mais
razão para V. continuar ouvindo mal. Readquira, então, o teu Bem-
Estar Auditivo — que vale um tosourol

A Indústria eletrônica acaba de chegar a um aperfeiçoamento
tal que alé as pessoas Incrédulas se surpreendem, quando verificam
os seus prodígios. Pessoalmente — constate você mesmo a verdade
expressa nesta mensagem.

A título de curiosidade, venha experimentar, sem compromisso,
os minúsculos aparelhos otofônlcos que importamos; ou peca uma
demonstração em sua casa. Há modelos para todos os gostos c ne-
cessldad.es, Inclusive sem fiol Pesando 14 gramas. ALGUNS JA' COM
SOM ESTEREOFõNICO. Econômicos, muitos são alimentados com pi-
lhas nacionais, cujo consumo diário não excede a CrS 2,00.

Esta sua casa conta 25 anos de experiência, funciona em sede
própria e se orgulha do conceito que desfruta. Mantém assistência
técnica permanente, serviço audiométrlco, e garante por 12 meses os
aparelhos que distribui. Quanto a condições, ficam aqui ao seu dls-
por todas as facilidades.

Hermes Fernandes S. A.
RIO — Avenida Rio Branco, 20 — 19.° andar

Tels.: 23-1063 — 43-15447 — 43-9757

SAO PAULO — Rua do Seminário, 41 — 4.° andar
(ao lado do Correio Geral) — Tcl.: 36-0755

75173

O prof. Ivolino Vasconccllos
presidiu ontem às comemora-
ções rio "Dia Nacional da His-
tória da Medicina", que assina-
la o transcurso do 15,° ani ver-
sário do Instituto Brasileiro c
«Ia Federação Nacional rie His-
tória Médica e o encerramento
da "I Semana Brasileira de
História da Medicina".

Saudando os novos membros
riii Instituição, falou o orador
oficia], prof. Paulo Artur Pinto
da Rocha, e, em nome dos rai-
piendários, o prof. Custódio Fi-
Rtieira Martins. São membros
honorários: prof. Abel de Oli-
veira, gen. médico Achüles Pau-
lo Galloti, próis, Arlindo de
Assis, Honório Delgado, Paulo
Figueiredo Parreiras Hort a,
Custódio Figueira Martins, Fclí-
cio Falei. Heitor Perez e o bri-
sadeivo-nrédico Gerardo Magel-
la Bi jos. Na ocasião tomou pos-
se a nova diretoria eleita para
o triènio 1961/63. novamente
sob a presidência do prof, Ivo-
lino Vasconcellfis.

O dr. Roberval Bezerra rie
Menezes, com entusiásticas pa-
lavras, em nome dos membros
daquela instituição, conferiu a
medalha de ouro "História ria
Medicina" ao prof. Ivolino rie
Vasconcellos fundador dêsse mo-
vimento médico-cultural. Ao ato
compareceram o marechal-iné-
riico Marques Porto, diretor dc
Saúde do Exército, o diretor de
?.iúde da Marinha dr. Waldyr
Caldas Pires, os almirantes Bri-
to e Silva e Ferreira França, o
prof. Joaquim Moreira da Fon-
seca e os homenageados.

Chega depois
de amanhã
p "Aiigustiis"

O transatlântico Italiano "Au-
gustus", procedente de Nápoles,
Gênova, Canncs, Barcelona e
Lisboa é esperado na Guanaba-
ra a 9 do corrente, pela manhã.

O "liner" traz 1.170 passa-
çeiros, sendo 180 para o Rio e
335 para Santos. Entre as per-
sonalidades que estão a bordo
se encontram o sr. Moacyr
Sriggs, embaixador do Brasil
junto a Santa Sc: os duques
D'Aremberg: o condo Giorgio
Poss de Verbania, presidente do
Cotonifício Poss; o sr. Antônio
França Filho: o sr. Budplí
Mooshake, diretor da Mannes-
màriri de Belo Horizonte; sr.
Bernard Equev. da Embaixada
da Suíça no Brasil: madre Ma-
ria Ellcna, superiora da Ordem
das Freiras Marialdinc de São
,T«sc: o sr. Arluro Conti. presi-
dente da Casa da Borracha: e
comodoro I.uigi Augusto Bon-
.anti.

O "Augustus" zarpará no
mesmo dia para Santos, Monte-
vidéu e Buenos Aires, e estará
de volta à Guanabara uo dia 18.

unia mensagem do professor Gil-
berto Amado, que se. encontra em
Nova York, pelo sr. Benedito de
Barros.

SAUDAÇÃO

O professor Leonidio Ribeiro fêz
a .saudação à turma, proferindo o
seguinte discurso:"Rememorando, esta manhã, o
quarto de século decorrido entre a
vossa formatura e o diu de hoje,
não resisti ao desejo de escrever
algumas palavras, para vos ler, em
graditüo pelo vosso convite, pura
também estar aqui presente, a vos-
so lado. A vida só come.o a se vi-
ver na maturidade. A adolescèn-
cia é o período agitado das aspi-
rações desmedidas. Com a mocl-
dade, surgem ns ambições exage-
radas, que nos atiram uns contra
os outros, na conquista do lugar
que ambicionamos. Derrotados ou
vencedores, vamos procurando fir-
mar as nossas posições, de acordo
com as possibilidades dos tempe-
ramentos de cada um. E chega-
mos ao cume ria montanha, de on-
de descortinamos o caminho per-
corrido: e um amplo panorama se
desvenda, aos nossos olhos mara

da vida. Não foi em vão que o
tempo passou. A renlidnde apa-
rente se transformou na realidade
essencial. O tempo sublimou os
nossos sentimentos mais íntimos.
Estamos integrados na harmonia
universal, mais optas a dar do
que a receber. E' a posse do éter-
no, no Fugidio. O futuro que temos
dinnte de nós não é mais a ln-
cógnita nssustadora. E' a riqueza
que adquirimos, pois cada minuto
pode ser vivido em toda a sua pie-
nitude. No conjunto do balanço
espiritual estará a nossa mensa-
gem. Quanto mais favorável íôr
o seu resultado, também maior te-
rá sido o nosso destino.

Os anos encaneceram as nossas
cabeças, mas não envelheceram os
nossos corações. Ainda sentimos,
dentro de nós, aquela frescura de
espírito dos dias longínquos da
mocidade. Ficamos invulneráveis
e, por isso, olhamos o futuro com
mais confiança e otimismo.

Já agora sabemos para onde va-
mos. E estamos preparados para
a conquista da suprema felicidade
que, em vão, buscamos, em toda a
jornada percorrida. O homem pas-

Li a depoimento prestada, hn
mais dc tioi.t anos, pelo ainerica-
no Walter I.inh, tnnna Comissão
Parlamentar de Inquérito, que
funcionou na Câmara dos Depu-
tados, sobre a descoberta do pe-
Iròleo ent Xota Olinda, no Ama-
zonas, assunto trombeteado aos
quatro ventos, eom Ia! inlensidn-
dc, que levou o enlão presidente
da República, doutor Café, a em-
pieemler viagem ate o local, para
ver de perto o que realmente
havia,

0 presidente não tílii liada, Fi-
cou decepcionado c voltou trislc,
inilurulmeiilc. Xão quis, enlreliiii-
to, jascr uma declaração pública
a respeito. Mas. desde enlão, des-
ceu o silencio sobre a descoberta,
O depoimento do técnico conlra-
todo pela, Pelrobrás teria acaba-
dó de liquidar com as esperanças
eviiienlemenle exageradas, dos
chamados nacionalistas.

Xão houve críticas quanto t)s
afirmativas de Link, que mostra-
vam não ter nenhum interesse co-
mcrcial o petróleo de Nova Olinda.

Passados quase três anos, entre-
tanto, surgem agora os mais ara-
ves acusações em torno do ame-
ricano, o qual estaria aqui a s'er
viço de companhias estrangeiras
dn ramo, apontado, por assim di-
zer, como um sabolador.

Xão quero entrar nesses parti-
culares, mas o depoimento desse
Link. na Comissão Parlamentai
de Inquérito, joi impressionante
pela franqueza com que ele se cx-
primiu.

Onde foi parar êsse inquérito?
Que resultou das investigações cn-
tão feitas' Xão sei. O que sei é
que êsse Link continuou na Pe-
Irobrás. em cargo elevadíssimo,
dirigindo numerosos técnicos tom-
bém estrangeiros e nacionais, cs-
tes em maior número.

I:. é sabido, igualmente, não ser
esse cavalheira o único pessimista

j.*.-v»--« /*. '-'X^l iftg£a£fòijjjUj^Ljb|] <.]-*

vllhados. Aprendemos n significa- sa, mas não desaparece o que deu
ção da existência, em seu sentido de st para o engrandecimento daintegral, na grandeza do conjun- Humanidade." ,\

Cartas a Papai Noel terão S:
mala especial e muitos
prêmios para a petizada

"Mala especial" para Papai Noel foi criada pelo DCT,
na época natalina. Em todas as agências postais no Rio,
foram colocados sacos de lona para arrecadar as cartas ou
pedidos da petizada.

A correspondência será encaminhada diretamente ao
Departamento de Educação Primária do Estado, para a
seleção dos melhores recados, que terão prêmios através
de um concurso.

CRITÉRIO

As cartas concorrerão dentro do
critério estabelecido pelas idades
dos concorrentes. Os meninos tíe 3
a 6 anos, da fase pré-escolar, con-
correrão apenas com ttm desenho
representando o presente solicita-
do. Para os de 6 a 9 anos, valerá
uma carta pedindo o presente. Os
pré-adolescentes, de !> a 12 nnos,
terão de apresentar uma composi-
ção subordinada no temn "Correio-
Natal e Papai Noel".

JULGAMENTO E PRÊMIOS

Os trabalhos serão julgados por
uma Comissão de professoras e o
DCT oferecerá prêmios aos 10 me-
lhores de cada grupo: bolas, bichos
de pelúcia, remn-remas, lambretas
de pedal,. livros de história e bici-
cletas- 7

Contribui.ües de particulares e
dns próprias professoras atenderão
aos chamados "casos especiais", co-
moventes, já conhecidos dos funcio-
nários do DCT, os pedidos que to-
dos os anos são remetidos àquela
repartição- Vários estabelecimentos
de ensino ofereceram matrículas
gratuitas no curso ginasii 1, aos ven-
cedores do último grupo. Para o

°*i__!_3-S«___$_3_
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1 PREMÍ0DECR830MILH0ES
1 Prêmio de Cr$10 Milhões
1 Prêmio de C
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..00.800000,00

premiado e acompanhante, um ho-
tel serrano oferece estada de fim-
de-semana.

OS CORREIOS E 0 NATAL

Instituindo a "Mala Postal para
Papai Noel", o DCT procura uma
solução para o problema que de
ano para ano é mais dificil. com o
alimento da correspondência envia-
da pela garotada carioca a Noel, so-
licitando-lhe presentes- A maioria
dessas cartas não leva selos. A re
cusa dêsse tipo de "correspondeu
cia", no Natal, era outro problema.
Ninguém tinha coragem de recusa-
la, nem podia remetê-la. Como, de-
pois do recebimento das cartas, ou-
tro problema surgia, "para quem
enviá-la", queimá-las foi a praxe
adotada em muitas nações, decor
rido o prazo regimental de sua
procura pelo destinatário. De tudo
isso, surgiu a instituição, do con-
curso, que agora conta com a cola-
boração da Secretaria de Educação
do Estado, e de particulares.

Os sacos especiais do DCT, pava
o recolhimento dêsse material, se-
rão remetidos diretamente àquele
órgão estadual sem passar pela
agência central do DCT.

mmm

CAIXA-IVAGUA
Nem uma Rota

Na iminência die fechai*
o Hospital Pedro
Ernesto: está sem água

Há vários dias O Hospital Pedro Ernesto (Av. 28 de
Setembro) vem sendo prejudicado cm seu movimento
pela falta de água que vem castigando o bairro de Vila
Isabel. Nossa reportagem esteve ontem naquela casa de
saúde, onde ouviu o administrador, sr. Alfredo Nápoles.

— Do fato, a falta de água' — Tenho passado manhãs int
no locanle à abundância dêsse Oli-1tem prejudicado muito o atendi- feiras ao telefone. Em 10 solici*

mento que habitualmente damos tações- apenas uma ò atendida,
aos nossos doentes. Desde sábado Quase sempre a desculpa é d<
não tem entrado água, e nossas, que as pipas estão consertando.
reservas egotaram-se logo nas ou que nào têm motoristas,
primeiras 24 horas, uma vez que| Caria uma rias pipas traz apt'0'
a capacidade de nosso reservató- ximadamente 5.000 litros. Nl
rio é dc 2(10.000-litros e o con- manhã de segunda-feira, apá
sumo diário aqui atinge 100.000. vários pedidos, r.rcgaram ao Uns

pitai 37.000 litros, quo oermiti
PEDIDOS NEGADOS
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ro liquido em nosso subsolo
0 falo concreto é que, fora o

Recôncavo baiano, não temos nr-
nhuma oulra exploração de pelió-
leo em funcionamento regular uo
país. O que existia antes da Pe-
trobrás, é o que existe' ainda ho-
je, mais desenvolvidamcnle, é
claro.

Sé) temos o óleo que brasileiros
descobriram na Bahia, ao tempo
cm que a matéria era da alçada
do Conselho Nacional do Pe-
trólco.

A Pelrobrás pode ser muito bo-
nilti, pode ser intocável, como as-
soalham em tom dc ameaça, mas
ainda não nos den a esperada re-
denção no capítulo dos combus-
tiveis líquidos.

Será que não temos mesmo pe-
tróleo comerciúvcl? Mas isso im-
portará numa terrível decepção,
notadamente para os que tanto fa-
lavam no "petróleo é nosso". Se
é nosso, onde se encontra?

Está aí uma coisa que precisa
ser esclarecida de uma vez por
tóilas.

Como se sabe. do poulo de vis-
la técnico, nâo há mistério nesse
incendiaria negócio.

Urge, portanto, enfrentá-lo c di-
ser ao povo com Iodas as letras,
claramente, se temos sido ludibria-
dos, ou se realmente o petróleo
não í nosso.

Ali Right

Telas da Vida
com comentários
para o público
Como parte dit_ festividades do

"Dia dos Direitos Humanos", sexta-
feira, ás 17,30 horas, na Rua Míxico,
11, sobrcloja, será exibido o filme
colorido "Telas da Vida". Patrocina
a reunISo o Conselho Nacional da
Organização das Entidades nâo Go-
vernamentais do Brasil, órgão de dl-
vulgação das Nações Unidas.

Os comentários sobre o filme se-
rSo feitos pelos próis. Heitor Calmon
e Ovldlo Cunha.

Em missão
de patrulha"G. Washington"
O submarino nuclear "Georgei

Washington", equipado com 16
foguetes Polaris guarnecidos com
suas respectivas ogivas termonu-
cleares, iniciou recentemente um
período de patrulhamento em
defesa do mundo livre. O po-
der de fogo do submarino, se-
gundo afirma a Marinha dos Es-
tados Unidos, é igual ao poder
dií destruição de todas as bom-
lançadas durante a Segunda
Guerra Mundial.

Entregue
o porta-aviões"Minas Gerais"

ram o movimento do Hospita
mas com seríssimas restrições,

Na realidade, nunca pensa-jOntem a tarde o deparlamcnK
mos em mandar embora nossos encarregado da distribuição d<
doentes por falta de água, rfias águas àquela zona determinou
sem ela estamos impossibilitados1 que fosse feito um serviço pro*
de agir, desde as cozinhas e oti-| visório, para garantir a continua'
trás dependências de serviço à: çáo dn movimento rio Hospital,
parte médico-cirúrgica do Hospl- De qualquer maneira, conform»
tal. i pudemos verificar, a quantiriadl

Á seguir o sr. Nápoles relatou-de água que vem entrando é pe-
as dificuldades que tem tido em! quenlssima para as necessidade!
conseguir as providencias pipas,| do Pedro Ernesto. Caso perdvu
que deveriam servir primeira- re a situação, os doentes terá
mente aos Hospitais: I que ser dali retirados.

COFAP decidirá em
nova reunião amanhã
sobre preço da média

Reunidos na tarde de ontem, para decidir sobre o pro-
cesso em que o Sindicato de Hotéis e Similares solicita
liberação do preço da média, o plenário da COFAP não
tomou qualquer deliberação. O pedido obteve sete votos
favoráveis contra três contrários, mas a liberação não foi
concedida em íace de serem necessários oito votos para a .
aprovação ou rejeição de qualquer proposição.

Em face disso, nova reunião de conselheiros foi convo- [
cada pelo sv. Guilherme Romano para a tarde de amanhã.

CARTAS A PAPAI NOEL
Agora com prêmios

ROTTERDAM, «. — Seiscentos ofi-
ciais e marinheiros da tripulaçáo do
porta-aviões brasileiro "Minas Ge-
rais" desfilaram hoje sobre sua co-
berta para comemorar a entrada,em
serviço do bar.?o.

Altos funcionários brasüeiros-e lio-
landeses assistiram ao ato inaugural
durante o qual foi hasteada a ban-
deira do Brasil.

Por causa do mal tempo a ceri-
mônia foi realizada no grande han-
gar do barco.

A autoridade naval brasileira mais
alta foi o almirante Cavalcanti, adi-
do naval da Embaixada brasileira em
Lisboa. Com êle se encontrava o ca-
pitão Doring, adido naval da Embai-
xada brasileira em Londres.

Também assistiram os membros da
Embaixada brasileira em Haia com
G -cmbãiA-nuOr JOSQuíiVt un 3uU_H
Leüo.

O "Minas Gerais", comprado ptlo
Brasil na Grã-Bretanha, embora re-
condicionado na Holanda, sairá para
o Rio de Janeiro r.o dia 9 deste mês.
•UPI)

TRÊS FÓRMULAS
A sessão plenária estava pro-

gramada para ás 16 horas, mas ja
passavam das 17 quando o sr.
Guilherme Romano' convocou os
conselheiros ao salão. Compare-
cerarn os srs. Romero Estelita, do
Ministério ria Fazenda; Euclidcs
Pires, rios Empregados no Comer-
cio; Plinio Aurélio da Rocha, das
Forças Armadas; Aristóteles Cor-
deiro, do Banco do Brasil; New-
lon dc Carvalho, do Ministério
da Agricultura; Nilo Sovalha, do
Comércio; Mário Di Piero, da In-
dústria, Albuquerque Lins, da
Pecuária; Amaro* Cavalcanti, da
Lavoura, o Flávio de Brito, das
Cooperativas. Dada a palavra ao
relator rio processo, o sr. Arisló-
teles Cordeiro, éste propôs três
fórmulas: a liberação pura e sim-
pies pleiteada pelo comerciantes;
a liberação! com compromisso dos
comerciantes observarem o teto
de 12 cruzeiros para o conjunto
média-páo com manteiga, e o ta-
belamento com base nos preços
rie custo calculados pelo* Depar-
tamento de Planejamento e Pre-
ços, passando a média para 6,50.

FALTOU "QUORUM"
Posta em vr.lação a primeira

proposta, três conselheiros mani-
festaram-so contrariamente, os
srs. Romero Estelita, Plínio* Au-
rélio e Euclides Pires. Colocada a
votos, a seguir, a sugestão do au-
mento da média para 6,50, verifi-
cou-se a mesma contagem com os
votos contrárirfe dos mesmos con-
selheiros. Quando se discutia a
última proposta, a da liberação
com teto de 12 cruzeiros para o
conjunto média-pão com mantei-
ga, verificou-se ligeira exaltação
de ânimos entre os srs. Romero
Estelita e Nilo Sevalho. Perce-
bendo que a votação seguiria, pro-
vãmente, o curso das anteriores,
resultanto, portanto, inoperante,

10 milhões para
ampliação do
Liceu de Campos
Pelo governador do Estado do

Rio, foi sancionada lei da Assem-
bléia Legislativa concedendo ver-
ba de 10 milhões de cruzeiros
para ampliação das instalações
rio Liceu de Humanidades de
Campos, tradicional estabeleci-
mento de ensino.

CPOR convoca
para domingo:
matrículas
Alunos que devem etetuar suas ma-

triculas aindn este ano. estão sendo
convocados pelo cel. Álvaro Alves
dos Santos, comandante do CPOR. Os
interessados devcrSo comparecer ao
quartel daquele Centro de Prepara-
ç.o, domingo às 8,30 horas.

o sr. Guilherme Romano aprovei';
tou a oportunidade para levanta:!
a sessão, convocando outra parai
amanhã às 16 horas.

ARROZ
Como convidados espe.~i_is, as-

sistiram a reunião o sr. Siegfriec!
Heuser secretário de Finanças d(|
governo do Rio Grande do Sul,
e assessores, que vieram ao Rid
solicitar à COFAP a liberação d<:
preço dos tipo. de arroz produzi*!
dos naquele Estado — ,japonc9|
blue rose e agulha — que atual*}
mente encontram-se subordinado*!
ao regime de tabelamenlo direto»

DR. COSTA JÚNIOR
CLINICA DE TUMORES

CANCER.OLOGIA - RADIOTERAPIA
Rim México 98, 4o — Tel. 22-1587
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t Colagogo de escofí
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% Regotariza o intestino ;

Neste Nata!
UM BOM PERU!

Sim, uma homenagem va-
liosa para sua esposa que
adora um lar feliz na CEIA
DE NATAL.
Distribua alegria nestes dias
de festas; em casa ao seu me-
lhor amigo, à professora de
seus filho, presenteie com «.m

peru, cabrito, leilão, etc.

Faça suas reservas no
"0 REI DOS CABRITOS"

Rua Riachuelo, 180
Tel. 32-3800

Filiai n.° I, Rua V. Pirajó 490
Tel. 27-7875

Filial n.° 2 — Rua Xavier da
Silveira n. 50-B. Tel. 27-1487
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Brasil terá consulado
em Mônaco e talvez
compre casa <le Anehicta

Viajando pelo "São Roque", regressou ao Rio o mi-
nistio aposentado Aloísio dc Magalhães, que, em caráter
de observador, acaba de visitar o Princlpado de Mônaco,
onde 0 governo brasileiro fundará um consulado em breve.

f) ministro Magalhães acredi-
ta que as relações n serem Ini-
ciadas entre ns dois países re-
«ullarSo proveitosas pura ambas
PS parles. Cumpro salientar que
Mônaco é dotado dc» autonomia
política o fiscal, o quo está eon-
trlbulndo paia que uma séria de
sociedades anônimas estrangeiras
pára lá se transfiram, atraídas
pela isenção do pagamento cie
certos impostos, comumente co-
brados na Europa e no resto co
inundo. Várias Companhias de
navegação já se encontram lá
instaladas.

ENTREPOSTO DE CAffÉ
Salientou <> ministro Maga-

liiães que o esforço que .. Bra-
iii deverá realizar em Mônaco Pa
poderá encamlnhar-sc para a t
criação de um depósito ou cn

tu, pois esses turistas gostam
multo de carregar souvenirs,

Do novo em São Paulo, pre-
tende Bruno Glorgl Incentivar
uma campanha para a aquisição
da casa onde nasceu Ancnleta, o
que serj uma mediria mui.o
simpática para o Brasil, porque
o |i..\.i de La Laguna considera
o catequlsta um ídolo e aplaude
qualquer gesto destinado n revê-
rcnciar-lho a memória,

OUTHOS PASSAGEIROS
A sra. Vitória Rojas de Prllo-

Ineanu, casada com o industria'.
Eduardo Prllogeanu, filha do sr.

!(.'"sas Rojas, embaixador da
Espanha no Brasil, chegou pelo
mesmo navio. Veio visitar o

- Também viajam pelo "San
oque" as princesa.. Margarida
Imaculada de Bourbon, que jIreposto de café, que abastecerá,

os mercados do Mediterrâneo, a P<™ normalmente seis meses
exemplo dos já existentes êm "°- Bla.í * e SC1S«- nn H1*''"*,*1:
Trlesíe. Comentou o ministro Ni"* q\»scram tirar fotografia
que ainda são poucos os brasi- j
leiros que vão n Mônaco. Nn
entanto; a cidade é muito visita
0 . pelos turistas americanos.
HOMENAGEM A ANCHIETAl

No mesmo navio retornou ao ]
Brasil o escultor Bruno Giorgi.j
Esteve cm Tcnerife. onde assis-
í'u á Inauguração do monumen-
to a Anehicta, que esculpiu. A
obra foi colocada rm La Lagu-1
na, antiga Capital da ilha, onde!
nasceu o padre .To;»j de Anchie- |
ta. O monumento foi encomen-
da de um grupo de intelectuais :
brasileiros.

Informou-nos mais o escultor ,
Bruno Giorgi que soube, cm'
fi nte não oficial, que o embai-

nem falar á imprensa carioca. I
Em viagem, segundo relato de
passageiros, não admitiram con-
vivência com qualquer patrício
&U estrangeiros.

Dia 20 a festa
de Nalal
dos jornalistas
Jornalistas e suas famílias se rc

unirão cm resta de Natal no próxl-
mo dia 20, iis 14 horns, no Clube
Municipal, Kua Haddock Lobo 387,
A confraternização dns profissionais
da imprensa carioca já é tradicio-

:.• dor brasileiro na Espanha estálnal nessa ocasião. Seus filhos ga-i
interessado, por ordem do Boa- nharão refrigerantes, doces e brin-
Sil, em adquirir a casa onde lias-1quedos, durante o espetáculo teatral
ceu José de Anchicla e, eni tem- programado, Também haverá pré-
po oportuno, transformá-la em mios. Para se habilitar a eles, os,
museu. Mas, por enquanto, o jornalistas devem inscrever seus fi-
prédio só dá dor He cabeça à lhos, desde já. na sede do Sindicato1
Eiia dona que, quando tia visita dos Jornalistas Profissionais do Kio
de brasileiros, tem do ficar ale'-'de Janeiro,
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Iniciam-se hoje no Rio
as comemorações
da "Semana da Marinha

IniçÍando-«e hoje os festejos da "Semana dn Marinha",
ns 8 horns junto n estátua do almirante Tamandaré, cm
Botafogo, a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros .Nn-
vais executará alvornda.

I

Em legulda, o comandante do Prl- \ Franclico da Clama filho tatitlnri.o
nomni homens do mar.

Brasil: prêmio de viagem
de jornaleiros americanos
que chegam hoje ao Kio

Chogam hoje ao Rio os jovens jornaloirns americanos
vencedores do prêmio "Umn viagem ao Brasil", oferecido
pela revista "Family Weckley". São dez rapazes do vários

que vêm com três acompanhantes,
Quin/.eiialnienle nosso pais sren visi-
jornaleiros dos Estados Unidos, até

incho OlMnto Naval, almirante Luli
Teixeira Martin!, depositará un...

palma rir flôrei junto A ejlálui
neprcíenlncSo de Oflclail do» vaitoi no Jardim Zoológica e

, . ,„ parque de dlveriõei d» Quinta
navios e unidades ratarão presentei
ao alo.

HOMENAGEM DA 1MPIIENSA

No Imi Ann das 14 As IR horas vrr.i
proporcionada aos Illlins de mllllaro
e iervldorei civis d.i Marinha visita

Zoolóslco e niilirs.Ao do
(ln

Boa Vista. K A n.ille, no Jardiin do
Mcier, n banda dr maricá da Eiçoln
Nnvnl fnA uma retreta enlre 20 e
21,.10 linrat.

PROQRAMA PAHA AMANHA

Estados americanos,
uni deles intérprete,
tado por grupos dc
maio de 1901.

Os preildentei da Aisoclatfio Bra
illalra de Imprensa, do Sindicato dos'
Jornillltaj Profllllonala dn Rio e ria; Do programa para amanhA eons;.i
AnoclaçAo Brnsiiei»-.! de Rádio ores-As fi h, embarqua mim contratorpo
taiAo lambém homenagoni A Marlnhn, dèlro dc uma delegaçAo da Associa
deposllando palmns de ll.Sres Junlo A|ç,r.o dos ProlessArcs dos cstabrlcei-jJOVCIls .ionialeiros escreverão
esiAiua do seu patrona. Eitarffo pre- menloi mllltarei d.. Braill, n fim de portagens e artigos sobre
sentes os Jorn.ilislas eredenei:ido<.ívisita-.- as instalações do Colégio Na-|gem para a revi.s'.,. promotora cio

ONDE IR AO

A preferência dos jornaleiros
manifestou-se por visitas a São
Paulo, Rio Grande do Sul c Rio.
Constam d'> programa visitas ao
Pão de Açúcar, Paquetá. Corco-
vado e outros pontos pitorescos
do Kio, Km São Paulo, o Insti-
luto Brasileiro do Café propor-
clonará nos jovens uma excur-
são a unia fazenda de café, onde
passarão o dln. Brasília também
esta no programa rios visitantes.

De volta aos Estados Unidos, os
re-

i via-

NA:
.losé, :;s

HOJE. DIA 7 AS 17 HORAS
LIVRARIA SAO JOSÉ — Rua São

Tardo de autógrafos de:
Escritores Brasileiros Contemporâneos

.'.'.-de RENARD PERÉZ
Um lançamento da:

EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA S. A.
71374

Mclchlor
Podido de órfão

agòs vão amanhã ao MAM
para distribuir prêmios
aos pequenos artistas

Alunos dos cursos mantidos pelo Museu de Arte
Moderna receberão amanhã, às 18 horas, a visita dos Reis
Magos. Durante a festa natalina haverá uma exposição
de trabalhos dos pequenos artistas do MAM, com entrega
de prêmios aos que mais se distinguiram.

OUTRAS VISITAS

Desde já, reserve grátis o seu hotel em qualquer das

ESTAÇÕES DE ÁGUAS E VERANEIO

SX(jA-SEU AMIGO AGENTE DE VIAGENS
RUAS. JOSÉ, 90-GRS.710 810.TElS., 52-2526.52-3022 «52-2811 -RIO

FILIAIS s SÃO PAUIO • BUENOS AIRES

As próximas visitas dos Ma-
gos estão programadas para sá-
bacio, à Escola Edmundo Bitten-
court (Grupo Residencial de
Pedregulho) e ao Orfanato de
N.S. 'das Dores, da Policia Mi-
litar (Olaria). No dia 17, o
Lar do Exercito ria Salvação
(Méier); rlia '.M, o Asilo da Mi-
sericórdia e Associação dá Pro-
vidência dos Desamparados (Bo-
taípgo); c, dia 31, o Lar-Escola
S. Francisco de Paula (Vila
Isabel).

As agremiações interessadas
em receber a visita dos Magos
— promoção do Correio dn Ma-
nhã desde lllõfi — poderão tele-
tonar para 5'_-6156.

ÓRFÃS DA P.M.
O asilo mantido pela Policia

Militar (Orfanato N. S. das
Dôrcs). ã Rua Paranapanema,
7C9. em Olaria, está esperando
a visita rios Magos, sábado, às

10 horas. Trinta órfãs clc so!-
ri„dos da Corporação receberão
os três personagens bíblicos,
para receber presentes.

A instituição foi fundaria a 25'le janeiro de 1951, no governo
Dutra, quando era comandante
cos "Cosmc-c-Damiâo" o gen.
Rafael Danlon Teixeira.

A manutenção do orfanato é
feita pela Irmandade de N.S.
das Dores, que recebe as con-
Iribuições rios oficiais e soldados
ria Corporação, mediante des-
cento de pequena importância
.ni seus saldos.

ABI envia
íneiisagein aos
homens do niài

AGSnsNOVOS horanosj
com osj^____—-^

V /VOE PELO T"^
,j-4//f\ /* 

SUPER*

_$_R® /(Hi lkI!íP.!P

para NOVA YORK
Viaje confortàvelmente pelo jato mais veloz do
mundo — muita potência em reservai Você co-
nhecerá a nfamada hospitalidade da BRANIFF
oo deleitar-se a bordo com o supremo luxo do
"Gold Service". Soberbas Iguarias, requintadamen-
te preparadas e servidas... as especiais atenções
que tornam o serviço da BRANIFF tão superior!
BRANIFF destaca-se pelo serviço I

Nas duas classes: de Luxo e Turista!

VOE PELO MELHOR... E MAIS VELOZ

BRANIFF AIRWAYS

* O diferente e superior
Boeing 707-227
da Braniíf

37-8116 \#Vy^\

nBM^KMMH_ .i_>u_.. .fc^,._iwjLi*iíi».l.l..*.*i->,.^'«à»''AV^

No Rio: Tel.: 32-2255-Em Paulo: Tel

Ao ensejo rias comemorações
da "Semana da Marinha", o
presidente da Associação Bra-
sileira dc Imprensa enviou ao
titular ria Armada, almte. Ma-
loso Maia, a seguinte mensa-
gem: "Mais uma vez a Asso-
ciação Brasileira rie Imprensa
vem cohgratular-se com as ai-
tas autoridades ria Marinha o
seus comandados pela semana
dedicaria a honrar os feitos cia
nossa Armaria. E é com par-
ticular satisfação que assim o
faz. A nossa Marinha tem
uma tradição cie dignidade, de
bravura e dc patriotismo que
a tornam um dos mais altos
patrimônios da nossa gente.
Sua história é uma lição con-
tinua dc como bem servir ao
Brasil. Desde o mais obscuro
marinheiro aos grandes nomes
de comando, o nosso passado
histórico está cheio rie figu-
vas magníficas da nossa Ar-
mada. que são um motivo de
orgulho para o nosso povo.
Desde Marcilio Dias e Taman-
daré e Barroso, dos bravos de
Riachuelo e Humaitá aos com-
batentes heróicos das duas úu-
Umas guerras, a nossa Ma-
rinha tem no seu ativo toda
uma galeria clc homens èxcep-
tionais, que souberam lutar
como leões pela defesa da Pá-
tria. Mas a Marinha cio Brasil-
é grande também na Paz. Seu
papel cie sentinela avançada
ria democracia c de defensora
da integridade nacional tem
sido, no decorrer do tempo, de
tanta significação histórica
quanto os seus mais heróicos
leitos na hora ria luta contra
os inimigos exteros. É por-
tanto, senhor ministro, a uma
rias forças vivas da naciona-
lidade, grande na paz c na
guerra, que a ABI saúda, nes-
te momento, na pessoa de v.
exa. e de seus leais comanda-
dos, os marinheiros e oficiais
cio Brasil".

Prol'. Radot
fêz palestra
sobre De Gaulle
No auditório ria Maison dc

France. o prof. Pastem- Valéiy
Radot falou, ontem, sobre Char-
les De Gaulle, acentuando sua
atuação na vida militar, política
e administrativa da França.

O prof. Radot permanecerá ai-
guns dias nesta cidade, promo-
vendo outras palestras.

Engenheiros

Junlo ao comando (lii Primeiro Dis-
trito Naval.

As 9,30 lioras. no SBgUilO do antlRO
edifício do Minlitério da Marinhai
será colocada uma palma de times
pelo comandante do Primeiro Distrito
Naval Junlo ao busro dc Tamandaré,

SESSÃO SOLENE

Hoje, ás 20 horas, na sedo da Ae-
sociaçAo dos Talfeiros da Armada.
KcrA iT.ili_.ada uma sessão solene,
com Inauguração do retrato do pa-
trono da Marinha. seRuida de <-n-
trega de títulos honorários r coquetel,

FLORES AO MAR

Flores serão lançadas pela manhã
..o mar. pelo contrntorpedelros "Be-
berlbe", em frente A praia dc Copa-
cabana, em homenagens ao.s mortos
rias Marinhas dc Guerra c Mercante
no cumprimento do dever.

— Até ás 9.45 horas, no palio do
Ministério, sérSo recebidas flores para
o lançamento,

Momentos antes d.n desatracaçSo do
navio, o jornalista ÁUStiegésilo de
Atalcle, presidente da Academia Bra-
sileira rie Letras, fará uma saudação
alusiva. Logo após, será ouvido o to-
que de silêncio e se dará a partida j
do navio. As 10.2.) h se dará a riesa-i
tracaçüo, na doca do Lóide Brasileiro,
das embarcações que transportarão rs!
fan.ili.is dos vitimados no mar. repre-1
senlações civis e militares, delega-
cões dc colégios e escoteiros do mar.
Será escoltado o eontratorpede.ro I
"Bcheribe" por embarcações d.i Mari-j
nha. de colônias de pesca, do Ser-:
viço rie Salvamento do Estado e d».s
Iates Clubes.

NAVIOS A VISITAÇÃO

Os contratorpedelros --P;«.á" e "Pa-J
aíha", c o submarino "Humaitá", ai

partir de hoje e nn horário das 14 j
às IR horas estarão franqueados a
visitação pública, nó cais da Praça
Maná. i

OUTRAS HOMENAGENS

Será realizada ás 12 horas uma
rciinião-almóço do Rotary Clube da
Tijuca, no Tijuca Tênis Clube, em
homenagem á Semana ria Marinha. |
Falará em nome da Marinha, o co-
mandante Eduardo Júlio de Sab-ii
Bandeira de Melo.

Às 20.45 e 22 horas, nas Rádios R<--
quetle Pinto e Mct-opolitana, a pro-,
fcssôra Lsudimia Trota e o proíessor|

vai. em Angra dos lieis: B..10 ás 11,30, COnClirSO.
passeio pela bala de Guanabara, cm
aviso do Arsenal, para lilhos dc ninri-
limos, pescadores c scrvldoies d"
Serviço dr Salvamento do Estado aa
Guanabara; 12 li, reunlflo-almôço no
Itola.y Clube de São Cristóvão, noi
restaurante ri.. Galeto, cm honicna-l
gem As Marinhas dc Guerra e Mor-
canlc. Falava o comandante Evaldo
Nabuco de Araújo Sá Ilegn; 14 h, vi-
sitaçàn pública aos navios da Esqua-
dra atracados an cais ria Praça Maná.!
14 h, espetáculo dc variedades no
H.C.M.; 16.30, programa do estudan-
te na RAdlo Nacional; 2o ás 21.30,
retreta pela banda do C.F.N., no
Grajaú: 20.30 h. reunláo-jantar d»
Llons Clube de Botafogo na Casa da|
Suíça, em homenagem às Marinhas
rie Guerra e Mercante, Falará o ai*
mira.ile Hélio C.arntc'.- Sampaio; 20 4,",
h, palestra na Rádio RoqucUc Plnl
pelo professor Alt.initrando Rod".
gues (lc Almeida.

OS PREMIADOS

São os seguintes os jornnlel.os
premiados; — Lawronco Moss,
do Tcxns, de 14 anos; — John
Slngletnry, da Colorado, de lfi
ano.*; — Robert A. Bnrrlngci*
Jr., rie Nova York, do IH anos;
— Wllllam Kemp, do Alabama,
de 17 anos; — Lloyd Wllholt, da
Califórnia, de 12 anos e David
Paczkowskl, rie Minesota, rie 13
anos.

Os acompanhantes rios joma-
leiros sâo Molvln Carllslc, Wil-
liam Barnwell e Arthur Golden»
berg.

"Gamiuidongo9' de colete
almoçou ontem com "Misses"

para ser Papai Noel a 23
"CanuiiuloiiRo", escolhido paia Papai Noel dos estu-

dantes, cariocas, almoçou onlem no Calabouço, em com-
panhia das "Misses" Universitárias, dos representantes da
UNE e UME e dos freqüentadores daquele restaurante
central. A presença do popular tipo da cidade foi moti-
vada pela programação que a União Metropolitana de
Estudantes está organizando, para festejar o Natal.

BOSSA NOVA

Sempre afirmando
jiinos. "Camundongo" que tém 107

foi a atração

I
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"GAMÜNDONGO"
Noel dos estudantes

[principal, din ante o almoço de on-
tem, no restaurante do Calabouço.
Vestindo terno completo, inclusive
colete, 'Camundongo" atendeu a
lôdas as sugestões e IntcIrou-se do
seu papel no desfile do dia 2.'!, pe-
Ias ruas (In cidade, cm COnVpailhia
das "Misses" Universitárias.

GRATIDÃO

Falando ã reportagem, mostrou-
se agradecido pelas gentilezas que
tém dispensado cs estudantes cario-
eas, agora escollicndo-n para ser
o seu Tapai .Noel.

— Meu ("atro eslá quebrado, A
vitrola, que dava música, em troca
dc algum dinheiro, tamhém não
funciona. A rapaziada jã prometeu
que mandara fazer os consertos, e
qualquer din destes vocês veráo éste
velho rodando pelas ruas do RIo«
novamente — acrescentou "Cnniun-
dongo".

NATAL POS ESTUDANTES

Diversas festividades marcarão,
dia 23, o Nalal dos Estudantes, pro-
movido peln União Metropolitana
dns Estudantes, D, Helder Câmara,
oficiará missn campal, abrindo as
celebrações. Logo depois, lideres cs-
tudnntis comparecerão ao Instituto
Benjamin Constant. pnrn a cerimó-
nia da doação de olhos.

Encerrando o programa natalino,
haverá umn passeata pelas princi-
pais ruas dn cidade, eom n presen-
ça das "Misses" Universitárias, e«
encerrando o cortejo, "Camundon-
go". cm trajos característicos, vi-
vendo o "Papal Noel dos Estudan-
tes".

come moram
Julrileu
Os engenheiros da turma de

1193S. mandam rezar hoje às 9

j horas, na Igreja de São Fran-
circo de Fauia, missa em sufrágio

' 
da alma de professores e colegas,

; cujos túmulos serão visitados em
iseguida.

Às 19 horas haverá jantar, ex-
! tra-programs, no restaurante do
Clube de Engenharia (22.° andar).

^f^GORA TAMBÉM NO BRASIL^^fjJ

¦ «Bi TV-TÜPi - COMIIL 6 flfi^P 1

IM \ • II FRIOS/"^ _^ _JÇ__». -:B'''Y m. liC /#-__ _FB H >_fò yGmlm. ¦¦ ¦ «g :m^mm

----- ,ettm*i^jM&*<e*â*r



CORREIO DA MANHA, Quarta-Feim, 7 de Deiembro He 1900 1.° (liulrrn*

O Tempo
PMCVISÔKS VAI.IDA.s PAJtA HOJE

KI.O-
decli-RIO DE JANEIRO NITERÓI • S. PAUI.O — CURITIBA

RIAN6POUI - VITORIA — T*mpo InaUv-l. Temperatura 11-,-lro (l*cl
nln dr atirai• ftaru*. Máxima: 31.3 Serviço Cl. Kxrrrltn Mínima; 20.1

P. (limo Taquara. PORTO ALEGRE Tempo bom. Temperatura eslá-
V«l, Vento» varlâvtll finco». IIKI.O HORIZONTE - IWASILIA lOISTIU-
TO FEDERAI. - Tempo ln«l»i*l. Chuva nn priindo. Trnvoada k lanlr.
Trmpriatuia rm rlevaçtn. Vento» do quadrantr noilr fiam». CHIARA' -
Tempo hnin. 'Irniprialurn r«t»vrl. Vrnto» variáveis fraco». SALVADOR

ARACAJU MACEIÓ' RECIFK • JOAO PESSOA - NATAI
Tempo bom, Trinpeiatiii a ratátrl. Vrnto» dr aiiralr fiaro». ESTADO
1)0 HIO (IIIANDO DO SUL Tempo hum. Temperatura MU Vil. Vrntn»
variável» fraco». ESTADOS DO PARANÁ' — S. PAULO — SANTA CA-
TAI1INA RIO DK JANEIRO - GUANABARA - ESPIRITO SANTO —
Trmpn Instável. Tampei atura rm ligeiro drcliiilo. Vrnto» dr «uertr fia-
rntt. ESTADO DE MATO GROSSO - Trmpn hnm. Temperatura estável.
Vrnlns variável» fraco». ESTADO DE GOIÁS — Tempn Instável. Chll-
va no prrlnilo Irnvnad* á tarde. Temperatura rm elevação. Vrnto» do
miarirante nnrtr fraco». ESTADOS DA BAHIA SERGIPE ALAGOAS

PERNAMBUCO - PARAIHA RIO GRANDE DO NORTE Trmpn
hnm. Trmprratur» rslávrl. Vrnto» rir sur«te fraco». COSTA NORTE —
Trmpo nublado. Visibilidade bo». Vrnto» dr «urslr fraco». Mar, lljtrlia-
mrntr saltado. COSTA LESTE • Trmpn nublado. Visibilidade bo». Vrn-
ln» dr nordrstr fraco». Mar ll-rlr-mrnle a-llarin. COSTA SUL -- Tem-
pn nuliladn. Visibilidade bna. Vrntn» rie »ur»tr friuo*. Mar, llt;-lr*mAnl-
afttado,

CORREIO DOS ESTADOS
ELEIÇÕES NA ACADEMIA MARANHENSE I>K LE-

TRÁS — SAO LUÍS, 27 — A Academia Maranhense de
Letras nenbn dr eleger, por unanimidade, no primeiro es-
iriitinio, pnra ocupar n Cadeira n.° 6, cujo patrono é
Frederico José Correln, o escritor e jornalista Reis Per-
dl-; ão

Áulico critico teatral no Rio de Janeiro e em Sàn
Pnulo, Reis Perdigão é nwlor dos livros "Da Fornalha de
Nabucodpnosor", o "Socialismo Rosco do Major" e "Ks-

trêla da Esperança", este último uma coleção de poeme-
tos elo Natal. Ncstn Capital fundou e dirigiu o "Diário da
Tarde", jornal de combate e de ação política que, durante

HIO GRANDE IH) SUL 3
FUNCIONÁRIOS M U N I C I-lgadas so Paléclf PlraUnl des-

PAIS NAO RECEBEM VENCI- mentirem as notfWu* dc t|U-* ha-
MENTOS: GREVE EM PERS- voria demissão pm mu» de fun-
PECTIVA -- PORTO ALEGRE, IdonArloi contrattritlos do Estado,
6 —• Funcionários dn Prefeitura Segundo esta tons, nada foi ço-
desta cidade esiíio descontentei.[Kitado ainda a òsh* respeito, ofi-
pois ainda nfio receberam seus.cialmontc. Nenhutia providência
vencimentos rio més de setembro. IP"1'» ¦», «•ffUvat-Ao'dessa mrdid.i

Diante desta situação, o* fun- ;er,5 ,1t0 detcrmlbnda pelo che-
iclonários municipais estão .se ife **° ****ec.uHVtM
unindo, para deflagrar uma gre-J empréstimo K)E S BI-
ve ainda éste mês. LHÕES -- Porto Alegre, 6 —

Os grüpós rie comando, que ar- Iníorma-ie oue somente no fi
..»_ ^ .. . l/It- nfnconln (Ai*,-mt-i i*í*»t rtrn**** r*i

anos agitou a opinião pública maranhense. Reis Perdigão Hcújarn o movimento- páredísU' ÍVpr«",ni? TS^t^S^W
foi eleito „a vag. do grande jornalista Luso Torres, re- fe*^
i-.-iitrinriiip desanarerido. — (Do correspondente). „.?„.. i*a-i-.wi«.i ,- i fontes licnnas no governo, ocentemente

PÁGAMEN1
TRITÍCOLA

; POLIS, 6 —

ESCÂNDALO DO FEIJÃO

Seqüestro dos bens de Mindelo e outros
Processo não demora a chegar à Justiça

desaparerido. — (Do correspondente)

SANTA CATARINA
DA SAFRA ta Capital, a Comissão Estadual

KLORIANó-!rie Levantamento e Fiscalização
Foi Instalada nes- da safra trltlçola de 1960-61. Ca- ™lQc. 'contratados

be a esia Comissão efetuar, atra- "AlBmetfr 
íSiSuri«lv-í5

vés do Banco do Brasil, o paga- 
M'1' ' '' '""'" ''

mento da produção do tripo.
(Asp.).

PASSAGENS GRATUITAS
PARA EX-COMBATENTES —
FLORIANÓPOLIS, 6 — A Asso-
rincão dos Ex-Combatentes do
Brasil comunica quo os ex-prá-

lEstndo recobra um empréstimosados, até o Natnl. Caso contra
rio, recorrerão ã medida extre-t, ..,,,, ,,mn a fim, de garantirem seus di- f«ji^&a; de ^im blíhRo 

"Si

NAO HAVERÁ DEMISSÃO ^CbCU 
Cm nRÒfl° d° * COrren,C

EM MASSA DE FUNCIONA-1 VERANEIO NAS PRAIAS
Porto 00 ATLÂNTICO -- Porto Alo-
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Fontes li-i Rie. 6 — O Serviço Estadual de

Dr MAURÍCIO CAMINHA DE LACERDA

turismo fixou o período rie ve-
CEARA Irancio nns praias do Atlântico, no

PAGAMENTO DOS PREJU1- ^,ario' 
de 17 do corrente a 19

^S^FO^aS^IÍ^T0 % *™T
a„ f.M ¦¦-£<¦ n-i - Ubia reunião com os proprietários- Anuncia-se que o sr. .ÇelsoJdos ho(élg das ^i&sss praiasFurtado, superintendente ria (lo Atlântico a fim do resolver

cinhas rieste Estado que deseja- SUDENE, está disposto a Iniciar problemas qúe se apresentam to-
rem participar rias homenagens o pasamento das indenizações Mos os mios ho período de vera-
póstumas marcadas para o riin nos agricultores, Industriais e nelo
17, no Rio de Janeiro, terão pas- proprietários que sofreram pre- Visando ampliar pc-
sagCns aéreas c alojamentos gra- Juízos com as inundações do Orósjrlodo rie veraneio, os pro-
luitos (Asp.).

MINAS GERAIS
A CONSTRUÇÃO DO OLEO . .,,.,,..,

DUTO E DA REFINARIA — BeJ •' °_R N A L
lo Horizonte. 6 — Os represen-|tORTALHÍA

no Vale Jaguarlbano.
êssc pagamento (20S milhões)

seria uuciado amanhã, dia 7.
(Asp.)

FORTALEZA,

Pos-o hoje divulgar, cm prl- "duas firmas conhecidas co- dalos no SAPS junto com
meira Tmãó; as conclusões da to- mo inidòncas: a SOGEMA. Biiescu, o dono da SOGEMA .
missão do'inquérito sóbre o es- no Brasil, que já havia cau-j :B..M',n'
cándalo rio feijão Importado, fá- sacio prejuízo ao Instituto rio Ar-i i-KULtSM'
i».í roz o tinha sido desclassificada!

— O prejuízo causado ao da concorrência do trigo com o! Sugere enfim a comissão a v 
Tesouro Nacional pela negociata conhecimento dn coronel Mindel- instauração de competente acãollanlos ^as classes produtoras do'-"1 — -***• semelhança do que ocor-
íoi rie .157 mil dólares em nume- lo, e a Aiiassoe /nternatíonal Cor- penal (prpcesso-crlmej e a de- Kstado estiveram reunidos na re pom outras cidades brasilei-
ros redondos e náo de 16(1 mil poratiou, a respeito da qual o missão dos acusados que ocupem)assembléia Legislativa, com a ras, Fortaleza deverá possuir um
dólares como anteriormente su- nosso embaixador nos EEUU ha- cargos d0 confiança, alem do Comissão de Construção do oleo- jornal luminoso.
pusera a comissão de inquérito, via informado serem as mais seqüestro imediato dos bens de duto daquela essa e também eom7 A Inauguração deste aconteci,-

2  A diferença pata mais sombrias as Informações colhidas, Iodos eles. |0 dr. Newton de Paiva Ferreira.:mento riar-se-á ainda este ano,
nesses dólareS decorre ao falo de, o que se confirmou pelas refe- Conseguimos apurar, que o
na primeira fase do inquérito, rências bancárias obtidas peln processo será remetido, nas pró-
"somente ter sido possível apu- Carteira de Câmbio". Ainda ou-lximás horas, pelo Ministério da
rar a diferença entre o preço de tra informação: "O coronel Min-. Justiça ao consultor-geral da Re-
cotação do feiião nos Estados dello fêz questão de operar comi pública, com recomendação rie
Unidos e o preço faturado, Na essas firmas porque foram essas i urgência na tramitação, deven-
segunda fase, coòi o fornecimen- as (a èle) apresentadas por Pc-ido aquela autoridade encaminha-
to de dados pelo governo norte- trescu, que estava envolvido emjlo, sem entrar na apreciação do
americano, comprovou-se que inquérito nn própria COFAP ei mérito, ao procurador-geral da
segunda partida do feijão (lodo tinha sido mencionado em escân-1Justiça do Estado da Guanabara-
podre) fora adquirida por preço

prietários rio hotéis. atendeu
do sugestão do SF.TUR, rieci-
diram conceder desconto dc 20
por cento n torios os veranistas,

LUMINOSO EM que ficarem nos hotéis no mínimo

EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS CEGOS —
Convênio foi assinado entre a Campanha Nacional do
Educação dos Cegos, do Ministério da Educação e Cul*
tura, e o governo do Estado de Sergipe, com a final]*
dade de possibilitar recursos para a construção, em Ara*
caju, de um moderno centro destinado à educação o
reabilitação dos cegos e ambliopes de todo o nordeste
brasileiro. O governador Luis Garcia representou o seu
Estado, na assinatura do convênio, tendo a Campanha
Nacional de Educação dos Cegos sido representada pelo
seu diretor-executivo, sr. Wilson Barcelos da Gama Cer*
queira. Na foto, um flagrante da assinatura, quando o
governador do Estado do Sergipe assinava o documen*
to, na presença de funcionãrios do Ministério da Edu*
cação e Cultura.

presidente daquela Comissão.' ino período das festas
este

natalinas.

NO MUNDO POLÍTICO
(Conclmiu dx última pA-ina)

st cond-mnrio df ocArdo com a"orietifarno pnrtirtririn". Hojltliífir o
odinl presidente d« CAmara, nas

abaixo da colação e que o grupo
interessado náo se contentou em
ganhar apenas a diferença de
preço inicial; — quis o máximo.

8 — Trecho de relatório fina''.
"Os indiciados Frederico Mindel-
lo '!>•? Fi",0> 

?c°,'S.es TP^S bléia* Legislativas ordinárias.
Micéa Buescu, Antônio LomeUno po[. ^ Conslil • 

â d
Lua, jose .loaquim_.de 01ueua,:rá se|. nfl definição dássica e

. ., i tradicional, náo desmentida alé,i(.,u.<i.ii»,|hoje( um docuipento qUe cxpi.i.
ma nesta hora, os anseios e as

Themísticles: cessou ...

atual* circunstância*, poderia ser um
"erro tático" de itnprecisivei." con-
St-Xilências, que não estaria tio.i pin-
nos do rsn.

CRISE SUPERADA

A bancada udenista acabou por
superar, nos seus estilos cias-
leos, oiais um "esboço*' rie criseIberto Dariího

cinco dias, nos períodos rie 17 a
31 de dezembro e 1 a 19 rie mar-
ço-

Amanhã será realizada uma
Ireunião, no SETUR, entre enti-
|dades das praias e a imprensa.
para organizar o programa rie
festividades durante o período de
veraneio',

PRESÉPIO VIVO — Pôrtol
Alepre, 6—0 Serviço Estadual
de Turismo, no corrente ano,
apresentará novamente um pre-
sépio vivo. no salão rie exposi-!
ções do SETUR ("Mata-Dor-
ráo").

O Presépio Vivo, que no ano
passado foi visitado por milha- i
res de pessoas, será aberto á vi-

isitacão pública a partir do dia|
112 do corrente. O presépio vj-
vo é uma realização e concepção

ido artista decorador Carlos Al-

RESENHA PAULISTA
(Sucursal)

(Conclusão Ua última páf-lna,) tequívocos que foram esclarecidos Içáo. sob todas as suas formas em suas fileiras, com a designa TENDE A ALASTRAR-SE A

Duarte, em conluio nes.v.an.m, hoj documento
mediante vários artifícios, em,ma ncs(a ho] 

•

proveito do grupo, a importância ãspbàções do „..w,
de USS 183.379,31, pertencentes 

',.al « "^ 
£

no Tesouro Nacional, em razão ira ()S governos qdos cargos que ocupavam: o pu- . .
meiro , o terceiro, o quarto e 0
quinto na COFAP, o segundo na
CACEX, causando ao Tesouro Na-
cional, alem desse .prejuízo, mais: Mais ai|i;inte. declarou o ora

m instrumento
ue se devem

suceder na vidn deste Estado.

LIMITAÇÕES

nesses quinze anos de vida cons- ; caraterísticas do sübdèsehvolvi- çào do deputado Ferio Cosia para GREV&'DOS AFOGADOSIDO'«PPAB/Crxn nn*; Poní-nv^ in^nto s<!,cial e, político- para umla Ç?!''is*'ao Parlamentar de In- R G; D0 STJL _ pôrt A] cbfcl ARACAü DOS PODftRfcS sistema de valores, medidos em quento, que sc propõe a investi- L _ Q prc,sifjcn(e do Tribunal
,.,,,, ífunção, da capacidade específica!gar "as ameaças convergentes sò-L-e justiça do Estado, respondeuO deputado udenista defendeu'de cada um e ria idoneidade pa-|nre a Petrobrás"

O sr. Ferro Co
e a "bossa nova" de um modo
geral, não gostaram ria designa-
ção do sr. Bilac Pinto para cons-
tituir o novo órgão de InyeslirJãVIrnislnfio^siVVpétiSa.

Finalizando, disse o deputadoj3*K'ao parlamentar. O represen- a prevê dos advogados poderá
Thomistoeles Cavalcanti que- 'ante paraense se considerava estendsr-se á outros municípios.

Assumimos nessa hora a pie-! l"'0^-'*.*10- P°'' 5er ele ,*.' autor do:l?l a irritr.cão dos mesmos an-
nitude do poder Constituinte-, 0:-eQuer.nnento que pedia a cons

n tese de que "a velha fórmula! ra 0 exercício de
. da separação dos podêres ou.'vidáde

povo desta ten-a.-.e, Como pretende a nossa Consti-i

deres, fórmula tão deformada
pela teoria e pela prática já es-
tá sendo objeto de reformula-
ção. Será hoje mais iima técni-
ca de competência e rie podêres,

PLENITUDE DE PODÊRES

,, com veemência ao telegrama dos
qualquer ati-j O sn-Ferro Costa em partícula^ advogados em greve dos muni-

cloios de Uruguainna, Alegrete
São Borja o Itaqui, afirmando
que a Justiç; apresenta rieficiên-

Constituição das
Centrais Elétricas
de Urabupungá

SAO PAULO, (i — Retornaram de Belo Horizonte os

srs. Hélio Bicudo, Diogó Adolgo Gaspar, Nilde Ribeiro

dos Santos, Souza Dias c Hcrbert Mercer, membros da

Comissão Incorporadorn das Centrais Elétricas dc Uru-

bupungá S. A. (CELUSÀ), que se avistaram com os go-

vcrnndorcs dos Estados rio Mato Grosso, Goiás c Minas

Gerais, a fim de trntar dns providências finais parn cons-

'te a morosidade do andamento
l™c r,,-«„nc-nr „ o total ausên-6 especificado, rie USS" 173.700.00.; dor'que°a pòlitica"enT«ta'nto,"emI"ffi processo e divisão de traba-1qíí^sfgníficafrd^o po7eV'dJe'cons-;lilii.i(''ao ã* S«i* i*,,.)^,,, „»,¦-, l-*3.»*- Processos e a

lho ou de especialização técnten, [truir ¦*' nrirmis rm-ri-.mm-t-u.:! 9 •*:*• Ronrion Pacheco, porem,|.cja de .nozes em mais de oO mu-correspondente ao preço pago poi. nossa epoca como elemento oa
A\re de 52.812 sacos de feijão im-: construção Constitucional não se
prestável ao consumo numano, COncebe, não se compreenrie, sem
por eles adquirido a baixo preço | a alla*jse da conjuntura social e
para obterem maior lucro '1<*K»1.! econômica, fatores predominantes
tudo no total de USS 3S7.079,31 . na formulação da estrutura poli-

4 _ Oulro trecho: "Os depol- lica e jUi-iciica, sob pena de trans-
menlos e a acareação proceülüos 'fórrnãr-sé 

a nqrma político cons-
confirmam a prova anterlormen- tifucional em um instrumento es-
te colhida; e os documentos jun-: téril e sem eficácia,
tos ao pmce.^o especialmente a „, bem verdade „0
confirmação rio Bovino dos Es- Constltuciona] é apeHnas „ bilse
tados Unidos dn Am ca sô 0 dp |í(ic 

d) .
inquérito levado .iiefei o naqUee » que (estabelece as
pais, espanam .delta»«??»»« normas fundamentais de ura sis-
quaisquer duvidas oie •ajW 

tema, mas, que não deixa, porexistissem entre os mais cteclidosj . 
dé sèr> 04Jnstrumento auten-

quanto a nao participação,cimU*> (ico dg vjda oliUüa do Es(iVR
nosa de tortos os denunciados an- dentro do t,ual sc devem dcín,h.
teriormente por esta comissão, dc-;a mòsofia dos governos e a po.vendo acentuar-se que Georae 1{tica econ6mica do Estado.

as normas fundamentais1
coberto pela razão política da
preservação da liberdade contra
a tirania de um só poder, do que
um sistema dc pesos e contra
pesos sem significação
concreta. ,..n

Poucas tarefas são na realida-1cj0s"p'odêres è"da Administração
de puramente legislativa ou PU- dó Estado. As leis serão aqui as
ramenle executiva, e. a tecnica que ate hoje regularam a vida
Constitucional. Americana, já des-do antigo Distrito Federal bem'
cobriu podêres qilai,s Ie-/t."íalii)osjt.omo aquelas que regulavam o
e quase judiciais exercidos por | funcionamento rios serviços

da organização política e admi-
nistrativa do novo Estado.

Esgotou-se também, neste mo-
mento, a competência federal

muito|cnl (udo que disser respeito à
organização, ao funcionamento

sócioPetrescu e o seu
Buescu, depois da
deste inquérito, encontram-se
envolvidos em oulra negociam,
agora com o IAPFESP (Instituto
rios Ferroviários e Empregados
em Serviço Público) sobre a ven-
da ric uni edifício em obras à rua
24 de Maio, referente a processo
que (crio o número

órgãos do Poder Executivo.

NORMAS INVIOLÁVEIS

Devem existir também para
administração (o que tem sido
muito esquecido ultimamente)
normais invioláveis e • irreduti-
veis, princípios constitucionais e

transferidos ao Estado pela
União.

O mais será da competência
desta Assembléia e não terá li-
mites outros que nâo aqueles es-
tabelecimentos pela Constituição
Federal, únicos legítimos, únicos
n que devemos obediência, úni-
cos que determinam e limitam a

*«,ÍSmÍ«I No sistema federal, essas dire-111 ¦'1,n"'"'"0' trizes se definem principàlmeh-
te na Constituição nacional, re-7„ .„,, .,,.i,,'t,.;„ „;„ ,„„iom ,¦-.«-„ 
cebendo o Constituinte Estadual ° sevl a b!h'° "f .^ „ ln)!^ men,e a nós cabe,'a ov^ni^ os

ca ferie-!vcr qualquer que seja o inteiès- podères
se a ser atendido

Ilegais que o seu critério pessoal e nossa êbmp.è'têneia.1 A nós e sò

percebendo que o episódio po-
rieria se transformar numa crise,
resolver atender às pretensões da"bossa nova", indicando o próprio
sr. Ferro Costa para a referida
comissão.

A propósito, o deputado João
Agripino, sóbre quem recaía as
iras da "bossa nova", afirmou i\

1 reportagem que não teve nem
linha nada com o assunto. A os-
colha dos componentes ria CPI é.
tarefa especifica do líder ria UDN
e èle, João Agripino, liderava o
bloco oposicionistn".

REMUNERAÇÃO DEMASIADA

O deputado Adauto Cardoso anda
desapontado com a prosperidade eco-
nômica dos deputados. Informou êle
ontem à reportagem, que está até
"encabulado" por lanto dinheiro que
estA recebendo. Na última vez que
íoi ao {Uirhet da Tesouraria da Çâ-
mai-a, recebeu « soma de 200 mil cru-
7.elros. Na sua opinlüo, trato-se de
remuneração demasiada. Em lodo ca-
30, embolsou-os.

entre os interessados"
S — Afirma a comissão

as inspirações dn política ferie- I ver HualW*i *í"c xt:'a " '"—"|podêres do Estado e fixar a com-
ral. para cuidar dos interesses se a ser alenc1lü0- jpetência e os limites da compe-
próprios das áreas politico-nriini-l Só então haverá justiça na.tência desses podères.
nistrativas do respectivo Estado, administração. Só então desapa-j povlco importa que seja uma

: Como é natural, a Constituição Ireccrão os privilegiados. Constituição Estadual'ou uma
._•, dos Kstados-mombros nada pode | Finalmen(e, 0 Poder Judicia- Constituição que chamaríamos

rio esiá a exigir uma reforma em segundo grau aquela que va-
de base. E' felizmente a própria;mos elaborar. Os nossos pode-
justiça que clama por essa trans-;res não são por isso menos so-
formação, desde os seus funcio-Iberanos, porque sáo emanados j"flc;a úe qualquer forma, Frisou qu
nários mais humildes até o seu do povo com mandato expresso tem Uni requerimento, com o nume-
mais alto tribunal. |e emanados da Constituição so- "> necessário de assinaturas para

!, , larl n<-l-> ISJapãn [convocar o Congresso Nacional entre
Teremos redimido muitos er-jDeiana' \°laaa Pela '"""Çao. ]6 

e 3] de dKembl.0, se , matéria
ros se, de hoje em diante, ne- O interstício constitucional, não íôr aprovada até o término des
nhum cargo de justiça fôr doado'entre a instalação da Assembléia
aos apnniguados do poder e que.e a promulgação ria Constituição

e em que o sistema o aproxima-1 inovar nada podc criar que ai.
dampnte o mesmo, isto e, preço ranhe () lpxlo lederai 0 que nSo-u-uiia rio real. para a divisãoh*^ im**ede, porém, de fixar na

Constituição própria a cada Es-clu.e °i tado, medidas julgadas mais., , ¦i'i *.»¦*¦".»¦ uivuiucio iiii;,inni.~ nnn.
coronel Minricllo, depois de, "U-Lacertadas para realizar dentro do
riir o presidente ria líepublica , 'Estado, 

a política econômica, a
deste obtendo automação paraUolftica administrativa,-, a política
a importação rio feijão, desen- social mais adequada às condi-
volveu ainda intensa atividade cges peculiares á cada areai
pessoal, mantendo entendimen-i
tos verbais, ateslados no seu ofi-, INTERESSES REGIONAIS
cio GP-526 de 18 dc agosto de:
IflôO. no memorando sem número
rio sr. Tosta Filho no diretor de

Prosseguindo, disse o sr. The-

PRORROGAÇÃO DA LEI DO
JNQUII.INATO SERA' VOTADA"

BRASÍLIA, 6 |Sucursal) — O depu-
lado AarSo Steinbruch informou lio-
je que o projeto que prorroga a vi-
gência da Lei do Inquilinalo será vo-

nicípios do Estado.
Para oue se tenh,-- idéia de co-

mo funciona a Justiça, basta di-
zer que nesta capital, as audiên-
cias, presentemente, estão sendo
marcada; para abril c maio do
próximo ano.

l'ARA\.í
PINTURA INFANTIL JA-

PONÊSA — CURITIBA, G —
Encontram-se expostos na Bi-
blioteca Pública do Paraná, 42
quadros pintados por crianças
japonesas, rie idade coniprccn-
dida entre 6 e 12 anos.

A mostra é uma iniciativa da
Câmara Júnior desta Capital e
ficará aberta até o dia 10 do
corrente. (Asp.).

MARANHÃO
PRIMEIRA VIAGEM NA BR

— 22 — SÃO LUÍS. 6 — Uma
caravana composta pelos enge-
nheiros Fernando Xavier de
Souza, Hélio Tabosa, procura-
dor do DNER, sr. Erico Bauga-
ritan, o outras pessoas, fêz, a
primeira viagem através da nova
estrada BR-22, que será entregue
ao tréfego no Sul nos primeiros
meses de 19fil. A caravana par-
tiu da cidade de Belém.
(Asp).

sejam premiados os seus velhos J não nos priva desse direito, de
e bons servidores com os cargos;momento que a própria Consti-
e ofícios defjustiça desdobrados tuição Federal nào cuidou de

preciso, porém, nào exagerar oje multiplicados, parn cobrir tó-'preencher esse espaço constitu-

ta sessão legislativa,
Falando sobre a proposição, disse

lainda, que. pessoalmente, acha per

Câmbio, datado de 20 de agosto,isignifiçad*0 di,s peculiaridades do faa"á7ea"dõ"Estado;it"nl d ministro da|al*'"'ul**u*u ""s pccuiiHiuiaut-s "" j cta a área cio listaao, através de cional vazio, não cabendo ao le-
Fazenda autorizasse a emissão dal Mad° qli^..._?°fÍ5i,?_^°,?^"zirL.i?? I adequadas provas rie seleção. |gislador ordinário, depois depara que

niclosa a emenda que permite acordo
entre senhorio e moradores.

.MANIFESTO SOBRE OS
PROBLEMAS INTERNOS
DO PSI)
BRASÍLIA, 6 - (Sucursal) Para i

r\V uvonir-ii d- wnri'1 rie "'"' '' '""''"'i'1""""'"1"- l"'" E* oreciso aproximar a justi- instalada a Assembléia Estadual,' tratar de alguns problemas adminis-
câmbio) de ummiMo de dóla-i ,men,os aJ,m "'iminosoJsolamen- La do povo: materialmente, geo- invadir ou limitar essa Assem-, nativo» de su« pasta .chegou hoje a
*'"'•'"" "V "'r ". ,l"'*i" ",'• !,. to, fora da realidade de proble-] „,.¦,,,¦„.'»„.„ íhlpia Brasília o ministro Amaral 1'eixoto.
res, nos autos as fls. 556, de açor- m*,s ,.egjonais p de uma „ecessá- glaflcarnente' bleia. dirigindo-se imediatamente ao seu
rio rom a DICAM-LIB 12/59, dei ria if,teeracão dos Drobíemas lo- E' preciso que os magistrados Sáo princípios cristalinos, bebi- gabinete de trabalho, nesta capitai,
24 de afiõsto rie 1959, nos autosk,^ no t-oniunto harmônico da tenham direito de viver, possi- dos nas mais autênticas fontes Pouco depois, recebia èle uma co-
ás fls, 511, e no memorando do
diretor ria Carteira de Cambio, a
fls. 321 B.".

FORTE ACUSAÇÃO

A comissão sublinha que o co-

viria nacional. jbilidarie e tempo de estudar,
Não podemos dissociar a nos-! através de uma organização ju-

sa política estadual'dos interès-! diciária que atenda ao volume
ses nacionais c regionais, porque | numérico de trabalho e à capa-
isto nos conduziria a graves er-I cidade física dos que se dedi-
ros que viriam recair, como pe-|cam à vida judiciária.

,,,.,., sados ônus, sôbrc as futuras ge- j e> oreciso oue o sistema re-rone Mindello "fo sempre auxi- rações I „,.;L; .1 A.1H Jr,.,. .««.íii;^,i„ „»i« r,- -r„-t., p;u.« r.,,r.¦ ii ;. . pressivo sem eficaz, o que sô seliado pelo si. rosta Filho,, que Dai as Umliações necessárias consenuirá pela descentralizaçãocontinuou interessado em ultimar rias Constituições estaduais. :' aiizaçao
a operação mesmo depois da sai-j
ria cio coronel Mindello da ERROS DO PASSADO
COFAP. a fim ric que o negócio
não gorasse, apesar de saber, de: para „os 0 problema se. coloca
maneira inquestionável, que o em termos muito particulares,
preço ria vencia rio feijão es-! porque a Constituição Federal de
tava grandemente superíalura- um lado e aquela que vamos ela-
do'. Acrescenta que a atividade; boiar de outro, já representam

o chefe da Seção de Compras de np.-*-« nuln**» anrr

|e por uma reforma de base.

PROBLEMA HUMANO

Prosseguindo, disse:
As Instituições não vivem nem

funcionam por elas mesmas, de
pendem rios homens que as ma

doutrinárias
Por isso é que na escala das

heresias poucas se a van ta jam a
essa que pretende prolongar a
eficácia da lei federal depois de
Instalada a Assembléia Consli-
luinte, sem qualquer amparo
constitucional, mas por mera
imposição e capricho político da
Legislativa Federal.

Essa heresia condo toda gran-
de heresia, embora burilada por
mão de mestre, não resiste à
mais leve critica doutrinária e
se prevalecesse, apenas serviria
para golpear de morte, ao nasce-
douro, essa nova e-püjante uni-
dade federada, que só poderá
sobreviver e renascer dn terra
arrasada, com o prestígio e a
força da sua autonomia.. ,

rio chefe da Seção de Compras dei nesses quinze anos diferença quc'neJarn' *i-'as s*'0 a ÚRagem da-
Produtos Importados da COFAP; valem por mais de cinqüenta, iá 1 cit-iel*E*-> que as manipulam e dos
(sr. José de Oliveira 1 era de tal representam duas épocas na evo-^responsáveis pelo seu funcio-
intensidade que. mesmo depois ria lução ria nossa política isto é, j naniento.
mudança da direção ria COFAP, na formulação rios problemas rie1 O problema do homem é, por-
foi preciso ser reconduzido ao estrutura política, econômica, so-! lauto, fundamental na análise da'
seu lugar, peloS generais Ururahy dal e administrativa, estrutura do governo e do Es-j
e Cavalcanti, "pois havia perdidoi Não nos poderíamos assim dei-itndo. Por isso mesmo, rienhu-j
a noção de hierarquia e conti-,xar contaminar e arrastar por'ma política de desenvolvimento
nuava a bradar nos corredores,; erros praticados em um momen-1 será válida e poderá concorrer
que a SOGEMA t firma do sr.! to de transição, no amanhecer de para um progresso real e inte-
Buescu) ganharia o negócio do uma vitória das democracias que gral da cemunidade, se não der
feijão, com ou seu concorrência".'desconheciam ainda aos rumos prioridade aos investimentos so-Confirma, igualmente, as ati-; que teriam que seguir, e nos cen- ciais', para criar precisamentecidades, na compra do feijão, das, formarmos passivamente comiaquela infraesÍTutura que vai su- p^iTciZtbol., „

j portar todos OS encargos do dc- d01. Bulhões Carvalho^'senvolvimento. í dente do Tribunal dc Justiça e pre
i sidente do Grupo de Trabalho eu-

LEGISLAÇÃO
SOBRE SERVIÇO SOCIAL
DE MENORES
No dia 3 do corrente, às 18,30, no

desembarga-
vlce-presl-

PORTINARI
e ANÍSIO MEDEIROS
executaram especialmente para CASA E JARDIM cartões
postais de Boas Festas, que estào em original dentro do
Revista para serem recortados e uTÜiiados peios leitores.

CASA E JARDIM publica sugestões para arranjos de
mesa, enfeites, flores, utilidades, arrumação de móveis.

CASA E JARDIM ensina como cortar o presunto à in-
glêsa.

CASA E JARDIM oferece receitas especiais para as
Festas Natalinas. 75053

missão de deputados do PSD que
integram o "Grupo Invisível" da ban-
cada do partido na. Câmara Federal,
qu* lhe passflram às mãos um mani-
[esto com 41 assinaturas, sobre ai-
guns problemas internos da ef*remla-
ção.

VITORIA DK ADEMAR

SAO PAULO. 6 (Sucursal) — A
chapa situacionista municipal venceu
hoje a eleição para a mesa da edili-
dade paulistana.

E' a seguinte a constituição da no-
va mesa da Câmara Municipal: pre-
sidente. Manoel de Figueiredo Fer-
raz (PSP): vice-presidente, ítalo Fi-
tipaldi (PSP); 1." secretário, .lanuá-
rio Mantelll (PRT): 2." secretário,
Ai-iovaldo Rescito IPST); 3- secreta-
rio, Ruth RuimarSes (PSD).

O candidato derrotado Xoi o sr, Pe-
reira Barreto, que representava íôr-
ças oposicionistas do sr. Ademar de
Barros.

SUCESSÃO CEARENSE

BRASÍLIA, 6 (Sucursal) — "Ainda
é muito cedo para se pensar na su-
cessão cearense", afirmou o deputado
udenista Adahil Barreto, quando in-
terpelado « respeito dos rumores de
que seria o candidato do seu partido
ao governo úo Ceará "Com a posse
do sr. Jânio Quadros — finalizou —

io panorama político sofrerá profun-
|das modificações, quer no plano fe-
I deral. quer no estadual".

PESQUISA
GEOMORFOLÓGICA
NO TERRIíflO
DO AMAP/f
O ár. John M®Vann, cientista

norte-americano, patrocinado pela
Universidade do t^tado de Luisia-
nia nos E. U. A.j, dirigiu silicita-
ção ao Conselho det Fiscalização das
Expedições Artistiiüs e CientiflCiS
do Brasil, para íaze)j pesquisai! cicu-
tlficás no Território! do Amapá.

O referido ConseBio, segundo co-
mímica o prof. Flesa Ribeiro, pre-
sidente em exerclc!» resolveu con-
ceder a permissão 

"solicitada. As-
sim. o sr. John M. Vann poderá
realizar os seus estudos, geomorfo-
lógicos e geográficos cia J-.ona Cos-
teira do Amapá, tal como pretente
a Lousiana State University.

VALORES NOVOS carregado de estudar a legislação
! estadual «obre menores, acompanha-

Estou intimamente convencido do do sr. Cândido de Oliveira Nttn
de que o progresso social só po- ex-procurador-geral da Justiça e
de ser atingido pela postergação também membro do Grupo, fêz cn-
absoluta dos velhos métodos dc trega ao embaixador Sette. Câmara,

governo e de administração, 
'• então governador do Estado, do an-

substituídos por um sistema em i teprojeto de lei em que coordena

que prevalece a competência e!PI*,n*-a nSo *¦**

FOI SOCORRER
A ANCIÃ E QUASE
PERDEU 0 BRAÇO

CRISE FINANCEIRA
NA LBA GAÚCHA
PORTO ALEGRE, 6 — (Su-

cursai) — A precária situação
financeira da secção gaúcha da
Legião Brasileira de Assistência,
poderá levá-la à paralização to-
tal de suas atividades.

As secçôes do interior do Es-
lado se acham praticamente sem
possibilidade de atuar, já que rião
recebem a.s quantias que lhes
cabem. Agora mesmo, o presi-
dente da LBA de Santa Maria
acaba de pedir demissão do car-
go, por não poder fazer coisa
alguma pela falta de verba.

A sra. Neuza Brizola, presi-
dente da entidade no Estado, em
rejposta ao telegrama recebido
pelo demissionário expõe a situa-
ção, informando que para a ma-
nutenção dos serviços a LBA ie-
rebeu, até agora, apenas o duo-
décimo correspondente ao mês
de janeiro do ano em curso. Diz

tituiçno dn empresa.

A reportagem foi informada de
que a data prevista para a lavram-
ra da escrita dc constituição da
CELUSÀ, inicialmente designada
para dia 12 próximo foi transferida
para o dia 15 do corrente, atendeu-
du ao desejo manifestado por ai-
guns governadores dos sele Esta-
dos Integrantes da Bacia Paraná-
Uruguai dc comparecer ao ato. Os
Estados de Mato Grosso e Goiás
concordaram em assinar a ata de
constituição da entidade, com a par-
tlclpação de 12,5 milhões de cruzei-
ros. para os quais já têm autoriza-
ção legislativa.

I LEILAO DE ZEBU

Em reunião realliada, na sede da
Associação Rural do Vale do Rio
Grande, em Barretos, ficou acerta-
da a realização do I Leilão de Zebu
naquela cidade, em 11 de maio de
1961, sob o patrocínio daquela en-
lidade e da Associação dos Criado-
rei de Nelore do Brasil. Estiveram
presentes à reunião os presidentes
das duas associações, respectiva-
mente srs. Lourival Ribeiro de Men.
donça e Rubens Franco de Melo,
além de criadores da região, que
debateram animadamente o progra-
ma para aquela venda de zebu cm
hasta pública.

CIENTISTA INGLÊS EM SAO
PAULO

Encontra-se nesta Capital a con-
vite do Conselho Nacional de Ener-
gia Nuclear, o sr. Eric Pocliin, dire-
tor do Departamento dc Pesquisas
Clínicas da Universidade de Lon-
dres, delegado da Inglaterra junto
ao Comitê Cientifico da ONU para
o Estudo das Radiações Atômicas e
vice-presidenlc da Comissão Inter-
nacional de Proteção Radiolológica.
0 cientista inglês percorreu as ins-
talações do Centro de Medicina Nu-
clear, onde proferiu uma conferên-
cia sóbre "Problemas do tratamen-
to do hipertireoidismo pelo rádio-
iodo". E também visitou diversas
outras instituições.

NOVAS AGÊNCIAS DO BANCO
DO ESTADO

Deverão ser concedidas pela
SUMOC, ainda no corrente exerci-
cio, cartas-patentei para o Banco
do Estado de São Paulo instalar dez
novas agências. Transmitindo ao go-
vernador a comunicação que nesse
sentido recebeu ho|e do ministro
da Fazenda, o titular das finanças
paulista congratulou-sc com o prof.
Carvalho Pinto pelo evento, qu» re-
presenta o exilo inicial do progra
ma de expansão do Banco oficia
do Estado. De acordo com os crité-
rios técnicos que a SUMOC vem se-
guindo, foram selecionadas as 10
cidades que constituirão a primei-
ra série de novas agências do Ban-
co do Estado, ora concedida, a sa-
ber: Belo Horizonte, Salvador, Re-
cife. Americana, Assis, Fernando-
polis, Itápolls, São José dos Cam-
pos, Votuporanga e Uberaba.

PONTO FACULTATIVO DIA 8

0 chefe do Executivo paulista as-
sinou resolução declarando faculta-
tivo o ponto nas repartições públi-
cas estaduais no próximo dia 8, san-
tiíicado pela Igreja.

EM SAO PAULO MINISTRO
DE ISRAEL

I Encontra-se nesta CapÜal, com o
Ifim de incrementar as relações co-

merciais entre seu país e o Brasil,
o sr. Plnchas Sapir, ministro da In-
dústria e Comércio de Israel acom-
panhado por sua esposa. O minis-
tro, nesta Capital, manterá contato
com as autoridades estaduais. Inda-
gado a respeito da atual economia
de Israel, e ministro do Comércio
respondeu que as exportações do
seu país cobrem 54 por cento das
Importações, havendo portanto um.
déficit anual de 4Í por ceíito..
Acrescentou que o petróleo Israeli-
ta, descoberto há cinco anos no de-
serto de Neguev, corresponde a sõ-
mente 7 por cento das necesslda-
des do pais-

ENQUADRAMENTO DO PES-
SOAI, DO S.P.G.

0 professor Carvalho Pinto assi-
nnu decreto, pelo qual o pessoal das
barcas dos Serviços Públicos da

kiuarujá. sujeito ao regime da
C.L.T., passa à categoria de ex-
itranumerário mensalisla do Estado,
com os direitos e deveres daí de-
correntes. Os que preferirem eon-
tinuar na situação atual, peimane-
cerâó no regime cm que se encon-
tram. devendo se dirigir, pnr escri-
to, dentro do prazo de trinta dias,

|ao engenhelro-chéfe do Serviço Pu-
bllco do Guarujá. As funções no
S.P.G. serão agrupadas nas cate-
gorias do "Arais", "Motorista
Naval", "Marinheiro", "Artífices" e
"Ajudante de Artífice", cujas rcle-
rências serão, respectivamente, 

'líll,.

26, 21, 28 e 21.

AUMENTAM OS CASOS DE
DESIDRATAÇÃO

Em conseqüência da onde de ca-
lor que assola São Paulo há três se.
manas, os casos de desidratação ln-
fantil aumentam rapidamente- O
Serviço de Desidratação do Hospi-
tal das Clínicas, por exemplo, aten-
deu de 13 a 19 de novembro a 124
Casos, sem ter ocorrido nenhum
óbito. De 27 de novembro a 3 de
dezembro, entretanto, os casos des-
sa moléstia aumentaram assustado-
ramente. Foram constatados 482 ca-
sos, sendo que somente 3 crianças
faleceram. Para ter-se uma Idéia da
grande elevação dos casos dessa
moléstia que tanto mal causa às
crianças, só no dia de ontem o nú-
mero de entradas de crianças de-
sidratadas, no Hospital das Clínl-
cas, alcançava quase uma centena.
Por outro lado, o número de fale-
clmentos tem sido muitíssimo pe-
queno em relação ao número de ca-
sos ocorridos. Isso se dove à divul-
gaçào que se tem dado às campa-
nhas preventivas contra a moléstia
levadas a efeito pelas diversas Ins-
tltuições de assistência ao menor.

ESPETÁCULO BENEFICENTE
DE ARTE

Realizar-se-á no próximo sábado,
uni espetáculo beneficente no Tea-
tro "João Caetano", a cargo das alu-
nas de "ballet" da profa. Ruth Nhan'e dos alunos do Conservatório"Marcelo Tupinambá", que tem a
direção da profa. Vera rios Santos,
revertendo a renda em favor da
Escola Profissional da Associação
Beneficente Feminina. Do progra-
ma, dividido em duas partes, cons-
tam "Um conto de fadas", peça co-
reográfica infantil, e "A Florista",
seleção de músicas de vários países,
com acompanhamento de instru-
mentos de percussão e acordeões,
por alunos do Conservatório "Mar-
ceio Tupinambá". além de números
variados de música e danças.

Ao socorrer uma senhora idosa
que ia caindo de um bonde da lainda que, se até agora a entida-

rie ainda pode fazer alguma coi-
sa, é graças aos auxílios recebi-

fluências políticas
o ospírivo de casta, a
social, a nacionalidade, a
ou o sexo.

condição Lêncl,
rt*Ça tadual.

erviço "ocial de

o esforço individual abolidos os;menores. «"*"' '0*|0 ° *"¦"<¦<> sociai I Unha "Engenho Novo-Vila isa
privilégios, as mesquinhas in-'"1 *fer**. 4? fs,ado 

' 
?"*tTt frov*: bel", Jorge Cruz (58 anos, cas..

a corrupção,!dénc!as .",cluslve relativamente *COmer.. rua Pereira Nunes, 155) dos do Estado e aos créditos con-
—„^,„;7; Constituição do E.«tado e a transle-Ifeve o seu braço imprensado en- seguidos sob a responsabilidade

do SAM para o controle es- (re 0 bonde e o caminhão de cha- pessoal da presidente.Na ocasiio o des. Bulhor- pa j-*F 70810. estacionado na rua; O vice-presidente da LBA. pro-Carvalho encareceu ao emb. Sef.e Barão rie Mesquita esquina de! fessoi* Peri Diniz disse que as
«im riP p -niMi.• na«=nn*n h~ 

*•"; Câ'"'"'* " l,e,'essidí,de 'dí ° amc* Major Ávila. Conduzido ao HSA. dificuldades da entidade são de
tlrír.: «,?n»rJrfnc ™„, i '¦ pl'oje,° lerírido ser *n''í^i"11at''' R vitima foi internada com feri-'tal ordem que existe o risco de
,,ii, 

EllPcrfQost,onio o pater- ,s0 loco quanto pos-ivel k Assem- mento contuso no braço esquerdo'serem suspensas os serviços as-nausmo. o ninoiismo, o corone-, bléia Legislativa do Estado da Gua- tí deslocamento. O 15." DP tomou sistenciais no inerior e na Capi-
jlismo, o empreguismo, a corrup-jnabara. |conhecimento da ocorrência. ) tal.

GUIADAS INDUSTRIAS
Para anúncios nesta seção — Telefonar para 52-6156

AÇO. FERRO E ARAME

COMPANHIA SIDERÚRGICA
BELGO-MINEIRA

ESCRIT°.: Av. Nüo Peçanha. 26
DEPOSITO: Rua Equador. 160

FONES: 22-1970 e 2.1-1218
PAPf.IS F.M GERAL

AV. RIO BRANCO. 81

PAPEL

KLABIN IRMÃOS & CIA.
PAPÉIS KM GERAI.

AV. RIO BRANCO, Sl

d
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Envolvido um vereador
no assassinato do casa]
de maconheiros em Caxias §
Na mariniaml.i dc ilcimlngo, O

tràtlcant* dc maconha Valdir San»
tn», vulgo "Via" e aua companheira
Cleraklii ile Oliveira, loram encon-
Irados miiim- a Uroa na run Jniln.»
Kobnnlin, em frente an número 4Sil
conforma notinjiruu». em edlçflo an-
terlor. Durante as «tlligínclas até
agora empreendidua. a Policia

HOJE A POSSE
DO NOVO DIRETOR
DA POLÍCIA
DE VIGILÂNCIA

Caxias dtwcubrlu que, 3 Um» antes
de ser aaiaulnaclo juntamente com i
amAilx, "Fia" tivera uma de»avença
cum o vcieailor Armando de Melo
Franco, «endo, na ocaalAo| expulao
dn local onde, dlu depois, apareceu
morto. A dltcuaiAn entre o vereador
c o delinqüente teria ocorrido po:

deiquestoea de tráfico de entorpecente*.
Km face dlaao, o político piiuou a

jflRiunr n.i lista das aulorld.ideti como
I principal aupeito do duplo bomlcl-
dio. nu, pelo menos como ecunmen-
le envolvido» no ca»n,

VAI SKH INTKHHOGADO

CARGO DE DIRETOR
DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
FOI TRANSMITIDO ONTEM

Poi ocasião do ii»sanlnln dn* con-
traventorca Jorge Aramor e Vandlr

| de Carvalho, o vereador Armando de
Meio Franco, pessoa multo iig.«i» ao

| banqueiro do Jogo de tilrlio Juvenal
Está marenda para hs 10 horas | Pimenta, que foi apontado como

de hoje a posse do coronel Ger- autor da morte dos dois contraven-
véalo Descnen Filho, no cargo de i°"« (teus ex-empregadoi) eatêve
diretor da Policia dc Vigilância '«mbem envolvido nos ncontecl-
• Guarda Municipal). O ato de- mentos, Segundo informa n Pollca
verá contar com a presença dos de Caxlai, u referido político deve-
chefe de Polícia, general Sis/.eno rí comparecer hoje àquela delega-
Sarmento, o outras autoridades.'cia par» .ser interrogado.

Abalroado por ônibus
caminhão tomhou
na Av. Brasil

iBUBmmm^^^mBtMmmmmmmBli V iT/ 1B ~'\ '«jl iifflj\SM. «^H^*^^Hfi9^WOlWlVni9> 'V^VS

- iè^WÍSI XwM ilJiL- 'í»*'rISP-R FL»B B*\w^i'ê&wk
^ . Í-" m%.mmm\- 7'^V \jtü'i nrrmm ¦*°**K
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O caminhão tia posição cm que ficou, após a capotagem

o por um ônibus dc.conduzindo um carregamento de
rada, o caminhão pia-1 tambores de óleo, vazios. Sôbre a

Em solenidade presidida pe-
lo general Sizeno Sarmento,
chefe dr Polícia, o major An-
tônio João transmitiu, ontem,
ao cel, Antônio Ferreira Mar-
quês, o cargo de diretor do
Serviço rie Trânsito, tniclan-
rio a cerimônia falou o ma-
jor Antônio João, que se re-
portou ás dificuldades que
encontrou à frente daquele
serviço, acrescentando que
jamais mediu esforços para
solucionar os problemas rio

Abalroado
chapa ignòr
ca 1-19-51, que trafegava em!carga, viajava o ajudante Sebas-
grande velocidade pela Av. Bra- \ tião Gonçalves Filho (solt., 27
sil, leve a barra dc direção que- j anos, Av. das Bandeiras, 118, ipílr^.^_ru'í.sbrada e, após desgovernar-se, Barros Filho). Quando se aproxi-
tombou. Em conseqüência seu j mava da "Refinaria de Manqui-
motorista e o ajudante saíram fe- : nhos", o caminhão foi abalroado
ridos. O falo ocorreu às últimas por um ônibus de chapa ignora-

da que o ultrapassou em grande
velocidade. Com o impacto, o ca-
minhâo teve sua barra de dire-
çáo quebrada e após zigueza-
guear tombou.

horas dn tarde rio ontem, nas pro-
sumidades da Refinaria rie Man-
guinhos.

O DESASTRE

Dirigido pelo molirista Ailton i
Ângelo (cas.. 25 anos, Rua Capi-i
ISo Vieira, 428. Turiaçú), o auto-
carga 1-39-51, pertencente à "Usi- '
na Nova América de Produtos 1
Químicos S/A", seguia em gran-
do velocidade pela Av. Brasil,

POLICIAMENTO
PARA A RUA VISCONDE
DE ITABORAÍ,
Decaídas e malandros conti-

nuani a tumultuar a Rua Vis-
concie ri? Ilaboraí nn trecho com
preendido entre as Ruas São
João e Marechal cDodoro. Raro
o dia em que ali se verificam
conflitos provocados pelos mar-
ginais.

Trata-se de zo.ia residência, e
comercial, disso resultando a
graside afluência de senhoras e
senhoritas, que vivem em so-
bresSíilto dada a ação daqueles
elementos.

No momento em que as 'auto-
ridades policiais daquela Capital
anunciam policiamento ostensivo

centrais, necessário
se torna que êle se faça senlir
mais acentuadamente naquela
via pública-

ASSINANÍE DE TELEFONE
PREJUDICADA
POR IRREGULARIDADES

PROFESSOR GABIZO
HÁ UMA SEMANA
SEM ÁGUA !
Sem qualquer ra?ào plauslVel, coi-¦tnrani o ifornccimcntn ric afilia k

Kua Professor Gablzo, no trecho com-
preendido entre Marlz e Barros c
Moraes e Silva, lodo |*i r. HA pre-
clsamente uma semana t( e nem uma
RiSta circula pelos canos distribuído-
res e os -moradores, qi/ando podem,
procuram «asas de parentes e «nu-
ro». e quando nao tèm mesmo de
comprai latas dágua coibidas nfio
se sabe onde. o engenhelro-chefe do
.Distrito dc AKua*; poderia ao meno»
prevenir os interessados das medida!
drásticas, mas Isso nfio se foi e o
.resultado c que a falta de biRiene
.ícaliou por tomar conta daquele Ire-
cho da rua. As Instalações sanitárias
entupidas, as crianças tem banho *
o perigo ric Ingcrlr-se liquido con-
laminado sán a constante ria vida
rie quem lem a desventura dc morai
«som naquele irecho rie Professor
Gabir.n liado par. rntrp Mariz e
BarrÒS e Moraes e Silvai.

O mais estranho è* que há meses
trás náo faltava águn e. açora, quan-«Io há ê que c extraordinário. A

*gua secou ou a direção mudou,
dc crer que o engenhelro-chefe náe

«alha dessa negligência, A situação
está insuportável.

A assinante de telefone da Rua
Sergipe n.° 26 reclama, por nosso
Intermédio, à Companhia Telefo-
nica, que tome providências no
sentido de terminar a irregulari

PÂNICO E VITIMAS

Com o desastre, os inúmeros
tambores que eram conduzidos
pelo auto-carga sairam rolando
e fazendo enorme barulho, oca-
sionando pânico entre populares
o,,e0ms™ 

drfo 
™ i'^0* <**«* *»- ** vem verificando em

nm tlZü 
™»K"nto. Com scu apart.iho. Di/. a senhora que

,K*n ?,Tatad°S!™ determinados dias, (sábado
H.,n, J : * T-{0>Â{A ie.° aJl'-!dcsde alé 16,30 e domingo das 11dante do caminhão. Os dois. com ías 21 horas) scu telefone ficaleves ferimentos pelo corpo, fo- completamente isolado, não rece-ram removidos para o hospital
Souza Aguiar, onde foram medi-
cados e em seguida encaminha-
dos ao 14<? Distrito Policia! onde
prestaram esclarecimentos sóbre
a ocorr*ricia. •

bendo nem transmitindo ligações
Presume a reclamante que, nestas
ocasiões, sua linha fique à dispo-
sição de "book-makers", pois eon-
forme apurou, estas irregularida-
des. ocorrem sempre em dias de
corridas de cavalos.

Ônibus colidiu com
lotação em Botafogo
dez vítimas
Na manhã de onlem. na Rua Mar-

quês dc Abranles, esquina dc Av. das
Nações, o ônibus da linba "Estrada de
Fcrro-Joquci" chapa 8-47-19. dirigido
pelo -motorista Dionisio Francisco, co-
lidlu com o lotaçfto da mesma linha
placa 5-73-19, conduzido pelo moto-
rista José Ernesto, causando, em con-
seqüência, terimento em 10 passagel-
ros. que tiveram dc se yaler dos «o-
corros do Hospital Miguel Couto, de
onde se retiraram medicados. Os mo-
lorlstaj fugiram e n fato foi regls-

trado na delegacia do V*
llcial,

Dietnto Po-

FERIDOS

No Hospital
medicados: HlltoJ
anos, R. Alice di]
Severino Pereira;
na quadra G. lo|
Pedro de Almeic
Tobias Moscoso,
Castro (cas.. 46

1 Couto, foram
Gradi (cas.. 29

're'itas. 234). Jorge
23 anos, res.'4, em Irajá), Jofio

(29 anos, cas.. R.
I, Luiz Gomes de

os, B, Bernardo de
Víficoncelos, 92. Jm Realengo), Orlan-
do de Oliveira (il-, 33 anos. Travessa
Leopòldina de Rlvelra, 176), Lúcio
Gama Rosa (sofl. 28 anos. R. Artur
Rios. 273). Robejto Mesquita (sol., 21
anos. R. Côneg* .Tobias. 43), Ronal-
do de Caivalbojjpas., 40 anos, R. Res-
plendor, 195), Fatarina Garcia Silva
(cas.. 35 anos, R.'; Cândido Lima. 4391
e Nelde Maria Almeida Maciel (sol.,
19 anos. R. Tequeri 841. Todos rece-
ber»m contusões c escoriações 'sem
maior gravidade.

de desconto em sua viagem aos EE.
partindo do Rio ou de São Paulo

Aproveite esto oportunidado única para
visitar los Angeles, Miomi, Nova York
ou quolquer cidade dos Estados Unidos.
Excursão olá 45 dias • uma viagem
maravilhosa no Super-H da tua Real.

Serviço ds ÍVXG 6 Turista.
Radar a bordo.

Peço mais informações ao seu agente de viagens ou o

¦r
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JIPE AÍROPELOU
MENOR
NÀ AV. SUBURBANA

O menor Fernando (13 anos,
filho de José Ribeiro Nogueira,
Av. Suburbana, 5.698), foi atro-
pelado ontem nas proximidades
de sua residência por um jipe de,1
chapa ignorada. A vitima íoi ta-
ternada no Hospital Sousa Aguiar

I apresentando fratura do crânio,
contusões e escoriações. O ígío!
foi levado ao conhecimento do'

I comissário de dia no 23.° Distri-
; lo Policial.

LOTAÇÃO ATROPELOU
CICLISTA
Antônio Lameira Ramos (port.,

solt. 25 anos, R. Elísia, 20, na
Vila da Penha), quando pedala-
va uma- bicicleta, ontem, na Av.
Automóvel Club. foi atropelado
por um auto de placa ignorada,
nas proximidades do número ..
2.082. A vitima foi internada no
Hospital Getúlio Vargas, apre-

Isentando fratura do crânio, con-
'tusôes e escoriações. O fa'o foi
{registrado na delegacia do 22°
1 Distrito Policidl.

trânsito carioca. Em segui-
da, usou da palavra o novo
diretor do Serviço de Trán-
sito, dizendo que procurará
corresponder a confiança que
lhe foi depositada pelo gene-
rui Sizeno Sarmento. Feita
a transmissão do cargo, um
guarda-civil, cm nome de
«eus companheiros, apresen-
lotl as despedidas ao major
Antônio João e saudou o cel.
Antônio Ferreira Marques.
A solenidade foi encenada
pelo chefe de Policia que etn
rápida alocução, afirmou que
prestigiará o novo diretor do
Trânsito, homem de sua in-
teira confiança. No clichê,
o major Antônio João dese-
jando felicidades a seu su-
cessor.

O Pitoresco na Justiça
O juli de Bauru, Sào Pnulo, era um dôsse.< homens Íntegros, mil

integro mesmo. Casado há mul.s dc .IU anos, jRmals tivera uma aven-
turazlnha d&ste lamnnliinho... Havia um processo no qual era acusa-
da uma cldadí, conhecida como "Plngn-fogo", K eln era mesmo umn
plnga-f(>Ko. Trabalhava no c.iliarc Ilntncl&. Ao terminar o depoi-
menlo, o escrivão disse pnra n "Plngn-fogo": se a senhorn mudar de
trabalho ou do endereço queira avisar ao sr. juiz.

Um m6s depois "Plngs-foio" vai k Vara Criminal e nio encon-
Ira n Juli. Pede o endereço c bate a porta do magistrado:

Quero fnlnr com o dr. Juli (dliln o nome do magistrado).
me nio está, sou sua esposa, quer deixar o recado?
Nio. E" particular. Negócio meu com éle.

Voltou mais tarde c como nio encontrasse o juiz deixou o re-
cado:

~ Diga ao sr. (juiz) que mudei do Cabaré Bntarlà psrs o Mn-
ximus...

Os advogados tiveram que levar n processo k sra do juiz parn
evitar n riesquite.

PRIMO-LOCO
O promotor era um tanto confuso mentalmente Certo dia, quan-

do procedia á acusaçtn de um réu:
.Senhores .luradns. Vou dividir a acusação em três parles. Km

primeiro ptlmo loco, explicarei a vida do réu. cm Mgundo primo
loco a vida da vitima e cm terceiro primo loco o crime...

BÍBLICO

Nerval Cardoso acusava o réu no 11 Tribunal do Júri. Momo
I.ainde defendia. Havia no processo o depoimento da mulher do
réu, a qual afirmava que n vitima, Marta, c a testemunha José anda-
vnm juntos. Nerval diz:

Marin e José. Isso até parece figura...
Bíblica, atnlhou Remo l.ainctc.

V, Exa. é um anjinho...

PO' DE ZERO
* O hoje Ministro do Supremo, Nelson Hungria contava ape-

nas 20 anos e era promotor em Hio Pomba. Minas Gerais. No júri
falava o advogado e velho constituinte Antdnio Cácio Dutra.

O jnvem e irrequieto promotor aparteia-o:
O ponto dc visla defendido por V. Exa. fni inteiramente rie-

sacreditado pelo notável penalista («arófafo.
Qual Garófalo. nem farofa.

Resultado: absolvido o réu. F no din seguinle a cidade dizia:
O Dutra reduziu o promotor a pó de zero...

Z. T.

Empossado ontem
o novo diretor
de Polícia Política
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Siücidou-se ingerindo tóxico
Nery Fererira l^opes (solteiro,

23 unos. Rua Osório Duque Es-
irada, 40 — Gávea) ontem, em
sua residnècia. por motivos ain-
da não esclarecidos, suicidou-se,
ingerindo substância tóxica. Lour .
des Ferreira Lopes, irmã do Nery.l Legal. A
comunicou o fato 'an comissário| ocorrência.

Cavalcante, adiantando que a
jovem, tempos atrás, tentara con-
tra a vida.

O corpo, após as providnècias
de praxe, foi removido para o
necrotério do Instituto Médico

Polícia registrou a

Em cerimônia realizada na
tarde de ontem, foi empossado
o novo diretor da Oivi.sfto dc
Policia Política e Social, co-
ronel Lauro Alves Pinto. Ao
ato, além do chefe de Polícia,
general Sir.cno Sarmento, e to-
do.s os membros de -seu gabinc-
te, estiveram presentes nume-
rosos delegadas c servidores do
DESP. O delegado Olavo de
Lima linngcl que vinha
ocupando o cargo, interina-
mente, no transmiti-lo, féz. ver
o pesado encargo que terá seu
sucessor principalmente com
relação a infiltragáo comuuis-
ta no Brasil, principalmente
na Guanabara, grande centro
cultural, político e econômico.
O novo titular da DPS agra-
deceu a.s referíncins elogiosa.»?
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e disse, nfto desconhecer at"pontas dc lnnca" que se pro»
Jet-nm sôbre o Brasil, mas que
parn contê-las esperava con-
lar com n rolnborncáo dos *er-
vldores nfto apenas dn Divisfio
que iria dirigir, mas de todo o
DESP. Coube no general Slz.e-
no encerrar n solenidade, agra-
decendo n presença de todos •
afirmando ter eonflnnça na
fnmihii policial do DESP qut,
estava certo, tudo fará para
levar a bom termo a missão de
proteger e garantir o povo et-
rioca. Nn foto, em que apare-
ce o general Sizeno Sarmento,
o delegado Olavo Rnngel dá u
boas vindas ao eel. Lauro Al-
ves Pinto

seus amigos para a
de suas novas instalações,

on Ferreira. 136, a realizar-
de dezembro de 1960, às
quando terão

INÍCIO HS ATIVIDADES DAS INDUSTRIAS ELETRÔNICAS

Emerson do
BrasilSA,

No ramo que mais atende às necessidades do homem moderno, o
Estado da Guanabara vem de enriquecer o parque industrial brasileiro.
Surge, ern pleno Rio de Janeiro, a fábrica das INDÚSTRIAS
ELETRÔNICAS EMERSON DO BRASIL S. A,.

AS INDÚSTRIAS ELETRÔNICAS EMERSON DO BRASIL S. A,
fabricantes dos afamados produtos eletrônicos EMERSON, garantem o
índice técnico avançado, e qualidade inalterada de todas as peças fabricadas

_ pela nova indústria, como: televisores, rádios, rádios-transistores, toca-discos,
aparelhos de ar condicionado, ventiladores, aparelhos Geiger, Booster odemais aparelhos eletrônicos científicos.

Por sua yez,^o mais novo estado do Brasil está de parabéns, pelainauguração^ desse novo empreendimento, que vem de provar a pujançae a fé contínua dos homens de negócios no futuro econômico do
Estado da Guanabara c do BrasiL

A. Utimim — ÁY INDÚSTRIAS ELETRÔNICAS EMERSON DO BRASIL S.A
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Ultimo obstáculo
O novo Rovrrnadnr «In F.Madn

ria Guanabara encontrou sòbrc.n
sim meta rie trabalho projetos
«Ir lei, aprovados pela Câmara
de \ ereariorr*, r.ijo prazo pura
manifestação do Executivo en*
cerra-se açora. 0« vetos que vai
formular em relação a rs-cs pro-
jcto«, o governador tinha deli-
berario não os enviar ã aprecia-
ção fins vereadores, A posição
rio governo seria a 

"lie 
i(çnoi*ar

completamente a existência dês*
tt organismo espúrio na vida le-
cal do Guanabara', Entretanto,
circunstâncias excepcionais de-
terminaram que o governador
remetesse ontem aos vereadores
suas razões de veto a unia dessas

proposições. Mas ressalvou que
assim "procedia em tiecorren*
«•ia da situação de fato, sem pre-
juízo, todavia, do litij*io susri-
lado quanto á competência riès-
se órgão para conhecer dos vc-
to., «Io governador c sobre eles
decidir, matéria que sc encon-
tra sub-judice e na dependência,
igualmente, da Assembléia Cons-
tituinte, que ora se instala".

O ponto de vi«ta «In governo
está certo. Xão se enviam vetos
nem nada a uma assembléia
morta. Que ínlta. assim, para
que essa Câmara, tenaz apenas
na arte de sr atravancar lio ca-
¦ninho do Estado dá Guanabara,
lltma-se de ve;. ?

\ão falta, em realidade, nada.
Diremos pela décima vez qne,
consultado nelo PSD em 1957, o
Tribunal Regional Eleitoral, an-
tes das elei«;ões de 1958, infor-
mou c determinou, irrecorrivel-
mente, (pie os vereadores então
eleitos teriam mandatos de dois
anos. Esses mandatos expiraram
c'ia 3 de outubro dc 1960. liou-

ve, no entanto, a chamada T.ei
San Tliingo Dantas, que criou
o Estado «Ia Guanabara e que,
tí;*m nenhuma ra/.ão, cometeu n
inconstituclonalidnde de dclibe-
rnr sóbre o futuro da Câmara
<'e Vereadores sem levar em con-
sideração o que poderia a vir
decidir a Assembléia Constituí ii-
te do Estado da Gunnnbara,

Isto é que inferna, agora, a
vida do listado. O Guanabara
e.-t,i perfeitamente organizado, ,iá
que tem, empossado, ,*eu gover-
nador eleito, e instalada sua As-
sembléia Legislativa, Sim, por-
nue não devemos esquecer que a
função Constituinte da Assem-
Meia dura apenas tJII dias. Se,
nesse período de quatro meses,
,t Assembléia não votar a Cons-
titiiição do Guanabara, estará
automaticamente adotada, para
nós, a d» Estado do Rio, A
Constituinte, portanto, é de fato
nossa Assembléia Legislativa,

Que há, então, mantendo ésse
mal-estar, essa noção «le que vi-
\emns num Estado estranho e
mal formado? O fato de e.xis-
tirem duas Assembléias de por-
Ias abertas — a Assembléia Le-
gislativa legitima, eleita pelo pn-
rn. e a Câmara Municipal, pe-
rempta, encenada, inútil.

Por isso é que ontem, ao pro-
iiunciar o primeiro discurso ria
Assembléia Constituinte do Es-
rado da Guanabara, o deputado
Temístocles Cavalcanti declarou:
"Esgotou-se, cnm ,-i posse da As-
stjnibléia Constituinte, a cómpe-
léncia federal em tudo i|uc (lis-
ser respeito á organização, ao
funcionamento dos podêres c da
administração do Estado," A
sorte do Guanabara está nas
.-nas próprias mãos. Dependi:

exclusivamente dos «eus const!»
tuiiiles, que serão também os
>ciis legisladores.

# * >;<

Infelizmente a Assembléia
Constituinte terá que, ante- do
Ato Institucional que fulminará
de vez a Câmara de Vereado*
res, votar seu próprio Regiuieii*
to, O que a opinião publica lhe
pede é que vote o Regimento
sem perda dc tempo, para que,
logo a seguir, vote o Alo Insti-
tucioiml e acabe com ésse cons-
trangimento,

(i profundamente de se temer
oue a Câmara de Vereadores;
afinal extinta pelo Ato tnsti-
tuçiohal, queira apelar para a
Justiça, dizendo os vereadores
«jiie tiveram seu mandato cassa-
do — aquele mandato e:;tiiito
sem remissão dia .*i de outubro.

Isto, porém, é coiii o> vcrèa-
dores, Se. na esperança de >e
manterem na "Gaiola de Ouro"
ate l!**»L quiserem lançar mão
dc todas as manhas e iiègaças
de uma luta de bicheiros amea-
çados, que o façam. Mesmo coni
os olhiis vendados que precisa
ler, a Justiça há de saber lidar
com essa assembléia que é o úl-
timo obstáculo ao perfeito fun-
eiònaiuenta do Estado da Gua-
nabara, Continuarem os cofre»
públicos a cevá-la por mais tem-
po em nome de uni direito abo-
lido, e ficar éste Estado niergu-
lhado ainda na palhaçada de uma
i amara de município, não seria
Obra* de justiça, Permitir a ex-
ploração ç, ao mesmo tempo, ar-
rastitr ao ridictilo uma unidade
(ia Eccleraçâo é obra injusta.
Principalmente quando esta uni-,
dade é o I 

'ttaiialiara.

cr-mum a toda» »» forças conservadoras c de-
moerátlcas, visa o marechal Odilo Donyi a evi-
Ur que convulsões sociais imprevisíveis rom-
pnrn a tranqüilidade política, arremessando as
correntes populares paia extremos incompa-
tiveis cont nossa formação e nosso regime, Nes-
sus condições, os contatos cum o líder da maio-
ria, deputado Abelardo Jurema — hoje terão
novo encontro — já permitem wpBCUlaçflo ia-
vorável á composição dn Frente Parlamentar
Democrática, congregando, coni exclusão da ala
extremada do petebisnío, todos oi partidos num
objetivo úico e do mais alto sentido, isto 6. a
preservação de um ambiento nacional de ordem
pnra que possa a nação realmente dcsenvol-
ver-re sem os percalços de agitações dc origem
suspeita,

O marechal Denys, que efetivamente lo-
grou impor entre seus comindadoi atmosfera
dc allicamento a movimentações estranhas ao
dever de soldado, tem credenciais mínimas
necessárias paru advogar a mesma posição de
união de elevado propósito civico nn esfera
parlamentar.

mento da» disponibilidades escolares, ao ponto
de desaparecerem, enfim, ns filas, o deticit e a
vergonha; e isto sem aumento sensível das des-
pesas,

São cálculos Irrespondíveis, que refutam o
pessimismo, Mas lambem refutam o ceticismo
des que acreditavam reconhecer tio sr. Flexa
Ribeiro um inimigo dn escola pública e que
agora o iém de considerar como defensor dela.
Foi um discurso que renovou a. atmosfera; e
que convenceu.

Congresso Nacional
NO SENADO I NA CÂMARA

DRASIl.IA, G -- i.Siicuu.ill
Sanado, |0b .1 piesIdòiuMn «tn »
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Discurso convincenle
O sr. Flexa Ribeiro, novo secretárlo-geral

de Educação e Cultura do Estado, expôs em seu
discurso de posse um extenso programa de
realizações educacionais e culturais, Os céptlcos
e os pessimistas, acostumados a ouvir promes-
sas, devem ter recebido com desconfiança essas
declarações, k verdade que a inteligência, a
cultura e a capacidade de trabalho do novo ti-
tular lhe garantem as boas intenções. Mas seria
possível realizá-las? Haverá, sobretudo, re-
cursos materiais para tanto?

Para examinar essas dúvidas, vamos logo
ao ponto mais urgente do programa: acabar
com o déficit escolar no ensino primário; aca-
bi>r com n falta rie matrículas, as filas dos pais
e responsáveis e coni o perigo dc rcciciiva no
analfabetismo,

Serão construídas rievas escolas, Mas não
é esta a solução principal, proposta pelo sr.
Flexa Ribeiro. Baseando-se cm extenso estudo
da rêrie escolar existente e dns possibilidades
que oferece, assim como do professorado dispo-
nível, demonstrou o novo sccretáriri-geral rie
Educação que a utilização plena desses recursos
materiais e humanos garante considerável au-

"Política" 
de conslrução naval

O governo já começou n discriminar contra
a indústria de construção naval; O "Diário
Oficial" rie 24 dc novembro último publica um
edital de concorrência pública para forneci-
mento ao Departamento Nacional de Portos,
Rins c Canais, de dragas com 12 e 16 pole-
gadas de diâmetro. Mas só poderão concorrer
— letra d. S 1.° — "as empresas nacionais ou
estrangeiras que ja tenham construído pelo me-
nos cinco de cada unidade em concorrência''.
Concorrência ou edital com endereço certo? Com
esto "especificação", os estaleiros nacionais só
poderão participar da concorrência se sc asso-
ciarem com produtores estrangeiros, que na

certa irã-o levar u parte do leão do negócio, co-
orando por seu "kn-mv-how" uma taxa elevada.

Por outro lado, o ministro dn Fazenda já
encaminhou, para publicação no "Diário Ofi-
ciai", a minuta referente à encomenda de 20
barcos c 60 lanchas-patrulhii, com condições
também lesivas à indústria brasileira de cons-
trução naval. Algumas condições: prazo exíguo
para entrega rias propostas e das unidades a
serem construídas; preferência pela troca das
embarcações por produtos nacionais e propôs-
tas sem reajustamentos do preços. Ue preços
em cruzeiro?. Ou será que o edital admite que,
reajustada a t:jxa de câmbio, o preço cm dó*
lares devo ser também reajustado?

S.io dois exemplos (risantes, Dispensam co-
mentários, Sâo mais cio que concludentes em
apontar que o estimulo para a construção na-
vai no pais está ameaçado. Na bora de cons-
iruir os estaleiros, promessas. Na hora das en-
comendas, compras no estrangeiro, F. a isto se
chama "política do implantação da indústria rie
construção naval".

«"liniloriM, leali/ou uma rápida stl<
lio.

HERDEIROS DOS PRACINHAS

(.) pinblema tl«* pemOil «Ins lirr-•iíim» doi prnciniin» que tombaram
na segunda Guorra Mundial, íoi on*
irtn focalizado pelo lerjhor Calado
Castro, quando MilIriUiu n Imediato

Temos reümonli suportado imi,,, por
tnitndtrmoi »rr isso neceuArlo para
que seja a Capital «lo pah" — afirmou
o deputado Antônio Dino (PSD — Ma*
riMiliíioi, nn ttttUo de hoje dr, CAma*
ra. e acreicentoui•Km rerlo*. setores, todavia, pimcl*
palmente no que tanito no abastece
menlo de r.ínrins alimentícios, nio lt-

„"''"" 
'"" .* "*'""", mes po.Mblll.ladc de Interferir, par»andamento do projeto apresentado i* _... »i. , , . ,. 

'¦' i"""
trti «noi, no Senado. ,,l,,e„va„do aT 'T' 

, 
"lm'","l,,,°' E-tnroo« W*-"

dn, endn dia «int pnsi.n. os preços st
elevarem neatn Capital, lin nmntt»
diflciildiidn parn te adquirir riMkioi
iillmentloios nos poucos mercados qut

No '

melhoria dessas pnikA*-. Depois de i
esclarecer que lòbrt o projeto jn sei
niMilfcatnram tAilaa ns comissões e i
declarar oue está recebendo gran* I
de. número rie lHeKrniiias dr npclns, lnciul w'"leln' N" »«"«» «upcrmeic».

do em tiuiclonameiuo, o atropelo trepresentante carioca analisou a |
lltuSçAo daqueles que lutai nm pelo;
Brasil, deniof.Miando que a maior ho< í
meiltgcm que sc pode prestar aos i
que caíram no campo de batalha cj
luitâmente assistir e amparar suas
viúvas c> órfSOs;"Penso — disse o si. Caiado d»
Castro -- o faço questão de declarar!
isso nn Semana do Praclnha que sou
tio Rrupo que nto concorda com o
monumento maravilhoso leito no nio
de Janeiro, grupo que n!Ío apoiou e
nfto apoia n rcp.itriaçào dos restos
mortais dos nossos praclnhas, Per*
leiiço tio grupo daqueles que queriam
ii-ii monumento mais simples, um I

t*o grnnda que ha mesmo certo tt*
mor om 1,1 chegar pai» larer nom*
pias. Nfto podemos rasponiabllliar, »
nAo ser a própria NOVACAP, que, con*
tando com planos pnra resolvei seus
problemas, nio os pOe em prdtlca,
Bxlata um trabalho «Abre o sistema
de abastecimento em iirasin» t até
agora nio tol pAito em piAtlc», por-
que o plano regional de produçSo alu*
dn nio (oi cumprido,"

l.l-a DO INQUILINATO

O sr. Pedro Alrüio (UDN Minas)
dircutlii as emendas do Senado aoobelisco, mns que o governo dcr.tlnas- i projeto que prorroga a vigência da Lei•e aqueles miliiAcs do cruíolros gas- | do Inqulllnnio, Sustentou que, se \\k

trs nfto só na constiucfto do niOrtU' I umn lei que efeilvnmente estA pio-menio que. segundo ouvi dlm, eMn|tCgendo ns classes menos favorecida»
precisamente, a do Inquilinato, cuj»nn mais «le 300 millióps de cruzei-1

ros. como no trabalho dc repatria*
(;ft'i cios restos mortais dos prRCl-l
Ilhas, desejaríamos que essa quantia I
fftr.[.e tócia cmprcR?da de tal modoí
qi'c nAo encontrássemos mais pracl-
nhr.s abandonados, o "•n-cs homens I
que estio sofrendo dns faculdades .
mentais, os neuróticos, e ainda tu*
hcrculOSOS, no nbandono em que vi-
vem apesar de Inúmeras leis vola- I
iIrs, Querlamcs, lambem, que com
^«(.e dinheiro empregado, pudéssemos |
de fato atendei- à educsçfio dos Jo-
vons — ho.te. já homens — c no nm-
paro das viúvas que assim perma-
necessem.

Falando sobre as leis que tem tra-

prorroKnefto se pleiteava em lienrfi-
cio dessas mesmas classes. Km dlfe-
rentes dlplomns leunls, pioruinva-ie
resolver cuulstleamente estn ou nque-
ln hipótese, ora favorecendo o senho-
rio, ora favorecendo o Inquilino, mn»
nfto exlstlnm critério! de ordem ge*
ral, estabelecidos na nossa leclslaçAo.
pnra que os Interesses cm conflito dt
Inquilinos e senhorios sejnm ronve-
nleiuemcnte harmonizados sob a lna*
piraçào dos programas de Justiça so-
elal. Nn prAtlca, n Lei n. 1.300 e dis-
positivos extravagantes tém propor-
cloinido nio somente ns maiores in-
justiça», como as maiores lnlqülda-
des. Bastava que sc lesse a série de

Aiitibolchevistas
Os bispos das províncias eclesiásticas que

Integram o território ds Estado de São Paulo,
pronunciaram-se ontem favoráveis à chamaria
Revisão Agrária, proposta pelo governo Car-
valho Pinto,

Embora a industrialização e outros fatores
da evolução econômica e social tendam a di-
íYiinuir a influência da Igreja, inclusive nas zo-
nas rurais e ex-rurais, ainda é forte o pies-
tlglo moral do alto clero e do clero em geral.
Nesse senlido, o pronunciamento dos bispos
paulistas é valiosa ajuda ao programa agrário
do governo dc São Paulo.

í"., porém, duvidoso sc essa manifestação
é capaz de converter os adversários intransi-
gentes da Revisão Agrária. Não os coriver-
terá. Mas, pelo menos, tirar-lheS-á ò chão
doutrinário de sob os pés. E, nesse sentido,

é rie valor incalculável.
A Revisão Agrária, proposta pelo governo

Carvalho Pinto, não é propriamente aquela Re-
forma Agrária que consideramos inevitável e
inadiável para impedir uma revolução social no
interior do Brasil. Mas é um passo importante
em direção para a reforma, ,'oga, principal-
in.en.lc, com diferenciação de impostos para a
propriedade rural grande e pequena. Mas nes-
sa desigualrirde, que do ponto cie vista dos la-
li fundiários é uma injustiça grosseira, eslá sem
dúvida escondido o mesmo principio de não
considerar como absoluta a propriedade da ter-
ra. É por isso que os adversários não temem p
ridículo de chamar de bolchevistas o gover-
liarior Carvalho Pinto e seu Secretário dc Agri-
cultura, èste e aquele paulistas de 400 anos.

A base doutrinária dessa oposição é o con-
•coito absoluto da propriedade. Está assim no
próprio Decálogo mosaico. Por isso, náo há ri?-
íensor mais intransigente do conceito Proprie-
dade do que a Igreja, da qus! um ilustre pre-
lado disse coita vez; "Modo capitalisticb vivi)
F.ccl^sia Romana". Sim, mas a propriedade do
terras não é um niodus da propriedade càpi-
talistica. ,lá se sabe desde o fundador da eco-
nomia clássica, David Ricardo, que a proprie-
dade de terras náo c comparável com qualquer
outra; é sul generl», porque todas as outras pro-
priedades sáo capazes de serem aumentadas,
enquanto a de terras é fixada pela Natureza,
constituindo um monopólio cios quo a detém.

Isto se sente especialmente no Estado de
São Paulo onde, desmentindo estatísticas anti-
quadas c tendenciosas, o IBGE pôde verificar
lima crescente concentração' ria propriedade ru-
ral em mãos caria vez. menos numerosas. O
latifúndio ameaça devorar o Estado.

Mas nno é só por isso que os bispos paulis-
tas reconhecem, implicitamente, a validade rios
teoremas rie Ricardo. Também sabem que a le-
gislação mosaica faz a mesma distinção entre
propriedades rurais e outras, mandando pro-
ceder a revisões agrárias iodos os sele anos.
Quer dizer, o conceito absoluto da propriedade

.rural não encontra apoio na legislação divina,
mas só no Direito Romano, em má hora trans-
plantado para estas paragens paia apoiar o
íruclalismo dos colonizadores. Mas agora, os
bispos paulistas rompem èom ésse passado,
abrindo o caminho para o futuro.

Agora, chamarão d.> bolchevistas os bispos.
Acabarão confundindo o Vaticano com o Krem-
.lin, isto é, no ridículo.

que o general ldálio Sardenberg so abalou à
Capital ria Rt-pública, náo para esclarecer a
divergência entre as suas reiteradas e anterio-
res declarações pela afirmativa da ocorrência
de petróleo, ém quantidades comerciáveis, no
território brasileiro e a desesperança que o
sr. Link, técnico contratado e mantido pela sua
autoridade, acaba de expressar, mas sim para
levar à Frente Parlamentar Nacionalista infor-
mações alheias á matéria em foco e sobre cuja
autenticidade, riiante rias declarações rio pre-
sidente do Conselho, somos forçados a guardar
reserva, nté que sejam melhor apoiadas.

Do primeiro aspecto ressalta que existe um
movimento de desinteligência entre es vários
estágios da administração da Petrobrás, já que
sem esta condição seria impossível que assunto
de tal importância extrovertesse para o do-
minio público.

No segundo aspecto se patenteiam as di-
rètrizss da operação a que aludimos c com a
qual o general Sardenberg deseja, apoiado no
prestigio da Frente Parlamentar, preservar os
proventos dc um cargo que rende a bagatela rie
Cr$ 240.000, desde março do ano vigente.

Resultados do "Fórum Pauio
de Frontin" serão entregues
ao governador Lacerda
No dia 15, às 13 horas, por lnl-ípor elementos categorizados aos

ciativa da Associação Comercial.! mnis relevantes problemas do Es-
ns classes produtoras do Estado| tado da Guanabara, tais como:
da Guanabara homenagearão o energia; transportes, e comunica-
governador Carlos Lacerda com ções; rede de mercados e de Cri-
um banquete a realizar-se no1 goríficos; sistema portuário;
Clube Comercial. obras públicas básicas (circula-

Na oportunidade, será entrégeao ção, água. ergotos etc); politica
^r. Carlos Lacerda copiosc "dos- de salários o oe preços para os

Isier" contendo todos os debate.-, fatores de produção ria área, com V(;-'1n
e depoimentos prestados em tôr-,ênfase nos custos comparativos 'ei lu9, ao

GOVERNADOR OFICIA
À FÍEGA
5ÔBRE VEIO E PEDE '

COLABORAÇÃO
O governador cio F.starin, re-

meteu o seguinte oficio ao sr.
Zulfo de Fçeitas Mallmann, pre-
sidente da Federação das Indús-
Irias do Estado da Guanabara;"Recebi hoje a carta de s d
dezembro rie 1050. de V
com satis

tOtO

mltado no Congresso, declarou que
«Mes, comandantes e praclnhas, nfio j cnsos rm «iiir c permitida a m;ao de
querem íissas leis nb.sutclas que tem! despejo. NTo artigo 15, por exemplo,
sido votadas e «|ii'\ no invés dc pre- rasos «lf-sses sao acrescidos de outros
minr os combatentes, tornam de 1al nas legislações posteriores, paia «iu»
modo extensivo c elástico o que so se verifique que quando o po*
ou cr ci«ir aog que realmente defer.de-1 der econômico <*¦ exe rei tin por
1,'iin o Brasil, que n liri prAUcamen- senhorio que queira oprimir o
t" sò torna Inútil e profundamente Inquilino, não encontrava ísse
onerosa para 05 cofres públicos. poder econômico barreiras na Ir-

A experiência dl 'monstra, conti-1 KlslaçSo Vigente. Os que susteniavam
miau, que. tudo o que foi votado, mi1» simples prorrogação, convencidos rie
sua griiidc. maioria, alé hoje nfio foi i que prorrogando n lei estão protegen*
aplicado e n.lo poderá sé-lo, porque! do os Inquilinos menos favorecidos d»
pela extensfto acabaram por tornar-j fortuna, por ceiio nAo atentaram nes-
sr prejudicial aos cofres públicos, o te dispositivo que era a consagração
ene não sucederia se os benefícios I
tivessem ficado restritos aos órfãos (Continua na 10a. página),1 Cie e ás viúvas rios praclnhas num cfc-l

S. e;livo ato ds justiça d humanidade

no dos principais problemas re- com as demais regiões concorreu- i
cionais, por personalidades dos, tes do País; medidas para criação
diversos setores de atividades, de um parque de indústrias de
durante o "Fórum Paulo dc Fron-Í base; financiamentos às indús-
lin", efetuado em outubro passa- j trias; expansão do parque indus-,
do e organizado pelo Correio dajtriál, com medidas financeiras e'
Manhã c pela Associação Comer-\ tributárias; política de credito;
ciai. mercado financeiro intensificado
SOLUÇÕES AOS PROBLEMAS.das atividades ligadas às transa-'

I ções de títulos, ampliação do.
O "Fórum Paulo de Frontin" \ mercado de crédito e criação rie

;o liie envio copia 00 Citou a respeito o Estado de São 1
•"lorlo BO Projeto de Paulo que votou uma lei ampaian-:
Dão. fln a todos <> que tomaram parte nal

Considero o projeto inconstÍ--|'""voluÇ50 dé 1932,'má8 apenas a queml
lucional, rie f.côrdo •com O pare-:'"™''»' efetivamente parle na canina-
cer do Consultor Jurídico rio Es-!"1"'-*'' c ,,ÃO àqueles que ficaram alas-
lado. Recebi o projeto do meu\liáo* " se ••«Haram a bater palmas,
ilustre antecessor, ontem. Hoje* l?M •"i1"* Prcclfa scr foil0 n*"*'" *"s

terminava o prazo para desen-• ex^oml ' "'" "J " ' ::
volvê-lo ou sancioná-lo. Ao de-
volvê-lo, vetado, ressalvei não
reconhecer podêres legislativosI',_.],,,,

Finalizou com um apelo para que]
nfio deixem terminar mais éste rito
**ein que a loi seja votada, está con* j

declarou — rie que pon

LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS
DO PLANO
DE CONTENÇÃO
DE DESPESAS

Com o despacho do presidente
da República, autorizando, foi
restituido ao Ministério da Fa-
zenda o processo em que solici-
ta sejam liberados rio Plano rie

Em Moscou e Washington

a aluai Câmara dos Vereadores., lMn esU ,emnni) teiemos oportunJ
Espero contar com a colabo- j.j_ • ,-„.i_ia mesmo Dbraiia o H--resultou em soluções apontadas:um centro nacional promotor rio ração dessa Federação nns tra- Lr ,u maioria'«r Mour- Andmde Contenção de Despesas os crédi

investimentos; desenvolvimento ffl nrenaratórlos da Comoa- Ti/i^'iLa^u „»i„ ;^', .. ., . oainos preparaiuiiug u« ^umpa ij, nuem dir stlra Intlentico aDêlo, pio-das atividades comerciais, arma- nbiâ Progresso ria Guanabara. melera providenciar pnra que o pro-zens gerais,. ' warrants ; medulas, Também deseio nuvil. 0 seu jet0 &nfMSe 0 ,„sis rApidamente pos-para intensificar as funções de prestdenls SAbrò 0 andamento Jvei.centro distribuidor inter-regional , trabalhos para a construçãoe internacional: criação cie feiras '
permanentes, tanto para o mer-

BANCO BOAVISTA S.A.
Dma completa organização bancarll

Tópicos & Notícias
240 mil por més

As informações que hoje o presidente rio
Conselho Nacional do Petróleo prestou à ro-
portagem rio Correio da Manhã, postas em co-
tejo com o noticiário que se vem desenvolveu-
do na imprensa do pais sobre o relatório Walter
Link. são dc molde a suscitar que sc pretende
estimular uma verdadeira "operação de díver-
timento*', com a quRl a opinião pública teria
sua atenção desviada dos graves aspectos que o
relatório em lide colocou em pauia.

É estranho que o teor de um relatório de
caráter eminentemente técnico tentía transpi-
rado do âmbito administrativo da Petrobrás,
mesmo antes dé que o seu presidente sobre èle
se houvesse pronunciado. Mais estranho, po-
ítra, é o íato consubstanciado na diligência com

Quase que ao mesmo tempo em que, em
Washington, encontravam-se pela primeira vez
os presidentes da República Eisenhower e Ken-
ncriy, discutindo problemas rie transmissão do
poder e política americana, quase ao mesmo
ii.mpo, em Moscou, "Pravda" publicava o nevo
Manual do Comunista. Foi em 1957, quando a
Revolução completava 40 anos, que uma reu-
nião de cúpula rios líderes comunistas em Mos-
cou, em cinco dias, lançou as diretrizes do blo-
co no mundo inteiro. Mao Tsé-lung, presente,
assinou-a pela China. Desta vez, Mao, em
choque com as teorias rie coexistência pacífica
cie Kruchev, não compareceu. Foi cm seu lu-
gar o presiden to Liu Chao-chi — e a conferén-
cia durou'quase um mês.

O extenso documento publicado cm
"Pravda" c distribuído ao mundo inteiro, mos-
tra, sem dúvida, que a URSS continua a ser o
lider incohteste do bloco comunista 110 mundo.
Mas deixa ver lambem que as divergências com
a China Vermelha são insanáveis. O problema
fundamental é (pio a coexistência pacífica im-
plica em entrar a Rússia em concorrência eco-
nòmlcà, comercial, com os Estados Unidos 110
mundo inteiro. Fica a luta ideológica subme-
tida a um processo pacífico, esperando Nikita
derrotar os Estados Unidos rie forma mais ou
menos "democrática". Tanto assim que o
documento cie agora liberta os partidos comu-
nistas nas respectivas áreas nacionais em que
agem, dizendo: "Os comunistas dos diferentes
paises do mundo deverão ter como objetivo a
conquista eventual do p-oder nas respectivas
áreas, repelindo porém qualquer recurso às lu-
tas armadas da guerra civil".

Ora, a concorrência pacífica nos america-
nos. por parle da Rússia, representa investi-
mentos russos fora cias áreas cpmunistas e ope-
rações comerciais deficitárias, que a URSS co-
brirá para não prejudicar sua propaganda. Is-
to quer dizer que a China Vermelha, por exem-
pio, não terá a parte do leão que teria se a
URSS, ao contrário, só tivesse em mente for-
talecer o bloco comunista para fazer guerra ar-
mada ao mundo ocidental. A China aceita, no
momento, essa situação, por não ter outro re-
médio. Mas continuará a combater Kruchev.

Enquanto isto, em Washington, os dois pre-
sidentes americanos trocaram idéias sobre a
orientação do pais em relação ao munrio. Idéias
sobre democracia genuína e os meios de fa-
zõ-!a crescer no munrio. Hão de ter discutido
a ameaça que representa, para a democracia
na América Latina, a nova orientação que re-
cebem cs partidos comunistas, de agirem "dc-
mocniticamente".

cado interno como para o mor-
cado externo; turismo; política
para ampliação dns atividades
culturais, rie modo não só a in-
céntivâr o turismo 1 interno, prin-
cipalmentc), como a expandir a
hegemonia atual: política fiscal
como elemento rie própulsão da
economia regional; redução rias
despesas de custeio e de pessoal

cie periculosidade, foi afas«a- a Um limite suportável; equacio

para nxaçao c expan-

(Continua na IO."1 pág)

AFASTADA AMEAÇA
DE GREVE NO RIO
GRANDE DO SUL
Com a assinatura de acordo

entre empregadores o emprega-
dos em postos de serviço de ga-
soliha, sobre o pagamento da ta
XH 

"

Iria a ameaça de greve nos pos-
tos de gasolina do Rio Grande
rio Sul. O acordo terá vigên-
cia u partir de vinte e um, ten-
do sido obtido após negociações
que requéreram a interferência
do Conselho Nacional rio Petró- amplamente debatidos cm quatro
ieo, o qunl mandou àquele Es-
tado, há poucos dias, seu repre-
sérítanfe, dr. Valdeíarò da Fon-
seca.

Comunicando a assinatura do
acordo; o Sindicato do Comércio
Varejista dc Combustíveis de
Porto Alegre telegraíou nos se-
guihtfes termos ao Brigadeiro
Henrique Fleiuss, Presidente cio
CNP: "Em nome Sindicato Co-
mércio Varejista de Combustí-

Iveis Porto Alegre agradecemos
vóssêhcia grande cooperação des-
sa Presidência resolvendo impas-
se criado empregados emprega--
dores postos serviço. (asf Ivo
Bàgesteiro, Presidente".

No mesmo sentido, a Sagol,
ciisiribuidora dè derivados de
petróleo em Porto Alegre, ende-
rcçou-lhe o seguinte telegrama:"Tenho satisfação comunicar
vóssêhcia vg qualidade Diretor-
Presidente Sagol vg assinei ho-
je solenemente perante Delega-
dó Ministério Trabalho demais
autoridades acordo empregados
pagamento taxa periculosidade
contar dia vinte um corrente
mês conformidade resoluções
vossència contirias oficio dirigi-
do Ministro Trabalho publicado
imprensa desta Capital pt Dito
acordo satisfez plenamente am-
bas partes merecendo aplausos
gerais contribuindo segurança
clima bem-estar social éste Es-
tado pt Cumpre-me agradecer
vossència vg nome Sagol meu
próprio nome vg ação decisiva
Vossència assunto merecedora re-
conhecimento geral acerto medi-
das tomadas pt Atenciosas sau-
dações. (as) Morgan Belmonte,
Presidente Sagol."

das cinqüenta escolas, conforme
conversa há dias mantida.

ANIVERSÁRIO DA
-RADIO GLOBO"

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

FUNDADORES
DA ACADEMIA

namento dos tíroblemas de trans
ferência rios órfãos federais; po- MAPIONAI fOM IKlltica rie investimentos públicos; liMUUnML 

"oUrl JI\
e política oficial rie crédito para ;DAC(rr, r n -,,¦'<»<•(,*<»,««
investimentos e financiamentos. ,. BUR,A:WA 6 

u~ 
° P •*•!£"

Torios esses assuntos íoram Kubitschek recebeu esta tarde,
Palácio da Alvorada, uma co-

dias, sob os lemas gerais •'Pro-|m'ssSo de fundadores ria Acaric-
blemas de infra-estrutura". "Po- mia Nacional, composta rios mi-
lltica para fixação c expan-1nislros Cândido Mota, Ciro dos

Anjos, Vilor Nunes Leal e Pas-
choal Carlos Magno, deputado
Josué de Castro, professor Dar-
cy Ribeiro e arquiteto Oscar
Niemeyer, que íoram comunicar

tos de CrS 1.(100.(100,00, CrS
[3.000,000,00 c CrS 750.000,00
atribuídos no vigente Orçamento
ao Departamento Nacional da'• Produção Mineral do Ministério
da Agricultura, à conta da sub-
consignação 3.1.Ofi, inciso 13,

I itens 62, 63 e (54, respectivamen-
I le, bom como os de CrS 

0 sr. Novais niho, a propósito do 2.350.000,00, constante dos itens
lfi". aniversário «Ia '•Riíc.in Globo", lque especifica rio Orçamento do
lemHrou os serviços prestados por Ministério da Viação, destinado á
aquela emissora, 110 c-anipo da diviil- j obras rodoviárias nos municípios«ac-âo. á população carioca, sendo de Pompeu e Morada Nova, cm
Epoiado, através cl-> apartes, pelos'. Minas Gerais.
srs, Daniel Krleger, P.uiln Fencier,i _____ .

- Maynard o Mendonça Clarck,
0111 nome tios spus partidos sc ¦

lori
que

(Continua na l()a. página)

" V.ISÂO SEGURA.
BOAVÍSTA DE SEGUROS

Presidente da Câmara de Vereadores
diz ao juiz que rejeição
de vetos foi feita normalmente

Frenle Democrática
As quase Intransponíveis dificuldades de

ordem econômica e financeira que macjçamen-
io se seguem no cenário da administração pú-
büca estão inspirando as conversações infor-
mais que o ministro da Guerra vem tendo com
as figuras'de maior responsabilidade do país
no sentido de evitar-se que os governos atua! e
futuro venham também a deírontar-se com
graves problemas políticos e sociais.

Preconizando um entendimento de cúpula
dos partidos nacionais num terreno de interesse

CÉDULAS DE MIL
CRUZEIROS LANÇADAS
EM CIRCULAÇÃO,
IDÊNTICAS
AS EMITIDAS EM 1950

O diretor da Caixa de Amorti-¦*ação informa que, de acordo
com o deliberado pela Junta Ad-
mirdstrativa em sessão de 31 de
outubro do corrente ano, a 30 de
novembro último, foram lança-
das em circulação as novas cédu-
Ias de CrS 1.000,00. da 2a. es-

DECRETOS ASSINADOS
O presidente Juscelino Kuülls-

chek assinou os seguintes de:re-
tos:•'Promovendo, no Ministério Pú-
blico: por antigüidade, Benicio de
Souza Gomes, de Procurador de
2a. Categoria do Estado da Bahia, I (A.N.)
ao cargo de Procurador da Repú-
blícii, de Ia, categoria, do Distrito
Federal: Alfredo Veiga on Cunha
Lobo, do cargo de Procurador de
2a. categoria do Estado da Gun-
nabara ao tíe Ia. categoria do Dis-
trilo Federal: João Augusto de
Miranda Jordão, du cargo de Pro-
curador da República, de 2a. ca-
tegoria, do Estado da Guanabara,
no cargo de 1.° do Distrito Fede-
ral; Carlos Femeniano da França,
de Procurador da República ad-
junto, ao cargo de Procurador da |
República de 3a. categoria do Es-
tado do Piauí, vaga em virtude da
exoneração de Waldemar Ramos
Leal: Mario de Vasconcelos Ri-

O presidente da Câmara de Ve-,0.110 entre uni exército inteiro"; 2)
áo chefe rio governo a fundação, readores, sr. José Bonifácio, já rc- juftioii-se às informações um folhe-
ria Academia Nacional, que visa meteu ao juiz Bezerra Câmara. cm|to, impresso nas oficinas ria Im-
á deíesa do patriaiônio cultural'exercício na 2*- Vara da Fazenda; prensa Nacional, com pareeeres dnj
brasileiro c à melhor integração|Pública, as informações solicitadasIjurisconsu
das suas expressões regionais
em todos os setores da cultura:
as artes, as ciências « a-<" letras.

os Pontes de Miranda,
'pelo magistrado, a respeito do man-1Sampaio Dória. Eduardo Espinola,
dado de segurança impetrado pelos Temislocles Cavalcanti, Vicente Rau,
srs- Raul Brunini, Dias Lopes e Ilu. Francisco Campos c Cândido de
go Ramos Filho, contra ato da'Mc- Oliveira Neto. Tais pareeeres, favo-

Correio da Manhã
Encl Tclrgr. "'CorreoinanliS"

REDAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO
OFICINAS E CIRCULAÇÃO

Av. Oomcs Freire, 471.
Telefone: 52-2020 (rêclc interna).
DEPT. DE PUBLICIDADE:

(BaleSo, Assinaturas, etc.l
Agência Central: Av. -Rio Hranco,

185, esq. Av, Almirante Barroso
Tel 52-6156 (r*>de interna).

Agência Coparabana (Zona Sul):
Av N S. de Copacabana, 850-A.
Telefone: 37-183?.

As'-neia Tijuca (Zona Norte): Rua
Contie de Bonfim, 406. Telefone:
34-9265.

beiro do cargo dc procurador da |SUCURSAL EM SAO PAULO
República dc 2a. categoria do Dis

sa da Câmara que rejeitou os vc-
tos do ex-governador Setle Cama-
ra ao plano de classificação do fun-
elonalismo estadual- Ao conceder ai
medida liminar, o juiz Bezerra dls-lmentos sobre a matéria..
sc que assim o fazia porque nãólJosé Bonifácio chama a

ráveis a transformação da atual Câ-
mara de Vereadores cm Assembléia
Legislativa, visam dar ao magistra-
do, ao que tudo indica, esclareci-

3) o sr.
si c nes

OUTRAS EXPLICAÇí

via nos autos elementos qué lhei.seus pares dc "deputados"
dessem a certeza da publicação do
referido plano.

Após citar o padre Vieira, o pre-
sidente da -Câmara dc Vereadores
em suas informações de 92 laudas
afirma que a rejeição dos citados
vetos foi fiel aos princípios regi-
mentais (da Câmara), acrescen-
tando:

"O que os impetrantes realmente
pretendem com afirmações inexatas

tri to Federal ao de Ia. categoria
no Distrito Federal: -Mario de Oh-
veira, de procurador da Repúbli-
ca de 2a. categoria no Estado do
Rio de Janeiro ao de Ia. catego-
ria no Distrito Federal; Oscar
Correia Pina, de procurador de
2a. categoria no Estado de Per-
nambuco ao de Ia. categoria no
E»i.':trito Federal: Custódio Tr.s-
cano de procurador da República
de 3a. categoria, no Ceará para o
de 2a. categoria no Distrito Fede-
ral; e Celso rie Rezende Passos, do
cargo de procurador cia Repúbli-
ca Adjunto para o cargo de pro-
curador da República de 3a. ra-
tsgoria, no Estado de Mato Grosso,
vago em virtude da exoneração de
Pen de Morais.

e incompletas c anular uma deci-
Av. Rin Branco, esq. GusmÔei, — |são da Assembléia Legislativa (hoje
Tel.! 33-3070 — 33-sssi. j|ei) eom a qual não concordaram

SUCURSAL EM MINAS: |cn) rPiação ao mérito e a conveni-
encia

PARECERES DE JU1USCON-
SULTOS PARA ESCLARE-

CER O JUIZ

.'lua Goiás. 65 — ISelo Horizonte
Tel.: 4-0170.

SUCURSAL EM BRASÍLIA - DF:
yuadra 16 casa 22 — Tel. 2-_524.

SUCúT.SAL EM P. AL_GI*E -- fí.G.S,
Av. Borges de Medeiros, 308, 5.° —
Conj 51 — Edif. Fronteira.

SUCURSAL EM NITERÓI: l NüUs curjosas cjas informaçõesMe-cT% ?£M'.#* ta»*», Pe,° VTad0r « B°-
Fones: Asfinatura- e anuncie.: "if*clo: , ] ' •** c;t.aÇ*ln de Vie!"j
2.3431 Persuada-se o príncipe que a lei
2-3131: Redação: 2-3432; chefia: morta náo pode dar vida à R';pú-
2-3433. Ihlica: considere oue as leis são os
PREÇO DE ASSINATURA 1 muros dela, c quê.-so hoje se abriu de^JusÜçã e"Finai,ças'."o mesmo foi

Anua, ...;;... CrS 600.00 !Mma brecha, í,mim'la scra ta0 lí,r«a|lido antes da discussão no plena-
i Semestral .............. CiS 350,ou| ._| rio e as reuniões das referidas co-

missões foram públicas, com a pre-

Sempre insistindo cm que nSo
houve qualquer violação dos direi-
tos individuais dos impetrantes,
disse o sr. José Bonifácio que os srs.
Raul Brunini e Hugo Ramos Filho"puderam defender livremente M
razões do veto e criticar o parecer
que foi lido antes da votação e am-
piamente debatido".

E. adiante:"Os impetrantes, segundo décla-
rações públicas dos mesmos, figu-
raram entre os cinco que votaram
pela manutenção dos vetos oposló*.
pelo governador; conheciam o tex-
lo vetado, pois participaram da e'a-
boração rio projeto, sendo um doi
impetrantes o líder da Maioria, que
liberou a aprovação do Projeto 11o
845-C, dc 19G0; conheciam as ra-
:õet do veto do governador, po's
foram publicadas juntamente com a
Lei nc 14 de 2-10-fiO, divulgados em
avulso e pela imprensa; conheciam
o parecer conjunto das Comissões

PREÇO DE ASSINATURAS VIA
POSTAL AÉREA

Anual  GrS 4.51)0,00
Simestr.il  Cri í.300.00:

(DOMICILIAR)
Trimestral  Cri
Semestral  Crt
Anual  Cr»

(EXTERIOR)
Anual  Cri

(NÚMERO AVULSO)
(P.lo — S5o Paulo e Belo Horizonte);
Dias úteis  CrS 5.001
Domingos  Cr? lò,00|

COBRADORES AUTORIZADOS:
,,.,,,.. ,. . , . 1 Francisco Vieira de Souza, JoSo NU-

m * 2 PilomIm°-i^'- seJu n fs nes. José Salvador Gisante. Manoeltolhas 00 16.° dia Utll on Tabela: |Mor1ey. Mário Simões Gonçalves. Pe.:

PAGAMENTOS
NO TESOURO

Pensionistas
A Pagadoria do Tesouro Nacio-

nai efetuará hoje, das 12 ks 16

25R.H0
500.00 i
950.00 j
õOü.õOi

EMFERRlL^j-VREOOHOO I :

AEROPORTO
EM MONTES CLAROS

sença da totalId«*ide dos deputados.
Se houvessem votado pela rejeição
dos vetos e viessem, agora, ale.--.-r
que a publicação antecipada do pa-
recer os teria feito mudar de opi-
nião, a votação seria ainda mais ex-
presslva, é que o resultado da vo-
tação foi de 44 votos pela rejeição
dos vetos c cinco pela manutenção
(dos quais três dos impetrantes).
Assim, nenhuma modificação liave-
ria no resultado da votação, salvo
para tornar o mesmo mais expres-
sivo".

Montepio civil da Marinha, n°.s. Idro Joss de Sou.a e Sebastião Lincoln.: O presidente da República ássi-
* * * ! nou decreto autorizando o Minis-

DENEGAÇÃOtampa, 91a. série em diante, de
côr alaranjada no verso c anver- ¦'.301 a 7.304; Montepio militar da
so, fabricadas pela firma "Tho-, Marinha. n°s. 7.310 a 7.317: Mon-

j mas De La Rue and Companv,: tepio Operário Ars. Marinha e
Limited". As cédulas, ora em cir- Diretoria do Armamento. n°s- i0TV=[ of-^-^çt-cc^''^^^-, t"j«írv*r i CIar05- Esta<**° de Mina** Gerais, a idomandado dc seBurança. pois. se-
culaçao sao idênticas as cmiiiaas 7.350 a 7.352: e Montepio civil da St^h^toS) STAÒ SERAC1 DFv fím de construir-se ali o novo ae- «jundo o mesmo, nào houve viola-
em 19a0 e que, ainda hoje, inte-; Aeronáutica, n.° 7.420 iNovas in- 1 volvidos. m**SSMo QUANDO NÀO roporto da cidade. ção de qualquer direito pertenecn-.grani, o meio circulante brasileiro^clusões'. Jpublicados. jclu-ões). Ju aos uojpetraattH.

OS ORIGINAIS ENVIADOS PARA
I tério da Aeronáutica a aceitar | Finalmente, nediu o presidente da
doarão de terrenos em Montes iCàmara dc Vereadores a denegtçâo

^<8^t__Mii(liiWiW>iMifciiif<rtMrtii»> m-iin*.*». ii*ai*M*__4_______*____k____-
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A NOTÍCIA DIA A DIA
Diinviii l.raiultlo

Prosseguem os demarche* pH-
rn a •lelçâo (In novo mesa dn
Cimara dc Deputado», o sr.
Ranieri Mii/./.lli que luin íeioz-
mente pela reeleição procurou
oulro din o sr. Etelvino Lins, um
dns candidatos: queria quo o sr.
Etelvino nfio se candidatasse co-
sn éle, Mnzzili, fôssè candidato,
ü deputado pernambucano nada
respondeu, (icondo de voltar a
conversar oportunamente. Por
outro Jndo os pessedistas estão
seriamente empenhadas em desa-
peru- o sr. Abelardo Jurema (ia
liderança. A chegada do sr,
Amaral Peixoto a Rrnsllia foi pa-
ra isso. Os pessedistas querem
uma mesa anli-Janlo, O sr.
Amaral ficou do conversar com o
presidente parn com cie articular
a sucessão nn Câmara. O cha-
modo "grupo dos invisíveis" quer
o sr. Alltinin na liderança por-
que éle, segundo pensam, tem
condiçôes para articular uma
candidatura antl-JAnio que po-
derls ser a do sr. Etelvino Lins
nu mesmo a do sr. Mazzill se és-
te assumir compromissos mais
sérios com o pnnldo.

A FOTO TEM MEMÓRIA
ala »&<'»>

_m_____ii t_tk*_Wa _\wMÊ-_____T______w -¦ 7B_*___ ^ \___\ _W__\

FLEXA RIBEIRO:

Ampliação do número de matrículas
eom rede atual de prédios escolares

A solenidade de tranumlssAo doliui prajcç&o de educador mnérlto.iPesquIi*. e planejamento rin ensino

Em 1933, nas vizinhanças de Salvador; um homem
baixinho, corretor da Bolsa de Valores da Bahia, cha-
mado Oscar Cordeiro, descobria petróleo quase a flor da
terra. Reunindo suas economias, suas e dos amigos, Oscar
Cordeiro comprou sondas, máquinas c resolveu arrancar
o petróleo du subsolo de Lobato. O que aconteceu depois
é uma história longa: o Estado Novo liquidou Oscar Cor-
deito, tomando-lhe o dinheiro, as máquinas, fechando seu
poço, metendó-o na cadeia. Esta foto é da época em que,
ainda feliz, Oscar (dc botas e chapéu na cabeça) levava
o sábio geólogo Teodoro Sampaio (de barbas brancas,
colete) para visitar o campo de Lobato.

A SUDENE cogita no momen- I rior pujiguar é bem mai.« modes-
M i"SlM°*nde„^ 28HX (o««seu «^ernambu

caigo de secretario de Educação, CUJO
novo titular é o profeiaor Canos
Klex.1 miielrn, foi ontem realizada
com a presença de grande ntiineir, dc
personalidades dos círculos cultural*
e científicos. Ao abordar problemas
bÁsIcos do ensino em-olar na QUSíU*
bara, declarou o prof, Flrxn Rlbalroí"Examlnaiemoa os problemas da Ks-
cola Pública como a escola rio pú-
bllco, e n/io como campo rie acuo
privativo de tinia casta burocrática
que pesquisa, mas n.'io encontra. Te-
remo» de aluar de modo mali nl-
nAmicn na Intimidade da administra*
çflo escolar, para buscar um regime
de maior produtividade. Pelo escalo-
namento das folgas semanais, fure-
mos a rêtle de prédios escolares Ira-
balliar mais um quinto do que Alo
trabalha boje. Com a convênio du
espaço cm tempo, aproveitando in-
tegralmenle a rede de prídios — a
ampliaçSo de matrículas, Imediata e
sem maiores despesas, será da or-
dem aproximada di> 20'**. — corres-
pondente a cerca de 100 escolas de
800 alunos, ou sejam SO.000 vacas nas
escolas públicas que boje abrigam
apenas 250.000 crianças". Salientou o
novo secretairlo da Educaçfio que "a
estes resultados chegaremos sem pre-
Juízos para ninguém".

EDUCADOR E.MÈIUTO

An transmitir o cargo, o sr. An-
tonin José Chedlak apresentou um
retrospecto da administração do sr.
Celso Cunha, a quem substituiu no
final d» gest.lo à frente da Secretaria
de Educaç.-io. Enaltecendo a persona-
lidade do novo titular, referiu-se A

Falou, a seguir, o reitor da llnlveirt
dade do Km de Janeiro, piolenor
Banido Lisboa da Cunha, •«.¦evcr.in-
do que esta inatltulçAo emprestava
an prof. Klexa Ribeira todo o seu
ideal e dedlcaçAo, além de Irrestrita
solidariedade a seus atoa futuros de
administração. Apua uma breve om-:
çío da ripresentniile dn Ministério

rm |OdOI os graus. St-rviços ciiniplr-
mtntarts du KducaçAn, e Indot os ra>
mns dr rsllmuln r apoio da Cultura,
min para "protrgé*la" totaliiAnaiurn-
lc, mal, anlrs. para arrmns por ria
protegidos: bibliotecas r discotecas,
teatros e museus, rádloemlsiorai t rl*
nrmalecai, E' um mundo."

Cada uma (testai tarefas, proist
de EducaçAo e Cultura, d. Nair Foi- gulu, exige atençlio especifica, Mai
tea, as alunas da Escola Normal it Árias rias tém de ser inspiradas pe-
Carmela Dutra prestaram significa- la> mesmas idéias . pelas mesma*
tlva homenagem a Flcxn Ribeiro, alrelrUei, qur sio at rio governo do
OcaiIBo cm que lhe entregaram um Estado. Pois nossa atividade, por srr
documento, noticiado prlo loculiu jeducaconul. cultural r administrativa

í • ¦%"-.¦ J^^^^HHBUaVHa-SS^B-SSSsH ' '*fl' 
^;'.ri*-*i.Vii.'' Br m^k _w___\ I
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oficial da cerimônia como "primrlro
pedido no novo secretário",

NOVAS RESPONSABILIDADES

Iniciando o seu discurso, afirmou
o prof. Flexa Ribeiro: "Ao assumir
o alto cargo dc aecrctíirio-gernl ne

nunen deixa dr srr política. E as di-
irtrí/rs do governo diste Estado Ja
nfto conhecida». SerA um governo
vrrriarirlramente riemorrAtleo,"

Flcxn Ribeiro
"Atuação mnis dinâmica, pnra regime dc maior

produtividade"
IDEAI. DEMOCRÁTICO [critérios rie rigorosa Justiça social.'dos quantitativos destinado! i educa»

iSAmentr déssr modn terrmos Instau-jçüo, quer no seu todo global, quar— "A Educação estará a serviço rio. rado, nns termos da Constituição Ct na sua rilscrlmlnaçAo por grani da
EducaçAn e Cultura, para o qual mel Ideal democrático como a sua prin-! nua, um regime rir responsabilidadeIensino r por indivíduo qur se educa

piloto de irrigação parn estudos
do solo nordestino, A verba de
um milhão dc cruzeiros pnra exe-
cução do projeto já foi concçdi-
da c o terreno já está sendo pro-
curado.

cano.

Amanha, no Museu de Arte
Moderna, o almoço cnie vai ser
oferecido por José ülimpio ao
escritor Rui Santos, seu editado.

O governador Nei Braga, que
eslá nn Rio, tle volta da Europa
já marcou outra viagem: segue
dia (i parn os Estados Unidos.
Tem fundadas esperanças de eun-
seguir dinheiro para Investlmen-
to em indústrias no seu Estado,
principalmente na industria tíe
papel. Pretende também a cria-
çào de uma siderurgia no litoral
paranaense. Seu secretariado já
está pronto, muito embora não
queira revelar ainda alguns no-
mes "para não criar muita on-
da' . Quatro dos nove secretários
pertencem à UDN. Dois deles,
cujos nomes já se conhecem sáo
os srs. Mário Ramos (Educa-
ção) e Rubens Requlão (Interior
e Justiça) .

Ainda sobre o governador elei-j
to do Paraná. Êle é atualmc.ile i
tenente-coronel do Exercito. No!
próximo ano, quando solicitar re-
íorma, ganhara o posto dc gene-
ral. Velho amigo de Jânio, des-
de 192!). tendo sido colega de gi-
násio do presidente eleito, man-
tem com o mesmo as melhores
relações.

O sr. Gàuby Silva Règoj rio-
meado pelo governador Lacerda
para o Banco do Estado da Gua-
nabara é um velho funcionário
do Banco do Brasil, com trinta
anos de serviço (já estava provi-
deneiando a aposentadoria), sen-
do no momento Inspetor Getal
de Bancos. Sua nomeação teve a
melhor repercussão possível pos
meios bancários da cidade. Tra-
ta-se de funcionário modesto, de
grande capacidade de trabalho.
Boa escolha. Pena i|iie ao esco-
lher o sr. Cauby Silva Rego co-
mo seu auxiliar rio governo, te-
nha o governador dn Guanabara,
escolhido ao mesmo tempo o sr.
Cecil Borer, para a Ordem Poli-
lica e Social. A escolha do to-
nhecido policial (rémcmber Fe-
linto, Estado Novo, etc.) teve
repercussão desastrosa.

O sr, Nei Braga, do Paraná,
tomou uma decisão a respeito do
testamento do sr. Moisés Lu-
pion. Todos os funcionários no-
meados depois das eleições serão
sumariamente demitidos. Para
isso o governador eleito vai de-
signár uma comissão para tra-
tar do assunto. Os funcionários
nomeados no primeiro testamen-
to, isto é, nas vésperas da eleição
serão chamados a prestar seus
sei-viços nas repartições para as
anais íoram nomeados e obriga-
aos a trabalharem no expediente

normal. Como se sabe, entre os
nomeados, há pelos menos 300
residentes -.-o Rio. Será dado um
prazo para a Apresentação. Os
que náo comparecerem, serão
demitidos.

acalia de chamar a honrosa confiança
do sr. governador do Estado, sinto
ns graves rrsponsabllldadrs de adinl-
nistiador c de quem terA dc reoriia-
nlzar uma ailmlnlstraçAo. A adinlnln-
IrnçAo da antiga Prefeitura dn Dls-
trilo Federal JA foi um organismo bllco c gratuito como ponto de pai
de dimensões colossais. Sua tranifor
maçfio cm Estado ria Guanabara slg-
nifien novos encargos, novas respon-
sabllidades c a necessidade dc re-
formas bAsicas imediatas, A Secre-
taria dc EducaçAo e Cultura, dentro
daquele organismo, é um dns órgAos
maiores: pela extensão dos seus sor*
viços e pcla Importância deles. En-
sino PrimArio. Ensino MAdío — Ensl-
no Normal. Ensino Superior. Ensino
Supletivo c cducaçSo de adultos.

Cipal construtora. NAo proelsathOS tanto para o Eslado como para o Ir.
enunciar aqui os princípios qur v.lo dlvlduo rm mat Alia dc criucaçAo."
nortear a nossa política educacionalI
porque Ales sAo os qur a própria PLANEJAMENTO
Constituição Federal consagra, Prlo-
nriarie pnra o ensino prlmArlo, pii-j Continuou: "A plena consciência ri.i-

queirs critérios subentende o cumpri-

Parn Isso, >•••¦< necessArln fairr e qua
aa nâo tem feito: planejar a educa-
çâo, Manter atuallrarias as clfrat do
iiefirii escolar primário para com*

jliMA-lo, como inimigo maior da Jut*
jtlçn c do progresso social. Teremos'dc calcular i> nosso crescimento ir-

tida essencial para alcançarmos aminenln de determinação constllllclo*]gundo seus variados índices distritais
regime de Igualdade de oportunldateial, que manda aplicar nunca menos (.ii reglonajs, extrapolando os dados
des rducaclonali para Iodos. NAo 'cm
direito de se chamar deinociAiica
uma soeieade em que a escola pú-
blica primArla conserva carAter ar-
letivo r níaO distribui a todos a opor-
Umidade inicial de cada um revelar
c desenvolver os talentos com que
nasceu. Conjuga-se, assim, a obriga-

de 20',- dn receila tributária na ma-
nutençSo c desenvolvimento do ct*
sino. E' o que os governeis devem
fazei. E' o que o povo deve flscn-
llrar.""A desordem administrativa, a cor-
rupçAo e o trAflco dc Influência poli-
tica com os lecunos públicos do cn-

çâo do Estado promover a EducaçAo!sino nAo tim permitido, no' entanto,
com o seu dever de farA-lo segundo!até agora, sequer a verificação exata

oMntlstlcos para. antectpadamenlf>
podermos conhecer as nossas necrail-
lindes de educaçAo, que variam *t-
gundo as sonsa do Estado r m bilr*
ros dn cidade. E isso nAo devirA sar
maioria secreta, privativa dm gabl»
neles dn governo, mai matéria pii"

(Continua na 10.» pAg.)

O sr. Adhemar de Barros reu-
rüü hoje seu ".=taff" para traçar,
desde já, os planos para sua cam-
panha ao governo paulista em
1902. Para se candidatar â su-
cessão do sr. Carvalho Pinto o
sr. Adhemar de Barros leva co-
mo certa a vitória do seu candi-
dato, Cantiriio Sampaio, à Prefel-
tura da Capital paulista. A cam-
panha do líder populista terá iní-
cio cm abril.

BAZAR AJUDA OS POBRES

A UDN vai apresentar em ja-
neiro um projeto de reforma f.a
Consolidação das Leis rio Tra-
balho na parte de relação de em-
prego.

Comenta-se que o sr. Cid
Sampaio, governador de Per-
nambueo, teria conseguido junto
a grupos americanos um emprés-
timo de 2.S milhões de cruzeiros
que deverão ser empregados na
construção de estradas para seu
Estado. O empréstimo seria de
15 milhões em máquinas e 10
milhões em dinheiro. O paga-
mento no prazo de 25 anos.
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O sr .Aluizio Alves, governa-
dor eleito do Rio Grande do Nor- jte está negociando com banquei-
ros paulistas e mineiros o finan-!
ciamento dc alguns projetos quej
tem para seu Estado. Informa o.
governador que a receptividade:
às suas propostas foi a melhor;
possível. Como se vê o governa-!

Um Bazar rie Natal foi instalado pela Legião Femi-
nina rie Educação e Combate íio Câncer na esquina da
Rua Sá Ferreira com Avenida Copacabana, com o obje-
tivo ric angariar fundos para os cancerosos pobres. O
bazar funciona das 10 às 22 horas, e recebe com prazer
a ajuda daqueles que. no Natal, pensam não só nos seus
mas também nos menos desvalidos da sorte. Quem de-
sejar prestar auxílio à Legião pode dirigir-se ao próprio
bazar, ou à sua serie, Av. Almirante Barroso, 6, 18°
andar, telefone: 42.0016.

Na foto. d. Heloísa Marsillac, vice-presidente da
Legião, sorridente ao lado rie outras legionárias, traba-
lha ativamente em prol rios cancerosos.

FALECEU ONTEM
0 DR. PAULO AFONSO
FRANCO irais do Clube Engenharia ó pro-

! fessor Maze-Sencier, do Inslitu-
Faleceu ontem o dr. Paulo Aton- to de Estudos Superiores rie Téc-

so Franco, renomado cientista, fl-1 nica.s rie Organização e do Bu-
lho do Barão de Paulo Afonso, que'reaux des Tempés Elêmentairés
foi também diretor do. Instituto| (BTE) da França, falou ontem
Oswaldo Cruz- O extinto que era ] sobre o lema "Organização Ad-
diretor de serviço daquele Institu- Iministrativa".
to, deixa um filho, dr. Sérgio O conferencista referiu-se a
Afonso Franco, membro ria riireto-] aplicação dos -métodos de slmpli-
ria da Casa de Saúde Sâo Miguel, ficàção do trabalho industrial aos
O féretro sairá hs 13 horas de hoje (trabalhos ou processos ariminis-
da capela Real Grandeza para ojtrativos. Revelou que se torna
cemintério São aioiio Batista.

Organização Administrativa
foi motivo de conferência
de técnico francês no CE.

I Xo Ciclo ri? Conferências or-ilciàs, para homens de emprèss,
ganizafo mensalmente pelo Dc- no Sindicato dos Engenheiro?. Na

jpart-amento de Atividades Cultu próxima semana, sob o patrocí
nio d-a SUDENE, em Recife, ini
ciará nova série de conferên
cias para o pessoal rie nivel su
perior daquela autarquia e re
presentantes de empresas parti
culares ou do serviço público.

CERIMÔNIA
Termnada a confernêca do téc-

nico francês, no Clube de Enge-
nharia, houve a solenidade de
entrega de diplomas aos alunos
que concluíram o curso rie Or
ganizaçãò do Trabalho na Cons-

PROCESSO DO ESTADO
DA GUANABARA
SERÁ JULGADO
HOJE PELO IFR

necessária, cada vez mais, essa; trução Civil, ministrado pelo en
aplicação, déyido a complexidadeIgéftheirò francês .Tean Meriàrd,
das processes administrativos.,,üe „,.., vjsita 0 nosso país a
Prosseguiu discorrendo sobre o|convite da Escola Fluminense de
vàaÓÇ do emprego ric eciiupamen-lgjjapnha,.;;,
tos custosos, cartões perfurados- ' 

pT_. _
e computadores eletrônicos. _ _. , r ter r ¦

Examinando os principais pro- ° Ç**-**) ^ Conferências, on-
i blemas particulares à Simplifica- tem iniciado, prossegue hoje
Irão 'n«nrn«»n< aidminfstrâti-lcom 

<i conferência "VII: Semanas'coníèrerícíàtà 
ilustrou Sua|1''0,,0grametrlcas,r. ae •Mial^"--

Vinzenz Poelsler

O Tribunal Fíd»r»l d« Recurfof. pe-
1» nu» 1». Turma, Julgurs. hojf. «lém
rtos processo» odiados, constantes dc
pautas ji publlridas. o seguinte re-
curso, originário diste Estado:' Agra-
ro de prriçSo em mandado rie segu-
rança 20.942. Relator: ministro C,An-
dldo Lobo. Recorrente, Jnii da 4a.

VOS, O v.  ¦•¦•
explicação com a projeção deiPcl(is engo
filmes e diversos exemplos prá- e "«.roldo Oswalao dos Santos,
;ccs que participaram daquelas Se-

NA SUDENE | ma nas.
No dia 21, falará o engenhei-

Depois rie haver ministrado em-ro Ruy Castro, membro da DTE
Porto Alegre um curso sobre de Transportes rio Clube e ds"Organização Geral dc Emprè- Associação Ferroviária Brasileira,
sas", â convite do SENAI, o pro-: Na parte referente aos problemas
fessor Maie-Sèncier inicia, sob! nacionais, dia 19, será realizaria
o patrocinio do Grupo rie Estu-!a conferência "O Problema Fio-

v»ra da F»»er>da pública. Agravante, ^0% ^e Produtividade Industriai | restai Brasileiro*', pelo sr. Aris-
Cniso Federal. Agravado, as. Har-;da Esco.a Fluminense de Enge-jtides Largura, presidente do Ins-
kson ind. e Com. Kibon. inhariá, uma série de conferên-; tituto Brasileiro do Pinho.

!|«"
n

Dê-lhe
o presente que
lhe vai poupar o trabalho

de todo o ano...
HOOVER simplificará sua vida 36,5 dias por ano.
Custa menos da metade de outras e lava mais
do que o dobro, em menos da metade do tempo.
E é jeitosa, compacta, moderna, fácil de manejar.
Dispensa instalações especiais; basta uma simples
tomada para que a "Lava-RápMo" HOOVER co-
mece a lavar a roupa de toda a família. Dê-lhe o
presente que será lembrado todos os dias do ano ^--^BafiBH-**^^' (dica " HÜVE!.")

Leve para. seu lar todas as vantagem
de uma "Lava-Rapldo" HOOVER
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SECRETARIADO DE LACERDA TOMOU POSSE
[I!ANUNCIANDO PROGRAMAS ADMIIJ TRAT1

"A «UBleridnde do Governo
far-ne-A sentir nos seus setores
de trnbnlho com o penhor do
cumprimento da lei. Envldare-
mos esforços parn obter n jus-
tlça fiscal, buscando arrecudnr
or» tributos onde a capacidade
c.onftml.n nos permita encon-
tra-los, sem nniqtiilnr os contri-
luiintes, sem estancar as fontes
na vida econômica, que nascem
na livre iniciativa e cnituinm da

mento no .enlido dc melhorar
ni condições dos diversos seto-
irs que dirigiu, De improviso,
(liou o «r. Joié Cândido dizen-
do dn futura reforma da atual
Secretaria da Agricultura que
passará n ser denominada Se-
cretnria de Economin. Adiantou
que com a transformação se ve-
.ideará, por certo, maior dina-
mlsmo r perfeito atendimento da
luiústrin c comércio no que so

GOVERNO DO ESTADO
• Diretores de Departamentos da Secretaria de Finanças

c Instalações, ir. Paulo da Fon-
seca.

INTF.RIO È SEGURANÇA

A cerimônia de transmissão
do cargo de Secretário do Inte
rior e Segurança reali/.ou-se, na

O lovermdor Carloa Lacerda anil-
nou decretos faiendo as icfulntei no-
mearAei de diretores na necretarla de
finanças: Waldemar Gonçalves n»-
mos para o Departamento dt Contabl-
lidade; Kdelmar Patim para o Depar-
tamento da Renda Mercantil; Celso
Frota Pessoa para o Departamento da
Renda Imobiliária; Alternar Dutra de
Castilho para ¦ Departamento do Te
souro; Ivan Vlllon para o Departa-

indú.lrin, do comércio e dos refere ,i fixação no Estado dn
.prvlCOl". Oisse à certa altura iGunnnbnra de novas indústrias
o sr. Mário Lorcn/.o Kernande.-,, j (jue aqui se instalai Ao.
no assumir, ontem, o curgo <le
¦ecretário dr Finanças, cm ceri-
u.ònia realizada em seu gabi-
note.

Reportou-se ainda nos proble-
mas que terá dc enfrentar em
.«uns novas funções, dizendo ter
confiança na ação do futuro go-
vérno do sr. .lánio Quadros, que
promete medidas dc ricsinflneio-
nnmcnto <\n meio circulante c,
portanto, a redução da ve-
[«.cidade ria desvalorização da
moeda.

Durante a solenidade de trans-
missão de cargo, que contou com
.1 presença dos ex-secretários
Nelson Mufarrcj e Mário Melo c
dn altos funcionários, discursou
tiinda o sr. Luiz Maranhão, la-
zendo um histórico dr sun ad-
niinistração ,i fronte da Secre-
'.••ria de Finanças.

ADMINISTRAÇÃO

Assumiu o cargo dc secreta-
rio de Administração rio Govèt-
oo do Estado da Guanabara, on-
tem, à lardc. o sr. Luiz Carlos
Moncini, cm solenidade reali-
zada no rditicio Eslíiclo dc Sá.
sede daquela Secretaria, O o.ir-

SAÚDE

tarde de on em, pelo sr. Martins men,- „, Rfn(l- if xétnmúati ePedro r.o sr| .leito Bcltráo. slW__o Arm.ndo nela Mna para oAo entregar o posto no seu su- i>.p,rum-nto de Tributos Diversos. I
eessor, o sr. Erasmo Mnrtins Pe-
dro fez uma r:pida exposição' • * .
rios trabalhos desenvolvidos por i
aquela Secretária durante sua: ° Estado da Guanabara arrecadou
gestão c se despediu de todos os ontem * importância de Cr?
funcionários, agradeeendo-lhcs a'1430-57-6''1'-10

"Consciente da Imensa
RELACIONAMENTO DE i.MrOR-

TANCIAS

colnboração recebida e dizendo
res- da sua certeza dc que com a

pon.sabilidade desse encargo, nâo mesma dedicação serviriam ao
pude fugir ao apelo do governa- novo titular,
dor Carlos Lacerda, a quem cs-1 Também falou o novo secreta- Para oportuna abertura de erudito
tou ligado por uma amizade fra-1-.-,- .in ini.».!,.. -. <**...-!,¦..ar,,*. _ «pe""-»'. o woretárlo de Administra-
tcrnal de longos anos e cu.ios -menor c seguurança, o .ri0 mindou reiacloná! Importância»
ideais de renovação dos costu- W** agradeceu ao seu anteces- de*?*H«'••>«rf e,"*»"s.f^S
__.___. ..-.ti.» -. ti k>at . iPenecl.e Crs» 10.000.00; Lopo Anlliomes políticos se identiflcanm de nor as suas palavras e os elcla-Mendes os fl.300.00; Antônio de Sou-modo integral com as minhas recünentos que lhe prestara, alupróprias idéias" — declarou, ao ,
se empoisar. ontem, o novo ss- dindo P°r •>"• às
cretário dc Saúde, sr. Marcelo nortearão sua conduta
Garciii

PLANEJAMENTO

á Irente
da Secretaria. Acompanhava o
sr. Hélio Beltrão um seu asses-
sor, sr. Aldo Oli vero,

VIAÇAO

Também foi empossado ontem
o novo secretário de Viação,- sr.

"Coerente com um rios princi-
pios básicos da reforma admi-

j nistraliva que se vai emprecn-
; dec no novo governo, instauran-
|do um sistema de trabalho de
equipe, procuramos selecionar A tô ¦ Arlind La,,lolaum grupo ne colaboradores de
elevado padrão técnico, de capa- pessoas estavam presente.-, den-
cidade de ação e dc comprova- tre as quais engenheiros do Es-

ida nrobidede , j ,-., , , -N'° M. E. E. C. será e.cluado ho.ic.
i P**RB,Heoe* tado, representantes do Clube (ie quarta-ielre. 7. das s.iô As 16 hor...11 UTo principio oásico dc.ta Engenharia e figuras do. círculos!. pagamento das s:g;uinto-_ propôs*.:*

ra Costa CrS 3.710 0C« ¦:'.-'
Cardoso Pire» Cr$ 1.730,00; Jos* Pe-

normas que rena CS 1.4U3.0O; El__.i'..n.....u _.
Silva CrS _.000,0.: Seocstüio cln SU-
ru CrS 1.000.00; Joio Tavares CrS ...
7.730.00; Adelaide Prudente Pedreira
CvS 9.i'5Ú,0O; Ignacio Fridenco Pu-
d>eir_ Crí 0..100,00: O.tvaldo Fiandri-
ni CrS 12.000.00; Firmo Elias C.trdoío
Cl? S._00,00: Mauilcio de Naspau Vas-
conoelloi OS 250.00: Gcialdina Vieira
de Sou.a Marques CrS 2.730,00; José-
phina Maria Conceição Cardoso Crí
7.500,00; .larilia Marques de Oliveira
CrS 28.__0.00: Aclo dr Cesta Pereira
CrS 7.188,90: e Mátlo Pereira de Car

Várias \slho CrS 48.5_.,00.

EMPRÉSTIMOS

reforma é a dc. centralização dos .... . , ,
go foi transmitido pelo antigo .órgãos que realizam o trabalho Pom!C*JS .administrativos,
titular c assistido por numerusos executivo cabendo aos órgãos de nômlcos e sociais,
amigo*- do novo titular e de|comando o planejamento, a or-'

eco ide empréstimo»;
21

ganizaçao e a colaboração dei"
normas e critérios" — disse, em!
outro trecho.

CLASSIFICAÇÃO

Falando sobre o Plano r'e
Cla.sificaçoâ, disse o secreta '.o
oue, até agora, ainda não se de-'
finiti a sitraçio dc seus colegas
no piano de Classificação; sub-
metido à decisão da Justiça.
Aguardame com serenidade o
pronunciamento judicial — de-
clarou — certos de que. se so-

funcionários do Estado.

('«,' AUXILIÀRES
Depois da troca dc saudações

c o recebimento do. cumpri-
mentos, o sr. Carlos Máncinl
anunciou a escolha dc alguns rie
(¦eus auxiliàres imediatos que
são: assistente — Roberto Hor-
r.icto Correia da Costa; assessor
.- Murilo Navarro Pereira; ad-
junto — Miguel Ulhõa Cintra:
diretor do Departamento rio
Pessoal — Luiz Monteiro Sal-
pado Lima; chefe do Serviço rie
Expediente — Adhemar de Sá
Carvalho; e chefe rio Serviço de
Planejamento — Geraldo Passos
Miranda.
'•' AGRICULTURA

O sr. José Cândido Moreira
de Souza assumiu ontem a Se-
cretaria de Agricultura, réce-
bejido o cargo, às 10 horns. das
mãos do sr. Osvaldo Moura
Brasil do Amaral. A solenidade
Toi realizada no gabinete do se-
Cretário. Na ocasião falou o sr.
Moura Brasil que em longo dis-
curso prestou contas rias atlvi-
dades da Secretaria durante a«¦ua gestão, localizando princi-
palmente a parte do abasteci-
mento e as providencias adota- vencia Hospitalar, sr. Hildebran-
rias pelo Serviço de Planeja- do Monteiro Marinho; diretor do-Departamento de Tuberculose:

ATROPELADO POR JIPE
DO EXÉRCITO
Ontem. cè/c. ris. 19 horas, o

menor Milton, de 14 anos, filho
dc Ar.a Maria da Conceição (Rua
Cápivari, 20, Boiüucesso), foi'
atropelado ru Av.riida Brasil.es-
ciuina de Av. Nova York peloj
jipe n° EB — 21-73-51, diri2ido|
pelo cabo José Leopoldo Lima,
do Io BCC. A vitima, com ira-

breviver um resultado desfayo- tura do crânio, contusões e es-
rável aos interesses da nossa. coriações generalizadas, foi con-
classe, tud ofarei como lntrérpre.- duzida na viatura stropeladora
te dos anseios de melhoria dos'para o Hospital Getúlio Vargas,
salários, dentro é claro das pos-,onde ficou internada. O fato foi
íibilicladcs financeiras do Estado, i levado ao conhecimento d.s tu-

itoridades do 19c Distrito Policial.
AUXILIÀRES

Os auxlliar.es diretos do sr.
Marcelo Garcia sào os seguintes:

j Assistente, sr. Osir Cunha; ad-
ijunto, sr; Luiz Pires Leal; Asses-
Isoros técnicos, sr. Joel Marques
Braga e sr. José Vieira da Silva;' diretor do Departamento de Saú-
jde Pública, sr, Nccker Pinto; di-
retor do Departamento dc Assis-

MENOR CAIU
DO BONDE:
INTERNADO NO HSA

¦ "JARDIM SUSPENSO"
De

PETRARCA MARANHÃO
Pedidos pelo Tel, 46*5954

i

/

Alcio Villas Boas: diretor do
Cri-

Com ferimento confuso, deslo-
camento e perda de substância
do pé esquerdo, deu entrada on-
tem no HSA o estudante Jo. é An-
íúnio (9 anos, filho de Neusa
Leal Pereira, res. à Rua 2 de
Dezembro, 22, apto. 213). O me-Departamento Estadual da

,1-pça e do Adolescente, sr. Ra- mv< que foi vitimado ao tentar
phael de Souza Paiva; diretor do subil. num bonde en1 m0vimen-¦Departamcnlho de Assistência Uo, próximo à sua residência, en--Social, sr. José Arthur Rios: di- cóntra-sè internado no HSA. O

8873R,retor do Departamento de Obras!!)0 DP registrou o fato.
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cisco I.ucUoo cie Oliveira, Valtci I
Gutrra do Amiril. Ctlla Porcir* q<*
Oliveira — Autorlio, devendo, pn-'.-'-ni oi requertntrs lefiliiâr iui .1-
tui{io r ii época oportuna.

DrparUm«nto át Kducacle
er Adultos

Presidente io TRE disse na
Constituinte ser abusiva a
pluralidade partidária atual

O presidente do Tribunal Re-Ira a criação de nm Tribunal d»
cionil Eleitoral, que presidiu a Alçada e dr um maior número

nunoçin — nosalina Moram raivai instalação da Assembléia Con.-» de Juizes, nos moldes de proje-
par» a aacola t .enica de comercio' tituinte. no Palácio Tirnden-jto em inimiiaçáo final permita
México. ites, atacou, ontfm, indireta-Io Tribunal Pleno, bem como u

mente a existência de craiule nú- crliição no Tribunal de .lustiçaSECRETARIA nt AKRicti.TfRA mcr0 (;e partidos políticos c que de mais lies Ciiniaras, ddh quais
dfspachos nn SEC-tETARio !Sl" tlu n*?ce_*«árlo encontrar uma cluas cíveis com competência' ' • orientação luirinoniosa c comum pnvativa para os feitos do con*

Adyllii Nairélroí MajaHila« — Dl.»,** Impianiação de um regime or-Uoncioso administrativo e fiscal
o fim sapeoltico a que »e dmln» a fiano-leRRl cine corresponda nüoldo iSstndo, dns questões do faini-ceitidSo; Jot. Beserra da silva ¦- Dp-: jpenas ;io elevado .ílvel de suajiia, dc estado ae po.s-.on de eu-ferido: « Sabino Seraphlm Corrêa polllizaçSo mas, as congênitas e fSos o sucessões e a terceira4m.,-«« ,, ii i«_iM*al]n«anlrt " . ..ii > •• 1 **,v'** * ,i m «. . íi ^ «V •."» \. mã IV.l^*-l.*Af

Peculiares características de umlcrimlnal, pnra com a competôn-Estado, como o du Guanabara. |cia das demais de sua espcclali-
TD°_ discurso do presidente dotação com ohis «tender os co-,TRE foi distribuído aos jornalia- m6ndamentoa do disposto em otas em livreto impresso, çom 13 Arli m |nci80 xil, da Consil-

Ipaginas em papel especial, onde luiçâo Kêdcn.l: a adòçào de me-'se lia "divulgação do Tribunal^,'_ tendente

ATOS DO DIRETOR

saltado — Autorizo o cancelamento
do prtíodo concedido duene* cap
ciai).

Departamento dr Abastecimento

ATOS DO DIRETOR

Dísl.nações — Armando de Ollvel-
ra Pernambuco para proceder a ins-
per.o e contrOle de preços, nos mei-

a

DISCURSO

Total do pagar
3.0!4.019.20.

12.153
12.7tiT
12.162
12.781
12.771
12.775
12.780
!2.1flt
12.',8.
12.792
12.737
12.722
12.757
12.803
12.817•2.825
12.810

ento dc hoje

12.754
12.758
12.764
12.768
12.772
12.770
12.781
12.785
13.789
12.794
12.798
12.794
22.703
12.307
12.820
12.327

que se riesti-
promover uma rápida o

salutar recuperação da juyeniu*de transviacia e a suprir a ina-
diitvel necessidade de asslstén-

|CÍR e proteção a iniancia e à
dcsvalldas; assim a roa-

daptaçâo de icslcnados recupe-
ráveis a unia forma dc trabalho

DESPACHOS DO DIRETOR

Código

_n
2.737
5.67G
7.717
9.174

12.117
13.972
16.607
17.248
19.114
20.919
22 A 22
24.3J3
23.738
27.481
-9,009
29.673
SI.462
33.881
25.137
25.953
37.4J8
38.116
33.807
39.705
39.997
•«3.1.44
45.290
4;.9S4
48.448
49.551
50.697
51.281
52.34?
82,362
53.517
34.835
86.418
57.745
SP.194

Matrículas:
919

3.857
6.968
7.764

11.509
12.981
14.253
16.804
17.364
19.3-0
21.182
22.873
2*.877
33.020 .
28.078
29.027
29.8J2
31.478
34.232
.5.'-..' 36.394
37.742
28.428
.39.451
39.724
43.027
4-.' .052
45.631
«1,1.103
43.466*.0.2_í
59,730
31.792
62.821
53.440
53.363
51.852
56.464
58.039
59.470

¦•.ra

5.333
7.114
7.798
11.559
13.235
14.838
17.018
1T.930
20.262
21.673
22.916
25.400
27.393
28.207
29 292
....'621
32.748
3-1.210
35.633
37.127
37.753
36.673
39.630
39.727
43.363
44.567
45.858
43.397
43.638
50.303
50.845
51.931
53.337
53;4.3
51.021
55.2.3
5S.777
58.042
60.064

Regional Eleitoral da Guanaba-líX™^4"™ «í i"_p,_« _!!..*"
ra». Um funcionário cio TRE JftAtójf.W

cade, retlonali da Zona Sult Va.co|VelOU ao Correio da flíanhfl que \\£ ;.'l0 ^, , g 
técnlco c clan"

Pereira dos Sr.ntoj paia o Serviço rle o discurso foi impresso por or- .. „ .
FhcalIzaçSo (núcleo 2.183); Joilo Ker- dem do sr. Homero Pi.iho e ns,
reira MagalhSea para substituto even.! despesas pagas por èle.tual do encurrefado do mercado N.'S. do Rosário; Lca Gomes Pereii.

Código 32 para o Serviço dc Distribuição íMer-l
cado S.io Jo.lo); IluCael Miftiel Ar-. _. velhiert
chanjo aiió para o mercado N\ s. dai Ei** alguns trechos oo discurso'
Ajuda; Antônio Joaquim Pereira Vi-IÒO presidente rio Tribunal Rc
lho pata responder ptlo mercado Sfio gional Eleitoral:Judas Tadeu, dtuante os impedi-nen-j o, i . ja«i,I, leompativcl com as suas condiçõesios do respectivo encarregado; _ot* oennores aepuiacios. especiais; a fixação, medianteLascam »rrciia para sub.iitmo dc Ao declarar Instalada a Prin^l-inormas esneelais Hp umrPBim»tnencarregado do núcleo 9.101 do mor- ra Assembléia Legislativa do HtauSduSdo _« umTKa!cado Sâo Pauto; N..thrrcia Santos tado ria Guanabara, cujos traba-! ^' ^?, r. '-.i,',_ 

. V,-, vBaronl para o Serviço de Distnbu,. lhrj., se iniciarão com (uncões,^;. £¦;"•• ,,.^'('.°.. 
montante na

çao (mercado Sunto Antônio), I con.-t'tui"t(s seguida* do exerci-1 ^e oiçamentana no quo
Dr_.p-.CHos do d*e atribuições 

'legislativas 
or-K°,"c.e"" J„™ gS2?jP0 atc»d,1"

d_spachos Uinárias e que, em cumprimento mento remuneratório de seu fun-
Teimo Moreira Miranda. Pr.ncl.co às expressas determinações do HS^La^iítt í Sl?"

mudo. Delson Vieira dc Almeida. Sa- tlfio 6.°. da Lei n.° 3.7Õ2, cie 14.í^'1 ulal-*-'n,cll° °.s rendas pu-
\erio Gullo, Avelino Marques rio. de abril do corrente a.io, tenho Q"cas com subvenções liberais a
Santos. Francisco Ramtres. cíic.ono a subida honra tic momentânea-L-Ualquer tipo de organização ou

mente presidir para a eleição de entidade que se nâo destine a
sua Mesa. ssja-mc permitido di-!*]•''"'• prestação coadjuvadora rio
.er aos dignos repre.etantes do desenvolvimento dc alguma das

guanabarense, aqui reuni- altas meias naturais do Estado;
jacintho Carreiro, Elisa dos Samcrídos, as palavras de fd e os an- medidas que se proponham ai silva e Manoel do couto — Deferido.! _o!os da esper.nça que nos em-atrair, com facilidades razoáveis,

polgam diant2 ria magnitude dèssoi0 estabelecimento de novas «a
importante acontecimento hlstó- promissoras indústrias, a fixação
rico que vem acrescentar à UniSoida. existentes e a criação rie ou-
Nacional mais unia unidade Ce- Iras fontes cie receita, simplifí.
ceratía - o primeiro Estado cedos, estabilizados e eodilicaric.s,

isso, os complexos atuais
ra oepois ri_ mais oc 70 anos dejsistemas tributário e fiscal; e,
regime republicano e, precisa- enfim, de um modo amplo, a es-
mente, há 108 daquele qiu por sa pauta nâo deverão .ser e->tra-
úlfmo. ainda no Império, se for-lnhas iniciativas que visem a des-
mou na vastidão rio nosso terri-! per tar o desenvolvimento rio È*.-«fJrio. tado, o bem-estar e a felicidade

ABUSIVA PLURALIDADE de sua população, objetivo preci-
puo senão constante e único de

Não ignoro, nem possível seria itocio governo democrático,
disfarçar, o complexo das diíi- Senhores Deputados Que nc-
çuld-rdes e os tropeços a vencer|la era i.i.stõrica que estamos vi-em uma Assembléia política co- Vendo possa Um sentimento su-mo esta que nasce da luta livre das perior de mútua compreensãournas, mas com uma representa- presIdlr as ^ e™ „3

C.-?|Jos_ Ribeiro, Firma Jo5o Alves, João
Alves, Ozair Aleixo doa Santos. Alti-

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO >™ Lopes de Mello. Elvecio Josí Fer-
reira. Jo?*- Argemlro de Soura Maia

Departamento do Pessoal Augusto Deollndo Monteiro. Indaleei. jpOVO

Serviço de Fljcalliaçío

ATOS DO CHEFE

Designação — Avmando dos Santos

Deslcnações: Nivaldo Gomes Bar-
radas. Ramiro Teixeira Motta, Ma-
ria Orlandina dos Santos Athayde,
Züá Ramos, José Thedim Barreto
para o Departamento de Fifcall.a-
çüo; Ron.ldo Santos Duarte para o
Departamento rie Turismo e Certa-
mes; Wllma Alves do.i Reis para o

de Turismo e Cor

Carlos Augusto de sou.a — Assina-
da a apostila de eletivação de acordo -.
i.o.t o disposto no aitiço L"2 da Lei!

In. 8£0 (Estatuto dos Funcionáillòs);
I3nc'.iel Ferreira — Assinada a apo?tt-
1_; Manoel l.oite Amorlm — Deie-.e Vasco Ferena n.ia terem exerci- Autônomo que a ela se incorpo-.para

irido; Júlio Ces.-.r. Ceiyra Trindade,.."0 nn Setor de Fi;._li__;_o de Fci-
i Osvaldo Dins Ca;oo?o — Retificado o; ras Livres.
1 despacuo; Rubem de Sou.a Pereira í

Concedidos três meses dc licença SECRETARIA no INTERIOR
especial: Adelina Rodrigues da Silva E SEGURANÇA

Indeferido; Adriano José da Cruzl ATOS DO SECRETARIO
Arqulve-se; Amaro de Souza Cha-

ves, Luiz Queirolo Filho — Arquive-
se; Nadir Santiago, Arlette dos San-
tos Silva, Vitor Diniz, Mary Suoly
Gouvèa Taranto. Ercllia Lopes Fon-
seca. Leda Barbosa dos Santos, Syl-
vio Pereira do Lago, Herminlo Custo-
dio, I.altino Rosa dos Santos, Vtlfle-
m.r Marcollno .ÍEpomucer.o, Mario
Oliva — Anote-se; Nllza de Sou::,. {DepartamentoBrandão. Eha Gomes dc Souza
bçvtína de Mattos Suzano
tííúo o salário íamilia; FJadii
F.ita. Seb-istlão Ca_.do Costa
Pírelra do Sou.a, Jncy Dores cia Sil- j Rei.aldo Reis Coelho,
veirn. Izallmo da Rocha Ferreira. Ca-1 quês Corrêa paramilo Paulino, Hilton Pereira dos San-jde Turismo e Certames; Álvaro Lins
los — Anote-se; Maria Martiia de F)-!e Silva para o Departamento tic
g-eiredo Borges, Elza Cabral — Ar- FJ
quive-se; João Baptista Ferreira '—. 

suvà
Anote-se; José Caetano Cantil _. In- Departamento" dê"pis.állza.8o. Luiz.pensãvel que
deiírioo: Antomno Barone Forzann -- da «brega Frias para o Serviço de de lima orientação harmoniosa eifJos vossos rn -nos lnbrirf«q« _,t_Aguarde-.io^e Saldanha Bandeira de Administração; José Dias Lopes pa- comum no empenho de encontrar| 

".--.*.:.,__• '"'¦'."" labores, que,
ta o Departamento de Fiscalização;

• removendo: Elpidio Cruz, Luiz de,
Oliveira para o Departamento de I

I Fiscalização: Manoel Chagas, Yen.u-' 
cio Melo da Silva, Octávio Macedo

i Fiangcl para o Presídio do Rio dc
Maneiro; Breno Bicca, José Rabelo

,_ ,, , ., de Oliveira, Carlos de Oliveira Ceia.
,._ T1?TScsr 

Val-*'emar)dc S,?l>.«1- Manoel dc Sènna Moreira para ai
mivSa p, hii -*" rcM?."'**?^-0 * Penitenciária Professor Leiiios dcSaúde Publica; Estillta Rodrigues Bril_. Elai„c vasconccllos Rocha pa-

ra o Departamento dc Turismo e
Certames; Clóvis da Rocha Leão .
ptra a Policia de Vigilância; Rol- Cia. de Uma negligência,
dão Ribeiro de Carvalho, Ataliba do, desüalecimento e a nee

Souza, Al- tame.j Manoel da Silva Vianna .lu-1 à h-evitàvehn*nte subír ciona- ' aS RliUes responsabíll-
- C.ncc- „ior. Dulce Pinheiro Guimarães Ju-!W°£fí"1)«S£*JS«S M_o !Cr'íJCS l1Mren**« nos vossos man-

adio Santa hio José da Silva Dias para o Dc- ?.«• 
¦ 

.P-Os ditei entes nictize. ic.eo- £,.,to evando-vos a superar asosta, Joree parlamento dc Fiscalização; Josc lógicos das correntes vencedoras divergências políticas das vos-Eizamr Mar- __ capvicho.--'a resultante de uma;»., doutrinas partidáriasêin orolüe!,.-.;;;.-¦.-¦ -no- abusiva pluralidade de partidos, do bem comum; que os altos in-
, m,-..i „.,„, „ „-,-„, !.,„:,..,„, „B dificuldades oue mais poderão terêsse. do Estado nascente
Fiscalização; Sebastião Zacarias da acentuar em breve e que, toda-
Silva, Manoel Acciolv Lins para oi via, cumpre afastar por indis-

..e faz a formação

vos
propiciem um saudável clima rieconcórdia o o ânimo do um cor-
dial entendimento no desempenho

i Mello. Antônio
Anote-se.

Mendes da Silva inspirados

SECRETARIA PE SALDE
E ASSISTÊNCIA

ATOS DO SECRETARIO

peia magnanimidadelueoiuas .puis: « hii,jihiuc.i-__ UC|da Onipotência Divina elevadosum regime organo-legal que cor-. os corações c dewrmaáos os c-responda jiao apenas ao.,eleva- plrilos f|o? £ imciío. recí-oo nível rie sua polilizacao m.s. ,vV,.,,. _.__ ,,,, _„". " '.ecl .
por excelência-, às congênitas tK,,lB,u' passadas seJa.o
peculiares daràclerlsticas de um| s°' " legislativo fecundo
Estado como o da Guanabara. I\b0., '*^ !^° .oncreltaado, por_ ... |limi h-1* aspirações de um Po\o

ABRA UMA

COMIA-
(9RRK

CRUZEIRO
DO SUL

UMA VANTAGEM PARA SUA EMPRESA
E SEUS NEGÓCIOS l

Sendo correntista da Cruzeiro
do Sul, você utiliza os nossos
serviços de passagens e carga,
de acordo com as suas neces-
sidades ou de sua empresa,
liquidando o débito somente
no final do mês.

**CTBaqMMg" — ,_ .,, BarlE-y __»í§Mr

Polrlmanii para o Departamento Es
tadu.l da Criança e do Adolescente:
Dahil Haãtenreiter para o Departa-
mento de Tuberculose; Alberto Mi-
bielli de Carvalho, Illydio Sauer. João
Thom. de Saboya Campos. Valter Ar-
thur Ferreira Esteves. Ítalo Rodrigues
para o Departamento dc Assistência
Hospitalar: Pedro de Azevedo, Ant o-
nio Lopes. José Allan Léo Caruso.
Isaura Ferreira Lisboa. Maria de
Lourdes Torres Alves. D:nanci Lo-
peç. Atilla Goulart Carneiro para o
Departamento de Assistência Social:
Esza de Je.us Moreira para o De-
partamento dc Saúde Pública; remo-
ções — Deosulta Reis Vieira para o
Serviço de Informação Sanitária; Na-
dia Gomes do. Santos para o 5o D. S.
(Dispensado de Tuberculose): Rachel
Àkcelrud para o Departamento Esta-
dual da Criança e do Adolescente;
Jorge Gentil Ribeiro para o Depar-
tamento de Assistência Social; Altair
Fonseca. E.erardo Wilson de Lima Pi-
nho para o Serviço de Recreação Ho_-
pitalar; Paulo Roberto Rocha para o
Instituto de Cardiologia; Jos. Fernan-
des de Souza pava o Serviço de Exps-
dicn'.e; Carlos Looes Garcia para c
Departamento de Obras e Instalações;
Ernani Castelli. José Carlos de Al-
buqueroue Melo para o Departamen-
to dç Assistência Hospitalar; Cecília
Rosa Moreira, Alice da Conceição
Maggioli para o Departamento de
Saúde Pública: Colina Dalila de Paula
para o Serviço de Administração; Ca-
di.ie Abdalla Haje Atue Níthe para o
Laboratório de Produtos Terapèuti-
cos; Valter de Oliveira Santos para
o Serviço de Tvansport:; Maria Irene
Fernandes Miranda para o Posto de

Confiem, porem, que a com-lque confiante vos entrosou o seu
preensao dos graves perigos que dtstino,
cada vez mais de perto nos es-1 —— _

. preitam ávidos de uma transigên-
de um i
ssids.de!

Nascimento para o Departamento de C|Ue desceriam de Unia indormi- .
Fiscalização; Lindonor da Silva Bar- d vigilância à preservação da!
ros para o Departamento de Geç,- [ntegrfdade das n0Fsas tradic0.1

par^o PrSrr;RioRde JKfflnfü instituições jurídicas e P0-
Senador Alves da Silva para a Pe- lltlÇES, aliadas 30 sentimento dei
nttenciária Professor Lemos de Bri- civismo do cada um, possam su-
to; Manoel Augusto para a Polícia, pèr< r obstáculos e vencer lole-

TRABALHADORES
EXAMINAM HOJE
RELATÓRIO LINK
Será realizada hoje, ás

na ucrlc do Sindicato dos

¦1

IS horas.
Trabalha-

dc Vigilância; Jorge Bernardjno de râneias C. sob o impulso dc po-j dores em Refinação de Pet.ó'eo uni.Castro para o- Departamento de Fis- derosas forcas criptor»ànicas. assembléia para exame doi.!at_.
fStam^0 cifC Fi^ahza^o;' «afirmar a nos^a inabalável fé rio Link e mus consea.USnc.au e _:l" D "artaT_en;",.._ac,„..: =;...?: nessa mesma democracia aue da, orientar a ciasse sobre o assun-

kearnèy contituiu o afã idealista dos noRomualdo
Rochiga, Henrique Lope., . .
Moraes e Silva. Antônio da Silva SOS antepassados, que tem sido a
Santos, Pedro de Assunção Jobiin,' preocupação dos nossos dias e
José Geromias Filho, Rosendo An-1 que deveremos legar aos que nos
tonio D. Filho, Octacilia Garcia De- sucederem como o único sistema
mutti Filha, Aureliano Chagas, | político compatível com o espi-
Wantuil dos Santos Azevedo para a;rito e a vida dos povos que, porPenitenciaria Professor Lemos de j d , rfienifican.n.i,.. Aif.orfn r'1,1. ..11- Knrler nara i ulaule-. QlgnincamBrito; Alfredo Chicralla Nader para trabalho
o Conselho Penitenciário-** Fernando'1 *-°™ bem patrimonial imperect-
da Cunha pessoa para o Departa- ¦ vel. compreendem a ordem como
mento de Fiscalização; Osvaldo Le-1 princípio fundamental df. liber-
porace para o Departamento de Fis-|dad. e amam a paz como ele-
calização: Valdemiro de Lima Mon- mento básico da felicidade co-
teiro para a Polícia de Vigilância: (letiva.
Joaquim Santos para o Instituto Pro-;
fissional 13 le Novembro; Jorge Ber
nardino de Castro paar o Departa-
mento de Fiscalização.

DESPACHOS

Yeda Storino Perrota, Mario Fos-
colo Perrota. Federação de Institui-
ções Beneficentes — Deferido; Fran-

Puericultura; e Adelaide Ribeiro da cisco Cuido — Indeferido; Migue

Com o
CARTÃO

DE CRÉDITO

você pode requisitar pas-
sagens ou enviar as. en-
comendas que quiser, em
quaisquer de nossas lojas
por todo o Brasil.

jJpiP?2« Solicite infor- <^^^É
p^P***"*^ moções, tele- ^^^

fonandopara
i nossa Divisão

d» Fomento •
•Produção,

__.
TEI, 1

42-6060
lAMAISt 404 • 413

^=%=^ SERVIÇOS AÉREOS

CRUZEIRO DO SUL I
SERVINDO SEMPRE MELHOR

Cruz para o Departamento de Tuber-
culose.

Departamento de Assistência
Hospitalar

DESPACHOS DO DIRETOR

Levlno SantiaRo do Nascimento,
Zulmira Freire de Magalhães Andra-
de, Daicy Barros Leite — Indeferido.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

ATOS DO SECRETARIO

Designações — Rachel Zeidel para o
Departamento de Educação de Adul-
tos: José Bezerra de Norõcs Filho
para a escola normal Carmela Dutra
sem prejuízo de suas t'unç5e.. na cs-
cola normal Heitor Lira: remoções —
Maria Lessa Barrouin Mello para a
escola normal Inácio de Azevedo
Amaral; Maria da Gloria Corrêa Ma-
chado para o Departamento de Edu-
cação Primária; Zenira leda da Ro-
cha para o Instituto de Educação.

DESPACHOS

iaide de Menezes Barbota — De
acordo com o parecer do Conselho
Técnico; Eberaldo Pereira dos Lisboa

Indeferido; União dos Educadores
Aguarde oportunidade; Maia Yara

Neves Borges de Mello — Aprovo a
escala.

Departamento de Ec.c.ção Técnico
Profissional

ATOS DO DIRETOR

Designações — Edison Silveira para
a escola de educação feminina Prin-
cesa Isabel: Maria Helena Jucá para
o colégio estadual Paulo de Frontin:
Helena Magdalena dos Santos Lopes
para a ercola de edueação feminina
Orsina da Fonseca; Osmarlna Dutra
Lourein para o ginásio estadual Ge-
túlio Vargas.

DESPACHOS

Valter Miranda Rocha, Francisco
Antônio Lobo Junqueira, Antônio
Joaquim de Figueiredo, Hélio Mar-
tins, Maria de Lourdes Aires de
Araújo, Carlos Araripe de Albuquer-
que. Paulo Faustlno Silva, Aluisio
Bastos de Souza. Adelino de Almeida
Soares, Irene d* Miranda Cotegipe
Milanex, Benjamln Helsinger, fran-

Grkco SInforoso — Mantenho o de-
ferimento; Jo_<* Pinto cia Silva So-
brinho — Aprovo a escala de licença
especial; Zoraide Nogueira — Auto-
rizo nos termos da escala orjanizada
pelo ISA: César Gandur The.né —
Conceda-se na forma pleiteada; Octa-
vio Dubá de Carvalho — Indeferido;
Banco da Providência — Deferido;
Darcy Mendonça Furtado — Deferido.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
DO ESTADO DA GUANABARA

DESPACHOS DO CHEFE
DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMOS

IMOBILIÁRIOS

Norma Deljado Alves, Hugo Magno
de Oliveira, Hilda de Souza, Iracema
Prisco, Sebastião Rodrigues do Nasci-
rnsnto, Edla Dalva Moreira, Oneida
Moreira Castro. Elpidio de Macedo
Moreira — Apresentem os documen-
tos que se tornam necessários; Irenlo
da Silveira Duarte, Alfredo de Me-
delros — Compareçam; Luiz dos San-
tos, Luiis Miguel de Paz, João Gon-
çalves da Silva, Denlsar Olímpio Cêa,
Emilia de Lima Carralho, Theodora
Almeida dos Santos, Alvarina Cabral
Martins — Apresentem escritura rt-
gistrada; Herminia Nogueira — Com-
pareça para ciência e apresentação
dos doem-wentos; Viúva Humberto Ca-
vaicanti de Albuquerque, Gefleao
Francisco Medrado e outro, Durval
Simas Pereira, Ablgail Ribeiro Ma-
rins --- Compareçam para esclareci-
mentos.

IVAN LINS FALARÁ
HOJE SOBRE
MARTINS JÚNIOR
NA ACADEMIA
nuje, a> ji,_v norius, nm _¦¦. .iUTin._.

Brasileira de Letras, o acadêmico
Ivan Lins lalari sobre o tema "Mar-
tlns Júnior e a Poesia Cientifica", em
comemoração do centenário de n.s-
cimento daquele jurista, poeta e pró-
cer republicano.

Presidirá a sessão, franqueada ao
público, o acadêmico A_i__0ésil- de
Athayde.

SUGESTÕES

Se.ia-ms, permitido, sugerir a
possibilidade de conferir-se _o
Poder Judiciário o reconheci-
monto de sua almejada autono-
mia quanto à investidura e pro-
moção de seus membros senão
de todos os seus servidores, as-
sim a movimentação de seus
quadros em geral; a reforma da
atual organização judiciária pa-

lo. A entidade sindical consrega
trabalhadores cariocas e fluminense).

MAÍOU 0 IRMÃO
E FOI CONDENADO

Sob a presidência do juiz Do-
restes Batista foi condenado on-
tem no II Tribunal do Júri o réu
José Cândido da Silva, que teve
a defendê-lo o advogado Gelson
Ortls Sampaio e a acusá-lo o pro-motor Nerval Cardoso-

José Cândido, que teve comi-
nada a pena de 2 anos e 9 meses,
no dia 12 de agosto de 1958, na
esquina dr.s ruas Pouso Alto .
São Fidélis, em Jaracepaguá, fé/.
disparos de arma de fogo contra
seu irmão Luís Cândido da Sil-
va. malando-o. Os dois discutiam
sobre herança, r segundo decla-
rações do réu. a arma disparou
acidentalmente.

CÁLCULOS DE EDIFÍCIOS, PONTES, SILOS,
PRÉDIOS INDUSTRIAIS, ETC.

Orçamentos sem compromisso. Waldyr Vieira Cordeiro, Eng.
Civil. Ay. Rio Branco, 173 - 9." andar - Sala 903 — Fone 52-0665
— Rio. 13034

Whisky - Vinho - Champagne
Whisky escocês White I.abel e Black k Whlte em caixas oriulnais

de dúzia e mela dúzia; vinho francês, chileno/iugoslavo, espanhol; cham-
paene francês Veuve Clicquot, vendem-se a preços especiais para a)
festas do fim do ano. — OTEI.MO lmp. Exp. Ltda. — Rua da Alflnde.a
_. 9S - «/ 705. Tels. 23-1473 e 23-1269. 2613»

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ENGENHARIA
A Diretoria de Engenharia do Ministério da

Aeronáutica avisa aos interessados que será
aberta no próximo dia 20 do corrente, coleta de
preços para o fornecimento de 1.080 toneladas
de asfalto tipo 85/100 e 95 toneladas do fipo
MCO.

Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de 1960
HENRIQUE DO AMARAL PENNA

Cel.-Av. — Diretor-Geral Interino
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Horas de tensão e expectativa marcaram
atividades mira muros dos vereadores

CARVALHO PINTO:

Uma tarde de excltacsio c dei que ÍÔM no gabinete do minls-
expiiiotatlva viveram ontem oslno dn Justiça e falara cOm o sr.
vereadores rir .x-Cfimaru' PclalÃrmaiido Falcão sobre a proba-
manhã, reuniram-se oxtr.iordi- bllldaclo de vir o ser aprovado
nàriarnente e prolonffaram a 0 Aato Institucional e da dispo
scüáo até fts 13 horas. Nesse
periodo aprovaram o requerl-
rncnto do sr. Salomão Filho, pela
continuidade da scssfio em cará-
ter permanente, como umn ati-
tude de alerla, «'rn face dn possi-
billdadc da Assembléia Consti-
tuinte aprovar o Ato Institu-
clonal-

A sessão permanente, entre-
tanto, parece simbólica, pois n
plcnírio náo voltou a se reunir
durante a tarde, nem foi convo-
cado para '.. noite, conforme sc
anunciava.

REUNIÃO SECRETA
Levantada que foi a sessão às \ta davam conta dc que o «over-

13 horas, os vereadores, em tua nador-Oaxloa Lacerda tomaria me

siçãu da presidência da rançar
mão de lòdns as medidas a seu
alcance para Impedir o fecha-
mento dn Câmara. Enire tal*
providências inclui-se até a rc-
quisição cie íòrças federais.

Cogitou-se também, na reu-
nino, do requerimento clc "habeas-
eorpus" preventivo pnra% gnran-
tir a livre entrada dos verea
dures na Câmara e de um mau
dari
aprov

vento tlu Kstado da Guanabara.
O dispositivo l-ltnl a quo se rt.

fero esto comunicado ttl» expresso
Doi seguintes termos:"Ari. 7<" — O poder legislativo no
Bltadò da (iiinnubura continua a
ser exercido, até que se promul-
que a Constituição, pela CAmara do.
Vereadores, eleita pelo povo vm. 3
de outubro de 1058, h qiul compe

Declarações dos bispos
demonstram acerto do projeto
de revisão agrária

INQUÉRITO DO SANTO ANTÔNIO
i ..rniiv .nii-iii.. do gabinete

do governador:"Tendo em vista quo o Dlôrlo
Oficial de S/12/60, logo após cs-
tampar ns primoiros atos do go-
vernador atual, publicou despa-
cho do governador provisório
aprovando as conclusões da Co-
missão rie Inquérito relativas a

SAO PAULO, 0.(Sucursal) —
pronunciamento de bispos eUrn, nem dos pod.rei reconhecidos,arcebispos reunidos em Sâo Pau-.ia.ci n» 217, de 18 de janeiro de h„ em fUVOr do projeto de re-Mll. o de aprovar os vetos impôs- v|sfit, aRiúrin encontrou amplatos peln Kovemador provisório, ou |repercuss5o e ressonância nosrejeita-los por 2,3 de seus mem- m0|OS políticos, econômicos e so-'ciais de São Paulo. Ainda boje,

o de segurança, logo. após ser p"'''..r 
jo 

u ",t0„~ Of1J"fm',l°? a reporingcm teve oportunidade
ado o Ato Institucional. dl Assembléia Constituinte e os rie ouvir 0 governador Carvalhoatuais vereadores lntcgrar*o. a par- p|llt ., «rODútítõ ri.ouela de-

INFORMAÇÓE!. CORRENTES t'r-<ú* promulgação dn COMtllUl*. clôljaçito dc represcnta.ites' da
_.'. !_. ^r^^^'!^..^^-!^'^. O chefe' rio Executivo

.islã assim se manifestou:

.'...nd, maiorra. rumaram ao
Palácio Tlradentes com a espe-
rança de ver vitoriosa a chipa
oposicionista à Mesa da Assem-
bléla Constituinte, encabeçada
pelo depulado Goiuag.i da Oamo|oiiciai
Filho. Consideravam a eleição
do deputado pessedlsta não ape-
nas uma rierro... do novo go-
vérno, mas principalmente o
afastamento da possibilidade de
aprovação do Ato Institucional.

Conhecido o resultado da elei-
ção da Mesa da Constituinte, os
vereadores voltaram n Cárnara

• o- presidente José Bonifácio de
Andrada realizou com vários dè-
les uma reunião secreta em seu
gabinete.

PROVIDÊNCIAS

Indo da (..unnnbara, respeitada .--.
dUrbçãÒ do respectivo mandato".

PRIORIDADES
CANCELADAS

Ipau
"É um pronunciamento da

mais alta significação c qu* tes-
temunha o «certo com que pro-curamos conduzir a solução desta
matéria cie alto interesse dc toda
a 'comunidade. A Igreja, alia*;,
neste pronunciamento, não se

dida durante o dia de hoje, visai.-
do a proibir a transmissão de reu-
nióes pela Radio I.oquette Pinto e
bem a.sim a publlcHi.íio de qua!-
quer nío da CAmara nO:"DÜ_rlo

Outros rumores davam conta .de j 
tANtCLAUAJ afasta ria auã linha tradicio.ini

Wf£^UéI»Q^Mn^ Nâo tendo sido encontrados no iS^dT S'if 
'nominceVl ™*™* « ROde fizer dentro

Cffilári^" S-ml^h-14^ 
G,?un;,bar« °f »JW Ná 

105Sdkdí 
éTm^pr?S"de1^ »,Ii>l0 democrático^ e

,J!r;."; 'afore >s as prioridades rie tele- re.orma que tem um profun.lo!?£!1_1..prejllÍ70s a <iuem quer que

homem que a cultiva, melhorescondições de vida e h todacomunidade, ' conseqüentemente,
melhor benefício e melhor apro-veitame.ito dessa riqueza na-tural.

É com grande satisfação queeu constato um pronunciamentocie tal natureza, espontAneo damais a.Ia significação social o
mesmo técnica, pelo conheclmen-
to profundo que' S- Exas. tètrida matéria e que nos vem Ira-
zer um novo estímulo no prós-seguime..to deste projeto e nasua integral c rigorosa aplicação.
Tenho a ecrtera de que, assim
estamos trilhando o caminho
justo e também atendendo aosmais altos interesses ria popula-
ção dc São Paulo e até mesmo
do Brasil, porqUe damos o exem-
pio ele que uma reforma desta

Irregularidades quo teriam ocor-
lido no desmonte do Morro de
Santo Antônio, n fim de prove-nlr possíveis equívocos, o «abi- jnetc esclarece: 1.°) que nau se!
trata de ato do novo governa-1dor; 2.°) que é propósito avocar
o processo ao gabinete para me-
lhor conhecimento da matéria,"

FALECEU 0 JORNALISTA
TELES DE MENEZES
Faleceu opttm o j_rit_ii_u J*im«T.l.k dr M.n.zt», diretor da TÔIh»«'*¦ Hrn-il" . <U rsvlsts **Hiimo soC.nino". O _tpiilt»in.nt_ m dari ho-

ji, ss lfl liorsa, «slndn o féretro dt.'«pel» de Ssnt* Ttr.ilnh» pira aCemitério de Inhaúma.
»>*.-¦ ¦..¦._¦! ¦ _.¦¦¦,¦,.,. _¦_¦_¦„ I I I I ___¦

te exercem funções lécnlcus) c
que quanto aos restantes, cerca dc
5(10, a CAmara lhes dura o destino
que lhe aprouver.

Dl-ta-se mais que os vereadores
aprovariam um dos projetos na
ordem do dia e providenciariam o
envio imediato dos autógrafos ao
.;nvernador. a fim de conhecerem

atitude do chefe doqual n
Executivo, diante dos atos da Cá-

Nesse encontro de portas cex-|marà.
radas, o presidente comunicou

TENSÃO RELAXADA

prioridades de
fones concedidas nas administra-
cães anteriores, o novo governa-
dor do Eslado, oficiou à Compa-
nhia Telefônica para que cnnco-
lasse todas as autorizações de
preíerência concedidas o até
agura não efetivadas. '

sentido social e humano, que se
inspira nos mais lídimos princi-
pios rie nossa' formação cristã e
que procura, apenas, num am-
bie.ite cie justiça e de respeito
aos direitos individuais, dar à

teria maior produtividade, ao

JK, EM CARTA,
AGRADECE
A SETTE CÂMARA

Entretanto, cerca das 13 horas,
quando as portas do gabinete fo-
ram abertas para dar entrada no:
deputado Tenórlo Cavalcante que
foi levar sua solidariedade nos vc-
readores, e os jornalistas puderam jentrar no recinto da reunião pri-
vuda, a tensão do ambiente já es-

BRAStLIA, 6 — Ao deixar o tava arrefecida.

[Cid Sampaio: comumstas
* esforço

_»

cargo de governador provisório
do Estado ria Guanabara, recebeu
n embaixador Sette Câmara, do para reconquistar RecifeO sr. José Bonifício de Andra-1

da comunicou haver recebido pou-
eo antes um oficio do governador;

presidente Juscelino Kubitscrek Carlos Lacerda, pelo qual devolvia |a seguite carta: [um 
projeto aprovado peia Cama- i"Prezado amigo Embaixador, ra c vetado pelo Executivo. No "Os comunistas fizeram a autocri-ipressa nas urnasSe-Ke Câmara: Ao deixar o ami-i oficio, o governador tratava o sr. tica do denota quo .ofreram em Re-lem execução d.programa existentego o cargo de governador provi-|josé Bonifácio de "presidente dn;clfc- nas eleições de'_ de outubro c!de obres publicas Já elaborado quesório do Estado da Guanabara. no| Assembléia Legislativa do Estado jdccupli«..am seu trabalho junto às'no entanto, depende em grand

i necessário pôr

SEM COMPETÊNCIA

qual tão relevantes serviços pres-! da Guanabara
fou ao meu govôrno.e ao nobre ei
culto povo da nova'Unidade Fe-|
dèrativa, quero manllestar-lhe,|
não apenas os meus vivos e sin- Entretanto, no contexto rio ofl-
eeros agradecimentos, mas, por! cio o governador não reconhece
¦igual, os meus calorosos aplausos poderes à ex-Camr.ra ao assina-
pela clarividência com que se! lar

populações das áreas onde lorani dor-
lotadas", declarou ontem, o gover-
iwdor Cid Sampaio, em .entreyista
exclusiva ao Correio da .Manli... onde

e par-
te, de financiamentos federais.

. A LINHA DO DESESPERO
O governador de Pernambuco, em-

trabalhava um _ó liomem — prosse-i bora. nào pos:« afirmar haver sido
guiu ---trabalham hoje oito ou dez. ja voto de con.i.inça que recebeu a .1
O ritmo da .propaganda comunista é|d* outubro a derradeiro, manifesta->,
o m.smo da campanha eleitoral. O Cio pacifica da vontade popular'dc-" i',!'"" '",l '•:'¦''"Sivas mn l'

som .
INSPIRADO NO PENSAMEN-

TO CRISTÃO
O secretário ria Agricultura,

Sr. José Bonifácio Nogueira, Ins-
pira dor do projeto de reforma
aurárla, por sua ve?., 'assim so
manifestou:"O pronunciamento rios bispos
de São Paulo fixa ainda mais a
luta cm torno do projeto de re-
visão agrário no terreno cio cm-
bate .ideológico.. Durante 9 me-
ses. asseguramos à opinião pú-blica que os autòros cia propo-
sição procuraram inspirar-se no
pensamento cristão, no seu dese-
jo dn contribuir para a melhoria
cln estrutura agrária do nosso
Estado.

A declaração ontem divulga-
da termina, de urna vez por tô-
das, com as dúvidas de caráter
doutri/iário, levantadas pela opo-
siçao ao projeto. Este, exatamen-
te como desejávamos, ficou defi-
nitivamente caracterizado peloseu conteúdo eminentemente cris-
tão, sem excesso cie qualquer na-
tureza e perfeitamente capaz de
servir <ie denominador comum
de todas as forças realmente pro-
gressistas e autenticamente de-
mocrática-.

Após a aprovação da lei, nos
termos em que foi votada pelos
representantes do povo, teremos
a . responsabilidade de sua exe-
cüçãó. Estou, certo de que os que

f. -_..__ ._.___.. . . .._.._. .i,*.t vwiii v]."*_ ..^ i mi "¦" ¦"** "~ -¦.*MfM...iB *..*-.. v.._.A. v_. V"- f' »*-*_i*i_. u *_»i tu.r.i.,ii. _'¦'[..*.'.: l U V t —,."*-. f'e i-I 11houve no desempenho da ârdual "Assim procedo em decorrência'll'aba,1,° Íurtto ás classes estudantis 'iihiclan.a, 'considera 
que os p'ernaii>'va ¦ s , - nlí" i°vaaos peia ar-

é intonso 'c pcrni.irr.ntc. Para que o'bucanos «stao m itani c|u descsn.-ro 'gumentaçan pouco exata de ai-tarefa que recebeu em momento! da situação de fato. sem prejuí-histórico rin vida nacional. |zo,. todavia, dó litígio suscitado
Pela prudência e acerto comj quanto à competência desse òrgúo

<3.ie antes desempenhara as fun- para conhecer dos vetos do gover-rões rie Chefe do Gabiente Civil nador e sobre eles decidir, mate-
da Presidência e outros Impor- ria que se encontra sub-judice elantes cargos, não se podia espe-!na dependência. igualmente, da
rar senão que o prezado amigo! Assembléia Constituinte, oue ora
tivesse a ação cercaria de êxito|se instala."
no posto que lhe confiei ao trans-

governo.d'> Estado possa fazer frente
a, essa ofensivo e..tremiit.i. borres-
ponder a èonüança que lhe loi ex

ferir-se a Capital da República NOTA OFICIAL
para Brasília

. Submetidos a mais uma prova,' Na noite de ontem, ò presidente'o.ç seus admiráveis tributos de da Câmara distribuiu aos jornais a
homem público lhe permitiram'seguinte nota:
*air-se com galhardia de todas usi "Estu Presidência tèm o dever de
dificuldades. Pode-se dizer que'esclarecer a opinião publica, face o
deixa o governo dn Guanabara noticiário controvertido divulgado! Guanabara os srs. Rafael de Al-do de capitai, pelo- imoo.to* .-_.«cercado de estima e respeito rie pelos diversos órgãos da imprensa jmeida Magalhães, chefe do gab;i-|rais, pelos depósUos batótoos •cóm"

AUXILIARES
DO GOVERNADOR
ESTUDARAM CASO
DA CÍB

. A revolta do povo contra a misé-
ria, etn mie. vive in_uf]ad.j pelo tiu-
bfllho dos c-omunistaf:, dii Cid Sam-
paio. explodirá fatalmente se nao to-
marmo*, com rapidez, as itiedldas ne-
eessárlas __ melhoria dos padrões de
vldá no Nordeste. Essas 'medidas, 

dc-
vido è pobreza dos governos esto

gühs dos 'nossos opositores, com
préenderão que a propositura não
possui quá.quer objetivo fisca-
listas. A práiica. melhor do que
qualquer palavra de esclareci-
mento prévio, mostrará que. não
obstante a lei vise fomentar a
exploração racional do solo e

duals, a pequena taxe de reinvesti--facilitai o acesso do trabalhador
mentos de capitais, que é de 3'. ao rural, à propriedade da terra, de
mo, e a uma série de outros íatóres ' nenhuma forma oferece os as--:ó poderão ser tomados com R eoo-ÍPectos que lhe atribuem alguns

peracão do governo federal. ' ' icriticos, em relação aos próprio-
A.? conseqüínciap do surto, inflo-; tários. . ':¦;',;

nionáfio em uma região onde não há' Como muito bem se expressa-
,, , investimentos, forom terríveis. O rafil os bispo;', aprovado o pro-:..muiram-sc ontem, no Palácio Nordeste é permanentemente diena-jjeto cie revisão agrária, cumpri-

á a todos esquecer eventuais di
uma das comunidades mais ilus- concornente ii possível dualidade dc
tres da Federação. podâres resultante da instalação cio

Certo de que novos triunfos lhe Poder -Constituinte estadual, que o
reserva a carreira de que esteve único Poder Legislativo do Kstado

- vergencias, para que sejamos umanetc cio governador; 1 ovina Ça- pul_órto_ no Banco do Era_il, oiclè- só força, defendendo a causa davalcatni consultor jurídico e Bi-!nados pela sumoc, pelas agêncins de1 a*__ricu.tura.. Para a'luta, e-staráolac J into, luturo. secretario q.ejbanco.j quase tedos _om sede no .ul, íconvocados a Igreja, os deputados,i .ni.- oes, paru estudar a _ma*.|dli o governador pci-námbucano. Pa-!os proprietários, os colonos, osalgum tempo afastado por convo- da Guanabara é a atual Assembléia! neira como o governo do EstadoU que a região possa recuperai. DarceiroS os trabalhadoresração do meu governo, formulo Legislativa em que se transformou deverá procedei' com referência'economicamente, 0 governo d. um.on.r* >.i,-.! li.-,..- iii-it no- liftln fnl!mr!'i* n « _-_ •* 11 __r _> C'.'. ,. _J__. 1. _..„,.J_,  .1 _ -t_ ._! ¦_ ___t ¦* .. . ** u" •*-'1*'*itUos melhores votos pela felicidade a iintiKa Câmara de Vereadores, de
ôo caro amigo. Cordiais cumpri-'acordo com a bei Federal n'-' :i.7r__
mentos. a) Jiiscelino Kubitschek".do 11 de abril de 1900. que regula
(A.N.) todos os atos decorrentes do ari-| panhia .Telefônica.

DO BANCO BOAVISTA S. A. !\ M

,n ¦ i n mu T'7'*AÍIT< i], v' ^i|i ^ "ifejai/JTaX^_?';.' r- Jr rjj '-4

bo decreto promulgado pela anti-.teri de inverter capitais- maciçomen-
ga Câmara do^ Vereadores deter- te, através da SUDENE, o conceder
minando a intervenções na Com- financiamentos a longo prazo para o

desenvolvimento agrícola do' Nordei-
te," que c'um imperativo paro a ma-
mitençào da paz social.

PARTICIPAÇÃO NO GOVERNO

Diz o sr. Cid Sampaio estar o pre-?idente-e!cito Jânio Quadros perfei-tomente a par da catastrófica situa-
Cão nordestina, que prometeu, du*
rante « campanha, procurar solucio-
nar.

O .Nordeste — afirma — está afãs-
tado da alta administração federal há
longos anos e o próprio sistema car-
torial que funcionava nos organismo.'
políticos que há muito dominavam a,
região fazia co;,i que os postos queinordestinos porventura conquistassem!
no. governo federal não beneficia?-'
sem a região serviam apenas a cll-'
«ntelas politico-cleitoreiios, oo em-'
preguiswo, não à melhoria do padrãoídc vida do povo.

Essa situação, acredita, acabará no
próximo qüinqüênio. Caberá, ao Noc-
deste no gpvérno Jânio Quadros lu-
gares importantes na .administração,
que serão postos s serviço exclusivo
do desenvolvimento econômico da
região, •

rais e toda a opinião pública. No
instante em que sentimos a pro-
ximidade da vitória, preocupa-
mos apenas o êxito da idéia pela
qual lutamos".

r o vresenie que mais agrado
Põe .im s sua preocupação de

saber o que vai dar c permi-
re, a quem o recebe, a opor-

tunidade de comprar exatamen-

te o que deseja.

No .matriz, è¦ em tàdas as agências.

SMCO BOflVISTI S. fl.
'.mo completa orgqnizoção bancária '

MONROE DESOCUPADO
À ESPERA
DA CONSTITUINTE n
Credenciado pela Mesa do Senado,

de que faz parte, o sv. Gilberto Ma-
rinho passou o dia, ontem, no Mon-
roe, dando providências para a entre-
ga da Casa à Constituinte carioca,
na forma da Resolução votada pelo
plenário,' em Brosltia

Acontece, porém, que a Assembléia
Constituinte resolveu, por maioria,
ficar mesmo no Palácio Tlradentes,
onde continuará a funcionar sem da-
ta marcada. 

' -
J3éíse modo, muito embora npare-
lhado coxno se sabe, para pleno fun-
eionatr.er.to a qualquer instante, ! o
Monroe permanecerá fechado, com
os bcuj pavlmentos inferiores limpos
e desocupados.

Soqneborn ÓLEOS BRANCOS
PETROLATÜNS
SULFONATOS DE PETRÓLEO

(Exclusivo)

A Sonneborn Inter American Corporation New
York comunica a nomeação d© seu novo distribuidor

de óleos brancos, petrolntuns, sulfonatos de pc-
tró.«o. etc, nos Estados da Guanabara, E. do Kio,

Mina» • Espírito Santo.

£fe __%__%VYY
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
DE PETRÓLEO

AI
Rua 7 de Setembro, 88 — 11.° andar
Salas 1106/1110 — Tel: 52-4279, 78377

RETIRADA DE LEVl.'¦'',
DA ASSEMBLÉIA
POR CONSIDERAR
ELEIÇÃO
ANTIDEMOCRÁTICA : j
Vou me retirar em • protesto |

contra o método ciue vai ser ufi-|
lizado na eleição cia JSlesa .da-As-j
setnbléia Constituinte. Com/a yo-,
tação em chapa, única dos meüi*-
bros efetivos c dòsr.'.suplentes' á
eleição não é democrática, por-
que revela o- 

'Vdtcj- Todos sabem
que as chapas 'sâo marcadas. .UÜ-'
liza-se para isso dos'votos dados
aos suplente.. Gada: votante es-
creve o seu,nome numa suplèh-
cia, indicando,'assim, que o voto
é seu. : -..' - '¦

TFoi por isso, c.ue a .Câmara dos
Vereadores foi tão desmoralizada,
tão denegrida, 'tão,, espezinhada.
Não posso eu pactuar'da desmo-
ralização. Retiro-mò a desatrtori-
zo a todos 6Uso'.do meu-nome ém
qualquer das chapas.-

Flagrantes..,
(Conclusão da última página)

a liberdade ;de crença. O
sr. Átila Nunes, segundo no-
tieias divulgadas, íoi eleito
por chefes de terreiros.

SILBERT
O deputado Siibert Sobri-

nho, talando ao-Correio da
Manhã, revelou que votaria
eom o governo, não por tro-
cas de interesses, mas' por
cooperação com a adminis-
tração pública. O Estado da
Guanabara- está diante de
uma gTave situação. Caso
não haja uma administração
capaz poderemos caminhar
para a. intervenção federal.
Por tudo isso é que vou vo-
tar com o governo."

SEDUÇÃO ,O deputado Gerson Bher-
ger, do PSB, disse ao Correio
da Manhã que até o último
minuto da votação o sr.
Amaral Neto tentou conquis-
tar os votos do seu partido,
prometendo inclusive luga-
res na Mesa. A resposta, se-
gundo o deputado Gersonr
foi negativa. O PSB não de-
sejava iugares na Mesa e vo-
tava com a Oposição.

DUAS CHAPAS.
G sr. Sami Jorge havia se

comprometido com as duas
correntes. Para tanto rece-
beu as chapas respectivas.
Em cada bolso. uma. Todos
ficaram olhando o momento
da votação. O deputado Sa-
mi meteu a mão no bolso
direito e apanhou o envelope
da chapa do governo. A
chapa da Oposição não tinha
envelope.

LE IVIB RADO

ANO!

4 :Ès3 ' ;'.-V'-y,'-:'::_5çí5! !c 'il A

•íl.v&fMb tI:£H>ÍI ^1 Ê£ 3 Mim0im li
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• ...oferecendo de presente, neste Na.al. uma assinatura
do Correto da Manha. Não há presente melhor! E êle será
o. primeiro'a chegar, logo de manhãzinha, no Dia de Natal,
numa belíssima caixa para presente, entregue por um men-
sageirú especial e com um cartão de Boas Festas enviado
por Você. E Você só o pagará a t." de fevereiro (mais de
30 dias depois!)... economizando dinheiro no período de

[ festas, para outras despesas. .-..-..¦_*__..-$
Preencha, hoje mesmo, o cupom abaixo, com seu nome

e endereço e remeta-o para o Correio da Manhã. Av, Gomes
Freire. 471 ou telefone para 52-2020 ou 22-6343 -
Departamento de Circulação, solicitando a visita, do nosso
representante, E pronto! Voce não terá nenhum problema
de entrega, nenhuma despesa imediata e nenhuma preocupa-
ção com o cartão de Boas Festas. E o seu presente

{o fará lembrado todos os dias, nos 365 dias do ano I
(O. preço fle uma assinatura anual é dc Cr$ 950,00,

.

r
i
l
i

Corr.

mmms

_________¦______
Solicito a presença de um representante do Correto da Manha, no enae
cèço abaixo, para tratar de uma assinatura pelo período de... (um)

• Nome;*1*^."  ,v??.*!Ty,7?7T'.'T.~?'—'¦ * ¦- --..¦.'-'r»- ¦**.-**_».«.  . , **¦„ ^¦*<•*—****'¦'.'>' '-l-'-'-*l-'.l_ii' 'ap' '^i'tj_>«y.' ' *i*i'.*i-ii' '-',' ?J_---4.'..*>^ J
< Èn*3er6ço;.TT. }«.*« . p^ffigr; ".V^.-.-^agr

v- _, ,. .y. ¦ , ¦ .„. ,...^ma

Bairro *>«_>• t.tf-A a • . > ?•>*,*• # • • * . o .,#*>•[ Ct

yji^. >'''"'.''^vff?*?3a'
i •>-5v**J3_,5_______J3!ÇE'»""«ÍvTÍiS*

*¦*¦ -JOK" ***n ^¦MKM^jPPH^y^iO^^^^^^P^^^^^^^^

iam
enae- 1

)âno.. |

I
ut-_1.11 i "

fííRmgtura)

Correio da Manha S. A.£. Av, Gomes F.eire. 471 . Tel.: 52-2020 e.
22-634,3 - Oepart. de Circulação.

I
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FLEXA RIBEIRO.
(Contlnuaçlo d« 7a, página)

t>Uea, poli «ie fundamental intereiie
público ela e."

DESENVOI.VIMK.NTO K qt'ADHOS

Condenmün a política dr desenvo.*
vimento em Urino» de expilllio nm-
ti-riül, duliroU! "Ai providências no
i,i.»t.¦¦ singelo da adininlalracao eào-
Jar eitaríio, na verdade, todas eln
a «ervlvo du ntuali/açüo rio nos.o
pensamento pedagógico, que caminha,
«ropego, em grave descompasso com
a realidade do ,iossq desenvolvimento
¦nelal e com a» Iniludlvela aspira*
çoes do nosso povo. Mala do que u»n
tem» de oi dem técnica e pedagógica,
a rducaçáo e, no Br.i>il rie hoje, um
piobleins melai e polltn-o. A des*
hurocratlzai.','io da nossa vidn escolar
<*. mais aluda, do próprio pensam.».Uo«•ducacioiial que a preside — dlr-sc-ia"dn» nuvens" — lera como objetivo
atender A Justa c legitima aspiração
generalizada, que c rie Iodos e dc
rada um, rie encontrar, atravíi oa
escola, os instrumentos rie ascensão
aoclal PO mundo de hoje Nesse ponto.a liiatualldada e o estilo século XIX
«a nossa pedagogia teórica, quere-lante e palradora, chega a ainea«;.ir
«s desenvolvimento social, .lá mio «*
mais possível íazer. como se preten-deu, cifrar uma política de desenvol-
viincnto econômico em têrmoi dc e:.-
patialo material.""Não haverá desenvolvimento eco-
fioinico, prosseguiu, em descompasso
rom o preparo de amplos quariios de
pessoal paia assumir os postos que» expansão exige. Ou, ciiUn, teremos
a Crise de equipa.nentn humano queictardara o crescimento econômico.
E* Inútil contar com a simples elas-
ticidadr do processo de acomodação
««oclal e esperar que homens capazes»e improvisem. «Icm do limite cm queIsso já tem ocorrido etjtre nós."

INIMIGOS

"Tanto na esfera do poder le-
•levai, como na dos Estados, os gc-Vernos não podem continuar a ser
rts últimos a compreender a premeu-te realidade social que sc exprime ne
procura da escola, Urge interpretar
e> adotar medidas práticas diante de
ttm quadro que, independente oo
qualquer debate doutrinário, exi;;c
visão realista e soluções adequadas
para expandir a rede oficial c pro-
porclonal o acesso à escola ao maior
número possível de educandos. Nesse
campo, os maiores inimigos do pr.i-
gresso educacional são o preconceito,f> farisaismo c a rotina burocrática '

"O clima dc especulações teóries
Intermináveis, salientou, terá sempre
de concluir pelo planejamento com«ibjetivos qualificados e quantifica-elos. O debate o fecundo «* necessário
tanto, quanto as soluções práticas :|ue
precisam surgir."

DESCENTRALIZAÇÃO

"O planejamento das soluções e
• subseqüente execução dos planosexigem «. descentralização dos ser-
viços. P..is quem diz descentralização,
diz democracia. Descentralização e
democracia são, nesse sentido, sino-
ramos. E quem diz democracia e Jes-
rentralizaçflo diz também liberdade.
Liberdade para o professor e Iiber-
dade para a escola. Confiar na ca-
pacidade criadora do professor em
*tia consciência profissional. Só num
«-lima de liberdade a nossa escola po-derá sc tornar uma realidade socai,
«incera e autêntica. Liberdade para
o professor experimentar métodos .
processos de ensino c de aferição do
aproveitamento escola.. Banir o es»
pirito policial da educação, os mo-
deloí rígidos, com que a realidade
não se conforma, mas que anestesiam
n espirito criador dos bons r. cons.i-
«ram a rotina burocrática dos me-
«llocrcs e dos que náo querem lid-
balhar."

AS DECISÕES

Prosscguindo: "Nosso primeiro e
maior campo de batalha será o da
escola primária. Conhecemos bem a
dedicação inteira e o trabalho abne-
Kado de tantos professores c proles-
KÔras. Tampouco subestimamos o cs-
forço e a competência do. funcion..-
Usino técnico e. propriamente admi-
nlstratlvo. Mas os quadros institi.-
«cionais e departamentais, concebidos
sio passado, precisam entrar cm trans-
formação para nielhor servir ao pre-
sente • ao futuro. Será a tarefa da
ampla reorganização administrativa
do Estado da Guanabara. Fava esse
trabalho dc reestruturação, no caiu-
po especifico desta Secretaria, desrlc
já convoco a todos, pois todos dc-
vem nele colaborar. As decisões q».ie
agora forem tomadas, pela nossa no-
lação, poderão ser validas por temoo
imprevisível."'
"Esse trabalho Inclui, evidcntémsn-

te, todos os setorrs dc atividade 'tn

SeeietaiU: n ensino supletivo prima»
rio r de segundo grau; n ensino
normal: o ensino médio,- nos «eus
vários ramos, do secundário ao tér-
Meo. Ni área do ensino superior,
«em entrar em competição com a
Universidade dn nrasil. qur tem e
Ir. á a nia sede neste Estado, con-
tamos eom • lucidez e o espirito ri.»
autonomia rias nossas congregações
para desenvolver e diversificar a Uni-

jveraldade rin Rio de Janeiro. Do ni-
j vel de aprendizagem « do nível cullu-
iial da população Inteira dependera
Io potencial econômico dn Estado,
i Elevando í«.ie nível, teremos riad:.
Inosso colaboração para transformar o
I Estado d» Guanabaia em um des
grandes centros econômico» do B»a*
Iii, Mas náo ió rie atividades eco-
..(..nicas vive o homem. E nossa la-
rela cultural é Imensa."

OUTROS SETORES

! Sobre outros sclores da administra-
çfio ria Secretaria: "A Biblioteca do

, Estado e unia instituição crescente,
JTerá rie proliferar num amplo «er-
! viço de Ribliolecas rio Estado, capaz

de conter bibliotecas populaies, nus
Ibairros e subúrbios, para Inculcar ao
j povo o gosto da leitura, que é a cha*
ve para mais altos interesses cültu-
ral». Igualmente, inerecerfio atento
cuidado os teatros do Eslado, e, eni

! particular, o nosso grande e antigo
Teatro Municipal, poderá vir a ser

í aquilo que deveria ter stdo há muito
Uenipo: um grande e . ico teatro ue
ópefa e de arte dramática e um lu-

igar de cullo da música. A reestrti-
turaçSÒ administrativa terá de inclui.

j esforços para tornar cada vez mais
jciiricnte a Radio Roquetle Pinto, liei

á memória rio grande brasileiro q»ie
: lhe deu o nome.""A reorganização administrativa te.

. á de conta" com esforços convergiu-
tes de n\uitos para criar um Depu-

| tamento de Cultura digno rio papo]
fque o Rio rie Janeiro representa no
quadro da inteligência e da aérislbí*

Ilidade cio Brasil" — continuou o pro-
fessor Elexa Ribeiro, afirmando que

i"paia tarefas tão vastas e complexas,
J e que convoco o auxilio de Iodos, pois
lenho consciência de minhas limita-
ções. Preciso de todos para pod_»v
servir a todos".

Congresso Nacional
No Senado...

iConllnusçlo di 8.» pij.i
solidarizam eom ai homenagem pres-
ladas A emissora carioca.

ORDEM DO DIA

Na ordem do dia foram aprovados
os ssguinlrs projetos:

O que cria o Herviço Nacional de
ImgaçSo e ds Solos Agrícolas; o que
declara de utilidade pública a "Fun-

I daçao Brasileira Para a Conservaçto
da Natureza"; e o que cria a ünivor-
siaide de. Juiz de Fora.

REIS MILHÕES fít CRUZEIROS

O projeto d,i Câmara que concede
a quantia d* sei., milhões de eruiei-
ros como ausiho paia as comemora*

i ções do bicentenária ria criação do
| Santuário do Senhor Bom Jc.-us ds
MatoHinho de Congonhas do Oampo,

I foi emendado pela Comlssáo de Edu-
caçAo e cultura que reduziu o auxi-
lio para três milhões rie crxelroí que
ae destinará á concessão, pelos órgíoa
competentes, rie 26 bolsas de estudoc,
em regime de internato no estabels-
cimento de ensino secundário do San-!
tuário de Bom Jesus de Matosínho,
c.n Congonhas do Campo, Minas Ge-
rais, com a denominação de "Bolsai
rie Estudo Anlónio Francisco I.Hbôa.
o Aleijadinho". o plenário aprovou
esse substitutivo.

contratos de lociçHn llvemem as par*
tes, tocador t locatário, liberdade dr
eonvençáo. Era um» necessidade a
sua aprovação, porque, embora eon-
¦agrado esse prnv.»lpio em leis ante*
rlores, náo vinha Ile, no entanto,
sendo cumprido, nem respeitado,
Eslstla, realmente, cunltisSo, e, acl-
ma de tudo. ocoirla grande prelul-
zo, maimo com relsçáo ao imposta
rte renda, uma vez que os pagamen-
tos das locações eram feitos em par*
te, Era evidente que o tocador dei-
xava de pagar o tributo e. com a
aprovação da emenda número qua-tm, tomava-se mais difícil íugir
dele,"

ONZE REGIMES

Mas o ar. AarSo Steinbruch (PTB-
Estado do Rln) enumerou onze regi-

Presidente do CNP...
(COIlClUSào da ultima |..........

virtude dn ucrrin empresas que
já funcionnvuni quando foi pro-
mitigada a Lei que instituiu
aquelas obrigações. NAo me nr-
canlinria a honornbllidiidc retlfl-
car declarações feitas por mim
p que estivessem eivadas de erro.
Em assu.-ito, porém, dc tunta sim-
pllcidarie e ao mesmo tempo de
lanln responsabilidade, serii 

'm-

perdoável um erro e eu nào me
permito erros deste tipo.

REFINARIA MATARAZZO

— Sobre a clandestinidade ar-
guida contra a Refinaria Mata-
razzo poderia o brigadeiro pre.»-
tar a.gum esclarecimento'.'

- » mais desfavorável para a
Refinaria - ela já pagou mais
de dpls terços oo que deveria
parar.

DERIVADOS
Terminando estas informações,

quero me reportar ás operações
de distribuição de produto ara-
bado, cujo comércio é livre en-
tre nós.

A Lei n.» 2.00-1, de 11*53. que
criou o monopólio estatal do pe-
trólco, regulou a vivência rins
refinarias particulares e colocou
fora da alçaria do monopólio o
comércio ria distrbuiçâo dos de-
rivados de petróleo.

Assim, nao pode o Conselho
Nacional rio Petróleo e muito
menos o seu preside.tte, sem fia-
granir ofensa ao Congresso Na

; ^^,^,um^^^^é^^^,Vkl-^¦^^•,U^:'.-.

- Com prazer. I> início e, cional que a votou, ampliar oaies oitercnie. no matuto da Lei do inadmissível a hipótese de uma. Âmbito do monopólio,inquihnato. entie o, quais: | refinaria clandestina Material-I Conseqüe.itemenic, não éPiedio., residencial- arbitrados pe- melUe 0 falo é i1K.01U'ebivel. Ad- mltido ao Conselho coariar ola autoridade municipal entre * de tafaUíxaUvaroente, informo que vre exercício de atividadesjaneiro de 19-t.l
1950. Portanto,

2t de dezembro de
os prédios

INCONSTITUCIONAL

per-
li-

que
.a Refinaria Matarazzo teve, em| constitiicn-i direitos asseguradosresiaen- IUarço do corrente ano, sua cotai por lei. Não desejo entrar ;ia

i. usudos òr ttSa de d°. \ •*. í"'* «'1-'bol'«l»"''o fixada rm 900 aScússfio do mérito do sistema
^,1 ..?,.' >!**•-** tl'-'"-"lsAo J"* barris por dia. deliberação tò-econômica que preside à distri-
t Lemenie coinSnados .lll matla P^o.Conselho Nacional do SíTdoá"derivados rio petró-
2'dê dê embro 1 tsc?. «eLÍSÍ! Pe,rólco- ól'Sáo àon{™ -rio V,b1 leo. A excelência ou a impro-°.lod 

mS^áfárlo8tófeffibâ5Sr'0? ^0 dP ^^ 
H1M'ié,da# 

ri° «Pr?* *& P°dT
lados. Prédios para fins comerciais PeSsoa1' at VO CRU ser 

fatures que niluencicm a 
j..-oLr,u luu Mude do presidente oo Conselho,

. ' induzindo-o à prática de medidas
mente antes de 1» de agosto de 1W2.I -~ V?Jim 'HHIwS' *« {\VAm -''onlllmente „a lei
relativamente aos ouals fo autoiira.,ÇMS. SÜSí"e a essencla do.COncei- que criou 0 or8ao presidlQO P.
do um aumento dê ío-" em VnTot0 .4^"*1«!^LJ^.?»*ífe.. •??! coascRuintemente. airaindo s6
outro de 2irr em 1IMG e outro de 300,

ou Industriais não protegidos pela
Lcl dc Luvas, convencionada livre-

|capitais privados investidos no;ore éle o desrespeito e a animo-
-M) e SU
locajfio, em 19.16. Os
fins não residenciais

W ^^Ze2^^,,t.^^ POde adia»->iaade póblico.
prédios para tar esclarecimentos'.'

COOPERAÇÃO
"Entro nesta casa aRradecenrio

I rie píiblu-n o espirito de cooperação
: que encontrei nestes últimos dias 'íos
'.meus antecessores, professor Américo
..tacobina Lacombe, professor Celso
j Cunha e professor Antônio .losé Che-
. dial;. n aliem reitero a minha g"a-
. liclão pelas palavras com que inc
transmitiu o cargo. Saliento o alio

(espirito público com que é!es pioc*-
, deram, bem como a colaboração jue
| tenho recebido de inúmeros dedica jos
[colegas c lc:.is servidores do Ensino' K-tadual. Nesta hora, -não po.iso
deixar de recordar, junto com mui-
tos dos que agi.-a comigo vão assumir
encargos na administração, a antiga
e primeira turma dc 1935 da extinta
Universidade do Di5trito Federal onde
recebemos o melhor da nossa forma-
ção de professores. Vinte e cinco
anos são passados, c neste momento,
agora vivido, quero abrir uma pe-
quena janela para procuvar, no fundo
da memória, o mesmo estado de cs-
pirito que condu/ os jovens, um dia
na vida. a escolher a carreira de pro-
fessor."

Concluindo: "Tive de agradecer a
honrosa cuiifiança do sr. governador
do Estado, chamando-me para este
alto cargo, e a confiança com que
t.ssa nomeação foi recebida. Para
tanto, foi preciso falar. Mas a hora
não é de falar. A hora e de agir.
Tomo emprestada ao sr. Rovcrnaoor
do Estado uma frase de ontem para,
de novo, propor a todos: Vamos tra-
balhar."

Estiveram presentes à cerimônia o
reitor Pedro Calmou; o sr. Marcelo
Clareia, secretário de Saúde: o :.r.
Hrlio Walcaoér; o professor Américo
Jacoblria Lacombe, ex-secretário rie

| Educação c inúmeras outras perso-.ia-
! lidades.

í"oi homologado, em discussüo pre-
iminar, o pareesr da Comissáo dc

(Justiça opinando pela incons*4tucio-
! nalldade do projeto do Senado, que
I cria o Servlro de Contrastaria, subor-
dínado ao Ministério da Fazenda.

I O projeto que cria a Faculdade de
, farmácia e Odontologia de Manaus,
| fot retirado rij ordem do dia.

COMISSÃO

Foi aprovado o requerimento do sr.
Caiado de Castro para a constituição
de uma comlssáo de três membros
paia representar o Senado na chega-
da dos deapojos dos prãclnhas mortos
na Itália, na segunda Grande Guerra.

CHEGA HOJE
MAJOR SEVERSKY
Chega hoje. às 7,20 horas, pc-

la "VARIG" no aeroporto do
Galeão o major Aléxàndèr P.

JSeversky um dos mais famosos
engenheiros aeronáuticos do
mundo e escritor de renome in-
tcrnacional cujo programa de
sua permanência em nosso pais
divulgamos em nossa edição de
ontem.

NAO RENUNCIOU

Por inexplicável engano ioi noti-
- ciado ontem que o sr. Pedro Ludovi*
; ce. representante do PSD de Goiãs,
1 h-tvia renunciado ao teu mandato.
Justamente no dia da anunciada re-
núticia o senador goiano reassumia
a sua cadeira, desistindo do restante
da licença que harla pedido.

Na Câmara...
tContinuaçào da 6.» pág.)

exatamente do poder econômico. Era
o que ae encontrava em o n. S, do
artigo 13, da Lei n. 1.300. Se o pro-
tíiiotário pedir o prcdlo para demoli-
cão e edlflcaçáo licenciada ou refor-
ma que dGem ao prédio maior capa-
cidade de utilização..." somente os

Isenhorios que dispunham dc recursos
! é que podiam obter a aprovação de
j plantas de reformas de prédios, a fim
i de que assim expulsassem os Inqul-
Unos que estariam protegidos pela
Impossibilidade de execução do des-
pejo por outra, maneira. Portanto,
dcsejar-se a prorrogação pela sim-
pies prorrogação é permitir que se
repila pelo território nacional a pres-
sáo das mnls oproblosas contra os
menos favorecidos da fortuna pelos
mais beneficiados da própria íortu-
na. Mas não era só. Percorrendo a
Jurisprudência. verlficava.-se que o se-
nhorlo que quiser oprimir o lnqulli-
no sempre poderá fazâ-lo, se estiver
com recursos econômicos que o colo-
quem vantajosamente em relação ao
seu antagonlsta. SSo numerosos os
casos em que «e permite a ação de
despejo. Por exemplo, pedir para uõo
próprio: pedir para uso de ascenden-
t.e ou de outro parente de grau con-
slgnado na legislação. Então, êsses vá-
rio-, artifícios eram utllluados. O se-
nhorio, que reside cm casa própria
mudava-se para um prédio alheio e
solicitava por esta razão o prcdlo queconsiderava alugado por preço meon

uns nao resmenc,-,., * náo protegi-1, , Justa remunerado epu-.
dos pela l.ei dl Luvas, convem-fo-1 &*ema 

f'UC ™m dj "Pj^*;-^-
nados novamente apôs o ano de USO, 2"- P t*Ue ,S<S íPVf R*"L_2..«"'fmadnr privado pelo processa-

mento dc óleo cru além ria cn- i
pacidade nominal dc cada refi-
nuria.

No caso c no momento esla em
tfautã apenas a Refinaria União, j
Trata-se rie estabelecer o crité-j
rio que dé exato cumpritfteilto ao!
Dcc. 41.652, oe 1957. que regu-
la a matéria. Na qualidade rie
presidente do Co.iselho, mandei
que fosse distribuído o processo
ao Conselheiro, coronel Ernesto
Geysel, representante do Exér-
cito no Conselho, esrando o as-
sunto em fase de discussão.

Todavia, por interferência mi-
nha e para que não ficasse em
suspenso a totalidade do paga

aos quais foi autorizado em 1956, um
aumento rie 200 a 50',, conforme a
antigüidade ria locação, os arbitra-
dos pela municipalidade em decor-
rência do disposto no arl. 4.° da Lei
n.« 1.300. de 1930, prédios de pio-
priedade das instituições filantrópi-
cas, livres de quaisquer restrições
quando convencionados após lilãã. Não
era, portanto, verdadeira a alegação
de que a Lei do lnquilinato vinha
sendo prorrogada, pura e simples-
mente, o que existia era uma luta
desesperada dos proprietários de
imóveis, pela liberação total dos alu-
guéis, sem o mínimo de atenção pa-
ra o problema social que adviria
dessa iniqüidade,

Finalmente, falou o sr. Lustosa So-.
brinho (UDN-Piauí) responsabilizan- mento dos débitos da Refi.iaria
do o Congresso Nacional pelo des-• pertinentes à elaboração rie e.\*-l
.-aso com que vem tratando do pro-! cedentes, a Refinaria já pagou,
blema e reclamando rápida tramita, este ano, à Petrobrás CrS I
ção do Código do lnquilinato. 490.000.000,00. Tanto êstc paga-

Encerrada a discussão dn matéria,: mento. como os referentes aosj
o presidente Uanicri Mazzllli colo-, anos anteriores, foram vinculados;
cou-a em votação, tendo o plenário' a um 'acordo provisório cujo texto;
aprovado a dc número um. Em sc- não exime a Refinaria de maio-[

NÃO PAGOU 0 ALUGUEL
E FOI AGREDIDA
PELO SENHORIO

Irene Matlas Mareelíno (19
anos, solteira. Rua Monte Ale-
gre. 25 — Hote. São Jorge —•
quarto 27), ontem, queixou-se ás
autoridades do 7° Distrito Poli-
ciai, de *or sido espancada >a
murros por seu senhorio, Manuel
Felix, residente cio hotel. Adian-
tou qeu 'd violnècia foi decida
ao fato de náo ter ela podido
pagar o aluguel de seu quarto.

Irene foi enviada a exame de
corpo de delito no Instituto Mé-
dico Legal. A Polícia registrou
a queixa.  

res Tcsponsabiliêndes. no caso
de lhe serem cxlrcmame-.ite des-
favoráveis os critérios que ve-
nham a ser adotados. Devo adian-
lar, porém, que nesta hipótese

guida, dada como rejeitada a de nu-
mero dois, o sr. Dervillc Alcgretti
iSão Paulo), como lidei- do PR, pe.diu verificação de votação, que não
foi feita diante do adiantado da
hora.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO

O Congresso Nacional está convoca-
do para prosseguir na apreciação dos
vetos do Executivo ao Plano de Cias-
sificação do Funcionalismo Civil da
União. A reunião foi marcada para
as 21 horas, mas era evidente a ial-
ta de número regimental para a vo-
tação dos velos.

NAS COMISSÕES
BRASÍLIA, 6 (Sucursal) — O depu-

tado estadual Almir Pinto, presiden-
te da comissão de inquérito sobre o coordenadores, os srs. deputado
contrabando dc cafí Instaurada na Daniel Faraco, presidente da Co-
Assembléia Legislativa do Ceará. en- missão de Economia da Câmara

CHEFE DE POLÍCIA
NÃO ENDOSSA
AS CALÚNIAS

Resultados * . .
(Continuação da 6.*1 pág.i

são dc indústria" . "Políti-

ca para desenvolvimento do
setor de serviços" e "Entrosa-
mento da política econômica do
Kstado nos objetivos de desen-
volvimento regional". Os temas
deram motivo a movimentadas
reuniões de debates e depoimen-
tos nas quais funcionaram como

vãmente. E com éste artífeio ele obtl- tamento, no todo ou
:1111a o despejo. E mais1*" a legislação; emendas oferecidas
que esii em vigor punia a lnslnceit- pelas demais
nâfnridSr^ 

lns,inceridade(csta^e Câmara e as apre-entadas em plenanao podia, de acordo com a Jurlspru-' ¦
ciência, ser apurada no curso do des-

centra-se em Brasília e vai compa-
recer amanhfi à câmara Federal, a
fim de prestar depoimento pcrqnte
a Cómiisso Parlamentar de Inquérito
que inveslitca o comércio ilegal do
cale no Norle e Nordeste do país.

REFORMA DO ITAMARATI

Ficou adiada para amanhã, na Co-
missão de Serviço Público Civü, a
votação do substitutivo apreeentado
hoje pelo deputado Afoneo Celso
(PSD-R. Janeiro), ao projeto que re-
organiza o Ministrio das Relações Ex-
teriores. O substitutivo, segundo ex-
plica o relator, foi elaborado tonran-
do por base o inicialmente apresen.
tado pela Comissão de Relações- Ex-
lerlóres, com a inclusão c o aprovei-

em parte, das
posteriormente

õcs técnicas da

O presente ideal para
uma dona de casa !

.víwsf*^,.*»^»*:-..-»-..*^^m

__PL i fí, í i '___________)&__i______i.ittÉáM:
..-} .J' » niliMfiT_ff*YWi'i i fe i ¦ W*WMau,JmnnKn.¦#.w<m

pejo. com uma pena de até 2-1 meses
e multa correspondente aos aluguéis
pagos pelo Inquilino despejado. As-
sim sendo, não se estabelecendo a
Ineficácia da retomada, quem tiver
prédio alugado por preço mínimo po-de na verdade, pagar multa, que é
logo recompensada pela melhor loca-

Içfio do imóvel Desejava, assim, de-
| monstrar que não se devia permitiruma distorsão, defendendo a pura e
simples prorrogação da lei, sob o ca-
Ior de que se estava assegurando a
situação das classes menos favorecidas,
quando, na realidade, cumpria modl-
ficar a lei, de modo a ajustar lntc-
rôsses legítimos dos proprietários aos
respeitáveis interesses dos menos ia
vorecidos da fortuna. Quando se prorrogava- por seis meses, o que la acon-

i tecer era a mesma pressa daqui
seis meses para encontrar uma outra
prorrogação.

Era preciso entrar a fundo na ma-

no. Disse, ainda, o sr. Aíoneo Celso
que, a ííni de atualizar conipietamen-
te a proposição, elaborou novos ane-
.voe dentro da sistemática estabeleci,
da pela Lei de Classificação de Car-
gos e atualizou os símbolos e níveis
dc acordo com a recente Lei de Pari-
dade. Dessa forma, ficou atendida a
situação dos diplomatas, ministros
para asuntos econômicos e cônsules
privativos, que. como se sabe. náo fo-
ram incluídos no Plano de Classifica-
ção do funcionalismo civil.

PROMOÇÕES DOS OFICIAIS DO
Ext: ;ito

BRASÍLIA. 6 (Sucursal) _ Entre
outros projetos, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça examinou hoje o de
autoria do deputado Raimundo Cha-
ves visando a alterar disposições da
Lei n. 2.657. de 1-12-855. que. re-
sula as promoções dos oficiais do
Exercito.

O projeto em' tela dispensa, para
promoção à general, o curso de Es-

Esteve ontem na sala de Im-
prensa, em vista aos jornalistas
credenciados, o general Demos-
thenes Américo da Silva que, em
nome do chefe de Polícia, gene-
ral Sizeno Sarmento, afirmou não
endossar' a Chefia do Deporta-
mento Estadual de Segurança Pú-
blica, uma- nota publicada pelo"Diário da Noite", em que se
afirma existir um plano da
atual administração do DESP. no
sentido dc se extinguir a Sala
de Imprensa, em lace da cor-
rupçãd que grassava no Comitê,
desde administrações anteriores-

Os jornalistas agradeceram a
atitude decidida do chefe de Po-
licia, esclarecendo que tomariam,
contudo, medidas legais para
apurar responsabilidades. O sr.
Adonias Filho, chefe do Serviço

»__!!_-___ m S£ I^Hlsr —
cão Comercial do Rio de Janeiro; _______*£! "fengiggL

Antônio Arnaldo Taveira, vice-l
presidente do Conselho Superior,y A _T-T?TyT\ i
das Classes Produtoras; e embai-lJ^^^J^ J\J_|_\ . , ,
xador Roberto Campos, ex-presi--
dente do Banco Nacional de Dc- (Conclusão da ultima pagina)
senvolvimento Econômico.

25 rie novembro ultimo, o qual
DEPOENTES E DEPOIMENTOS M1*-' Pelas razões a(liante adui!*~

i das.
Enlre as personalidades que: Assim procedo em decorrência

travaram debates e prestaram | da situação de fato, sem prejul
depoimentos sobre problemas vi-
tais do Estado da Guanabara, no
Fórum Paulo de Frontin", de

zo, todavia, do litígio suscitado
quanto à competência desse ór-
gão para conhecer dos vetos do

tacaram-sc os srs. Ernani do Governador e sobre eles decidir,
Amaral Peixoto, ministro da Via- matéria que se encontra suo-ju-
cão; Luiz Cabral de Menezes eldice e na dependência, igualmen-
Daniel de Carvalho, vice-presi-i te, da Assembléia Constituinte.
dentes da Associação Comercial;
Luiz Alberto Bahia, redator-che-
fe do Correio dn Manhã: gover-
nador Roberto Silveira, do Esta-
do do Rio; Pedro Renaud Casta-
nheira, da Cia. Telefônica Bra-
sileira; Emil Farah, Ataulpho
Coutinho, almirante Lúcio Meira,
Enaldo Cravo Peixoto, Luiz Car-
los Mancini, José Luiz de Olivei-
ra, Olímpio Guilherme, Sebas-
tião Paes de Almeida, ministro
da Fazenda; Heitor Grilo: Garri-
do Torres e prof. Otávio Bulhões,
do Conselho Nacional de Econo-
mia; prof. Eugênio Gudin, sr.
Marcos de Souza Dantas, sr. Vitor
Bouças, diretor de Turismo; Enéas
de Almeida Fontes, presidente do!tituição Federal.

quo ora se instala
O projeto em exame autoriza

a construção de pavilhões pen-
sionatos pára tuberculosos e can-
cerosos, com recursos provenien-
tes da "taxa de assistência ao
tuberculoso e conecroso" a inci-
dir sobre bebidas alcóolicas. Con-
figurado, como está no projeto,
o tributo criado caracteriza-se ni-
tidamente como imposto de con-
sumo, em conflito da bi-tributa-
ção com o pertencente à União,
segundo a discriminação consti-
tucional de rendas. É assim in-
constitucional em face do que
dispõe o artigo 15, inciso II, com
binado com o artigo 21 da Cons

teria e preparar, desde logo, um di- j tado-Maior. .-om o que, entre outras
ploma que viesse substituir esses nu- inconveniências mencionadas no pa-

| merosos diplomas e estas várias leis»vecev, não concordou o relator, com
extravagantes. Todas elas continham j inteiro apoio da Comissão. A propo-
injustiças c iniqüidades tais. que não isioâo í°*i assim, rejeitada. No íina)

Cofivpff.i. em todo\ a*, icnfidoí, fazendo exultar d*
lo/ifíoçoo quem a> **>cebe, til -o que eonthtttn os

" V;K^f^-^^-B^<1

COMPOSIÇÕES

FULGC|
Ai picos que pi inü-grom.
dt noióvel beleza de linhas,
são dc puro olun-inio poüdo,
tendo os cobos e a_cs d«
baq.elite preío-ébono Krm««
mente fiados o sc!do ftlt*
trònico. tampos onodi.ados
em azul metálica

podiam continuar. A primeira emen
da do Senado, que tinha parecer fa-
vorável da Comissão de ..Justiça, con-
tinha matéria apenas de redação, nãff
podia deixar de ser aprovado, poisnão entrava no mérito. A segunda,
tinha a maior .significação. Ela já
estava contida em dispositivo da
própria lei vigente, de um modo ge-ral, porquanto, quando cessava a re-
lação de trabalho entre o emprega-
dor e empregado, fazia-se nceesfá-
rio, evidentemente, quando a locação
era feita em razão da locação rie
trabalho, que também essa locação

I cessasse. A de número três. que au-' toriza o locador a cobrar do loca-
: tano taxas dos serviços municipais,

a majoração rios tributos posterior-¦ mente a .11 de dezembro de 1941,
bem como as despesas realizadas com
os pagamentos dos vigias da limpeza,
força e' luz, era fora dc dúvida qu;
vinha somente consagrar uma situa-
ção de fato que juridicamente en-i
contrava o apoio na nielhor inter-
pretação da legislação cm vigor.'
Realmente, já existia até dispositivo.

do seu parecer, indagou o Monse-
uhor Arruda Câmara:"Suponhamos que. eni caso dc
S*uerra,- sejam convocados generais
do Exército ou marechais. Como de-
sempenharão suas funções sem pos-
suirem o cilrsü de Estado-Maior?"

PLANTAÇÃO DE COCO

Nos termos do parecer do mesmo
relator, aprovou a Comissão de Cons-
tituição e Justiça o projeto apresen-
tado pelo deputado Passos PCrto, au-
torizando o Poder Executivo a doar
ao governo do Estado dc Sergipe
uma área de 60 mil metros quadra
dos para a campanha de fomento à
cultura dd coro, A faixa de terre-
no está localizada nas margens ria
Estrada de Aracaju no aeroporto de
Santa Maria e pertence atualmente
à Subesíação experimental do Insti-
tulo Agronômico do Leste, subordi-
nado ao Ministério da Agricultura.

MODIFICAÇÕES NO IMPOSTO
DE CONSUMO

CONCLAP e da Associação dos
Empregados no Comércio; Mi-
nistro João Lyra Filho, do Tribu-
nai de Contas do Estado; sr. João
Batista Pinheiro, sr, João Augus-
to Maia Penido, ex-diretor da
SURSAN; e inúmeras outras per-
sonaüdades.

SAUDAÇÃO DO SR. JOSÉ
AUGUSTO

Ainda que tal não ocorresse, o |
projeto, não obstante a generosi-1
dade da idéia que o inspirou, é
inconveniente aos interesses do
Estado,* pois, agravará sensível-
mente o já tumultuado sistema
fiscal existente. Com efeito, a
criação do tributo em causa exi-
gira um mecanismo fiscalizador
especial, diferente dos meios
presentemente utilizáveis, sendo
certo, ainda, que incobrável no

Quando ainda candidato, o sr. ano de 1961, por falta de auto-
Carlos Lacerda teceu louvoresjrização orçamentária,
em torno das finalidades do "Fo- 

Não Necessito, entretanto, alon-
rum Paulo de Frontin" acen- gar.me em considerações sobre a
tuando que, uma vez eleito, pro- humanitária finalidade do proje-
pugnaria.pela realização, de ou- to e dese-0 de vê.lo prosperartrás reuniões do mesmo tipo, pois com „ -colaboração do governo,considera complexos e inúmera- porque as razões do vet0 assen-veis os problemas regionais, don- fam em motivos de ordem cons-
de desejar que sobre os mesmos tihicional, como já acentuamos,
se travassem os mais amplos de- Sem recursos de outras fontes
bates e se efetivassem pormeno- para atender ao disposto no re-
nzadas indagações. íerido projeto, dando cumpri-

No banquete do dia 15 o gover- mento ao plano nele previsto, só
nador será saudado pelo sr. José me resta opor-lhe veto total, o
Augusto, presidente da Associa- que ora faço, com ressalvas, a
ção Comercial e da Federação que me reporto, constantes da
das Associações Comerciais do presente mensagem.
*-,ras''- Aproveito a oportunidade para

A lista de adesões ao banquete,, apresentar a Vossa Excelência as
para o qual está previsto o com- j expressões do meu apreço e con-
parecimento limitado de duzentas sideração. Carlos Lacerda — Go-
pessoas, encontra-se no gabinete! vernador".
da presidência da Associação Co-1
mercial. com o sr. Paulo Carva-'-*"
lho.

Quilhâs e Guindastes
MOVIMRNTO no PORTO

nu kio

Kavloi tuprradm hoje — pro-
cedencia Norte; "Ravemberg"
(nleniaoi; "Hlo Tunuyan" «ar-
gentinni; procedência Sul: "l.oiim
Lumlèrt" ((rances.; "Guayana"
(liiecn.; "Homero" (aijentino);"1'fn-A" (belga); frigorífico; "Rio
Gallegos" (argentino); trigueiro:"Bruce ThOnill" (nacional.,

NOTAS DIVERSAS

ir P.iK-edi-nle de Londres » es-
cala» com sto tonelada" rie eergà
(H 341 sacos rie castanhas, ton rie
no7e.«, volumes de peso e. cabos
BUbmermoí, atracou ontem a lar-..
de no porto do Rio o navio in-
gles ••Dano'. (Mala Real lnglt*-
•ai,

* O Diário OftrUI dn dia 24
de in,», ml,ni último, publica em
lúàl patinas ni. l.t '.'67,61. um
edital dr loninrrrncU pública
para o fornecimento aa Depar-
cn., ,i.u Nacional de Portos, Kios
a Canais, dr dua> drac-xi rir sur-
çin r recalque «Ir 12" dr tlliinr-
tro r «tr quatro dr 16". com os
reipectlvoi rqiilpamrnins auxilia-
ret. o eiilUI de -i-úrdii rnm a
letra "d", parácrafn primeira, é
Inteiramente i-ontrirlo > cons-
truc-io naval nacional p.'»,.»..- dis-
crimina que sò podrra concorrer
an tnrnrcimrnin as emprèvis na-
cionais r rstrangriras qur J,i ir-
ni...... construído mais dr cinco
unidades ttr cada um dos equi"»
pamrnlos a serem fornecidos.
Dlantr dr ial <iiii>u*i«.í» nenbiim
estaleiro brasileira podrrj eon-
correr, a menos que «<* assoi-lem
aos estrangeiros, o que virá enca-
rrcrr sobrrmodo o riislo das dra-
fas Já qur as firmas alirnigenat
cobrarão uni "Unow-how" elrva-
do. Adrmais aòmrntr dois rsla-
leiros no m.inrin lerlam interès-
|pf fm fa/*T consórcio rom os
nacionais: I. II. (' llollanri r a
IlHeott,

+ .la se encontra em águas eu-
ropeias o "Todos os Santos", a
caminho dn Havre. na sua Iniba
tránssatl&ntica rio norle ria Eu-
ropa, ate Hamburgo escalando
em Southampton, Diinquerqur,
Antuérpia. Roterdão e Bràmem.
O "Todos os Santos", sob o eo-
mando do capitão rie longo cur-
so Humberto Rodrigues, trans-
porta para n Vellio Mundo 50.306
volumes com 2.970 toneladas, en-
tre as quais se destacam i s;»-i
toneladas de madeira. 1.132 lar-
dos de algodão. 8.617 fardos de
s.sal, embarcados em Cabedelo,
55 barricas de tripas. 1.050 far-
dos de fumo. 1.387 sacas de cate
e carga geral. O valor rio frete
ioi de USS 24 245. i Loide Brasi-
leiro..

•A- A propósito da expansão da
construção naval no Brasil, o en-
gonheiro Comei.u Verolme, dire-
Ior dos Estaleiros Verolme, de-
veria conceder ho.ií. no Copara-
bana Palace e amanhã na ABI
uma entrevista coletiva a im-
prensa que por motivo de íórça
insior ficou transferida para a
próxima semana.

•A: O "l.ablon" zarpará boje de
Manaus para Belém, onde com-
pletará o seu carregamento de
Jnta e borracha. Em seguida, es-
calará em Sáo Luiz para receber
arroz e. babai,-,:, para as praças
da Guanabara e S. Paulo. (Cia.
Kacional dc Navegação Costci-
ra).

¦*• Nota-j.e nos círculos mariti-
mos da atualidade uma tendén-
cia crescente psra a construção
dos navios destinados ao trans-
porte a granel conforme, a es-
pécie de carga em que vão ser
empregados É a passagem da era
do cargueiro comum para a do
cargueiro industrial. Êsses car-
gueiros especializados, enquanto
que reúnem as vantagens dc eco-
nomizar tempo nos trabalhos de
earga e descarga, e de dispensar
requintes estruturais, por outro
lado oferecem o incovenlente rie
terem que se restringir a deter-

;Ér«n
f

na lei que autorizava a cobrança doi
aumento dos impostos e numerosos; Reunida hoje sob a presidência do
eram os casos e que, em face da1 deputado Daniel Faraco, a Comissão
majoração dos tributos, o senhorio! de Economia da Câmara Federal
ficava obrigado a pagar importância| aprovou o substitutivo elaborado pe-

'superior iQiiclá uui. percebia como lio deputado carneiro de Loyola
aluguel dos seus locatários. Finalmen-i |UDN'-Sta. Catarinal, a diversos pro-
te, a emenda número quatro: jetos que modificam a Legislação do

"E* permitiuo o livre reajustamen- Imposto de Consumo, um dos quais
to de aluguéis, desde que assim' procedente do Executivo,
acordem locador e locatário, admi

teraeão sexta da da Lei n." 3.520,
de 30 de dezembro de 1358, e atual-
mente consolidado no art. 137 do De-
creto n.° 45.422. de 12 de fevereiro
de 1959; art. 3.» da Lei n.-> 3.520,
item 6 da alteração segunda da Lei
n.o 3.520.

MANGANÊS

alumínio f;ulgqr s^Â.
CAIXA POSTAL .4238 .'. SAO PAULO

Chapa do . . .
(Conclusão da última página)

dente Homero Pinho até as esca-
darias do Palácio Tiradentes. O
deputado Aliomar Baleeiro suge-
riu ao presidente que todos os
deputados presentes participas-
séni' da comissão, para accftnpa-
nhar o presidente do TRE. O

I deputado Lopo Coelho concordou
A comissão de Constituição e Jus-1 COm a sugestão e imediatamente

tiça deu gua.-id. ao parecer do depu- j encerrou a sessão, incorporando-
tado Wilson Fadul (PTB-M. Grosso), !Se aos demais deputados.

São os seguintes os dispositivos da I dando pela constitucionalidade do PRESENTES
tindo-se inclusive alteração nos con-1 legislação vigente oue foram modi- j projeto oferecido pelo deputado Mili Compareceram à instalação da

'tratos em vigor nada mais era que: ficados pelos substitutivo: j ton Reis. que proíbe a exportação de Assembléia Constituinte O senador
'a continuação do princípio que iá! Art.'..' da Lei n.» 2.S74, dt 26 de; manganês procedente do Estaco de, Afonso Arinos e os deputado, fe*»

exi-tia na lti que ororrogara peta novembro dc 19J6; art. 112 do De- j Minas Gerais e regulamenta a do Es- jderais: Nelson Carneiro, Rm
primeira vez a Lei do Inquilinata.l creto-lci n." 7.404, de 22 de março j tado de Mato Grosso e Território .Santos. LlÚS Viana, AtirellO Viana
quando it permitiu «jue no» novos] de 1945. modificado pelo art. l.«, ai- ¦ Federal do Amapá. e Breno Silveira.

minadas rola* comercial», ou da
navegar com os porôe» vazios na
llla «ui na volla. segundo a n»«
tu,era rio que ie destinam •
transportar, Como decorrcin-ia
deste falo, são altamente signttt-
cativai »* tentativas que estão
¦endo lelt.is no sentido de COI1I"
trulr o assim chamado "riâvlí
Combinado", como. por e\en,plo,
o destinado ao transporle tanto
minério como do petróleo.

¦jj o cargueiro inglé» "St. Ar-
van'" está recebendo, no porto
dr Santos, mali de dois mllln".»»
dr quilos rie faieln rir ameii-
dnlm, constante* rir 40 mil sacai.
para compradores da Inglaterra •
da Polônia.

•Ir rum,, riuiM-iii.riiri» dai nr-
(avias .iiliiiiiii-.il.>;-.,!',. pollMras por
qur trin pasvado r ,>».......... paj-
»»nd,i, o pôrlo do Rio de .Uitri-
lo começa * agonltar depois de
¦*r auarq.ilsailn pnr uma minoria
(Ir mau» r Inransriiiirntrs bri*»
silrlras. As Irrrgiibirtdarirs eo-»
mrram a rlirgar ao ronhrclmrn-
to pftbltCO .....nr» dr lamenta-
rris tn.lricnirs entre colrgai à»
trabalho, a l.nnlo dr rxl(tr In-
l-,.»-..i >,, policial. Ainda mi™,
o navio liiRlés "Iiarro" que tnn-
dn/ arttgoi natalinos p.ir**, o E1*-
tado da Guanabara rit6vr rnm
¦nas mu-..I. -üi-s amraçadai por"(alta dr riurradns para cobrir
ratões". Faltam maquinas; (alta
material rtr um moiln trral; nln-
g.irm mais sr rntrndr; trasam-
sr lutas rntrr antigos compa-
i.l.r.í-ns r a Al-R,l vai afundando
num vrrdadrirn mar de lama
criado rom a «onlvência do
M\«H» r dr Itraailla. onde foram
(.i.ia.lns os vergonhosos decretot
(Ir nomeações absurdas que alia-
«tas a nutras li-rrgiilaridntlrs di-
lumlan. oi entres da mali do qu*
dedcltárla autarquia. O pòrlo do
Illo de Janeiro e oi vrrdadrirn»
porluürtoi eitio dr luto . "Ja-
mais tãn pouco* (wn-ain tanta
mal a uma cnlrtiviriadr rir Ira-
balhartorrx, ameacando-lhri inclii"'
slvr o direito dr rrcrhrr irm
vrnrimentns ion(nrmr «irtermlna
a lei (única r.olia qur (alia) pa-
ra a mani.tenc.1o d» família".

*(r Uma grande partida de nlro
dr ricino (ni embarcada eom
destino * Alnmanlia pelo vapor
holandês "Kennemerland". O em-
barque (eilo em Santos, foi de
SOO mil litros do produto.

Km absoluta primeira mi*
podemos Informar «oi no»sos> lei»
tnres qur já (oi rnuunlnhada. pelo
Ministério ria» Fazenda ao "Diãrin
Oficial" para publicação, ¦ mlnu»
(a rir maiK «ma ronrorri-Bcla pt-
Mica "tntalmente contraria. i„»
intrressra «ta i-onsi.rui-iin nital na-
cional. Trata-se rin rncomenda. da'itl lia.-i-ns r 60 lanchas patrulhas
eom as seguintes e absurdas con-
di.nrs dlscrimlnatóriii: I) pra/na
por demais exíguos nio tó para
a rntrrga das propoiUc eomo
também das próprias embarca-
rõrs a icrrm conitruldas; i) la>
vnrece as troeis por produloi na-
rlouals (de «|..r produtos dlipfirm
os rstaleiros!); .1) nin aceita pro-
postas qur (alem em reajustamen-
tn ttr pregos (as "propostas feltal
rm dólares não precisam mais era
cruzeiros...").

Procedente de Hamburgo,
oliecaram ao porto rie Santos fria
leões enviados pelo governo d*
Alemanha, com destino ao jardim
zoológico de Sào Paulo. A íniciati-
vs deve-se a um intercâmbio de
trocas entr* os zoos alemão e. pau-
lista. Os belos animais riepois ri*
examinados, foram encaminhados
para a capital.

Encontra-ie á deriva no mar
Báltico o navio iugoslavo "Nis"
rie 1496 toneladas e somente o seu
comandante permanece a. bordo.
Os 21 tripulantes foram recolhido!
por um navio inglês, bém eomo
um oficial que estava ferido. Foi
«.nviado um rebocador de Kalmar
(Suécia) em auxílio do "Nil".
IFP).

PEÇAS

CATERPILLAR
GENUÍNAS
FABRICADAS
NO BRASIL

Pistões,
Anéis e
Pinos
Ao adquirir uma peça você
compra mais do que vè.
Compra qualidade.

Assistência técnica
e mecânica
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VÔO INAUGURAL RIO DE JANEIRO-LISBOA
LISBOA, H — I.cvjndo » bordo ai

autoridades e JiiiiialIXa» lira-llrlton
i|ii« peilli-lpurmii ila vôo inaugural
.li llnlia "Vfto da Ainl/ade" iisrtíu
imle um "DC-7'' da "Panair do Dr».
•II".

,'egiieiii nn SVllo uni tulnl d* 22
. i-.jon.ilicImlM nflciali poriiiRuffss e
24 JornalliUa «Ia Impieu-a falada <•
ClcrlIS de»la raplliil » do l-Ailo, que
legieMaiBn «in nio ile .lanriro dia
13 depol» de visitarem tainln-in S."io
'nulo e Brasília.

Ent rs m mala de.lariidoj homens
e Impren» de Portugal, eitão:

-.dolfo tle Anriiade presidenle do
'.rémln Narlonal da Imprensa, Ar-
iitir Miii-I*l, illielor dn "DIArlo dt

N-ntlclai", Guilherme Pereira nosa
diretor dn "O Século", João Palrl-
elo, direlor dn "DlAilo ri» Manhã".
,'u'nea Coirein. rilielor dn "PISrlo
litialrsdo" Nnbrrto Lopes, direlor rto"Dla.rio de Lltbos", Fernando Teu
seira,1 lerinlnr-i-hefe do "Dlãno Po-
pular", Seaia Csrdoso diretor rio'(.'oincrclo rto Fftrto", e Pachno de
Miranda diielor dn "Jornal de Nn-
Ileias" tsmbéni do Pftrio.

Kol a delegação liiasllclra alvo,
intcin, de ilua» hninenaKens unia,
.¦instituiria de grande almoço pi"-
niovldn peln Secretaria Narlonal de
Informação, A outra, um Jantar A
americana, lhes foi proporcionada
peioi Transportei Aeicos Porlugut-
sal, qtie forma um "pool' rom a
1'nnalr dn Brasil na nina linha ar-
roa dcsiimida unicamente A llnsç&o
mire os dois pal.«es. A isse Jantar
compareceram, entie outras aulon-
'lades. o ministro da Presidência
Teotônlò Pereira, e o encarregado
i r .Negócios do Brasil.

RENUNCIOU PRESIDENTE
SINDICATO EMPRESAS

Enli* OS convidados poiliisufae*
qut seguem a lardt para o Bia.ll.
figuram, além do governador civil
do 1'ftrln r du vlre.piesldenle da i'A-
lllirt Municipal dessa cidade, entre
nuliai auloj Idades, dereiaele 

' 
Jonii-

lutas, a maioria dós quan rilretoir
n i eriatoie».chefes rie ArgAoi d«
Ll-boa e do Porln,

O ''Otário ria Manhã", em artigo
de fundo fcMI/a hoje o almoço
a-iiiteni oferecido A delegação luasi-
lena, -jne qualifica de "almoço de
família" que "profundamente liuliu
na nlma de lodoi oa presenles",
Pfie em relevo, em seguida ni brln-
des trocado,", rtefeie-je A afirmação
feita por um Jornalista brasileiro de
que "qunndo e onde ie defendam ns
potiiguèaea, citamos apenai cum-
prlnrio um rtever". (FP),
frases. (FP),

AVIAÇÃO
Mais 37 oficiais concluíram o curso na Escola de Comando

e Estado-Mí-no»* rú. Aeronáutica i

AVISO AOS AVIADORES
AéreasA Diretoria de Rolas

Informou ontem á noite,
NOTAM n.° 2.658, dr 08

CURITIBA — AFONSO PENA
(PR)

Realizou-se ontem pela manht
na E.icola de Comando e Estado-
Maior da Aeronáutica a .«foleni-
dade da entrega dos diploma
aos oficiais que terminaram t
curso.

O Presidente ria República Si
fèz representar pelo Reiterai Ncl-
lon de Mello, chefe do Gabinett
Militar da Presidência da Itepú-
blica que chegou a Ponta do Ga-
leão precisamente às 10 hora.'
em companhia do tenente-brlgn-
rieiro Francisco Assis Corrêa dc
Mello, ministro da Aeronáutica,
que foram recebidos n porta da

jECEMAR pelo major-brisndeiro
Nelson Freire Lavanòre-Wander-

> 60 l'p-v> comandante, e dos generais" • ¦ " ¦" - • e Luiz
.-

rôrre de controle trans- 5W»T Vma].r ÃSPJiw^-iS^
missão na freqüência de 12C.31níl,tí° í •**; , 

rif Carvalho Filho,
megaclclos inoperante. «•}¦•*« d0 Estado-Malor da Acro-

Innutic*!.
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Ontem na reunião exli-aordi-
nária rio Sindicato das Empresas
Aeroviárias o sr. Gilson de
Mendonça Henriques renunciou -.•,,.,.,,, ,, „ ., ,.,..,
.-. presidência para à qual fora NOTAM n.o 2.6B2
eleito pnr unanimidade. :C0. AMAPÁ (AP) -

Na presença de todos os re- | tativo restabelecido,
presentantes das companhias de
transportes aéreos passou a pre-
."idènuia ao sr. Renato Ladeira
de Viveiros que convocará nova
icunião para ser eleito o novo
presidente.

O sr. Gilson de Mendonça
Henriques tomou essa resolução

NOTAM n.° 2.66.'), ric 06 12 60.
LONDRINA (PR) — Pista 12.10
praticávcl com cautela devido
homens trabalhando no horário
rias 09 às 20 horas Z.

NOTAM n.° 2.6G4, de 06113;
pnra prestigiar a indústria dos!60. GOIÂNIA (GO) — Todo o
transportes aéreos admitindo ] balizamento luminoso da área rie

.-sim que possa haver um me-1 pouso inoperante
lhor entendimentos entro as em-
(ilesas para uma pacificação ge-
ral enlre todas as companhias.

Ao deixar a presidência do
Sindicato rias Empresas o sr.
Gilson rie Mendonça Henriques
declarou que hoje reassumirá
: eu * pftsto de diretor-secretário
dó "Lóide Aéreo".

i ,. ,,, ., O general Nelson de Mello em
Rád^a>o.;companhi:- d0 mil-ifitr° F* A-'••"-¦íi Corrêa de Mello passou em revis-

la à Companhia de Infantaria de
Guarda que prestou às honras

12 militares e cm seguida dirigiu-se
ao salão de conferências da es-

prefixo PQL freqüência de^-1" £«g?í*í deií8"3llI?feS dos
uiloclclos inoperante. S***-!^*?,. pAM^SISsr. Armando Pesantes, encarre-

gado de negócios do Equador;
brigadeiros: Clóvis Monteiro
Travassos, Ovidio Beraldo, Igná-
cio de Loyola Daher, Joelmir
Campos de Araripe Macedo, Ar-
mando Perdigão, VValdemiro Ad-
vincula Montezuma, Dario Cavai-
cahtl de Azambuja, Edgard Cor-
rêa de Mello, Benedicto Péricles
Fleul-y, Augusto Xavier dos S;W-

Farol ro'r|tos, Martinho Cândido dos San-
|tos, Homero Souto rie Oliveira,
Ahlslo Botelho, Antônio Joaquim
óa Silva Gomes. Ernani Pedro-
sa Hardman, Adámastor Beltrão
Cantalice. Renato Augusto Ro-
drigues, Henrique de Castro Ne-
ves, Dirceti de Paiva Guimarães;
ariidos-aeronáuticos. entre os
quais: cel. Henri Lémond, da
França; cel. Robert Kalb, da
USAF: cel. F.C. Valderrama,
dn Bolívia: cel. Ernesto Miran-
da Diaz, do Chile; general Luiz

NOTAM n.° 2.6.r>9
CORUMBÁ (MT) -
prefixo CR freqüência rie
quilociclos restabelecido.

NOTAM n.° 2.660., de 05'12
60. CUIABÁ (MT) - Radio-
farol
1)18 quilociclos inopc

NOTAM n.o 2.661, dc 05,121
60. RIBEIRÃO PRETO (SP) —
Rádio Ribeirão Preto transmis-
são e recepção na freqüência dc
126.7 megaciclos funcionando
no horário H24 até o dia 08 dc
dezembro.

O ministro da Aeronáutica entregando o diploma

rie 0512.

"VÔO DA. AMIZADE"

NOTAM n.o 2.665, rir 06 12
60. Área sob os pontos de coor-
den a d as 0400S:3000W OTOOSj
2700W interditada até a altitude
rie 9.000 metros no dia 07 de de-
zembro das 14 às 18 horas Z de-
vido tiro aéreo.

As diretorias da "Panair do |
Rrasil" e rios "Transportes Aé- j
reos Portugueses" (TAP) dão j
uma recepção no Capacabapa Pa- i
lace amanhã às 9 horas por mo- !
tivo da inauguração rio "Vôo da j
Amizade" Lisboa e Rio de Ja
neiro.

MATRICULA NA "EAO"

Solucionando uma proposta do Tf-

Alamillo Flores, do México; cel.
A.N.A. Bccerra, da Venezuela;
e brigadeiro Jair de Barros Vas-
conceitos, da FAB.

O major brigadeiro Nelson
Wanderley pronunciou um dis-
curso declarando que após um
ano de trabalho e empregando
o melhor dos esforços durante o
ano leitvo, todos na ECEMAR íi-
catam satisfeitos de entregar à
FAB mais um grupo selecionado

tadó-Malorj o ipinistro da Ãeróna.ü- de 37 oficiais que terminaram
tira determinou a matricnin. na És- com aproveitamento os Cursos.

cie Aperiettjosmentp^de OUc|tls,||{e£er|u_-se nominalmente á pre-
sença do major Augusto Rohh

como a Força Aérea Brasileira e
o Ministério da Aeronáutica'.'

São apenas uma primeira eta-
pa árdua de uma jornada glorio-
sa que se estenderá por um fu-
turo cheio de possibilidades: sáo
apenas um primeiro embate cheio
de entrechoques e de ajustamen-
tos difíceis ôue terão de ser se-
guidos por dias de maior fartu-
ra de meios e de melhor rendi-
mento de trabalho; sA apenas o
lançamento inicial das estacas
mestras de um edifício ainda em
fase de construção.

O verdadeiro desenvolvimento
do Poder Aéreo Brasileiro terá
que ser alicerçado numa indús-
tria aeronáutica nacional que ain-
da está por vir; a estruturação
definitiva do Ministério da Ae-
ronáutico, o aparelhamento ade-
quado da Força Aérea Brasilei-
ra, para fazer face aos compro-
missos militares internacionais do
Brasil e às necessidades da Segu-
rança Nacional, a organização
da infrrestrutura e do sistema de
proteção ao vóo, exigidos pelo
desenvolvimento acelerado da
Aeronáutica Brasileira, sâo ou-
tias tantas obras de grande vul-
to a serem impulsionadas.

O futuro grandioso reservado
ao Brasil no concerto das nações
e as_ características geográficas,
econômicas e sociais da Pátria
de Santos Dumont, nos enchem de
fé quanto ao futuro da Aeronáu-
tica Brasileira; pensai no que po-dera ser a Força Aérea Brasilei-
ra e a Aviação Comercial Brasi-
leira deniro de outros vinte anos.

Eis, senhores oficiais diploman

rol,i
d-i major Francisco Antônio da Pai
;ào Moretzshon Brandi, que Banhou:

in .IÇandoval, da Força Aérea do

GREVE
AEROPORTO
LONDRES

uma quesião na justiça em que ..
gresiara como i.» tenente Equador, que por suas qualidades

Acha o Estado-Malor e ,, ministro!profissionais e morais, conquis-
concordou que, porá o desempenho|ton com brilho o diploma. Disse
adequado das "í^^^-ÇhS.-SSXS. 

* também da satisfação que a Esposto, e itiuuamcn- , , /-.„„._j„ „ vr.Sj„ »»„:.rr>ni o seu atual
le. para habilitar-se ao «cesso ai
ponto rie coronel, mediante aprova-
ç.'io no Curso de Estndo-Maior, ne-|
cessita o mesmo realizar o Curso de
Aperfeiçoamento no qual são. nor-

IadiN-DREs', S — Intensificou-se !\o'e; malmente, matriculados os capitSes.
cie rnonhü a greve dos carregadores'
ilo aeroporto dc Londres, que agora
nlirfnge os carregadores das llnhds
européias c das linhas transatlünti-
cia,. Essa greve visa a protestar eon-
tm a violência empregado pela poli-
cia no Interrogatório d? um carre-
gedor depois rio desaparecimento rie
vâvíhj embrulhos de jóias avnllarias; da
rm uns 150.00o dólares. Essas jóias
foram roubadas no último "week-
end" de um aviAo Imobilizada do «e-
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Brasileira nos próximos lustros;
enchei-vos de fé e de perseve-
rança para realizar os planeja-
mentos a longo prazo que a con-
düzlrão ao seu destino privilegia-
do.

Como futuros chefes da FAB,
sereis os dirigentes de uma Fôr-
ça Armada ainda jovem que,
cheia dc entusiasmo e dc espiri-
to de sacrifício, se lança para a
frente, participando da vida do
Brasil nos seus rincões mais lon-
ginquos e preparando-se para se
desincumbir das importantes
missões que lhe caberão cm ca-
so dc guerra.

M_m LV*m»^. .*<)9

Wwrmm _W .

| !*«,;

!___________]¦__?$>'.y:' 
'

U brigadeiro Wanderley discursando

Terminou,- senhores oficiais
diplomados: A
mando e

Escola de
Esíado-Maior da

Co-
Ae-

que, estamos certos, trabalhará,
perseverante e eficientemente,
pcla maior grandeza do Brasil c
da Aeronáutica Brasileira."

Após a cerimônia da entrega
rios diplomas foi servido um lan-
che. Fato Interessante ocorreu
na entrega dos diplomas: o ge-
nernl Floriano Peixoto Kcllcr
entregou o diploma do seu filho,
cel.-av. Hélio Langsch Kellcr,
oficial instrutor da ECEMAR.
Curso Superior de Comando. Ês-
>e oficial, um dos mnis distin-
tos da FAB foi integrante do fa-
mÓSO 1.° Grupo de Caça na úl-
tima guerra,

São oficiais diplomados: Cur-
so Superior de Comando; Ofi-
ciais-Instrutores: t c n.-ccl.-av.
José de Magalhães Fraga Lou-
renço; tcn.-cel-av. Hélio Langsch
Kellcr; maj.-av., Nelson Osório
do Castro; maj.-av., Clóvis de
Athayrie Bohrer; maj.-av., Oil-
son Castagnino ria Mota. Ofi-
ciais-Alunos: ccl.-av. Alberto
Muracl; ccl.-av. Luclano Rodri-
gues rie Souza; ten.-ccl.-av. Eu-
do Candlola da Silva; ten.-cel.-
av. Mário Soares Caslclo Brnn-
eo; ten.-ccl.-av. Victnr Uidrici
Leig; tcn.-cel-av. Archimcdcs
Joaquim Delgado; tcn.-cel-av,
Cláudio Carvalho; tcn.-ccl.-av.
Paulo Salema Garçáo Ribeiro.
Curso de Direção de Serviços;
Intendentes: cel.-av.-int. aer.
Antônio Fernandes Lobato: cel-
int.-aer. Álvaro Luiz da Cunha
Barbosa; tcn-cel.-int.-aer. José
Adclário Barreto; ten.-cel-inl,
aer. Milton rie Lemos Camargo.
Médicos: cel.-med. aer. dr.
Antônio de Castro Fleury; ten.-
et 1.-méd. aer. dr. José Alfredo
üüiUaèririe Silva: ten.-cel.-méd.
aer. dr. Paulo Eugênio Macha-
d.i Soares. Curso de Estado-
Maior: ten.-cel.-av. eng. Nil-
son de Queiroz Coube: ten.-cel.-
av. Aroldo Jaromir Wiltitz; ten.-
ccl.-av. Hilton Manes; ten.-
cel.-av. Walter da Silva Bar-
ios: ten.-cel.-av. Eticnne An-
d.-arie Bussicre: ten.-cel.-av.
P.-iulo Marques Fernandes; ten.-
ccl.-av. Avcrrois Cellular; ten.-
cel.-av. Azhaury Leal Menna
Barreto; ten.-cel.-av. Nicholson
Chastenet Halfeld; ten.-cel.-
av. José Luiz da Fonseca Peyon;
ten.-cel.-av. Luiz Carlos Alian-
dro; ten.-cel.-av. Edson Rocha;
ten. cel.-av. Armando Tróia;
maj.-av. Hélio Celso Cardoso
Louzada; maj.-av. Luiz Cavai-
canti de Gusmão; maj.-av. Car-
i s Guimarães de Mattos; maj.-
av. Waldir rie Vasconcelos: maj.-

rio vosso av. Fernando Guimarães Panto-
rios, as.grandes tarefas das quais. , ,
sereis os' arquitetos, os idc.tliza- vonautica, testemunha
dores o os planejadores valor profissional e dc vossa ca-te, maj.-av. Jor*i Luiz Colnago;

Como oficiais de Estado-Maior,paridade de trabalho, despede- 'maj.-av. Nelson Alves Santia
participareis, ativamente, do de-jse de vós hipotecando a
.«.envolvimento da Aeronáutica'confiança na turma de

sua|po; maj. FAE César Augusto1960 Rohon Sándoval,
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ti RADAR METEOROLÓGICO PARA PROTEÇÃO DOS VÔOS
— No loco dc uma pequena colina perto rio Aeroporto do Ga-
leão, foi inaugurado há dias um posto de "radar" para auxilio
à previsão do tempo, produto ria colaboração da FAB com o
Grupo dc Aeronáutica Civil do "Ponto IV" dos EE.UU. Instala-
dn com máxima eficiência o mínima despesa por um grupo de
homens da Diretoria rie Rotas Aéreas, o equipamento norte-
americano permite localizar massas ric nuvens rio chuva à dis-
táncia ale dc 120 milhas náuticas c precisar a direção cm que
re deslocam, a tempo de avisar, aos pilotos rias aeronaves c aos
órgão ria Proteção rie vôo ria área, ria aproximação desses fe-
nômenós atmosféricos. Trata-se rio primeiro radar em fun-
cionamento na América do Sul para uso exclusivo do serviço
meteorológico, planejando-se a instalação rie novos aparelhos
semelhantes nos principais aeroportos rio Brasil. Da esquerda
para a direita, o cap. Roberto Caracciolo, o repórter, o técnico

sub-oficial Gláticlo T. Lopes c o cap. Dou-John C. Hagan,
glas Strang.

"SISTEMA DECEL"
Foi apresentado a "Flight Sa-

fety Foundation Seminar" um
novo aparelho denominado "Sis-
tema Decel" construído pela"Nortronics" da Califórnia ins-
trumento destinado a facilitar
as aterrissagens e decolagens dc
aviões a jato comerciais.

A "FAA" solicitou um moric-
!e cm escala para apreciar em
conjunto com os técnicos da

US. National Aeronautics and
Space Agency" esse novo apa-
iclhamcnto.

"BEAVER" PARA
"AERO CHACO"
Recebemos comunicação da.

"Do Havilland" (do Canadá);
informando que tinha entregue o-
terceiro avião "Beavcr" (con-
vencional, monomotor) para a
'.'Aero Chaco" da Argentina a
bem assim dois "DHC-2" (outro
tipo de "Boaver") para a Força
Aérea da Argentina para a Ex-'
pedição Antártica.

APRESENTARAM-SE

adidos aeronáuticos
Apresentara th-

cola de Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica tinha (através da
FAB) de concorrer para o aper-
feiçoamento de oficiais das Fôr- !
ças Aéreas rie países irmãos. So-
licitou ao diplomando que fôssé
portador de uma saudação de
amizade a todos da Força Aérea
do Equador.

Mais adiante disse o brigadei-
ro Wanderley: "Dentro de um

Rüado-Maior.1"-1-'-'*. o Ministério da Aeronáuti-
Aeronáutico o cei-av. Robert Da- ca e a Força Aérea Brasileira es-

ie Kuib, novo adido aeronáutico jun- tarâo completando 20 anos de
to a-Embaixada dos Eitodos Unidosiidade; vinte anos de desenvolvi-
t o ten-cel. Luiz Bo*.yen, novo adi-impnto ]aborioso realizando ope-ródromo ;lro*<Vnp *•»' conseqüência "dn junto á Embaixada do Equador de n, construindo as"-1 UFVC- (Fn "° BrR?*' nossas bases e estabelecimentos,

ENCERRADO 0 SIMPÓSIO SOBRE PAVIMENTAÇÃO S3KS noSr^uSeíí-
jgaiiizando o nosso Ministério;'

Procedente de Buenos Aires, onde, sóbre a construção de uma estrada, Vinte anos rie lutas difíceis re
participou do simpósio sobre Pavi-
inentaçiio rie Concreto, realizado,
naquDla cidade, de 21 a 26 de no-
vembro1 último, regressou a esta na-
pilai o eiiRenlieiro Maurício Morei-

dc concreto armado, eliminando ar SUltaWtés rias deficiências de pes-juntas de retração transversal e osjsos] e de recursos financeiros
r,raR^^r,conc7e0.o.mé0^0l,^a-N'a^tdas ,PÜã« . complexidades
lhos técnicos apresentados no sim-i00 material aeronáutico em cons

declarou à 'reportagem háyer o sim-
pósio decorrido em ambiente de ln-
tciôsse, sob a presidência do enge-
nheiro Garcia Balado, diretor técni-
co do ''Instituto dei Concreto da Ar-
jjentinn". secretariado ppio éhge*i
nheiro It.A. Colombo, do refcnclo!
Instituto. Além ria delegação brasi-
leira,-* integrada pelo entrevistado e
os seus colegas Francisco de Assis
Basilio e A. Lira, ambos da Asso-
ctnçfio de Cimento de S. Paulo e C.
Guerreiro, ria Prefeitura Municipal
efe S. Paulo, participaram do conda-
ve representantes da Itália, EE-UU.
Alemanha, Chile, Uruguai. França,
México t rie outros países.

1'insseguindo. adiantou o engenhei-
ro Maurício Moreira Lopes, que, du-
ranle n simpósio, era esperada a
apresentação d? 25 trabalhos técnicos,
tendo esse número se elevado a 4!),
o que comprovou não só o interes-
ae mas o progresso da moderna téc-
nica, aplicaria na engenharia rie nof-
sos dias. A delegação do Brasil
disse — apresentou, entre out.-os
trabalhos, o rie auimi;. rio engenhei-
ro Assis Basilio, denominado ""Con-
trMe Estatístico das Pavlmentaçiles
rie Concreto", que permite a avalia-
ção ria viria útil rias 'pavimentações

rie concreto Os engenheiros argenli-
nos Barbera. Balado e Giuliani apre-
sentaram: o primeiro, um trabalho

gentilezas por parte dos argentinos
e que observou grande interesse, pe-
la nossa engenharia e arquitetura,
por parte dos representantes dos pai-
ses que participaram do simpósio.

tante renovação; vinte anos de
sacrifícios consagrados pelo san-
gue generoso de mais de seis cen-
tenas de vidas de militares vitl-
mados em operações rie guerra e
nr- atividade aérea corrente de
tempo de paz.

Mas o que são vinle anos ini-
ciais, na vida de organizações

DESTACADA POSIÇÃO
AÉREA INTERNACIONAL

geo-
La

EXPANSÃO DA "BOAC" PELA AMÉRICA LATINA

?

Ho/e
novamente
nas ruas
cariocas!!!

LONDRES, 7 — 0 presidente' oa
"British Overseas Airways Corpora-
tion'', sir iMatthew Siat-tery, regressou
a esla capital depois de uma viagem
de cinco seir.an.-ia pela América Lati-
na e Caraibss.

Ao chegar ao aeroporto rie Londres
declarou éle que a BOAC "está estu-
dando a possibilidade de ampliar seus
serviços por toda a América Latina" e
acrescenlou que se entrevistara com
altos funcionários de muitas compa-
ntiias aéreas nos paises visitados, a
fim de estudar a possibldadc rie reu-
nir recursos para reduzir as tarifas.

"Entrevistei-me com alguns preel-
dentes das • companhias - aéreas que
possivelmente arao algum acordo co-

dhse, acrescentando que,

q-.ie a América Latina é uma regiSo,4
impressionante, ruas ainda relativa-'!
mente- subdesenvolvida, e disse que ?
gostaria-de ter passado mais tempo ?
em cada um desses países. *.

Referindo-se ao grande êxito a!can-ÍA
çado pela companhia na América La-iJ
tina. dise que muitas pessoas acre-!T
ditavam "que nossos vôos a esse con-|Ã
tinente seriam um fracasso, mas IstojT
nâo se deu, o "Comet" eslft reali-jt
zando uma formidável tarefa, pois «Jl
reúne condições ideais para os servi- A
cos nessa regiSo. Teremos certamen-|T
te de enfrentar a concorrência de ou-iT
trás companhias no próximo ano. con-l^
linuou, mas creio que, pelos laços na-!A
turais desses paises com a Grã-Bre-jJ
t.raha. obteremos uma elevada pro-.T

¦ '-•¦¦-._' 
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nesco ."pessoalmente, desejaria a expansão porção rio tráfego de pasageiros". A
(1,-w rotas esi.ílcntes". "Os "Comet" se mantiveram firmes'»

Sir Mallhew se fêz acompanhai frente' a outros avlóes. SSo muitoj
nesta viagem pelo sr. J. R. Stainton,. populares, Deve-se dizer, inclusive •
gerente-gcral da "BOAC". A Viagem que sSo tSo acolhedores a ponto de:Â
— a metade da qual. aproxlmadamen- nos sentirmos cm nossa própria casa".iT
1- cinco semanas, pasou na América Finalizando, declarou sir Matthew: T
Lstina — abrangeu ilhas das Caral- "Clostaria dc retornar á América La-,A
bs. o Brasil, o Uruguai, a Argentina, tina depois de ter visitado o resto A
e o Chile.

Esta foi a primeira vez que um pie-
sidente da "BOAC" visitou a Améri-
oa Latina. O objetivo da visita íoi
estudar o funcionamento dos servi-

das! ços de passageiros, carga e correio da
1 BOAC" nessa regiSo

Sir Matthew disse, efcrinclo-se á

Por sua .privilegiada posição
gráfica em relação a América
:ina, Miami constitui-se tuna
maiores terminais de transporte ric
carga aérea do '—• * ¦ 

^;sl,VviSftm pelas OUàlbUi "O que me
!vem logo à mente em relação à zona'' 

dRS Caraibas é sua conveniência como
Mugar de veraneio e recreio para os
britânicos, especialmente com as no-

O volume rie embarques aéreos — ¦: 
yaj viggens completas, isto é. as nue

domésticos e internacionais - atin-1 compi.eendem o transporte e a lios-
Siu a cifra astronômica rie 9S..689.7B4 pe(jagem»,
quilos anuais. Diariamente, rece-; Q itinetário latino-americano ds
hem-se ou enviam-sé 256.sno quücjs | v;a„em realizada po-.- sir Malthev.
ris carg.1, ou seja,
nuto. Calcula-se

dos paises servidos por nossa compa-
r.hia". (BNS)

ENQUADRAMENTO
DO PESSOAL CIVIL

ça nesse
da Miami ser uma cidade luristio |
c a Meca rios que buscam um lugar
rie férias.

120 quilos por ml- compréeildèu estadas no Rio de Ja-
que 7f, por cento | ntlro Montevidéu, Buenos Aires c

Santiago. Sir Matthew acrescentoudesse movimento corresponde a car-
ga internacional. O movimento dú
carga internacional no aeroporto ri..1
Miami supera em 12.S por cento o
que se observa 110 rie "\'ova York.

A "Pan American *,Vor!ri Airways",
companhia que iniciou suas opera-
ções na Flórida, há 33 anos, man-
tém, em Miami, a maior terminal
particular de carga aérea do mun-
do. Suas enormes instalações, com-
plemenladas por 257 vôos semanais
que ligam Miami à América Latina, i
são utilirados para o armazenamento e I ce-vico eleitora

SÓ RECEBE QUEM VOTOU
A Subdireioria de Finanças da Ae-

A Divisão do Pessoal Ciwi do Mi-II
nistério ri-a Aeronáutica fêz publicar.\_
em adite.inento ao boletim n." 218, V
o enqut-draniento provisório dos ser-lÂ
viriorcs civis dessa Secretaria d-: Ks-T
tado. t

O trabalho compr.'c.-dj 32.i página.- A
e contém a relação nominal dos 20'a
mil servidoi-es civis, tendo merecido T
aprovação da Comissão de Classifica- f
ção de Cargos (CCC), órgão que fun- A
ciona no DAST\

Por ser dc caráter provisório, não
é permitido nenhum pedido de reti-
ficaçSo, que a própria Subcomissão
da Aeronáutica já está procedendo"ex-oficio" para corrigir as suas pró-
prias falhas e omissões, bem como
rs modificações introduzidas, com ?'
fixação de critérios estabelecidos pe-

ronáutica informou que só recebem ia CCC e a rejeição, pelo Congresso,
veneinventos, proventos e. pensões ejde olguns vetos opostos pelo presi-
que só efetuará os pagamentos refe- dente da .República, como os dos li-
rentes ao mês de dezembro aos qUeInotipistas, revisores, redatores, mes-
exibirem prova do quitação com o [res, et,c

cn-.t «i;.»A>»-.

13.935 metros quadrados num edi-
flcio de 275 -\ 60 metros. Contam
ainda com 548 metros de platafor-
mas para carga e descarga de cami-
nliões e 275 metros de rampas dc
carga ferroviária.

A "Pan American", que competi
eom 3S companhias na América La

"CAN" CONSTITUI EQUIPE
Ao desligar do Comando de Trans- Subcomissão da Aeronáutica, conclui-

Èssc enquadramento, feito às pres-
saí, para efeito de pagamento das
vantagens antes do encerramento do
exercício, envolve inclusive os ex-
tarefeiros. Dentro de pouco tempo ajA

porte Aéreo (COMTA) o ten-cel-av. Irá a revisão geral e, então, será oj?
Diderot Góes. em conseqüência de'quaí'0 definitive de servidores rivis Ã

da Aeronáutica submetido à aprova- a
ção do presidente da República, porjj
decreto, para publicação no "Dlári0|7
Oficial". A

Haverá prazo de tolerância para osil
interessados que se julgarem injus-:™
tiçarios apresentarem recursos e a ?Subdiretoria de Finanças da Aero-A

sua transferência para a Seção de
i Facto de Assistência e Defesa Mútua

tina, transportou .19.86'",. da carga nPADMi. o brigadeiro Anysio Bote-
que passou pelo Aeroporto de Mia-1 mo mandou constar em boletim:
mi. num total'de 28.454.411 kgs. i "Oficial inteligente, operoso, dedicado

Segundo decl.irou o vice-presiden-. e organizado, imprimiu ao Correio
te executivo- da Divisão Latino- [ Aéreo Nacional assinalado desenvol-
Americana da PAA, "não está longe; vlinento e metodização de seus íer-
• dia em que o transporte de car-jviços, ao mesmo tempo que. com ha-j:\eutica já iniciou á confecção de'Sb-1.

Ri 
auperará o de passageiros como^ bilidade e firmeza, incentivou 05 ser- lhas extras para o pagamento dasj*

nta de arrecadação das compa- j vidores do CAN, constituindo-se em vantagens desse enquadiiamento pro-i/
nhias da aviação". luma verdadeira equipe", lvisório, ainds no corrente ano. «f>

GRANDE PARADA DE
Um magnífico desfile de carros explêndidamente decorados com motivos Na-

talinos, de onde destacamos: A tradicional carruagem de PAPAI NOEL, BRUCUTU
eo DINOZÁURO.TARZAN e as FERAS, AVENTURAS SUBMARINAS e o

PRESÉPIO.
. HOJE

SAÍDA DO ESTÁDIO DO MARACANÃ ÀS 18,30 HS.

ITINERÁRIO — Estádio do Maracanã, Ruas Prof. Eurico Rabelo, Isidro de Figusire-
do, São Francisco Xavier, Largo da Segunda-Feira, Conde de Bonfim — CHEGADA
às 20 Hs. na PRAÇA SAENZ PERA.

Após o desfile, PAPAI NOEL falará às crianças e fará farta distribuição de
bolas e brinquedos.

PRÓXIMOS DESFILES;

DIA 11/12 — Sairá do Estádio do Maracanã às 18 Hs. com destino ao JARDIM DO
MEIER.
DIA 14/12 — Sairá às 18,30 Hs. do Maracanã em direção ao LARGO DA PENHA.
DIA 18/12 — Saída do Maracanã às 18,30 Hs. rumo à PRAÇA DO LIDO.

MAIS UM GRANDE EMPREENDIMENTO DE

G.E. e REI DA VOZ 78379
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C O R C I O ECO O M I A p i
Governo federal

e desamparouignorou
a região amazônica
''As-CondlC-Oi sóclo-econômlC-S

d» Amazônia, onde há menos de
um habitante por quilômetro
quadrado, icrfio estudadas em
um seminário que reunirá os téc-
nlcos dn região, industriais, eco-
nomistas, sociólogos, educadores
e estudiosos dos problemas de
desenvolvimento reglona'., que,

sob o patrocínio dn Confedera-
çáo Nacional da Indústria farão
levantamentos c análises à pro-
cura de uma solução para inte-
crar na economia nacional essa
nrea praticamente abandonada
<|iie 6 mais ria metade do terri-
tório brasileiro." — disse o depu-
1ario paraense Gabriel Hermes,
lio justificar a -necessidade do
.Seminário Sócio- Econômico da
Amazônia, que se reunirá riuran-
te os meses rie março a abril
de 1961, na própria região ama-
7/inica, colidindo em reuniões de
fietores as experinècias e os co-
nheclmentos dos que militam em
.cada atividade quo interesse rie
perto no desenvolvi men to econô-
mico c ao bem-estar dn popu-
lação.

AMEAÇA A UNIDADE
NACIONAL

"O acentuado subdesenvolvl-
mento cm que sc encontra a re-
gião amazônica — disse o de-
putado Gabriel Hermes — rieve
ser encarado como um problema
nacional c 6 por essa razão que
a indústria decidiu estudar a
questão c procurar uma solu-
ção. O desequilíbrio entre regiões
como o Centro-Sul, onde sc en-
contra São Paulo com tuna ren-
ria "per capita" de 15.000 cru-
zciros e o Rio de Janeiro, de
24.000 cruzeiros e a região Nor-
le, com uma renda "per capita"
de quase oito vezes menos que
0 Rio, ou seja. apenas 3.800 cru-
zeiros, gera situações que pode-
ráo se constituir numa ameaça
à unidade nacional"

PREÇO MÍNIMO
PARA OS CAFÉS
DESPOLPADOS
A Diretoria do Instituto Brasi-

Jeiro do Café autorizou as firmas
interventoras a adquirir café des-
polpados da safra corrente, esta-
belecendo a base mínima de Cr$
650,00 por 10 quilos. Não foram fi-
xados, contudo, preços máximos,
de vez, que o ágio será em função
da qualidade de café, cm face da
cotação rio mercado Internacional
c doa usos e costumes das opera-
ções.

Frisa o deputado Gabriel Her-
mes o seu ponto de vista, afir-
mando:

Mais justo seria dizer que
H*c desnível co.istitui-se já
numa ameaça à unidade nacional
e que poderá levar a uma de-
sinlcgracão de nosso território,
Náo podemos perder de vista que
países capitalistas altamente de-
senvo.vidos voltam suas vistas
para a Amazônia e continuam
pensando na "Hilóia" e em ou-
trás fórmulas para tratar do
melhor aproveitamento daquela
região rica que nossos 'antepas-
sarios nos deixaram de lem
branca.

Salienta, então, o representai)
te amazonense que a região Ama
zônica é a maior reserva de que
dispõe o Brasil, pelas suas possi-
bllídades, seus vastos recursos
cm matéria-prima, suas grandes
áreas ln a provei tãcf-S,

COLÔNIA DESAMPARADA<
No Seminário Sócio-Econômí

co — prossegue o deputado Ga
briel Hermes — estudaremos
quais os remédios científicos para
que a Amazônia deixe de ser a
colônia desamparada.

E esclarece:
Quando falamos em colo-

nia desampararia é porque os nú-
meros demonstram que são ra
zões econômico-financeiras que
estão deixando a Amazônia numa
situação de completa inferior'-
dade em face das áreas mais
subdesenvolvidas de todo o globo

E cila os números oficiais:
Quando o Banco Nacional

rio Desenvolvimento Econômico
aprovou no montante de CrS 10
bilhões, a região Amazônica re-
cebía apenas 70 milhões para o
Petróleo rio Amazonas S.A. e 14
milhões para a luz. de Manaus;
quando O Banco do Brasil, em
lfl.r)5, emprestava 13 bilhões e

248 mi.hões de cruzeiros aos Es-
tados, ao Amazonfas emprestava
apenas 2 milhões de cruzeiros;
de um bilhão de crueziros em-
prestados aos municípios do país.
os dc toda a região amazônica
recebiam apenas oito milhões;
dos 500 milhões concedidos pelo
Banco do Brasil como financia-
mento aos pequenos produtores,
apenas 17 milhões e 263 mil o
foram para os da região amazò-
nica; o Pará, Amazonas e Ter-
ritórios receberam apenas 73 mi-
Ihões e 334 mil crueziros dc um
montante de 16 bilhões e 778 mi-
Ihões concedidos pela Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial;
rios 64 bi.hões com que operou
o Banco do Brasil para as várias
atividades econômicas, enfim,
apenas meio bilhão foi destinado
ao Norte.

ATOS RELIGIOSOS

Falências & Concordatas
DKSPACHOS RM FALÊNCIA»

1.» Var» Clvtl — AHAUJO KM*!-
TAS Si CIA. — Deferido o pedido ri*
fia. 43» irniln tm vista o acordo do
•indico i do dr, curador. Ouvir o dr.
curador.

1.' Vara Clvtl — ANTENOIÍ ALVES
DA SILVA — A roíicluilo,

ARMANDO RODRIGUES — An dr.
Curador dt Manai.

7.* V«r« Clvtl — R. MANGUEIRA
DINIZ — iH-in nn,..,i,i ,i i,1,-in,.,,. do
crídlto de I.A.P.I, como qulroxra-
farto.

9.' Vam Clvtl — ANTUNES COIt-
REA *- CIA. LTDA. — Ao dr. Cura-
dor dt Maiaai,

IRMÃOS DE MARCO LTDA. —
Sun, quanto a gula. DlKam a» partes.

AUTO ÔNIBUS RfOVIAS LTDA. —
lm luldo o crédito de I.A.P.E.T.C*.
por CrS 387.690,20, dino determino nue
o habtlltantn faca a discrlmlnaçlo dai
parcelas que rnmpoo o total acima
para que se saiba o que representa
contribuições. |urn«, multas, ttr.

LABORATÓRIOS RAUL LEITE S/AIncluído o crédito «lt Silar Augusto
Vieira rie Carvalho por CrS 
31.883,50,

11.» Vara Clvtl — UNIFARMA S'A
Ao «Indico t ao rir. Curador os au-

tor dt rrcdlto rtlardatário dt Ruy
Comes dt Carvalho.

13.» Vara Cvcl — IMPORTADORA
PÁTRIA LTDA. - .1. Oflcle-*e. expll-
canelo que a matéria «erA objeto de
decisão por ocasião dt encerramento
da falência, a cujo acervo pertencio uso do apartllin. Dtspacho dc fls.
247. Junte ao» Interessados. Despa-
ehos tlt fl». 257.

14.« Vara Clvtl - CIBEL ACESSO-
RIOS PARA AUTOMÓVEIS COM.
IN'D. LTDA, — Digam os interessa-
dos.

MAGNETO IND1)STR*A DE APA-
RKLHOS ELÉTRICOS LTDA. — Di-
gam os Interessados.

CIBEL ACESSÓRIOS PARA AUTO-
MÓVEIS COM. IND. LTDA. — Ao
M. Público, os autos de credito re-
tardatirio de Edson Vasconcelos St
Cia. Ltda.

18.» Vara Clvtl — DISTRIBUIDORA
DE METAIS BRASÍLIA LTDA. — Dt-
ferido o pedido de fls. 537. em termos.

LAMARO MERCANTIL E INDUS-
TRIAL LTDA. — Ao dr. Curador de
Massas.

M. RODRIGUES MARQUES A: CIA.
LTDA. — Junte o oficial com urgén-
cia o mandado a que st refere a cer-
tidão «lt fls. 2ÜH-.

MANOEL DA COSTA PADARIA —
Ao sindico, para o prosseguimento.

DESPACHOS KM CONCORDATAS

1.' Vara Clvtl — INEX CIA. TN-
DUSTRIAL EXPORTADORA — Ouvir

o dr. curador di Manai,
I.« Vara eivei — POLOTARTICO

IMP. BXP, S/A. — Incluído o cr*
dito dt phllro Rádio t Televisão S/A
por Crt 1.9(1.1.884,00.

»• Vara Cível - . AJAX MAQUINAS
PARA ESCRITÓRIOS — Ao dr. Cura-
dor aóbrt o pedido rit I.A.P.C, fls
118, doi autoi dt rftclaracfio dt cr*
dito t lmpugnaç/lo dt fls. 123. Desen-
tnnhe-se o pedido dt fli. 91 pnra au
tuaçAo como Impugnaclo.

COMERCIAL IMPORTADORA LE-
GES S'A, — No» autos de reitllul
çfio formulado por Gávea S/A. innn-
tenho a declaAo agravada ifls. 78)
por «eus jurfdlcoi fundamento! aoi
quais mt rtporto. Igual entendimento
tenho lido oportunidade expender em
ca«o» stmelhantts pois a lei t clara
ao condicionar a restltulçllo, na hlpo-
ttst do «rt, 7« i 2.», a nAo alienação
pelo falido ou ptlo concordatárin
imprortdtntt o pedido de reitltuiçAo
formulado por .Tasll Imp, t Exp.
Ltda. t ordenado a InclusAo dt seu
crédito por Cr$ 42.000.00.

11.» Vara Cível — IND. DE CIN
TAS e K SOUTIENS OLY LTDA. —
.1. Digam os Interessados.

L. MARTINS COM. E IND. S/A.
Ao dr. Curador de Massa»,

RIOTÍCNICA S/A. — Ao dr. Cura-
dor de Massas.

13.* Vara Cível — RIO IMPEX S/A
No» aulos de créditos rttardatarios

de Edmundo Venanclo de Freitas,
Joaquim Martins rie Macedo e Mada-
lena Stavlk, mantenho a decisão acra-
varia por teus próprios fundamentos
A egrégia Superior InstAncia. Exclui-
rio do quadro dt credores o crédito
Impugnado de Ètther Kalserman. .

13.* Vara cível — INDÚSTRIA RA-
DIO ELÉTRICA AJUZ LTDA. — Cor-
rija-se.

PLASTICARD COM. DE PLASTI-
COS LTDA. — Alegando, antes do
termo do pra/.o pletteado para cum
prlmento da concordata, ttr saldados
todos os créditos habilitados, requer
seja julgada cumprida a concordata e
extintas mas obrigaçAes.

10.» Vara cível — TEIXEIRA. TEI-
EIRA At CIA. — Nos autos de hablli-
taçío de crédito de Antônio José Pi-
nhfiro e oulro, foi designado o dia 9
do corrente As 16,00 horas para dili-
gència.

CONCORDATA PREVENTIVA

MAYER 7.. GOLDGROB — Éste nc-
gociante estabelecida A Rua Sacadu-
ra Cabral. 81-B, rom o comércio de
peças para automóveis, impetrou no
Juízo da 9.' Vara cível, uma concor-
data preventiva, consistente no paga-
mento de 60*7, tm 4 prestações «emes-
Irais. Passivo declarado Cr$ 
119.432.432,80.

AUTOR

EXECUTIVOS REQUERIDOS

RÉU

Armando Marlins Almeiad  Valentim Cru* Paulo ...
Wilson Souza  j0Ao Vilor Nascimento .Aloysio Guimarães  Athos Laranjeira Martins

VALOR

Cr?

20A.200,éO
150.000,00
40.000,00

Encerra-se hoje Curso
Intensivo Problemas de
Desenvolvimento Econômico

ANCAS
M E ]{C A D O S

livrí — Abriu ontem, «> mercado <i«< ta\« livro, em condições tu*
gtilarc» t com at taxa» do fechamento anterior mantida» arm aliem-no,
._,ííncn* RWmwiwm v«n_l»m dólirti « Cri im.jo e compravtm a Cri190,30 t a hl,,., a Cr* 849.00 t a Cr» 834,0(1 rt»|.tcllv«m,ntt. No «leroi.

Com umn solenidade no audi-
tório rio Ministério da Fazenda,
será encerrada hoje às 17 ho-
ras, o Curso Intensivo de Troi-
nqmentn em Problemas rio Dc-
senvolvimento Econômico, rea-
lizario pela Comissão Econômica
para a América Latina (CEPAL)
e Departamento de Operações
de Assistência Técnica (DOAT),
dois órgãos ria ONU,, através dc
convênio com o governo brasi-
leiro, por intermédio rio BNDE,

Ontem, no subsolo rio Clube
rie Engenharia, foi oferecido uni
coquetel aos alunos que ire-
qüontaram o Curso, por uma
firma de projetos e planeja-
menlo e hoje, haverá um almó-
ço de confraternização.

TRftS MESES
O curso teve a duração de

três meses, de caráter intensivo
ttempo integral), destinado a
técnicos e pessoal da administra-
ção brasileira, não só economis-
tas, como engenheiros, químicos,
agrônomos e até militares, enca-
minhados pelas diversas entida-
des e repartições cujas ativida-
rios dÍ7.cm respeito ao planeja-

NOVAS UNIDADES
DIESEL INCORPORADAS
A RVPSC

menli» e desenvolvimento ria eco-
nomia nacional. Neste período
foram realizadas 13fi aulas, 31
seminários e 11 conferências,
além rins provas das matérias
básicas.

Ministrado no Brasil riesric
1956, sempre no JRtr> rie Janeiro,
com exceção do ano passado,
que teve lugar no Recife, o
Curso teni contado com n oo-
laboraçio da capes (Compa-
nhia Nacional de Aperfeiçoa-
mento dc Pessoal de Nível Su-
perior), SUDENE (Stipeiinten-
dência du Desenvolvimento dn
Nordeste), Banco do Nordeste
do Brasil, além do BNDE e ou-
trás instituições.

CENTRO CEPAL-BNDE

Em virtude de convênio ceio-
brado entre o governo brasileiro,
através do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, c
a CEPAL, acha-se instalado,
desde julho, nesta Capital, o
Centro de Desenvolvimento Eco-
nômico CEPAL-BNDE. O acôr-
rio estabelece que ficará sob a
responsabilidade do Centro a
organização e realização rio Cur-
so Intensivo dc Treinamento em
Problemas de Desenvolvimento
Econômico, além da realização
de cursos e conferências locais e
estaduais e pesquisas por solici-
tação ria CEPAL c do governo
do Brasil, sobre vários aspectos

ler do dln, o mercado revelou-.t fraco, registrando se alia ua colarão «Iad. nr que-PtUO» a c«il«r»e a CrJ 190,00 para venda e a l*r| 191,011 nirtpm
com»OOmpra, A llhra lambem aulilii «. ficou vendedores a Crt 551 i0 •pra d oi-o a i (r| 537,00,Fechou Irregular t fraco.valohis - Ontem, a u,,n., de Valorei <<*,t6\«< i>a.t»mr movi»,.,,da ¦ aeiim negócio, nul, desenvolvidos in dtverioi paíet • .dada. Ai ipôlleu «ia Unlio cotaram*- «ativeis a lom allariclo a

*TÁTrZ.n,Vl' ÍT}a Tm *• *?«¦!»«••» to neaparallumtnto Beonom co,
fí.í \ T,'*m,n Nacional t a« dt Quar», Re-fulirim eiUveli e «im .,:.
iíaíC*« 

"1 'TfrSí."" •yô»"-~«'M" totiíôiTÀVVunTolpaU^S*&*,£
•nm .. 1 i* .! |U"7„"V ,1*,'¦•ll^'"•" <•»' boi poiljlo « melhonuiiCOm a» Io II., «em modificação. Al açòei «Io Hanco do lliaslmala ratlveram manlldas ao* preçoi antcrloicj. Km açrtrjnillia acusaram nirlhnila ipenil «» «Ia lervejarla llr.iliina

dl
«it compg>
Slo Piult)

,'í.1 «• ? «*• 
"l"»,*,n'l"-''>,"' dcmal» Inalteradas. Km letras «le câmbio HCl I

-oo mn n,f*1 'r.'? ",v,,';""''!»«1' Oorall. negnrlariaa em IIAI.a, rendeu Cri
da'ei «Io ti$ 29 311 íwoò" "egol*l"rio'- 

•,om"" » 55B- '"> Vllot >c.v

MÍDIA 8 N nos TÍTULOS PARTICULARES I>\
no RIO DE JANEIRO

BOLSA
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f,70
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417

(Elaborada pelo: Serviço Nacional dc Investimentos I.tda),

Balia de \*.
especial e a ga-

citegorli espci-i.il,
médl.i ponderaria ile

rloi. Sem llmlit «lt ofeila
norUCfUMM, polonesa», alt*

dlnimarqueiai, cujoa raiultidoi cm

Mais cinco novas locomotivas
dlesel-elétricas foram incorpora-!da economia nacional

Rede de Viaçãodas à Rede de Viação Paraná-
Sarila Catarina. Essas uniriades
fazem parte rie um grupo de fi8
unidades de tração que a Rèrio
Ferroviária Federal programou
para aquela ferrovia filiada, se-
gundo o plano de dieselização in-
tensiva das suas estradas.

Com as locomotivas ora coloca-
das em serviço, o parque de
tração da Paraná-Santa Catarina
elevou para 56 o número de suas
unidades diesel em atividade. De-
senvolvem uma potência rie 1.200
cavalos — vapor e, como as rie-
mais rio mesmo modelo, desti-
nam-se a atender o escoamento
da grande produção dos dois Es-
tados servidos pela RVPSC.

SOLENIDADE

Na solenidade de encerramen-
to rio Curso Intensivo, a ser rea-
lizarla hoje no auditório do Mi-
nistério da Fazenda, comparece-
râo os 48 alunos procedentes de
quase todos os Estados do País.
O sr. Cleanlo rie Paiva Leite, di-
retor rio BNDE, pronunciará a
aula de encerramento e o sr.
Oswaldo Sunkel, diretor do
Curso, fará o discurso de des-
pedida aos alunos dêste ano.

NOVAS INSTALAÇÕES
NA TIJUCA

Foi inauguarada a no-
va loja das Casas OI-
da a nova loja das Casas OI-
ga, na Rua Conde de Bonfim,
422, próximo à Praça Saenz
Pería, na Tijuca. A nova lo-
ja possui instalações moder-
nas.

e Carlos Eduardo
e amigos para a

CARLOS DA COSTA PEREIRA
(MISSA DEI.«ANIVERSÁRIO)

Cecília da Silva Gordo Cosia Pereira
da Costa Pereira convidam seus parentes
missa que farão celebrar por alma de s e u inesquecível
esposo e pai DR. CARLOS DA COSTA PEREIRA, d e p o i s de
amanhã, sexta-feira, dia 9, às 11 horas, na Igreja de N. S.
Mãe dos Homens, à Rua da Alfândega, 54.

Maria do Carmo Senra

77660

Zona de Livre
Comércio: Brasil se
prepara para negociações

O Comitê Provisório de Monlevl-
deu, tendo em vista a possível rea-
ir.açSo, no inicio de 1961. da pri-

meira série de negociaçoe* no qua-
dro da Associação l.atino-Americana
de Livre Comércio (ALALC), apro-
vou, pela sua ResoluçSo 11° 24, dc
17 de novembro último o «egiiinte
calendário para a ultimaçSo dos tra.
balho* preparatórios relativos àque-
Ias negociaçõe.*;

a) sté .10 de novembro último, a
troca das listai de produtos que cadi
signatério do Tratado de Montevidéu
tem interesse em exportar para os
demais r em conseqüência, deseja
obter informações «obre aeu regime
de importação (gravames e demais
restrições), bem como dados esta-
ti.sticos sóbre sua importação no úl-
tlmo triênio;

b) até 15 de janeiro de 1960i a tro-
ra das Informações * dos dados
mencionados 110 item precedente;

c) «té 28 de fevereiro de 1961, a
troca formal das listas de produtos
a respeito dos quais sâo solicitadas
concesões dentro da ALALC.

COMISSÃO NACIONAL

A (.'omissão Nacional, que funcio-

(CARMINHA)
(MISSA DE 7.° DIA)

Jorge e Oswaldo Senra Pessoa, esposas e filhos agradecem
lensibilizados as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua querida mãe, sogra e avó, e convidam
para assistirem ã missa de 7.° dia, que mandam celebrar, sexta-
feira, dia 9, às 9,00 horas, no altar-mor da Catedral Metropo-
litana. Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem
a esse ato de fé cristã. 23629

Maria do Carmo Senra
(CARMINHA)

(MISSA DE 7.° DIA)
Nazarena Salvi Senra, seus filhos Gilberto, Álvaro, Fer-

nando, respectivas esposas e filhos, agradecem sensibilizados as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
de sua querida filha, irmã, cunhada e tia CARMINHA e con-
vidam para assistirem à missa de 7.° dia, que mandam ceie-
brar, sexta-feira, dia 9, às 9,00 horas, no altar-mor da Catedral
Metropolitana. Antecipadamente agradecem a todos que com-
parecerem a ésse ato de fé cristã.  23630

MAJOR DR. PEDRO
PEREIRA DE AGUIAR

(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)
Leonor da Rocha Aguiar, Yara e leda Maria dn Rocha

Aguiar convidam parentes e amigos para assistir à missa em
intenção da alma de seu querido esposo e pai Pedro, que será
celebrada, amanhã, quinta-feira, dia 8, às 9 horas, na Igreja
N. S. Mãe dos Homens (Rua da Alfândega, 54). Manifestam,
antecipadamente, profundo agradecimento a todos que com-
parecerem. 12007
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José Joaquim Soares
(FALECIMENTO)

Aidíi Soares Judice e sobrinhos, .feia Lebes Soares e
filhos cumprem o doloroso dever de comunicar aos parentes
e amigos o falecimento de seu fio e cunhado — JOSÉ JOA*
QUIM SOARES —, ocorrido ontem, devendo o féretro sair
às 10 horas, hoje, 7,-da Capeia do Cemitério de São Fran-
cisco Xavier para a mesma necrópole.. 751m

Manuel Simões e Silva
(FALECIMENTO)

Isaura Dias e Silva, Major Sidney Simões e Silva, es-
posa e filhas; Nadile Silva Pereira Manso, esposo e filhos;
Cleusa Simões e Silva Magalhães, esposo e filhas, cumprem
o doloroso dever de comunicar o falecimento, ocorrido on-
tem, de seu querido esposo, pai, sogro e avô — SILVA —
e convidam parentes e amigos para o seu sepultamento,
hoje, saindo o féretro às 11,30 horas da Igreja Metodista
(Praça José de Alencar) para o Cemitério de São Francisco
Xavier.

Manuel Simões e Silva
(FALECIMENTO)

Major Miguel Pereira Manso Neto, senho-
ra e filhos, Antônio Luiz Vieira de Maga-
Ihães, senhora e filhas, cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento, ocorrido
ontem, de seu querido sogro, pai e avô —
SILVA — e convidam parentes e amigos para
o seu sepultamento, hoje, saindo o féretro
às 11,30 horas da Igreja Metodista (Pça. Jo-
sé de Alencar) para o Cemitério de São Fran-
cisco Xavier. 77661

Ao Glorioso S. Antônio
N. S. d&s Vitórias e S. Josí — Agiu-

decida — ZELIA. 12033

MAME ANCHIETA
DE SION

(Sílvia Gracie)
A Superiora do Colé-jio N. D.

de Sion e a família de MADRE
MA RIE ANCHIETA DE SIOX
(Silvia Gracie) comunicam o sçu
falecimento a 2 do corrente e
convidam para a missa de 7.° dia
que farão celebrar por sua alma
na Capela do Colégio, à Rua Cos-
me Velho, 98, 6.» feira, dia 9 à<
9 horas. 12067

PRESIDENTE DA FARSUL
NA CONFEDERAÇÃO
RURAL BRASILEIRA
Tendo assumido a presidência

interina da Federação das As-
sociações Rurais do Estado do
Rio Grande do Sul, o sr. Oscar
Fontoura, fugindo à norma de
comunicar a sua investidura portelegrama, compareceu, pessoal-mente, à Confederação Rural
Brasileira para se apresentar ao
sr. íris Meinberg, presidente da
entidade máxima do ruralismo
brasileiro. Recebido durante a
reunião ordinária da CRB. o sr.
Oscar Fontoura íoi apresentado
aos diretores da entidade.

na «Io Itamaraty e está encarregada
de coordenai' a adoçío de Iodas as
providência* necessárias n. participa-
cão do Brafil na ALALCf vem tra-
balhando nos últimos dias para que
o governo brasileiro possa cumprir
no que lhe cabe, o programa esta.
belecido pela ResoluçSo n» 24 do Co-
imite Provisório de Montevidéu.

Assim, está quase terminado o tra-
balho de preparo das listas rie pro-
dutos a respeito dos quais o gover-
no brasileiro deseja obter dos de-
mais governos signatários do Traia-
do de Montevidéu (Argentina, Chi-
let México, Paraguai, Peru e Um-
guai), informações sobre seu regime
de importaçüo e dados estatísticos,
para eíeito de melhor examinar a
conveniência de sua inclusão nas
listas brasileiras de pedidos de con-
cessões.

O trabalho em apreço eslá sendo
executado com a colaboração ativa
não «penas dos órgãos governamen-
tais principalmente interessados
(Conselho Nacional de Economia
CACEX, SUMOC Departamento Eco-
nômico e Comercial do Itamaraty)
mas também das entidades represen-
lalivas, de Ambilo nacional e regio-
nal. da agriculturai do comércio e
da indústria.

BÃSÕHSTÕQÜÊS
DE CAFÉ NOS EE. UU.
NOVA YORK, fi — Os esto-

quês de Café nos Estados Unidos
eram estimados, no dia 30 de no-
vembio. em 1.456.000 sacas con-
tra 1.751.000 sacas, na mesma
data em 1959. As entradas, des-
de 1 de novembro, totalizam, ..
1.473.000 sacas contra 1.451.000
sacas no período correspondente
no ano passado. (FP)

ESTUDA-SE
ACORDO DO CAFÉ
COM PRAZO
DE 5 ANOS
NOVA YORK, 6 — A Secre-taria da Organização do AcordoInternacional do Café estuda as

propostas contidas em um infor-
me recentemente terminado sò-bre a situação mundial do café,segundo uma informação que pu-blica hoje o "Jornal do Co-mércio" desta cidade.

O informe foi preparado pororganismos das Nações Unidas eEstados Unidos e por um grupode economistas de Londres e No-
va York.

Os detalhes das propostas nãose deram a conhecer, porém, o
jornal diz que provavelmente se
proporá que o acordo tenha uma
duração de cinco anos.

Informa, também, que se pro-
porá o estabelecimento de um"fundo de existências" de café
que comprará o produlo quandohaja superprodução e o venderá
quando aumente a procura.

O sistema de quotas dos pai-ses exportadores será mantido
em forma parecida ao que fun-
ciona no atual acordo internacio-
nal de um ano de duração queexpirará no dia 30 de setem-
bro de 1961.

Declara que o novo acordo não
poderá estar finalizado naquela
data "porque é necessário reali-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DA ASSEMBLÉIA GERAL
A Diretoria do LEME TÊNIS

CLUBE, de acordo com o que de-
termina o Artigo 17° — § 2° dot Es-
tatutos, convoca todos os Senhores
sócios efetives maiores de Idade,
em pleno gozo de seus direitos so-
ciais, para a reunião extraordinária
da Assembléia Geral, na sede so-
dal do Leme Tênis Clube, a Rua
Gustavo Sampaio, n° 74, no dia 12
de dezembro de 1960, às 20 horas,
para deliberar sobre acordo de ses-
tão dt área do Clube, à terceiros.

No caso de não haver número le-
gal para a realização da Assembléia
nesta primeira convocação, fica
desde já convocada outra, no mes-
mo dia * local, às 21 horas.

Rio de Janeiro, 27 de novembro
de 1960 — LEME TÊNIS CLUBE —
ARLINDO SORIANO PUPE FILHO
— Dlretor-Secretárlo. 26449

PRIMEIRO CATÁLOGO
DE EXPERIMENTOS
AGRÍCOLAS FEDERAIS

A fim de difundir entre os
Serviços e técnicos que atuam
no meio rural, particularmente os
de Extensão e Fomento, uma

primeira relação de experimen-
tos agrícolas de importância- eco-
nómics, a Associação Brasileira
de Crédit.) e Assistência Rural
(ABCAR) vai publicar um cata
logo com informações sobre cèr
ca de 1.200 experimentos agríco-
Ias concluídos ou em realização
pela rede de Estações exp.eri-
mentais do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômicas, do Mi-
nistério da Agricultura.

A elaboração desse catálogo —
o primeiro renuindo infor-
mações sobre os experimen-
tos conduzidos pelas Esta-
ções Experimentais do país
— resultou de entendimentos en-
tre o Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas, o Ser-
viço Nacional de Pesquisas Agro-
nômicas e a ABCAR, para levar
à prática uma das principais re-
comendações da III Reunião Na-

leilão — o icllAn «le dólar USA. realizado ontem,lote» «lesta praça, acuiou alia «le Cr| 7,SJ na categoriatal, rol mantido o preço antorlor, O auto mínimo dnfoi a Crj 62i.no c 0 máslrho a Cr| 635,00, dandol'r$ (Í23,H.1, contra O*. 6IR.50 na ««•muna anteiforam licitadas mordas húngaras, rhllonns,
más (RDA)i tchecil, uruguaias
detalhe, domoa em outro local.

CAFE' - Funcionou ainda ontem. 0 mercado de caía disponível, ompos-içíio «alma «• Inalterado, mantcndo-ie o tipo 7, a baia anterior docr| 4110.00 por io quilos a durante oa trabalhoa nho houve vendai l>*Clipu Inalterado. Entrada! í 1.046 «ara-, sendo 010 pela Marítima- * 211pela Leopoldina e 28.934 pela «.«Irada de rodagtm. Embarquei fi-l 001•aras, sendo .11.526 para a America do Nortr; 103.15 paia a Europa.fi.ooo para a America do Sul 10.200 para cabotagem. Exlitftncli1.351.200.. Café deipachado para embarquoa 149.748 «ara*, o mercado
1 ** „" **SSii j <ln Snn,"í- funcionou calmo e inalterado, Oi contra-

«l- • /T.ó1* ^ rat<l n li'l'nl" llp Sanio» permaneceram inalterado»AÇuCAR — Cuo merendo trabalhou ainda onlem. sem modificaçãonas cotações e em posição estável. Entradas .1.395 sanis do Kslado doRio. Saldas 20.000. Existência 111.943 sacos. Em Pernambuco o mer-cado de açilcar funcionou estável e Inalterado.
ALGODÃO - Funcionou ainda onlem. o mercado de algodão em ra-ma calmo e Inalterado. Entradas 200 (ai^is dc Sáo Paulo. Saídas 500.Existência 50.272 fardos. Era Pernambuco « mercado permaneceu Inal*tarado. A BAIsa dc algod&O a lírmo «le Sâo Paulo, funcionou «alma «sem compradores. O disponível «le São Paulo trabalhou firmeterado. O mercado de algodão rm Nova York, fechou

alia de II a 25 pontos.
CACAU - NOVA VOHK. 6

com baixas de 25 a 28 pontos,
tro de permutaa.

A pronunciada debilidade no mercado dctipos da acordo provocou uma considerável
mente com novas operações de proteção ante a possibilidade de'gran*des ofertas de cacau francês, causou uma nova baixaO declínio no disponível ACCRA refletiu as notícias «le .pie foramembarcadas 73.500 sacos sem vender, que devem chegar aqui iioj
próximos dois ou trêl dias. e que outros seis navios se encontram cai-regados em portos africanos, mesmo antes de

Inal-
estável, com

Os futuros do cacau fecharam hn|»
Foram Vendidos 273 lotes, Inclusive qua*

entroga imediata para oi
liquidação e Isso. junta-

quatro
foram vendidos iu

— começarem as nprraçiirasóbre n extraordinária «nC.elIa da atual temporada. (UPI)NOVA YOIIK. 6 — O contrato mundial de açúcar númerofechou hoje entre inalterado e um ponto dc alta,
lotes.

O nacional numero seis terminou a jornada sem variações, náosendo anunciadas vendas.
As colaç«Ves terminaram hoje virtualmente sem alterações, poréma atividade no mercado mundial foi alRo mais animada depois dos aniin-cios de que os consumidores Industriais solicitaram a eliminação do sls-tema dc quotas, deixando que a ofeila e a procura sc ronvertam noi

fatêrea dominantes. (UPH
NOVA YORK. 6 — Os futuro! do algodão continuaram progredindodepois dc uma abertura firme e moderadamente ativa, para fechar comaumento! de até 1,10 dólare! por fardo.
Ao término da sessão, a lis/i assinalava altas de 10 t 25 pontos,depois de altas dc 4 a 15, na manhã. Os futuro! de Nova Oileani

também fecharam com altas de 10 a 25 pontos.Pequenas compras de comissários em todos os meses e operaertej
de cobertura nas posições mais próximas persistiram durante toda a
jornada.

As compras, segundo se declarou, refletem crescentes aquillç&el
para a exportação ante a opinião tle Interesses estrangeiros de que o
subsidio ás exportações poderiam ser reduzido ou eliminado se ie mo-
dlficar o programa governamental sobre o algodão. Essa opinião foi
fortalecida pelas noticias «le que o algodão de entrega Imediata eslá sen-
do vendido a preços superiores ao determinado pelo governo para as
revendas.

A comissão assessora do presidente eleito, sr. John *•'. Kennedy,
em questões dc algodão, reunir-sc-á em Mcmphls, de 19 a 21 de de-cm-
bro. oportunidade cm que sc espera que seja apresentado o novo lecre-
tárlo da Agricultura. (UPI)

SWISSAIR

2t?l

¦h 2 vôoi por semana paro a Europa
Qualidade Suíça em lodo o mundo

Consulle o leu ooenle «/• viooeni ou o SWISSAIIt

de ^teS0 ATLÂNTICA - COMPANHIA NA*
que salientou a necessi-

cional
Rural,
dade de melhor entrosamentoen
tre os Serviços de Extensão e
de Experimentação Agrícola.

íl ESCUDOS, DÓLARES, CHS- ll
11 QUÊS DE VIAGEM, OU I
II MOEDA, LIRAS, PESOS ll

V.S. SEMPRE ENCON- ¦
1! TRARÁ NO B

I BANCO fl!
U ITALO-BELGA |

AV. PRES. VARGAS, 417 I

I yísfc I
^IDQ V*-*N fl

fl TftDAS AS OPERAÇÕES H
II BANCARIAS if
11 Tels. 23-5855 — 23-5854 II

EDITAL de notificação com o prazo de trinta

(30) dias, a TERCEIROS INTERESSADOS, na

forma que se segue:
O Doutor Euclldes Fellx de Souza,

Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da
Cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara

FAZ SABER aos que virem, digo,
que o presente edital de notificação,
com o prazo da trinta (30) dias, vl-
rem ou dfles conhecimento tiverem
que. em virtude do requerimento nos
autos de notificação que HERMANCE
FARIA COELHO DE SOUZA e SER-
GIO FARIA COELHO DE SOUZA, con-
tendem com ERNFRID GUSTAV ARNB
NORDENBERG, se notifique a TER-
CJEIROS INTERESSADOS, para cien-
cia do conteúdo da petlç5o, distribui-
ção e despacho abaixo transcrito:

PETIÇÃO INICIAL DE FLS. 2 —
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Va-
ra Cível. — HERMANCE FARIA COE-
LHO DE SOUZA e SEROIO FARIA
COELHO DE SOUZA, brasileiros, a
primeira caiada e o segundo solteiro,
residentes nesta cidade à Rua Sá Fer-
reira 155, apt». 801, querem, com
fundamento nos arts. 720 e seguintes
do Cód. de Proc. Civil, requerer a no-
tlflcaçfio do Sr. ERNFRID GUSTAV
ARNE NORDENBERG, brasileiro na-
turallzado, casado, residente nesta ci-
dade à Rua Toneleros. 146, apt. 604.
tudo pelos motivos e fundamentos se-
guintes: 1) — Por carta dirigida aos
supt&s. e demais acionistas de NA-
VEGACAO SAVONIA S. A. através o
cartório do 5o. Oficio do Registro Ge-
ral de Títulos e Documentos (doe.
Junto), o supdo. notlficou-os de que
queria, vender s-s ações que possui da-
qucÍK. Companhia, da qual sAo tam-
bém acionistas os suptes. lnterpelan-
do-os para que dissessem se queriam
ou não exercer o direito de preferen-
cia que lhes é garantido pelo art. 11
dos Estatutos sociais para a aqulsl-
çSo das mesmas ações; 2) — Depois
de notificados

cia de que. sào titulares por força do
art. 11 dos Estatutos Sociais, confor-
me já referido, e como não queiram
também seja Interpretado errônea-
mente o fato de que nfio tenham ain-
da entrado em contato com o supdo.
o que ocorreu apenas por nfio ter si-
do Me encontrado, vem requerer a V.
Exa. seja o mesmo notificado para
ciência de que os suptes
comprar as ações que o supdo. quei sembléi*
vender, náo so aquelas
cionalmente tém direito
todas as demais ações oferecidas ain0r4s
venda, Isto é, todas as ações que pos-!-- .

CIONAL DE SEGUROS
COMUNICA que.será realizada, no

dia 15 de dezembro corrente, ás 10
horas, cm sua Sede Rociai, na Avenl*
da Franklin Roosevelt, n°. 137, F,di-
ílclo "Atlântica" (2o. imdan, a 7a.

i Sessão de Sorteio de Cotas dc Lucros,
i referentes ás Apólices n"s.:

23 — PANAIR DO BRASIL S. A.
! — 31 - - BANCO DO ESTADO DA
IGUANABARA S.A.

51 — BANCO NACIONAL DE
PERNAMBUCO S.A.
ficando, desde Já, convidados a assls-
tlr a ésse ato os representantes rias
aludidas Firmas, bem como os segu-
rados pelas citadas apólices.

Rio de Janeiro, fi de dezembro d»
1060.

Os Diretores
THEMISTOCl.ES MARCONDES FER-

REIRA
ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA

BRAGA.
ATLÂNTICA — Companhia National

de Seguros. 73111

FARLOC DO BRASIL SA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Assembléia Geral Extraordinária
Convocam-se os Srs. Acionistas pa-

ra a reunlfio da Assembléia Geral Ex-
troordlnárta a realizar-se no dia 18
do corrente més. ás 0 horas, na seda
social á Avenida Rio Branco, 90, 7".
andar, nesta Capital, a fim do sc ma-
nlfcstarem sobre a incorporação áa
bens ao ativo da Sociedade paia In-
tegrallzação parcial do aumento do
capital social aprovado pela Assem-
blcla Geral Extraordinária realizada
em 8 do Janeiro de 1960.

Rio de Janeiro, 6 ue dezembro de
1060.

Pela Diretoria
Dr. RAIMUNDO MANASCE' — Dl-

retor. 78378

EDIFÍCIO TIETÊ
Convocação

Ficam convidados ci senhoret
qucVem]condôminos a se raunirem em A*«

Geral Ordinária, a reali-
que piopor-|xar-se na sala da Administração,

mas também'||ta « Av. Atlântica 290, as 20,30
em primeira convocação, às

sul o supdo. e que os demais acio-!2'. ">• em «Qunda convocação, ea.o
nlstas da sociedade nfio queiram ad- na0 nala numero legal, quando na
quirir. Querem mais que seja dado;primeira, a fim de discutir e deli-
ciência desta notificação à Bolsa rie
Valores desta cidade, na pessoa do
Presidente de sua Câmara Sindical,
para que nfto seja permitida' a venda
em Bolsa de qualquer das ações per-
tencentes ao supdo. sem que haja
concordância ou desistência expressa
dos suptes. sob pena de responsablll-
dade, bem como a publicação de Edi-
tais para conhecimento dc terceiros

berar sobre a seguinte ordem do
dia:

a) — Orçamento das contas da
Receita e Despesas, para o ano de
1961;

b) — Eleição do Síndico, Síndico
Substituto e Conselheiros Fiscais;

c) — Assuntos de interesse gerai.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro do

. -.. v—w.,, procuraram lnsl. digot nnihns negociações para que insistentemente os suptes. ao supdo.
para fazê-lo ciente de seu desejoos países importadores acedam a

ingressar no acordo e os expor-
tadores a estabelecer "controles
sobre a produção- Ao que pare-ce outra proposta consiste emreduzir a produção, a custa de
cada um dos paises produtores.

de seu desejo e
Intenção de aceitar a oferta nas con
dlções propostas, sem contudo lograr
encontrá-lo. constando mesmo ter se
ausentado da cidade e se retirado paraum sitio ou íazendola que possui na
zona rural de Teresópolis; 3) — E,
como nio queriam os supllcantes dei-
lar de exercitar o direito de preferen-

Interessados. Devolvendo-se esta aoal'96o — ADOLPHO JOSÉ PINTO RI-
suptes. depois de devidamente cum- BEIRO FILHO — Síndico, 23636
prlda, independente de traslado. Pe-
dem deferimento. Rio de Janeiro. 1°.
de dezembro de 1960. Luclo de Andra-j
de. advogado, Inscrição 1.740. -- DIS-
TRIBUIÇÃO: — Corregedorla da Jus-
tlça. Ao 1°. Oficio de distribuidor. D.
à 6a. Vara Cível. Em 2 de dezembro
dc 1960. (Assinatura Ilegível). —
DESPACHO: — A. Notlfique-se. Edi-
tal com o prazo de 30 dias. Rio. 8 dc
dezembro dc 1960. E. Fellx de Souza.
Em virtude do que passou-se o pre-
sente e mais dois de iguais teores qua
serão publicados e afixados na for-
ma da lei. Dado e passado nesta cl-
dade do Rio de Janeiro, aos 6 dias do
mês de dezembro de 1960. Eu. Vlcen-
te Lobo Simões. EscrlvSo substituto
que o datilografei. E eu. Fernando
Saboia Lima. Escrivão que subscrevo,
(as.) Euclldes Fellx de Souza. Juiz de
Direito da 6a. Vara Ctvel.

Esta conforme.
Data supra.
O Escrivão — Fernando Saboia Lima.

4577
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MESMO HOJE* 
É POSSÍVEL

MPORTAR!
Consullcm nossos preços
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DE FERRAMENTAS, PEÇAS PARA
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•JANEIRO
ÍAÇÃO'i

.1 AV MfM ot SM?5 Ttl. '/V.SOÒ!



Caderno CORREIO DA MANHA, Quartn-Fclru, 7 dc Dezembro de lüOO

c o C I o
CÂMBIO LIVRE

O mricMln rie cambio livre abriu
ontem. Irregular, com oi binooi pai.
tiriiUi <•*, operando par» remetia* »
OS 103„"0 pnr dólar t. comprando a
CiS 180,30, d-nün n libra n OS J-tO.ou
r o Ci$ S3i,on reipoctlvamento, Du-
ranlt n% trabalhos, o mercado revê*
lnu-.<e fraco, com o dólar vigorando
pnif, saqur* a Cl*. 196.11(1 r pnr» rom-
pin a Ct- 101.00 e » libra a CrS 651,00
e n Crí 537.0o rcipectlvamente.

Fechou Irregular e fiaro.
Os banco" partlcularei «lixaram 11

ictailntes taxai:
A VlltalAbertura!

Dólar 195,30 11)0,30
Libra 5-m.im sin.oo
Franco b-i-a a.n.i :i.b.i
Franco francti ., .. an.BS 3n.fi3
Franco suíço 4.1.36 44,30
Ura 0,3*40 0,3081
Escudo 6,85 6,67
Shllllng 7,51 7,31
.Marco 40.63 15.03
Florim 51.77 50,45Fechamento!
Dólar 106,00 1111,00
Libra 531,00 537.00

ll.iiKn rln IU 1.1I
(Livre):

Dólar 166.00 182 00
Dólar convênio 181.0(1 176.00
Dniar argentino ífln.oo 182,00
Dólar chileno 186,00 I82.0U

CAMARA

Médl»i eamblaii Mxadai

CÂMBIO OFICIAL
A..1I11 ontem, o mercado de r» nblo

oficial, eitAveli cnm o Banco dn Bra-
ali, comprando letras de rxpnrtacín
r crí 51.538'j libro Londres r » Crí
18,36 lóbre Nov» York. Aqufle banco
para cobranças vrm-idni rm geral,
para remessas e quotai autorizadas
declarou vender lihiaa k vluta para
entrera pronta « Crí 33,2201 e dólares
a CrS 18,02,

Fechou inalterado,
O Banco rio Brasil, afixou li ae-

-umles taxas:
A vista;

Venda Cnmpri
Dólar  18,92
I.II r.i 53.2201
Franco francèi ,. .. 3,8690
Franco belga 0,3811
Franco sulco 4,399.1
Lua 0.0305
Escudo O.6093
Shllllng 0.733!)
Marco 4,3119
Florim 5.0212
Coroa dinamarquesa 2,7053
C oro» sueca 3,6320
r>so uruguaio 1,7198

18,36

51.5989

3,7471

0,3698
4.2637
11.0296
0.6441
0.7067
4.4020
4,8671
2,6664
3.5193
1,6597

ECO
BOLSA DE VALORES

KM <¦ nr. DBZKMBRO Dl* l»»n
TÍTULOS NEGOCIADOS VALOR EM CltU/KlHOS

M-11» aa.atfl.-tís.uo

O lYl I A F B ANCA

E.irttnr.

SINDICAI,
rm 7 dr dr-rmhrn de 19C0

1'AISES

I
América do Norte - Dólar 18.92 195,74 194.60
Alemanha - Marco 4.5419 46.05 46.09
Argentina — Pfso 2.39 2.34
Austiia — Schllllng 7.59 —
nélalca — Franco 3.96
Chile — Peso - 0.1910
Dinamarca — Coroa 28 48
Espanha — Peseta 3.24
França — N. Franco -- 39.97 33.89
Holanda - Florim 51.61 | 49.00
Inslnterra — Libra 53.3202 | 319.37 551.39
ItâUa - Lira 0.3172 0.3163
México — Peso 10.00Peru — Sol 720
Portugal — Fedido 6.87 6.83
Suécia — Coioa 3.6622 i 37.98
Suíça —Franco 41.50 45.00Uruguai — Peso I 18,20 17.53
Venezuela — Bolívar 1 —
Noruega — Coroa —
Paraguai — reso —
África Ocidental Francesa — Franco —
Paraguai — Guarani —
Canadá — Dólar -- —

j

MERCADOS

Oficial Livre | Moedas
I

TITLLOS PRIVADO! 1

AÇÕES DE HANCOS:

Brasil 

COMPANHIAS - Ações:

Arnn pref
Brasileira de Energia Elétrica pt. ..
Brasileira de GAs •.,.
Brahinn ord
Idem 
Idem novas 
Brnhma pref
Idem 
Idem 
Idem 
Ir>m novas 

, Idem 
lidem 
Cigarrai Souza Ouz pt  . .
Parles beneficiárias de Cia. Concreto

Redimi* do R. dc Jpnciro 
Docas de Srntos pt
liai Lux 
F. e L. de Minas Gerais 
I.ojn* Americanas 
Máouin?* Plr.itiiiinca pref
Metbla pt
Idem 
Nacional de Alcalla 
Pneus General pref
Pào Paulo AlparsatFS 
Iriem 
R. Mineira port
Idí-n 
fdtm *,.
Idem ,,,,
Idem 
Idem c d. ...'
Mtnnctmann m-d
Idem prpf
Idem 
Sld. Nacional ex/ 
Sid. Nacional c 
Tel. de Minas Gerais ck'
Idem pref
União Brasll-Bollvla de Pct. o.d. ..
Vem 
Idem 
idem pref
Idem 
Idem novas 
Vale do Rio Dcce porl 7.
Wllly» Ov. Ord
Iriem ex/ 
ítiem 

BONIFICAÇÕES
Tabela de BnnlflraçArs afixadas peln Rancn dn Brasil, de acórdn cam

»s lnslriiçóes da SUMOC ngj 191 e 296

NEGÓCIOS OFERTAS

Quanl. Preço
1

133,00

Ven«« Compra ;

100

CrS

.11.0

Cri I Cri

1. mu

I.StUllili
140,00
143,00

I-.1S0.0U
610,00
600.00

t.725,00 -

200.01) —
1.900.00 1.890,0*7,

61)
140

1.800
m1

603

800

4,300

141)
1.6011

1.001)
9611

448

t.340

73,00 7 l.lil.
1.800.0U 1.713,011'

UU,W 
'

500,00 —

.'93

1.500,00
Ul.mi

1 100.00
900.C0

3:o.on

220.00
20ll.mi

250.00

3B0.00 —

DEBÊNTURES

Petrobrás de CrS
Idem de CrS 400 .
liem de CrS 1.000

200

PRAÇAS

Dólar 
Dólar convênio 
Libra 
Libra islnndcsa 
«ovo franco francês
Franco suíço 
Franco belga 
Coroa sueca 
Coroa dinamarquesa
Marco 
Florim 
Lira 
Shllllng austríaco ..

i» Categoria 2» Categoria! Instr. 173
•
I

71,64 81,61 81.06
71.64 fi\64 81.08

200.592 228,592 227,224
200.ÔG2 228.592 227.224

14,5107 15.5362 16,4227
16,3823 18.669) 18.944

1.43i"8 1.6328 | 1.632
13.8569 '.5.7911 15.632
10,37*9 11.8197 11,032
17.0771 I li.'381 19.305'18.8828 | 12 49'2 2'.3:<7
2.7534 | 3.1'00 | 3.'18
0.1116 I 0.130(1 ! 0.130

_J !_

Bco.
Idem

HIPOTECÁRIAS

E. da Guanabara

830

445

•1.3(0

3.28(1
3.2811

1.70 -

400 395

393 390

.700 —
110 —

ALVARÁS:

Apls. D. Emls. pt. Emp. antigos
\ç. B-a-il industrial 

Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK. 6.
ABERTURA - Nova York sôbrc

Montreal livre por S 1.0235 comp.
e 1.0238 vend. Rio de Janeiro il-
vre por CrS 0.50 comp. e 0.54 vend.
Buenos Aires livre por P. 1.21 comp.
e 1.22 vend. Montevidéu livre por
P. 9.00 romp. e 9.23 vend. Ber-
na por F. 23.2250 comp. e 22.2350
vend. Estocolmo livre por Kr 19.3250
cnmp. e 19.3300 vend. Madrid taxa
livre por P 1,67 vrnd. Lisboa livre poi
Esc 3.5050 comp. c 3.5100 vend. Anis-
terdam livre por Gr 2G.50Í5 comp. e
38.5150 vrnd. Londres pnr £ 2.E0W)
comp. e 2.8094 vend. Paris livre po-.
F 20.4030 COIrtp e 20.1100 vend. Bí-I-
gica livre por F. 2.0135 cnmp. c
2.0113 vend. Alemanha Ocidental po;
M 23.9750 comp, e 23.9000 vend. No-
ruega por C 1-1.0250 comp. e 14,1*300
vend. Áustria por Sh. 3.8(100 cnmp.
c 3.8700 vend. Dinamarca por C.
14.3175 cnmp. e 21.5225 vend.

NOVA VORK. 6.
KW'M\i"i'.\i„ f»üvã \. • f -ifibr-.-

Montreal livre por S 1.0238 comp.
r 1.0211 vend. Rio de Janeiro 11-
vre pnr Ci? 0.51 comp'' e 0.53 vend.
Buenos Aires por P, 1.21 comp. e
1.22 vend. Montevidéu livre por
P 9.00 cnmp. c 9.25 vend. Berna
livre por F 23.22.".0 comp. « 23.2330
vrnd. Estocolmo livre pnr Kr 19.3230
romp. e 19.3301) vend. Madrid taxa 'I-
vre por P. 1.67 vend. Lisbna livre por
Eso 3.3050 comp, e 3.5100 venci. Anis-
terdam livre por Gr 26.5075 comp. c
20.5150 vend. Londres por £ 2.^32
comp. o 2.8096 vend. Paris livre pnr
F. 20.1025 cnmp. o 20.4100 vend.
Bélgica livre pnr F. 2.8135 cnmp.

e 2.0143 vend. Alemanha Ocidental
por M 23.9750 comp. e 23.9800 v£nrl
Noruega pnr Kr. 14.0250 coinp. e
11.0350 vend. Áustria nor Sn. 3.860(1
comp. c 3.11700 venci. Dinamarca por
C 14.5175 comp, e 11.5223 venc'.5CÕÍíÜÍ!Â 

NACIONAL DE~
NAVEGAÇÃO COSTEIRA
AUTARQUIA FEDERAL

COLETA DE PREÇOS N** 281
PARA FORNECIMENTO DE

MATERIAL ELETRÔNICO

Chama-se a atenção dos interes-
sados para í< Coleta de Preços n° ..
281, a realizar-se às 15 horas do dia*!4 de dezembro de 1960, para for-
neclmcnto de material eletrônico,
cujo edital acha-se publicado no
Diário Oficial (Estado da Guanaba-
ra -— Seção I), folha n? 16.024, edi.
ção do dia 2 de dezembro de 1960.

Para maiores esclarecimentos,
procurar a Divisão de Compras da
Autarquia, i Avenida Rodrigues Al-
ves, 303,331, em horário de expedi-
ente.

Rio de Janeiro. S de dezembro
de 1960 — JUCELYN ESTEVES Dl-
NIZ — Chefe do Gabinete da Supe-
rlntondèncla. 4571

LONDRES. 6.
ABERTURA

sóbre —• Nova
comp. e 1.8103 vend
rienttl por M II.7203

- Lunares 5 Vlstf
York por £ 2.810:!

Alemanha Oci-
comp. c 11.722,':

LETRAS DE CAMBIO:

CrS 340.000 - Cia. Brasil de Investi
mentos Ger-js — 210 dias 

CrS 3(0.000 — Idem 240 dias 
CrS .'MO.Of.n _. itíen 270 ciirs 
Cr;- rr.n.ono — idem ."Oi dias 
Crr 350.000 -¦ idem .TO dias
CrS 230.001) .- Ide-n 250 dias 

TÍTULOS PÚBLICOS:

APÓLICES DA UNIÃO:

600

(CoftrmMi ., . 3.tou00 -"Cat-r Ct», ind. de
S-.co e Adubo»,
nnm l.600.M(i.S*o,oo

Concreto Redimi.*- ,, 1.100.00
Coor-si
Dcrrs de Santos pi
leiem nom
Ounlop
Docas d» Bahia porl.
Idem nom.. ,. ,. ,,-SIMromar Ina. Ele
«rica  t, .Etlno-Expanilo Tíe-
nica Industrial,, ,,

Ferro Brasileiro.. ..
Fftrçu n Luz ae Ml*

nas Gerais
Fiat Lux
F.ib. Nacional de Mo-

tores ord
Ferro Aço tlc Vitória
ord

Fluminense de Rou
pes

Oaatal S'A , .
Jrafica Urueual, nrcl
GAfica Uruguai, pre!,

I ¦'"rkson. Inn « Co-1 Klbnn ord
Kn*n-n* 'Em.eniicria

' Pd  .. ..
•aeu'. pre
Listes -Telefcn. Bra*

, sllelrns 
Loja» Amerlcinss ..
Lu?, e Forca ll*til!i.i

Branc. pref . ..
Luar de Arm.-.zeus
Gerais I.uoo.oo

Moinho Fluminense 1.000.00
Martins Ferreira.. . 550.00
Manul.-t Brinquedos

Estrflfi pref 1.000,00
Maquinei Plralinlnga • ,
pref 1.350,00

Mcic-nlil Industrial
Inç.i S/A 1.000.00

Merhl.i S/A  253.00
Nacional rie Alcalit,, J.,000,00
Nacional de Oleo dc

Llnhaça 
Nobre S. A. Cnméi

elo e indústria. .
Pneus General ord.
Idem pref  950.00
;-•!'.tia de Fôrç» t.
Luz '.. .. 360,00

Idem nom  380,00
Petróleo Brasileiro P

A. Tetrobrás pref.
Idem ord
P.cí. Petróleo Unlàc

pref.. 6.300.00 6.200.00
Idem ord 6.230,00 6.245,00
Refinaria de Mangul
nhos

|Refrigeraç5o Bolívar
Sauer S/A Ind. Mc
cãnlca

Sanson Vasconcelos ,
Sid. Nacional ex/dir
Idem c/ direitos.. .
Sid. Belgo Mineira
Idem c/ (j.COO.OO
sidei Mannesmann .
ord 3.300,00 3.28U.OC

Sitir.' Mannesmann.
pref 3.300.00 3.260,0t;

SSo Paulo Alparga-
tas  448.00 445.0C

Tel. dc Minas Gerais
ord  130.00

Idem pref  130.00
JniSn Brasil Bolívia

de Petróleo pref, . 393U>
dem ord  400,0n

E.M l*MlN.\MBUCO |
RECIFE. 8.

Mercado — E*tJvl.
COTAÇÕES - POR 60 QUILOS -I

Cristais, CrS 970,00 e Demerara, CrS
012,00,

Entradas — Ontem: 23.5:4', de 1°
de setembro, 1.841.735,

r.';pnit«cJin: 19.186.
E::olincla: 81.081.

Consumo: 2.000.

A I. G O I) A O

Incremento
à cultura do fumo

1 280 00 • 1.300,00

I 1811,00
160,00

Estivei r Inalterado.
COTAÇÕES TOR 10 QUILOS

F.ni Cruzeiros
Entregai
)'iü\lm.i-l unir»: "
Fibra iimt.i

•teidó, tipo 3.4.
Fibra mídia:

Sertóes. tipo 3.4
Ce»ri, tino 3/4..

1 iiir.i curta:
Malas, tipo 5...
Paulista, tipo 5.

K5t SAo PAULO
SAO PAULO, 6,

MESES
Dezembro, tfiuo , .
Março, 1961, . . ,
Maio, 1961 ...
Julho. 1961 . . .5.200.00 3.150.00 outubro. 1961 . .

VFNDAS — N» abertura, nAo hou
vr no fechamento, nAo houve.

TosIçAo — Calme..

110 Brasil
Sensível incremento

vcrilicado.nn cultura
cm nnvo nals nos
contribuindo poíu

tem-se
de fumo

últimos «nos,
tanto ním 80

1.200,001 mon tação,

1.060.0A a
1 050.00»

icrvicos olicinis dc experí-
fomento e dnssllten-

1.i80,oo | ção cwno lambem ns Qnipròsus
industriiiis intores-orias em seu1.070.00' desenvolvimento1.080,00

Aiicil.
S/c.
S r.
Sc.
Sc.
E,c.

Fech.
S/c.
S/c.
S/c.
S/c.
S'c.

DISPONÍVEL

- Firme.

250.0(i,

220.00

1.170,00
1.130.00

280.00

2 300.00
1 000,00 -

3 500,00 -
700.no

550.00 500,00
700,00 — I

4.580.00 4.515.00;

POSiçàO
Tipo  103,33
Tipo  N8.66
Tipo  91.80

KM PERNAMBUCO
RECIFE, 6.

Mercado — Calmo.
COTAÇÕES POR 80 QUILOS

Matas, tipo 5, CrS 1.420.00 — Sertões
tipo 5, compradores, Crs 1.540.00.

Entradas — Ontem: 980 fardos de
1 1 i-Tec¦80 quilos, de 1* novembro 80 552.i.Ha.c.j Exporta-gc-j Nada.

I Existência: 4.148.
Consumo: 700.

NOVA YORK.
MESES

Dezembro. 1960. .
Março, 1961 . . .
Maio. 1961 ....
Julho. 1961. . . .
Outubro. 1961. . .
Derembro. 1961. .
Marco, 1962 . , .
Maln, 1962 ....
AMm. Mldd. Uds.

NA ABERTURA — Mercado
vel, com alta de D a 23 pontos.

NA INTERMEDIÁRIA — Mercado
estável, com alta de 4 a 13 pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado cs-

ScBUiicIu divulga "Conjuntura
Econômica", baseada em dados
cio ÍUUE, em 1057 ciam fabrica-
dos no Brasil cerca de 50 milhões
de milheiros cie cigarros c 2211.5:15
milheiros tlc charutos. As íábri-
cas de cigarros cm todo o tei ri-
tório nacional ciam em número
dc :ifl, das quais Kl cm São l'au-
lo, 5 no atual Estado da Guana-
baia, B em Minas Gerais c 5 no
Rio Grande do Sul. Mas, não
obstante contar esses dois iilli-
mo? Estados com uni número ae
fábricas do produto igual ao das
existentes na Guanabara, produ-
/.iram no ano cm referência: Ri<>
Grande do Sul 64% e Minas Ge-
rais 30r,'r, respectivamente, do

_ volume de cigarros fabricado na
antiga Capital da República,

Seguia-se Pernambuco com 3
fábricas e uni volume de pro-diicão (3,B bilhões de ciganos)
mais elevado que o rias cinco lá-
bricas gr.úchas il,3 bilhão).

355.oc
330.00

275.00
270,00

6.
Abert. Int.Fech

31,63 31.60 31.67
32.37
32.76
33.20
33,52
33.48
33.65
33,70

33.45
32,83
33.26
33.61
33.62
33.73
N

FABRICAÇÃO DE CHARUTOS
Já no que diz respeito ã pro-

32,471 dur-ão de charutos, informa
32,83] aquela publicação especializada,

cabe à Bahia nada menos de 80r',
do volume fisieo, ainda que le-
nha apenas 28% do número de

33.20
33.65
33.67
33.75
33,87
32.30
eslá-

fábricas. O segundo Estado pro-
dutoi' de charutos 6 Santa Ca»
tarina, cnm 12','. dn produção to-
tal do Pais,

i
CULTURA DO FUMO

Nos últimos ano*, o fumo en
folha <*vem mantendo o 6,° lugar
nas cxnoitucõcs brasileiras, nl-
cançondo valores que oscilam
entre 10, 17 e 15,3 milhões do dó-
lares. Alá 1926, vinha a Bahia
liderando a produção, mas em
11)27 o Rio Grande do Sul pas-
sou a manter a primazia. A ex-
pllcacão para o fato é que a
principal produção baiana é de
tipos de fumo dc galpão, para
charutos, enquanto o Rio Gran-
dedo Sul so orientou no senti-
do rios fumos claros, leves, de
estufa, para cigarros que í5o
o.s dc maior consumo.

Refere o sr. Nelson Dantas
Maciel, agrônomo cio Ministério
ria Agricultura, >oiii recente tra-
balho editado pelo SIA, que, sen-
do o tabaco uma planta tropi-
cal, o clima que lhe ò mais pro-
picio é o quente e úmido, mas
pode ser cultivada com exito em
quase tòtias a.s latitudes. No He-
mlsíérlo Ocidental, 6 cultivado
desde o sul rio Canadá.à Argen-
tina Central. A sua origem ame-
ticana é confirmaria pelo fato de
ter sido Colombo o primeiro eu-
rnpcu a conhecê-lo, pois encon-
trou o fumo usado nelos Índios
Guanaani, do arquipélago Baama
ou Lucaias, quando rie sua pri-
meira viagem em 1492.

tável, com alta de 11 a 25 pontos.

CACAU

80
400

D. Emls. pi
D. Emis. pt. Emp.
Idem 
Reajustamento . ..

¦tinas 5 ***> poi-i
Mines IS'-' pt.
Peri*?i"*bi'cò .

vend. Amsterdam por F. 10.5980
comp. e 10.6010 vend. Bruxelas por
F. 139.520 comp. e 139.360 vind
Roma por L 1.74450 comp. e 1.74475
vend. Paris por F. 13.7600 comp. e
13.7720 vend. Copcnhague por Kr.
19.3312 comp. c 19.3537 vend. Esto-
colmo por Kr 14.5385 comp. t. 14.5403
venci. Canadá por $ 2.7450 comp. f
2.7460 vend. Oslo por K". 20.028:
comp. c 20.0312 vend. Liasboa por Es-
cudo 80.20 comp. e 80.20 vend. Bem
por F. 12.0P85 romp. e 12.1005 vind
Montevidéu per P. 30.75 comp. c
31.27 vem'. Buenos Aires poi' P.
202.00 comp. c 232.30 vend. Rio clc
Janeiro por CS 520.00 cnmp. c 545.110
venc . ,r-a Po K' 20.00 com*) ei
20.25 venci. Medrld por P. 168.21 Lei 820
vend. Virna por S*,i. 73.05 comp. e Idem
73.08 vend. |lciem

| LONDRES. 6. j Iciem P/B
FECHAMENTO - ü.idrés a vt&t! Empi 1931

[sobre — Nova Vork por £ 2.8085'
Comp. t 2.8091 vend. Alemanha Oci-
(lenlal por M 11.7155 comp. e 11.7173
vend. Amsterdam por F. 10.5945
comp. e 10.'536S venri. Bruxelas por
F. 139.430 romp. e 139.5C0 vend
Roma por L 1.74300 comp. e 1.74410
vend. Paris por F. 13.7630 comp. e
13.7630 venri. Co.ncnhague por Kr
19.C503 como. e 3D.3320 vend. Eílo-
colmo nor Kr 14,5330 romp. e 14.537(1
venri. Canada por S 2.7125 comp. e
2.7135 vend, Oslo por Kr. 20.028!)
romp. e 20.0300 vend. Lisboa por V-i-
curió 80.20 i-o:np. c 80.30 venci. Berna
por F. 12.0915 comp. e 12.0935 vend.
Montevidéu por P. 30.75 comp. e
31.25 vend. Buenos Aires por V.
232.00 comp. e 233.50 vend. Rio dc'
Janeiro por CrS 530.00 comp. e 545.00
venci. Praça por Kr 20.00 come r

por P. 168.2'
73.04 comp. c

antigos

OBRIGS.

ReaparelhFmento 
Grau III 6 "To de CrS 1.000
Idem 

BSTAÚtlÀiej

1» SÍ

MUNICIPAIS -

P A

Apls.

805
100

I
90.08
86.67
87.25
85.83
S(.42
8r.O

pt
pt.

por-

4.700.00
.600.0"
332.00
276.0(1
277,00
13C.00

110.00

600.00

.000,00

129.00
129,00

390.00
395.00

302,00
251,00
252,00'S1.00

107.00

850

730 
'

870
850 370

30.00
200.00

220,00
250.00
220,00

1.000,00

5.000.00

i ...........7.,.....7.,7.77.

OFERTAS
Venn
Cr$

189
€07

390
172

Msdrid
por Sh.

Títulos e Ações !H

COMPRO titulo.i de
Mahatma Gandhi n. :
LUIZ.

clubes: Praça
- tel. 52-9433.

VENDO títulos: Caiçaras. Flimiinen-
se. Jate e Jockey Club brasileiro. -
Praça Mahatma Gandhi n. 2 tel. ..
25-0433. LUIZ. 24702 94

VENDE-SE' titulo do Iate Clube do
Rio rie Janeiro à vista pelo valor de
200.000. Tratar tet. 27-6433.

20.2* vend.
venri. Viena
73 07 vend.

FjUENOS AIRES. 6.
Fechamento
Sohre lr-nri-es a y.mj. por £

Tsxa de compra (P) _ 232.72.
Taxa de venda (P) — 232.90.

SOhre .\r-va Ynrk A vlst» oor ,in
dólares
Taxa de compra (P) — 8.285.00.
Taxa de venda (P) — 8.290.00.

MONTEVIDÉU, 6.
lecnainenio;
Sobre Londres i vista por £,:

Taxa de compra (P) — 30.90.
Taxa dc venda IP) — 31.05.

| Sft;,re Nova York ft "Ista pot 100
dólares
Taxa de compra (P) — l.iOO.OO.
Taxa de venda IP) — 1.103.00

Stock Exchange
de Londres

t LONDRES. 6.
c mpradnres
Titules diversos:

Bank of London & South
j América  2.7.3

rnhlcs Si Wlreless Ltd or-
dináriRS  0.15.1

" v. ilson ft Co (Hol-
dingl. ordinárias 0.8.4

ir i' "ini i ..emical Inoui-
tries. ord  3.5.3

Umo s Bank Lta ("A
Shares"  3,:o 9

.*'•> Flotir Milli k Gran»
lies. Ltd  1.10.6

Suo ,'auio Hailway, Co. Lto
(ações de 10/.), ex-Capita-
lisation 0.1.0

City ot Sfio Paulo Imp. and
Frerhold  0.3.10
Tittllos estrangeiros:

ConsolS., 1 1/2 %  44.10.0
Emp. de Guerra Britânico.

2 12 'r. 1927/47  39.15.0
Shell Transport Tradint* ... 6.7.0
Rnyal Dutch Petroleum ... 11.7 8

l'n!5o.
5 % ¦

5 <*t

C. BARROCA
W. HORNE
(ESPECIALISTAS)

NIGOCIAM TÍTULOS DI CLUÍtS
DO RIO I SÃO PAUIO

630,00
639,0

650.0
815,0
830,01
840.0
850,0'

850,00

730,00
•40,00

895,90
840,00
875,00

( om,
Cr»

*00.00

00.00"5 0L

13,00
:00.00

;on.on
•15,00

845,00
300,00

720.01)

,35,00
I70.0U
¦80,110

06 —

510.00
200,00

•too.no
450.00
520,00

105,00
102,0(1
102,00
950.00

12.00

870.00
.330,00

- 983.00

310,00 -

NO RIO
RUA DO CARMO, J7 -OR. «04

TELS. 52-6211 • 31 0127

IM SÃO PAUIO
RUA XV DE NOVIMBRO, 114

OR. 1001 ¦ THS. 337477 . 33-48C8

Anflllces da
Uniformizadas
D. Emls. nom
Idem cautela.
Dlv EiiilMfits Cri

1.000.00 5 <",, port..
Idem antigas
Idem cautelas
Obras do Porto.. ..
Pecuária c/ 5 sem..Reajustamento Ecoh

de Cr?» 1.000,00. 5%
port

Trat. da Bolívia 3%
Obrl-açOes:

RcaDarelhamento Eco-
nómico Cr*. 1.000,01.'

Idem Cr*. 2.000,00 ..
Grau I - 7 <"i s/ imp.
Grau I - 7 % c/ imp.
Grau I 6 To
Ferroviárias
Emp. 1939 grau I 7 To

Grau ui (Guerra «%)
De CrS 1.000,00.. .. 880.00
De Cr$ 5.000,00.. .. 4.400,01

Letras do Tesouro
Nacional:

Cr$ 1.000.00, 8 Vi %
a a. (180 dias) .. ..
Estadualsi

Energia e Transporte,
1» série

Energia e Transporte
2"- série

Minas — Populares..
Minas, Crü 1.000.00

3 íl port
Iriem. 7 r, 
Idem decreto 1.177 ..
\ "írs. de Cri 200.0ii

5 Ç« port. 1* série.
Idem 2* série .. ..
Idem 3a série .. ..
Paraná. 1% ....
Pernambuco 5 %, ..
Recuo. Econômica. 1."

série 
Recup. EconOmlca, 2 »
série — 9U0.0C

Recup. Econômica, de
CrS 1.000 00. 1%
port. 3.» série .... — 900,00

Est. do Rio Grande
do Sul. Rod .... - «20,00

11o Grande. Rodo-
viários cl juros .. 870,00 —

Rio, 1.000.00 6 fe nom 230,00 —
Rio - Rodovlári.-s de

CrS 600,00 8 <**¦. .. .''30.00 —
Rio Elet. 2» série .. 5C0.00 —
Sáo Paulo de CrS

200.00, Sil, nort . I30.no —
Idem unificadas.. .. 870.00 —
'dem unitormizad-s., 382,00
Sío P.uilo. 4 o Cente-
nário , .. 465,00
Mnnlcináis:

Dec. 1.535, 7 Ti .. .. 185.00
Dec. 2.097, 7% .. .. -
Dcc. 1.948, 7*-<> .. .. 177,00
Dec. 1.550 7*". ....
Emp. 1917. port 137,00
Dec. 133! port 172,00
Lei 800 5 T- oort. .. 650.00
Lei 820 Plano A. .. 610,00
Lei 820 Plano B. 590,00
Niterói, CrS 600.00

nort. 5 <**, 30.00
Niitcról, CrS 200,00.

8 ""-¦, port 20,00
Pref. Duque de Ca-

xias .. .. 900.00 —
,N'cva Friburgo 180,00 —
Pref. de Petrópolis .. — 330.00
Pref. de Belo Hon-

zonte, Cr» 1.000,00 — 190.00
Pref. Juit de Fora .. 300.00 —

Bancos (A-úesii
Aliança do Rio de Ja-
neiro 800.00 45000

Andrade Arnaud.. .. 800.00 —
Araújo 1.300.00 —

Boavista S'A
Borges S'A 
Brasil S/A
Comércio S.'A nom.
Comércio port
Com e ind. de Minas
Gerais

G: cito Rea) •> Ml-
nas 

Crédito Pessoal pref.
Iriom ord
Morcoso Castro ., ..
Moreira Salles .. ..
Idem port
Mercantil do R:o dr
Janeiro

Português do Biasil.
nom

Idem port
Operador
Ribeiro Junqueira .,
Sotto .Maior
Oliveira Roxo .

| Estado da Guanabara
cia de Seguros:

Arjjo? Fluminense
Mundial 
Previdente 
Sul América (Vida)
Regente 

Cia de Tecidos:
América Fabril ,, ..
Corcovado.

1.900,00 1.890,00
390,00
400,00
310,00
320.00

439.0(1 120.00

450,00
105,011
105.01
SOO.OO'00.00

490,00

310,00

230.00

Vale Rio Doce
Vale Rln Doce
Valéria 1».. ..
Valeria 2".. ..
Valeria 3».. ..
Valéria 4».. ..
Wiy.vs Overland

tador ord. ..
Idem nom
Whlte Martins .. ..

Transportes i
Auto Modelo 1
Comercio e NavegsçSo

ord. porl 2.000.00 —
B F e Minas Sfio
Jerônlmo

Iriem, nom
.' l. Jardim Bntá-

nico. int
Panair rio Brasil. ..
Paulista E. de Ferro
Motorista UniSo Co

merclal e Imp. .. .
Serviços Aéreos Cru

zelro do Sul nom.
Debènlurcs:

Brasília' .* . ..
Cotonificio Gávea 

'..
Docas de Santos. ..
Lar Brasileiro, 3* sé-
ric

Hotéis Palace
Petróleo Brasileiro

S/A Petrobrás.. ..
C. Brahma 
Sul Mineira Eletr...

Letras hlpcteoriasi
Bco. F.. Guanabara..
Colonização — Bancn

do Br?sil - de Cri-
5.000,00 3.500.00

Idem de Cr$ 1.000.00 780,00
Sociedades Civis lc/

cotação e sem co-
taçfio na Bolsa).

Automóvel Clube do
Brasil 10 000.00

Clube de Regatas d*<
Flamengo  - 13.00O.MÍ

Club dos Caiçaras - 160.000
Jockey Club Bras..
Soe Hípica Brasilei
ra

Rio de Janeiro Coun
try Club  500.000

""'""lTeresôpolis G. ciub20.ooo,uo
Touring Club do Rio

de Janel-o -
Fluminense F. C. —
Riachuelo l.eSO.OO

NOVA
MESES

Dezembro inci)
Março. 1061. .
Maio, 1061. .
Julho. 1961 .
Setemhro 1981
Dezembro 1961

VENDAS

ORK. 6.
Abert Fcch.

24.60 — 24.40 —
24.20 _ 24.01 —
2435/24.41 24.26 24.27
24.65 — 24,53 — ¦
25.15 — 25.01 —

35.50 — 25.411 _
Na abertura 47 con-

tratos: no fechamento, 273 contratos.
NA ABERTURA — Mercado ape-

nas estável, com baixa de 5 a 19 pon-
tos.

NO FECHAMENTO — Mercado
.acessível, com baixa de 25 a 29 pon-100,00 Uo*.

T R I
CHICAGO, 6.

Dezembro. 1960
Março. 1961 . .

G O

Fechamento
Hoie Ant
2.0350 2.0237
2 0*00 2.0475

180.00
94,00

530.00

1.000.01'
175 00

93.0C

325,00
780.UO

830.00 810.C0
.360.00 4.330,00

90,00 —

600.00 590.00

PREÇOS MÍNIMOS
PARA ALGODÃO
E CEREAIS

— i

605

.380,00
300,00

104,00

. 281.100

5'j Htlll 011 43 000.0'

100.000
11.000

Mercadorias

1.001,00

370.00
230.0r.

220.11 ;

370,00 -

6 500.00 —
1.300.00 -

- 2 000 0(
1.800.00 1.500.01
1.200.00 1.100,'J

CAFE
Ca'mo e Inalterado.

COT."ÇrjKS POR 10
Tino 

I no
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

QUILOS
540.0^1
530 00"523,00

, 510,0(1
500,00
490,00

ipo A-. 480X'i
** UTA EElario dc Mir

O presidente da República, em
decreto referendado pelo ministro
da Fazenda, assegurou ao algo-
dão da zona meridional do Pais,
da safra de 1960-131, a garantia
de preços mínimos prevista na
Lei n.° 1.506, de 19 de dezem-
bro de 1951, Os preços mínimos
fixados são os seguintes, por ar-

; roha de 15 quilos:
Tino 3, CrS 1.325.06: 4, CrS

1.300,63, 4'5, CrS 1.263,99; 5, CrS
1.221,25: 5/6, CrS 1.178,51; 6, CrS
1.125,99; 6/7, CrS 1.069.81; 7, CrS
1.020,96; 7/8, CrS 979,44; 8, CrS
946,47 e 9, CrS 928.

Êsses preços referem-se ao ai-
godão em pluma com fibra de 28

Ia 30 milímetros acondicionados
I em fardos de densidade média
i nunca inferior a 400 quilos amar-
rados em seis ou mais fitas de
aço, oodendo uma ser emenda-;
da, posto nos armazéns gerais da
Capital de São Paulo, para a pro-
dução da região econômica que
lhe é convergente e nos portos do:
País para as demais regiões, de
acordo com a padronização ofi-
ciai do Ministério da Agricultura.
O financiamento é na base de
80";:.

Foram igualmente fixados os
preços básicos mínimos para o fi-
nanciamento ou aquisição de ce--.¦cais e outros gêneros de produ-
cão nacional, para o ano de 1961,
como seja, arroz, feijão, milho,
amendoim, girassol, trigo em
grão, farinha, de mandioca, fé-
cuia de mandioca, tapioca e mate.

CLUB COMERCIAL *
Pelo presente são convocados os Srs. membros do Conselho Dell-

berátlvo do Clube Comercial, a se reunirem cm sessão ordinária no
próximo dia 12, segunda-feira, ns 17 horas, no salão dn 13." andar da
sede social, à Rua ria Candelária n. 9, para deliberarem sôbrc a se-
iruintc ordem do dia: 1) — Eleição do Conselho Diretor para o exer-
c-ício de 1961; 21 — Eleição rio Conselho Fiscal para o exercício de
1961; 3) ,— Interesses Gerais, — Rio de Janeiro, 5 de dezembro d»
1960. - (a) PATRÍCIO RODRIGUES CAI EANO — Presidente Exe-
cutivn. :

2.» CONVOCAÇÃO
Fica 'designado desde ,iá o dia 15 cio corrente, às 17 horas, no

mesmo local, para a reunião do Conselho Deliberativo, em 2.** Con-
vocação, caso náo se realize na primeira, na forma dos dispositivos
estatutários e com 6 mesma ordem tio din acima mencionada,

Rio de Janeiro. 5 de Dezembro dc 1900. — (a) PATRÍCIO RODRI-
GUES GALDEANO — Três. Executivo.

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Pelo premente são convocados os srs. membros rio Conselho Delibe-
Tativo do Clube Comercial a se reunirem em sessão extraordinária,
no próximo rila 12 do corrente. As 17.3(1 horas, na sala da sede social
á Rua da Candelária n. tl, nesta cidade, para deliberarem sobre a
seguinte-ordem do dia:

li — Reforma do Estatuto, constante rie alteração no Art. 46.o «
e muras emendas necessárias aos interesses rio Clube, inclusive a
criação d.i taxa de expediente; 2| — Criação ric 2 novos cargos no
Conselho D;retor; Diretor do Patrimônio e Diretor de Divulgação;
31 — Viicular ans títulos de sócio proprietário, as dividas dos nies-
mos sócios para com o Clube; 4) — Interesses Gerais.

Rio de Janeiro. 5 de Dezembro cie 19(10. - (n) PATRÍCIO RODRI-
GUES GA! DEANO — Pres. Executivo.

2.» CONVOCAÇÃO
l''ic,'i dcslgnadb desde já, n dia 15 do corrente, ás 17,30 horas,

no mesmo loral e a mesma ordem do dia; para a reunião do Con-
selho Deliberativo em 2." convocação, casn não se tenha realizado na
primeira, na forma dos dispositivos estatutários.

Rio de Janeiro, 5 dc dezembro de 1060. — la) PATRÍCIO RODRI-
GUES GALDEANO — Pres. Executivo. 27807
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«BARROCA
PRfPOSTO DO CORRETOR DE FUNDOS PÚBLICOS

!í . -.''. -.'7 \ .r*-"F-.DA S. BESSA

RUA DO CARMO 27, ÉRUPÓ 604 -TELS.: 52-6211 ¦ 32-0127
Todas ds opèra(ãe-í de Títillbs ém BoIsq :• Câmbios Livre e Ofi*
tial» AbBrturd.de Créditos;:*.Compro de Ágios em lôdos os
praças do País;• Linhas jlirelasi tom os principais Bancos •
Compra e Venda de Títulos do Clubes.» Aplicações de Capitais
em "fundos de Particlpa*qo'.'> bebântures.,%cal", • Letras de
Exportação do Banco-dó è^siiiet^Letras deiCâmbio, às melho*
res taxas do mercado. '-.,.•, 
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— UMA fQÜIPE KPEdlAUZADA ASÍUAS ORDÍNS-.

340.00
250,00 275,1)3

Dona Izabel 1.600,00 1.590,00
Nova América nom..
Idem port
Progresso Industrial.
Id?m nom

020,00
930.00
260.00
255 00

fino 
comum ..
do Rio:
comum .

A TÊR5IO

59.95
49.00

43,00
Nio funcionou

2Õ0.0C

An

'00.00
100,00

9U0.0L

830.00

460.00

195,00
175.00
186.00

620,00
605,00
589,00

Cias. Diversas:
i Açucareira Santo

dré do Rio Una
Amo S/A pret.. .. 960,00
A ExposicSo Modas

S/A pref  700,00
A Sensagâo Modas
pref —

Agro Pecuária Santa
Helena -

Asberit S/A  358.00
Abatedouro Modelo
Brasil  900.00

Aços Especiais Ilsbira
(Acestta), nrd 2.000.00

Americana de Inter-
câmbio Brasil (Ca-
dib) 3.000,00

Brasileira Diamann-
fera

Brasileira de Energia
Elétrica.. .. 

'.. .. 245,00
Brasileira de Ga*
port  400.00

Brasileira dc Vidros. 1.000,00
Brasileira Emp. Eco-
nomicos

Brasferru 
Brasileira

pref...
Brasileira

ços Portuários
vlport

Brasileiia de Petróleo
lpirança ord. .. ..

Idem pref
Idem c/ direito.. ..
•íelra Mar Com. e In-
•lustrial

Bhering
BorgiiúL ptèt '
Cotonificio . Gomes.
C. Brahma ord.. ..
C. Brahma pref:. ..
Carb. Minas de Butiá
Carioca Industrial ..
Cigarros touza Cru..

port...

500,00 -
985,00

695.00

700,00

t 500,00

de Roupas.

de Servi-
Ser-

Idem nom 4.100,00
Comissáiia e Técnica

Aduaneira 1.000,00
Conservas C o queiro

S/A. ord. port. ..10.000.00
Cimento Aratu .. .. 3.210 00 3.
Comercial Trilho Ote-

Otero S. A. ord. . 1.000,00
Cia. Brasileira de 1 er-

ro e Mat. de Const

üaíé
Cafe

Estado
Café

— | CAFÉ
920.00 ontem.
235.00: E.M SANTOS

SANTOS, ti.
Posição — Calmo.

Disponível tipo 4 por 10 qui-
los estilo, Santos, CrS  598,50

Tipo 4, por 10 quilos, estilo'
Santos, Rlado, CrS  593,50

Tipo 4, por 10 quilos, sem
descrição, Rlado, CrS  588.50

Embarques 19.293
Entradas 6.937
Existência  2.158.171-

SaidaS 9.852 sacas, sendo 8.352 para
os Estados Unidos c 1.500 para o Ca-
nada.

TERMO
Contrato U

MESES vber
Dezembro. 1960. , . 525.90
Janeiro, 1961 ... . 526.00
Março, 1961 .... 522,00
Maio, 1961 522.00
Julho, 1961 .... 522.00
Setembro, 1961 ... 5220C

I Posição — Na abertrvp, cr'
390.00 í feclianiento. calma.
900,00, Contraio C

. MESES ••'¦
Dezembro, 1960. . . 605.0u
Janeiro, 1961. . . . 617.00
Março, 1961  614,90
Maio, 1961 616,00
Julho. 1961 620.00
Setembro, 1961 . . . 624.00

Posição — Na aberluia. cs¦çchamento, calma.
CONTRATO NOVO "B'

NOVA YORK, 6
MESES

Dezembro. 1980. .
Março, 1961 ...
Maio. 1961. . . .
Julho, 1961 . ...
Setembro, 1961. , .
Dezembro. 1961 .'»

VENDAS — Na abertura 1,250 sa-
cas; no fechamento, 11.250 sacas.

NA ABERTURA — Mercado está-
500,00 4.480,00| vel, com alta de 1 a 6 e baixa de

Imperial Hotel - Lambari - Grande Hotel
Bajneário *— Piscina — Boitc — Cinema — Quadras dc Tênis — Parques

50.00

210,00

400.00 —
- 1.400,00

980,00 —

700.00 —

1.550.00 1.545.0
400,00 1.390.01.

- 1.300.01
' 000.00 -
1.000.00 —

205,00 — '
965.ÕÕ —
605.00 602.00
600.00 599,00

30,00 —
200,00 —

Abct.
35.60
35,60
34,95
34.35
34,02
33,70
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Tecli..
525,90
526,00
522,00
522,00
522,00
522.00¦ •: no

114 a 15 pontos.
I NO FECHAMENTO — Mercado

— (estável 11 a 24 pontos parcial.
(_ AÇÚCAR
100,0'.' Estável e inalterado.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
 Em Cruzeiros

ÍBranco, cristal  970,00
iMascavinho  913,00

PISCINA PRÓPRIA PARA USO EXCLUSIVO DOS HOSPEDES DO IMPERIAL
HOTEL E GRANDE HOTEL DE LAMBARI

DIÁRIAS COM REFEIÇÕES:

IMPERIAL HOTEL
GRANDE MOTEL-

Reservas: EDIFÍCIO REX 5.° andar — Sala 501"Eva nil"

pessoa  CrS 1.000,00
pessoas  CrS 1.600,00
pessoa  CrS 570,00
pessoas  CrS 1.100,00

— Tel. 22-8554 — Ônibus direto p*I*r
43378
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Chapa do Governo na Mesa ila Constituinte
com eleição de Lopo Coelho para presidente

PRESIDENTE DO CNP DESFAZ CONTROVÉRSIAS
SOBRE POLÍTICA PETROLÍFERA E PROSPECÇÃO

No propósito de trazer ao pu-j Imprensa sobro a possibilidade'2.(100, 3.000 metros sem resul-
blico novos esclarecimentos só-, da existência de petróleo enviado positivo e t|iie éslc apare-
bre a questão da ocorrência, em nosso território? jcn. largamente compensador, >
território brasileiro, cie petróleo' —Absolutamente, nào. Nâo, 3.00! metros. Kvirir.Uemcntc não

I em quantidades .suficientes a In».porque, anteriormente, jamaisjseria recomendável prospectai-sedicar a sua exploração em bases fii declarações superficiais ou! em áreas, tecnicamente sabidas
is, o Correio rin Alnnliti peremptórias

O governo estadual ganhou, on-
tem, com sua chapa complc'a, a
oloiç.lo pnra* a Mesa da Assem-
bléia Constituinte cio Estado da
Guanabara. Foi eleito presidente
da Assembléia o deputado Lopo
Cdelho, do Partido Social Demo-
crático, por 18 votos contra 11,
dados ao deputada Gama Filho,
tambéni do PSD. A Assembléia
Constituinte foi instalada no Pa-
lãcio Tiradentes com 55 minutos
dc atraso, exatamente às 13,55
horns, sob a presidência do de-
scmbargiidor Homero Pinho, pre-
sidente do Tribunal Regional
Eleitoral, Compareceram ao ato

todos os 30 deputados constituiu- duas outras votações suplementa-
tes. A sessão terminou às 17,30 res, por ter havido empate entre
horas. O deputado Levi Neves so OS deputados Sami Jorge e Hér-
recusou a votar; ctiles Corrcin. para a 2.a suplèn-

O presidente eleilo, deputado cia. Por fim, venceu'o sr. Sami
Lopo Coelho, tinha sua vitória Jorge, Às 17,25 horas o sr. Lopo
assegurada às 16,20 horas, quan- Coelho recebeu a presidência do

Ido o desembargador Homero Pi-|sr. Homero Pinho, convocou tuna
nho proclamou o H.° voto a scujrcuniàcf ordinária para hoje, às
favor. A eleição da Mesa come*
cou às 15,20 horas, depois do pro-
longados debates c questões dc
ordem entre os deputados Alio--
mar Baleeiro. Amara] Neto c
Saldanha da Gama e Roland Cor-
bisicr. Os eleitos só foram procla-
mados às 17,20 horas, depois dc
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Lopo Coelho assume a presidência da Constituinte. Ho-
mero Pinho passa presidência às 17,25 minutos

Deputados da situação
proclamam que Mesa marca
a redenção do Guanabara

>
Os deputados Aliomar Baleeiro e Gladstone Chaves

dc Melo disseram, ontem, ao Correio da Manhã que a elei-
ção da chapa do governo para a Mesa da Assembléia
Constituinte marca o inicio de uma nova era, de probi-
dade e redenção do povo carioca.

A euforia da vitória contagiou lóda a bancada da UDN
<e do PDC. Todos os deputados se abraçavam e riam.

PROBIDADE

— Vamos ter uma Mesa — disse o deputado Aliomar
B«ilcciro — à altura dos acontecimentos históricos que
estamos vivendo. Acima dc tudo ela garantirá a probi-
bacle dos trabalhos.

O deputado Gladstone Chaves de Melo disse qúe "a

eleição marca o início de nova época no legislativo ver-
dadeiro que hoje se instala e será o marco da redenção
do Rio."

Lacerda (enviando veto)
declara não reconhecer
competência da Câmara

14 horas,
seguida.

encerrando a sessão cm

ELEITOS

Todos os candidatos da chapa
situacionista foram eleitos. A
composição da Mesa é a seguinte:
Presidente — Lopo Coelho, 1.°
Vice-presidente — Francisco* Sil-
bert Sobrinho, 2.° Vicc-prcsiden
te, Átila Nunes, 1,° Secretário,
Raul Brunini, 2,0 Secretário, Mié
cimo da Silva. 1° Suplente, Ama
ral Neto, 2.° Suplente, Sami Jor-
ge. Todos receberam 18 votos
com exceção do sr. Sami Jorge
que recebeu, apenas !), no terceiro
escrutínio, concorrendo com Hér-
cules Correia, Ligia Lessa Bastos
c Afonso Arinos Filho.

CHAPA DA OPOSIÇAO
s A chapa apresentada pela Opo-

sição, derrotada, era a seguinte:
presidente, Gonzaga da Gama; 1.°
Vice-presidente. Souza Marques:
2.° Vice-presidente, Waldemar
Viana; 1.° secretário, Levi Neves
2.° secretário. Naldii Laranjeiras
1.° suplente, Hercules Correia; 2.°
suplente, Sami Jorge.

DESPEDIDA

Às 17,25 horas o" deputado Lopo
Coelho assumindo a presidência
pronunciou um pequeno discurso
de agradecimento, nomeando o
sr. Amaral Neto e Roland Corbi*
sier para acompanharem o* presi-

(Conclui na 10.* página)

ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE
VAI FUNCIONAR
MESMO NO PALÁCIO
TIRADENTES

O funcionamento da Assem*
bléia Constituinte, em caráter
permanente, deverá ser.no Pala-
cio Tiradentes. Nesse sentido 17
deputados constituintes, inclusi-
ve todos os lideres de partidos,
assinaram, ontem, uma indicação
à Mesa da Assembléia para que
esta solicite à Câmara Federal
permissão para o funcionamento
permanente da Assembléia Cons-
tituinte no Palácio Tiradentes,
mesmo a título precário.

Pedra na cúpula do
Palácio Tiradentes
fêz Sami Jorge correr

comercia
procurou ouvir o brigadeiro Hen
rique Fleiuss, presidente do Con
solho Nacional do Petróleo, cujas
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sobre n assunto e,! nào-indii-adas pelos trabalhos
portanto, '.ião poderia discrepar preliminares-Sou, anlretanto, por
do inexistente. um-maior esforço na área do

Vou, porém, aproveitar a opor- Recôncavo Baiano, (pie já r po-dcc.araçõcs anteriores feitas á tunidade para definir com maior jsitiva, bem como na bacia ama-
imprensa sofreram conjestaeõei precisão o meu po.ito de vista sò-
por parle do coronel ldalio Sar-1 bre a matéria ria sua pergunta,de.-iberg, presidente da Petrobrás.! Nas empresas petrolíferas a

Iprospecçáo é o capital de maior
ESCLARECIMENTO risco. Pode ocorrer que sc per-ífurc até a profundidade rie 1,000,

Convidado pela nossa repor
tagem a esclarecer os pontos con-,"
trovertidos rias suas citadas dc-
claraçòes. disse-nos o brifiadei-
ro Fleiuss:

— Agradeço ao Correio da
Manhã, a gentileza do ofereci-i
mento da suas colunas, tribuna.;
por excelência, democrática e
cuja opinião desfruta do mais]
elevado prestígio junlo á opinião!
pública do pais. Devo, porém.j
estabelecer uma premissa: acei-j
to a tribuna que me é oferecida,
não com a finalidade ric promo-
ver a defesa da minha atitude,|
neste caso que sc vai tornando;
rumoroso, mas sim visando a cs-
carecer a opinião pública, con-|
turbada por informações aligei-
radas que chegam ao seu conhe-
cimento sòbrc assunto, como este,
de magna importância para a
nossa economia e que. por isto

PRESO NO EGITO ?
EX-DEPUTADO
BRASILEIRO
QUANDO PASSAVA
CONTRABANDO
NAÇÕES UNIDAS, N. Y.,

li (Dc .(anos Lcng.vel, cn-
viadp -especial).

O cx-cleputado federal bra-
sileiro major Humberto Mo-
linaro está preso no Cairo
por ter sido pegado cm fia-

mesmo, deveria merecer maior grante quando passava con

Uma pedra jogada nos vidros
da cúpula do Palácio Tlraden-
tes causou, ontem, um enorme
burburinho entre os deputados
e as pessoas presentes à ins-
talaoão da Assembléia Consti-
tuinte. A pedra caiu, junta-
mente com cacos de vidros,
exatamente às 14,05 horas,
bem no meio do plenário. Fe-
riu dois dos assistentes, a sra.
Cristina Brunini. sobrinha do
deputado Raul Brunini e o sr.
Orlando Cajes.

O tumulto íoi maior ainda

PONTO FACULTATIVO
AMANHÃ
NA GUANABARA

O governador Carlos Lacerda
assinou resolução considerando
facultativo o "ponto" nas repar-
tições estaduais amanhã,- dia 8,
consagrado a Nossa Senhora da
Conceição.

porque o deputado Sami Jorge
ou ouvir o estampido deu um
pulo e saiu pelo meio do pie-nário correndo,

Ma foto, a mòi;a segura o
chapéu c olha para a pedra
que obrigou Sami Jorge a cor-
rer.

ponderação daqueles que detém
uma parcela rie responsabilidade
na sua gerência. É meu pensar
que os assuntos petrolíferos de-
vam merecer um tratamento
mais recatado, porque êlcs, mais
do que na base política, repourl
sam, eminentemente, na base;
técnica.

Posta esta premissa, que ex-
pressa a minha deliberação de
evitar, até os limites da digni-
dade do cargo que me foi can-
fiado pelo presidente da Repú-
blica, qualquer tipo de polêmica,
estou às suas ordens a fim de
esclarecer aos seus leitores.

PROSPECÇÃO
— Brigadeiro Fleiuss, poderia

esclariccr-nos se houve discre-
pància nas suas declarações â

trabando de haxixe, entre
Gaza e aquela capital. O
ex-parlamentar da Frente
Nacionalista eslá atualmen-
te servindo no Contingente
Brasileiro da ONU sediado
em Gaza-. Logo que a no-
tícia dc sua prisão chegitu
à sede das Nações Unidas,
o secretário Dag Hammars-
kjold resolveu pedir ao go-
vémo dc Násser a extradi-
ção do major Moliiiaro para
o Brasil, onde seria julgado.
O cx-deputado deverá sc-
guir para o Brasil, caso o
governo egípcio consinta na
sua extradição, sob escolta*.

znmcii, cuja área sedimentar ri»
cerca de 3.500,000 km2. nforcm
probabilidades que nenhum em-
presárjo ousaria ignorar.

RECOLHIMENTOS NO F.P.
E sóbre o Fundo rie Vc'<.

guisas, quanto à sua declaração
rie que nenhuma refinaria so
achava em débito com êle, quenos poderia informar'.''

O Fundo rie Pesquisas 4
constituído de duas parcelas: 1)
taxa de 9-?;. sóbre o valor do
óleo bruto elaborado pelas re-
[inarias particulares; 2) partici-
pacâo ric 50% sóbre os lucros li-
quietos das mesmas refinarias.
Afirmei que nenhuma refinaria
se achava cm débito com o Fun-
rio c volto a ratificar a minha
declaração, informando, nesta
oportunidade, que já foram re-
colhidos CrS 1,5 bilhões, mon-
tante da participação da Potro-
brás nas operações de refino das
empresas privadas, até a. pre-
sente riata.

Para ilustrar esta informação,
vão a seguir as cifras referentes
aos recolhimentos do mês de ou-
Iubro do corrente tv.io: União,

CrS 13.731.000,00; Manguinhos.
CrS 7.808.000,00; c Manaus, CrS
3,281*000.00. As refinarias Ypl-
ranga e Matarazzo estão, por lei,
isentas dessas contribuições, em

(tSnnclui n» lll.* ikirIii.ii

Themístocles: cessou poder ie leis
federais no Estado da Guanabara
O deputado Tlicmistuclcs C;«-

valcanti íoi o primeiro pavlanicn-
tar a falar na Assembléia Consti-
tuinte do listado da Guanabara)
íazendofo cm nome da bancada
da UDN.

Em seu longo discurso, traçou

PALÁCIO, AUXILIARES E GÊNEROS
NO PRIMEIRO DIA DO GOVERNADOR

O primeiro veto do governador
Carlos Lacerda incidiu sobre o

projeto que mandava tributar o
comércio de bedidas, visando a
construção de pavilhões e pensio-
natos para tuberculosos e cance-
rosos, com recursos provenientes

OUTRAS NOTICIAS
Ler na 8.a página:

SECRETARIADO '

DE LACERDA TOMOU
POSSE ANUNCIANDO
PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS

PRESIDENTE DO TRE
DISSE NA
CONSTITUINTE
SER ABUSIVA
A PLURALIDADE
PARTIDÁRIA ATUAL

Na 9.a página:
m- HORAS DE TENSÃO

E EXPECTATIVA
MARCARAM
ATIVIDADES INTRA-
MUROS DOS
VEREADORES

Carvalho Pinto!
DECLARAÇÕES
DOS BISPOS
DEMONSTRAM ACERTO
DO PROJETO
DE REVISÃO AGRARIA

Cid Sampaio:
COMUNISTAS
DECUPLICARAM
ESFORÇO PARA
RECONQUISTAR RECIFE

da "taxa de assistência ao tuber-
culoso e canceroso". O governa-
dor,, justificando seu veto, consi-
dera a lei inconstitucional, ape-
sar de reconhecer o cunho numa-
nitário que inspirou a idéia.

OFÍCIO

O ofício que o governador di-
rigiu ao sr. José Bonifácio de
Andrada, presidente da Câmara,
está assim redigido:"Senhor- Presidente. Tenho .a
honra de encaminhar a Vossa
Excelência, de acordo com o ar-
ligo 79 da Lei Federal n<? 3.752,
de 14 dc abril de 1960, combina-
do com o § 3<? do artigo 14 da
Lei n° 217, de 15 de janeiro de
1948, a Resolução dessa Assem-
bléia, oriunda do Projeto de lei
n<? 189-A, de 1959, que autoriza
a construção de Pavilhões Pen-
sionatos para os fins que men-
ciona, encaminhado ao meu su-
cessor com o ofício n° 31-M, de

(.Conclui na 10.» página)

AMANDO DA FONSECA
NÃO «SEGUIU
A LIDERANÇA
DO SEU PARTIDO
O deputado Amando da Fonse-

ca opòs-se, ontem, a toda a ban-
«•ada do PTB. utilizando um es-
tratagema. O PTB já havia de-
cidido que falaria em nome da
bancada u ài*. Ivolsnu Corbisier.
Mas, logo depois que se tornou
pública a adesão dosr. Amando
da Fonseca ao governo a banca-
da procurou-o e deu-lhe um"aperto".. Amando, então, pro-
meteu votar com a Oposição,
mas para isso queria que o PTB
o indicasse para falar em no-
me da bancada. Todos concor-
daram.

Amando falou em nome do
PTB t votou com o governo.

Em seu primeiro dia à frente do governo
do Estado da Guanabara, o governador Car-
los Lacerda chegou ao Palácio Guanabara
cerca das 6 horas, percorrendo a pé o Ira-
jcto entre sua residência e a sede do govèr-
no estadual. Após tomar diversas providén-
cias de ordem burocrática e visitar as vá-
rias dependências do Palácio, o governador
recebeu alguns secretários, o chefe do DESP
e o presidente da Sursan, com os quais con-
ferenciou. Inteírou-se ainda dos carros oíi-
ciais à disposição do gabinete.

Nomeações no .DESP

A seguir, o governador assinou decretos
fazendo as seguintes nomeações no Depar-
tamento Estadual de Segurança Pública; co-
ronel Antônio Luiz de Barros Nunes, para
comandante da Polícia Militar; coronel An-
tônio Ferreira Marques, para diretor do Ser-
viço de Trânsito; tenente-coronel Gervásio
Deschamps Pinto, para comandante da Po-
lícia de Vigilância; coronel Lauro Alves Pin-
to, para a Delegacia de Ordem Política é
Social; e Zildo J. Jorge, para Corregedor do
DESP.

Marinha, e Aeronáutica

Às 10 horas, o. almirante Jorge Leite,;
chefe do Estado-Maíor da Marinha, acom-
panhado de comandantes de navios e dire-
tores de estabelecimentos navais, era rece-
bido pelo governador Carlos Lacerda, que,
após a apresentação, cumprimentou um por
um dos presentes. Ao se retirarem, entra-
vám no salão nobre do Palácio diversos ofi-
ciais da Aeronáutica, tendo à frente o bri-
gadeiro Guedes Muniz, que apresentou ao
chefe do Executivo estadual os oficiais da
FAB.

Exército

Minutos após, entrava o general Nestor
Souto de Oliveira, comandante do T Exér-
cito, que se fêz acompanhar dos generais
Joaquim Justino Alves, Paulo Torres, Vai-
demar Pio dos Santos e Aurélio Lira Tava-
res. Depois dos cumprimentos, o comandan-
te do I Exército assegurou, cm breves pala-
vras, ao sr. Carlos Lacerda um cüma de or-
dem e tranqüilidade, a fim de que possa
cumprir o mandato que o povo lhe confe-

riu. Prometeu entáo o governador retribuir
o mais breve possível a visita.

Assessores Militares

Na oportunidade em que recebeu os re-
presentantes das Forças Armadas sediadas no
Estado, o sr. Carlos Lacerda frisou que te-
ria cm seu gabinete um componente dc ca-
da unidade militar. Acrescentou que, as-
sim, haveria interligação do Estado com os
órgão militares. Logo a seguir, escolhia os
assessores militares, a saber: tenente-coro-
nci Heitor Linhares, do Exército; capitão-
de-fragata Júlio 

'Bierremback, 
da Marinha;

e tenente-coronel-aviador Moacir Del Tedes-
có, da Aeronáutica.

Falta dc trigo

Tendo em vista a noticia que vem cir-
culando da deficiência de trigo na cidade
para o próximo més, dado o reduzido estoque
existente, o governador Carlos Lacerda es-
teve ontem à tarde reunido com os direto-
res do Sindicato Atacadista - do trigo exami-
nando a questão. Verificando-se, no decor-
rer dos. debates, que o problema interessa
também ao Ministério das Relações Exterio-
res, COFAP e Serviço de Expansão do Trigo,
a reunião foi inlerrompida, marcando-se
outra paia amanhã com os representantes
daqueles órgãos.

Inquérito do Feijão

• Os auxiliares do governador já tomaram
as primeiras providências no sentido de
avocar para o gabinete do sr. Carlos Lacer-
da o inquérito rio feijão podre importado
pela COFAP.

Donattüos

Está marcada para amanhã, às 16 horas,
no Palácio Guanabara, a cerimônia de en-
trega dos donativos angariados pelo Orfeão
Orsina da Fonseca para a construção de
mais uma escola pública primária.

Novos Auxiliares
/

Ontem à noite, o chefe do Executivo es-
tadual assinou decretos nomeando mais dois
oficiais de seu gabinete. São eles o coman-
dante Wilson Machado e o sr. Victorino Bar-
tlet James.

S£

as diretrizes que marcarão as po-
sições de seu partido na elabora-
ção da Constituição c avançou tli-
versas teses sóbre a organização
do Estado c a competência da As-
sembléia. Disse;

— Esgolou-sc com a posse ú,:
Assembléia Constituinte a compe-
tència federal cm tudo que disser
respeito à organização, ao íun-
cionanicnto dos podêres e da ad-
ministração do Estado.

— A competência da Consti-
tuinte não tem limites* senão aquè-
les estabelecidos pela Constituição
¦Federal.

— Só aos constituintes com-
pete organizar os podêres do Es-
tado e fixar a competência e os
limites da competência desses po-
deres.

— Não cabe ao legislador or-
dinário federal, depois* de instala-
da a Assembléia Estadual, inva-
dir ou limitar essa assembléia.

Esses quatro itens se referem
particularmente à Lei San Tiago
Dantas, aprovada pelo Congresso
Federal, que passa as atribuições
legislativas ordinárias da Guana-
bara à ex-Câmara dos Yereado-
res'enquanto durar a elaboração
da constituição.

Disse ainda o sr. Themístocles
Cavalcanti que a constituição da
Guanabara deverá tomar cm con-
sideração a análise da conjuntura
social c econômica do Estado. Ia-
tòrcs predominantes na formula-
ção da estrutura politica e júri-
dica. Que não deve deixar-se ar-
rastar por erros praticados na ela-
boração da Constituição Federal.

CONSTITUINTE VOTA
PRIMEIRO SEU
REGIMENTO INTERNO

O Ato Institucional não se-
rá votado, hoje, pela Assem-
bléia Constituinte. Isso é o
que pensa a maioria dos lide-
res das bancadas. O próprio
presidente da Assembléia
Constituinte disse, ontem, ao
Correio da Manhã que em
primeiro lugar a Assembléia
terá de possuir o seu Regi-
mento Interno, que demanda
pelo menos uma semana de
debates.

A Assembléia Constituinte
terá reunião, hoje, às 14 ho-
ras, no Palácio Tiradentes.

72 HORAS

O deputado Amaral Neto
falando, ontem, ao Correio
da Manhã, disse que pretende
votar o Regimento Interno da
Assembléia no máximo den-
tro de 72 horas. O PTB ofe-
receu ontem, um substituti-
vo ao regimento da UDN. A
Mesa da Constituinte reunida
ontem mesmo decidiu que
não haverá sessões secretas
dos seus membros. Todos os
jornalistas-c deputados delas
poderão tomar parte como
assistentes.

Qüe*b Puder Legislativo deve as-
sociar-se na responsabilidade dos
acertos é erros do Executivo, que
a estrutura da justiça da Guana-
baia deve ser reformadas bem co-
mo o aparclliámento policial.

O DISCURSO

Ao início de sou discurso, dis-
se o deputado Themístocles Ca-
valcanti que "a tarefa para a
qual fomos eleitos e a que nos
propomos realizar, qual a de ini-
cialmente votar uma Constitui-
cão política para a comunidade
que vive nesse Estado, não de-
ve ser mera formalidade porque
èsse diploma não deve ter a vida
efêmera e passageira ria maioria
das normas votadas pelas Assem-

(Conclui na 4* pás)

FLAGRANTES
DA ELEIÇÃO DA MESA
DA CONSTITUINTE

O sr. Amando da Fonseca,
deputado constituinte pelo
Partido Trabalhista Brasi-
loiro, declarou, ontem, ao
Correto dn Manhã, quinze
minutos antes do inicio da
sessão de instalação da As-
sembléia Constituinte, "que
votaria na chapa completa
apresentada peln governo,
por ser a mais honesta e a
mais decente. Continuaria a
ser oposição ao goyèrriò do
sr. Carlos Lacerda, mas não
via outra salda".

OBRAS

O deputado Míécimo ria
Silva também declarou ao
Correio da Manhã, minutos
antes do inicio da sessão,
que o governador Carlos La-
corda havia ratificado a car-
Ia rio sr. Amaral Noto, na
qual o referido parlamentar
se comprometia a continuar
lôdas as obras programadas,
inclusive a construção da
Escoln Sara Kubitschek. Por
isso mesmo votaria com o
governo.

CRENÇA

tado
vota

O deputado Átila Nunes
disse que votaria com o go-
vêrno porque havia manli-
rio uma conversa com o atual
chefe do Polícia o qXie êste
se t-ompromotcu em respeitar

(Conclui n» S* págltu)

No Mundo Político
Denys e a Frente Democrática
Fórmula salvadora
PSD e a Mesa da Câmara

Continua repercutindo favoravelmente, nos meloi politico», ê
noticia» de que o mlnlitro da Guerra, marechal Odllio D*ny», estaria
interessado na formação de uma Frente Parlamentar Democrática,
"para se opor à demagogia das etquerdat".

O interéise do titular da Guerra' reside, ao que se Informa, em
encontrar uma fórmula de entendimento das forças centrlstas, qut»
possa não so assegurar ao pai» uma atmosfera de cordialidade,
mas também estabelecer um pouco de contato eom o dispositivo da
segurança que o marechal »oube erigir através do desarmamento
dos espíritos.

O ministro Odillo Denys tem procurado disseminar suas ldelas
nos contatos que mantém com políticos de sua confiança. Já es-
teve uma vei tratando do assunto com o deputado Abelardo Jure-
ma que — comenta-se — tem tido êxito nas suas gestões. Hole o
lider da maioria voltará a encontrar-se com o ministro. O acon-
tecimento pode ser o Indicio de que as coisas estão andando bem.

FÓRMULA SALVADORA

Anuncia-se cxtra-oficiál-
mente, que foi afinal encon-
Irada uma fórmula que está
sendo recebida, nos meios
militares, como "capaj; de
solucionar a crise" resul-
tante da disputa em torno da
aviação embarcada do porta-
aviões "Minas Gerais",

A fórmula, porém, está
sendo mantida em "segredo
militar". Não obstante, che-
gou a transpirar que o presi-
dente eleito. já tomara co-
nhecimento da mesma. Tanto
que o sr. Pedroso D'Horta,
elemento do staff político do
sr. Jânio Quadros, começou a
fazer articulações para con-
solidar o êxito da medida.

Pela segunda vez. esta se-
mana. o ministro da Mari-
nha. almirante Matoso Maia,
esteve ontem em conferência
com o seu colega de pasta da
Justiça, sôbre o grave as-
sunto.

PSD E A MESA
DA CAMARA

A propósito de noticias procedente
de Brasília, íôbrc articulações cm
prol da formação da futura romposi-
çáo da Mesa da CAmara, colhemos
cm alta fonte qtie o assunto carece
de fundamento. Em primeiro liiflar.
ndo deseja a maioria agitar uma
qucítão que pode per/ei/amente
atjuordnr momento mnis propicio: em
secundo luaar, porque ndo i desejo

da mesma ninioria nbrir "/rewfej dt
duseruões internos" que posfam.
umeaçdr a imidiirtc daa correntes ma-
joritária.

Por outro lado, o "alio comando"
pessedistn r.rpediií iiistiuções à- hnit-
rada, para "deixar passar a onda".
Ademais, nào deseja o PSD hoítiti.rnr
o «r. Ranieri MazrilU qup. na opi-
ntdo dos dirigentes pessedis/ns, vem

(Conclui nu 7» pi(.)

CONVOCAÇÃO
DE SUPLENTES
DOS VEREADORES
ELEITOS PARA
A CONSTITUINTE
Com a posso ontem de oüo

deputados constituintes saídos da
Câmara dos Vereadores, q pre-
sidente do antigo Legislativo to-
mou providências no dia de on-
tem para a convocação dos se-
guintes suplentes: Wilson Leite
Passos e Nertan Macedo (UDN),
Manoel Blasquez e índio do Bra-
sil (PSP), Orlando Pacheco
(PSB), Dionizio Alves Pereira
(PRT), Guilherme Malaquias
(PTB) e Mário Piragibc (PR).

Além desses, devora voltar à
Câmara o vereador Erasmo Mar-
tins Pedro (PSD), que acaba d-»
deixar o cargo dc Secretário de
Interior e Segurança.
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FLAGRANTES A verdadeira história do general Delia Rovere (lll)

de J. /. & J. m%tt+^*m*>*Vii*S*S*

TUTU CONGOLÊS . * I TRINCA PARA PIXÓXÔ
A ii.uação no Congo con-

linua mais preta que bainhei
em noite sem lua. O grande
medo do pessoal da ONU c

que o coronel Mobulu ifisH-,
tua o "tutu dc lumumba"
como prato do dio.

ENXUTINHA DA BOIPEBA
De uma seção rie anúncios

classificados: 
"Moto Mo-

nark ISO, enxutinha, pies-
taçòcs a combinar- Rua Boi-
peba 113".

mm

NATAL MARCIANO |
Anuncia o Oblervatórlo Na-

cional que n planeta Marte cs-
liua mais próximo tia Terra no
rlia 25. colocando rm risco o
no.sn Nalal. linaRincm s» *c os
marcianos resolvem encher o
naco tle Papai Noel...

BATE-PAPO NO AEROPORTO
Notlcla-ie .ue ao chetãr a

Moscou, o ir. Joio Goulart lol
recebido por Nlklal Organov,
vkf-pruldrnl. do presldltim d.t
1'RSS. Se.nndii a Asencia Tass,
••Ortanov e (lottlart trocaram
alguma* palavras nó aeroporto",
O sr. .loSo Cotilart deve ler cm-
prrsado na ronvcrslnlia lodo <>
sen ntltgnlflco vocabulário russo:
"Ochlcliornla, Slrogtinoff, Vod-
ka, enviar. Stalingrnil., vodka,
Moldou, itrogonofí, Krttclirv,
Itasputlii, caviar, Anastácia, Le-
nine. vodka, l-a.ternak, Pravda,
itroionoff", No final, deu um
"Tchatt, Ortanov" e ludo llroti
na paz do Supremo Soviel.

CARAJÁ NO DIVAN 
'

Os carajás continuam na or-
dem do dia. Depois da greve, da
paridade cm nananal, soulicmos
açora nuc o caclcjitc Urulati esta
no Rio, consultando um pslca-
uallsta.

¦S.i.._í_.

_.___. w __¦?•;

___á_á________^__F _____ ___$ _____

Walter Pinto, a fim dc mostrar

com quantos \li|itc-xli|iirs se faz
um plxóxó reforçou a sua linha

dc frente do Teatro Itccrrlo,

contratando um irln dr se tirar

o chapéu: Sandra Sandrr, Teresa

Costclo r Ana .Maria Sociro. SAn
três bcle/.ocas que certamente
acrescentarão um rebolado novo

r dllrrrnle á sua revista. No.

folo, vemos Ana Maria Sorlro,

cárlnh. nova tine inciccc a alen-

«,,'to de vocês.

GUARDA-CHUVA
SACRILEGO

Um vclltn faixa dos Jota», re-
erm-chegado do Rio Grande tln
Sul, telefonou A nossa trinca, a
fim tle contar que viajara de
nviAo na companhia tle um rc-
neral. qriíárpeUdliilmo no «eu
vrtdc-oiiv.t, o qual empunhava
com o raro garho c elegância um
britânico guarda-chuva. Gènc»
ral dc guarda-chuva; convehhá»
mos, só potlc ser um kami.ozc
desgostoso com a paridade,

THE WRIGHT MAN... 
'

Com inulti* paciência, Chico
Wright vai tomando pé no res-
tante do Jockey, no piado, me-
lhorando o serviço e a comidi-
nha. O velho Chico tem cla.se
c amor A arte. Se lhe derem
mão forte «Mr não tardará a pôr
o restaurante nos eixos, provim-
cio ser ¦lhe Wright man íor lltc
riglil placc".

! TIRADA ORATÓRIA
Discutia-.e eloqUíncia c ora-

tória. Caso puxa caso, o ex-
deputado José Pontos Vieira pc-
diu licença paia lambem contar
o seu o. relatou a façanha de Um
seu colega da Faculdade dc. Dl-
i-eilo do Recife, o Batislinha.
Pau d'ágúa crônico c estudante
ldcm, o Batislinha Incorporou-se
a uma caravana universitária que
viajava para Manaus, sujeitan-
tln-sc a imposição tle jamais
abrir o boca cm público, Em
Natal, Fortaleza, São Lula c Be-
lélh, o Balistinha respeitou o
trato firmado com a turma. Na
capital amazonense; porem, a ca-
cínica deu-Ilie cócegas na liiigtM
e o rapaz Inesperadamente ape-
lou para o "pfcço a palavra", du-
rante uma homenagem prestada
aos acadêmicos pernambucanos,
no Ginásio Dom Bosco, dc Ma-
naus. E foi logo dizendo:

"— A principal razão do meu
discurso são duas: primeiro,
agradecer o tratamento que nus
foi dispensado; segundo, retri-
buir esla homenagem; c terceiro,
aizer que o Amazonas mora no
etnação pernambucanoI"

A justiça não esqueceu

Os falsos heróis de
"o dobro ou nada
na TV americana

st

nESDE há tempos, na Améri-
ca não se falava dos ídolos

dos programas cie pergunta tia
TV os quais, entre os nnos de
1955 c 1958, à custa cie falsa
erudição, ganharam enormes
somas cm dinheiro, desperlan-
do a admiração de milhões de
iele-espectadores.

No outono do ano passado,
teve lugar um inquérito cia-
moroso, através do qual se
apurou que quase Iodos os ven-
fedores recebiam ns respostas
antecipadamente, O inquérito
transformou em indignação a
admiração popular c os Ídolos
caíram na poeira e foram es-
quecidos. Quem não os esque-
ceui porém, foi o procurador
distrital de Nova York; c.onse-
tiiientebcntc, om princípios cie
outubro, foi emitida uma or-
dem de prisão contra vinte e
v.m vencedores dos programas"Vinte e um" e "Tic Tac Dou-
("h", incluindo Charles Van
Doren, que ganhara 129 mil
dólares, c Elfrida von Nar-
oroff, vencedora de duzentos _
vinte mil dólares, todos deti-
dos em 17 dc outubro, a fim de
responderem a processo por
íalso testemunho.

Êsse ardil dc grandes propor-
ções — que logruti durante
ires anos milhões de america-
nos, fazeiido-lhes crer que vi-
am, através das câmaras da
TV, verdadeiros fenômenos —.
ioi descoberto em 1958, quan-
do Herbert. Stempcl declarou
ter recebido ordem de perder.
Conquistara já o prêmio de
cinqüenta e cinco mil dólares,
recebendo antecipadamente as
respostas que deveria dar às
perguntas a lhe serem feitas
na TV.

Instaurou-se enlão um inçjué-
rito, no qual destilaram dúzias
de vencedores, muitos cios
quais, sob juramento, acaba-
ram. confessando não só quenos programas de perguntas
a vitória era conquistada porlogros e trapaças, como tam-
bém forneceram pormenores
pitorescos sobre a técnica usa-
cia pelos produtores a fim de
ensinarem aos concorrentes co-
mo deviam proceder, sumido e
contorcendo-se de emoção e
adotando mímicas fisionômicas
para todas as ocasiões.

O raso mais clamoro.o foi o
de Charles Van Doren; ès'.e,
que se tornara uma espécie de
herói nacional, negou em prin-cipio haver recebido as respos-
t;is do programa que o torna-
ra célebre; depois, como a
acusação se tornava cada
vez mais premente, contes-
sou a verdade, perante o pro-curador distrital, e depois à
subcomissão do Congresso. O
país inteiro corou dc vergonha
e -de cólera, pelo escândalo.
Não havia, porem, lei alguma
que permitisse agir contra os
culpados: logrando o públicoatravés da TV, os vencedores
r.âo haviam incorrido em cri-
me algum, portanío-se apenas
como se fossem, comediantes.

Após o inquérito do Congres-
sei, todavia, o procurador dis--
trifal oc Nova York considerou
que, sobo ponto rie vista legal,
a situação dos campeões mu-
clara. Se bem que. logrando o
público, não houvessem violado

lei alguma, alguns délcs, cha-
macios cm jui.o, haviam ne-
gado, sob juramento, ler recc-
bido ajuda para as respostas;
mais tarde, perante a subco-
missão do Congresso igualmcn-
le sob juramento, afirmaram
exatamente o contrário. Acaso
não comete crime a tcslcmu-
nha que, prestando juramento,
laz declarações contrárias umas
às outras'.'

Km princípios de outubro, os
autos do processo.foram reme-
tidos aos magistrados; das tri-
formações contidas nesses autos
depreendia-se que vinte cam-
peões dos programas dc per-
guntas eram acusados de falso
testemunho. O magistrado deu
ordem ao procurador para emi-
tir as ordens dc prisão, o que
foi logo efetuado.

Os quinze detidos foram
conduzidos ao tribunal, peràü-
lc o juiz que deveria ler os
termos da acusação. Na sessão
judiciária mantiveram-se em
silêncio, sentados nas duas pri-
meiras filas dc assentos.

Em conjunto, haviam ganho
mais dc meio milhão dc clóln-
res; o juiz fêz a chamada por
ordem alfabética, deixando de
parte a ordem hierárquica das
quantias ganhas.

Charles Van Doren foi a
personagem mais patética. O
escândalo causou-lhe a perda
do emprego dc professor da
Universidade de Columbia, bem
como o de comentarista de te-
k visão, da NBC, com o salário
de cinqüenta mil dólares
anuais.

Charles Vnn Doren ocupava
um lugar na primeira fila,
junto ao seu advogado.

Elfrida von Nardroff. a ven-
cedora máxima, do programa

«•-rela,

A "Confédêratión Cvncrale du TravaU'" deu-lhe, cm Paris, novos documentos falsos v muilo dinheiro,
a fim de que pudesse deixar a França, transferindo-se para a Bélgica.

Andando dia e noite
centenas de quilômetros

DOLORES 
BKRTONI estava cm Bolllnzona, Suiçn, com o futuro general Delia Rovere,

quando éste lhe fez. as primeiras confidencias.
Conta a viúva:
— Disse-mo «*uc era filho do general Ubaldo Bcrtoni, morto cm Nápoles durante a

guerra. Sua mãe, Tcrcsita, tivera além dele mais quatro filhos: Guido, lambem general,
c que morreu cm Roma cm 1957; Maria, casada com o advogado d'Onofrio, professor
universitário cm Nápoles; Ubaldo, engenheiro, e Adriana, ainda solteira, também resi-
dente cm Nápoles. Meu marido, nascido cm Alexandria, a 9 dc abril dc 1894, contou-mc
que estudara cin Turim, diplomando-sc cm letras c filosofia.
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ESSE 
TÍTULO acudiü-mc à lembrança, no dia seguinte,

quando chegamos a Bcllinzona. Éramos esperados. Um
rapaz moreno, magro c nervoso, aguardavh-no_ numa
cervejaria. Curvou-sc respeitosamente diante de Gianni,
dizendo: "Bom dia, professor". A partir dai, por muitos
meses, eu ouviria dezenas de pessoas tratá-lo por esse

titulo. '

"Vinte e um", estava
íigida c càrrancuda',

Ela lambem, como Van Do-
ren, transformara-se em heroí-
na popular, durante os seus
vinte e um comparecimento..
aos estúdios da TV, no decorrer
cios quais derrotou os mais te-
miveis competidores, alcançan-
cio duzentos c vinte mil dóla-
res de prêmio. A advogada
Vivicnnc Ncaring, de trinta c
quatro anos, parecia derreada,
cum aspecto bem diferente do '

que apresentava na noite cm
que derrotou Van Doren, o
qual caiu, errando o nome do
rei da Bélgica. Junto dela esla-
va Hank Bloomgardcn, que a
derrotou, iniciando, após a vi-
tória, uma corrida que se in-
lerrompeu no limite dos cem
mil dólares.

Durante a sessão judiciária,
porém, dir-se-ia que todos se
haviam tornado mudos. Qual-
quer deles, se tinha alguma
coisa a dizer, o fazia por in.
lèrrriédio do advogado.

À pergunta do juiz: "Cul-
pado ou inocente'.'", o único a
responder foi um tal Harclik,
que vencera quinhentos dóla-
res, c que se declarou inoecn-
¦te.

Çr demais, perdendo a pre-
sença de espirito doutros tem-
pos, quando uma resposta valia
dezenas de milhares de dóla-
res, solicitaram no juiz, por
intermédio do advogado, o
adiamento por algumas sema-
nas.

Todos foram deixados em ii-
berdade provisória: tornarão a
se aprosenlar a fim de dar a
resposta mais séria de toda a
sua vida.

Copyright GENTE — Exclu-
sivo para o Correio da Manhã.
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"¦7UrtICH c Basiléia foram as
¦f" etapas sucessivas da nossa

estranha viagem; cm cada cida-
ae. Gianni procurava os rc.tau-
rantes italianos, onde o acolhiam
cordialmente."file o os amigos falavam de
polirei c eu confesso que não
prestava muita atenção a essas
conversas. Julgava estar diante
dc exilados antifascistas, como
meu marido, e parecia-me natu-
ral que êlcs nos ajudassem; pa-
ra todos eu era a filha do pro-
fessor."Certa noite, em Basiléia, ru-
mamos para a estação, earregan-
do a mala. Qual seria a próxima
etapa? Gianni explicou-me que
teríamos de cruzar mais uma vez
a fronteira: a França esperava-
nos."Alta noite, embarcamos no
trem". Chegando à fronteira,
ouvi. com o coração aos pulos,
os passos dos guardas que i'c-
vistavam os passaportes, as vo-
zes que se aproximavam. Ocupa-
vamos um compartimento cie
primeira classe, pois Gianni era
rie parecer que a Policia trata-
va com mais cortesia as pessoas
de1 posição. Embora tão ansioso
quanto eu. meu marido, contrô-
lando-se melhor, fingia dormir.
Esperou que o guarda lhe pe-
disse por duas vezes os do-
cumentos, abriu vagarosamente
ns olhos, espreguiçou-sc c revis-
lon os bolsos, olhando o policial
com a fria irritação dum gen-
tleman molestado no sono por
um lacaio — c tudo por uma ni-
nharia, — c afinal entregou o
passaporte. Depois dc rápido
exame, o guarda devolveu-o com
uma inclinação e deu-nos amii-
veimente boa noite-"Descemos na primeira esta-
ção, Saint Louis, porque já nào
tínhamos dinheiro. Amanhecia c
o frio martirizava-mc, penetrau-
do pelas roupas leves de meni-
na que eu passara a usar desde
que deixáramos Turim. A passa-
gem da fronteira deixara Gianni
dc bom humor.

— "Preciso chegar a Nancy.
custe o que custar — disse-me
cie. ao sairmos da gare. — Eli-
tretanto. minha pequena, tere-
mos dc andar a pc, porque não
lenho mais dinheiro c preciso
esconder-me da Polícia."Os dias seguintes foram mais
cruéis do que era de prever:
andamos dia e noite, nercorren-
do centenas dc quilômetros, im-
pelidos pela estranha pressa que
tornava Gianni tão nervoso. Ma-
távamos a fome nas casas dos
camponeses, comendo não c
queijo. Dormíamos algumas ho-
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ras, durante à noite, nuns valos
marginais das estradas, onde os
campònios alsacianos costumam
guardar as batatas. Eu me sen-
tia cada vez mais cansada e fra-
ca. Assim, chegámos a Strassburg.
Ali, como já acontecera na Sui-
ça, desfrutamos da hospitalidade
dc um restaurante italiano. Gian-
ni era conhecido c fomos aco-
lhidos calorosamente."Houve depois dias maravi-
lhosos. Gianni cercava-me de
atenções, dc ternura. A oferta
da minha mocidade a êle — po-
bre. fugitivo, fora da lei — eis
o que o comovia profundamente-
Entretanto, retomáramos a nos-
sa penosa peregrinação a pé.
Alarmados à vista de qualquer
automóvel, atravessamos a cam-
pina alsaciana. Por sorle, encon-
t ramos hospitalidade, por uma
quinzena, numa povoação cha-
íiiada Mezcros-'a-v;e, onde nos
acolheu a família Agostini. Dias
serenos, inesquecíveis!"Afinal certo dia, ao amanhe-
cer, despedimo-nos dos Agostini
e tomamos o caminho de Nancy.
Desta vez, Gianni queria adotar
um sistema que, -embora não
isento dc riscos, seria menos fa-
liganlc para mim: num ponto
de parada, subimos num cami-
nhão, o que nos permitiu per-
correr assim mais de cem qui-
lòmetros. Depois de outro bre-
ve trajeto a pc, encontramos
outro amável motorista de ca-
minhão. O último trajeto fize-
mo-lo a pé; já, porém, agora a
meta estava próxima e a espe-
rança enchia-nos o coração."Finalmente chegamos a Nar-
cy. Gianni acompanhou-me a um
endereço certo, que era mais
uma vez um restaurante italiano.
Logo que éle mostrou ao pro-
prietário uma carta, vimo-los.
como cm Strassburg, cercados
por italianos que se dirigiam ao"professor", isto c, a Gianni, com
amistoso respeito, Foi então que. •
pela primeira vez, deixei de ser
a filha do senhor Notari. c Gian-
ni apresentou-me como sua cs-
posa. Terminado o jantar, os
amigos dc meu .marido rasga-
ram-lho o passaporte falso,
substituindo-o por uma certidão
falsa de casamento, ciíi nome
de Charles e Janino Robilant.
Deram-nos também dinheiro c
uma carta. À meia-noite, embar-
eamos num carro de terceira
classe, rumo a Paris. Ali fomos
dar num grande edifício da Rue
dc la Douanc, onde ficava a se-
dc da "Confedcration Géncrale
du Travail"."Passei nesse local cerca de
vinte dias, comendo à mesa ge-

ral e dormindo freqüentemente
nos escritórios. Havia ali gente
de todas as nacionalidades, to-
dos refugiados políticos, que a
CGT acolhia para livrá-los da
Polícia. Foi a CGT que nos deu
documentos falsos, isto c. duas
cadernetas dc trabalho em nó-
me de Janhic c Charles Robi-
lant. Com essa carteira de iden-
tidade, munida de fotografia e
com a certidão de casamento,
arriscava-me a andar em Paris.
Certa manhã, Gianni deu-me di-
nheiro para que eu renovasse o
meu guarda-roupa, e eu, feliz
como uma criança, corri a um
grande "magazin" dos Champs
Elysécs.

"Meu marido passava muito
tempo com seus misteriosos
amigos e freqüentemente eu não
o via nem mesmo à noite. É que
êle ficava todo o tempo discutiu-
do com um grupo dc refugiados
italianos, numa sala enfumaça-
da onde era grande o clamor de
vozes. Certa noite, assisti a .uma
dessas reuniões, e ouvi mencio-
nar várias vezes o nome de Za-
niboni, autor de um atentado
contra Mussolini c que, naquela
época, cumpria a sua sentença
num cárcere da Itália. Ali Iam-
bém conheci uma senhora que
me apresentaram como sendo
amiga de Zaniboni.

"Em princípios de maio, a
nossa estada parisiense chegou
ao têrmo-.A próxima etapa foi
Bordéus, onde Gianni entregou
a alguém um pacotinho miste-
rioso. Dali seguimos para Nan-
tes c Lillc. Nesta cidade, cerla
noite, no hotel, Gianni chamou-
mo e. depois de trancar a porta,
esvaziou a mala. Fazendo correr
e-uatelosamcnte os dedos pelo
fundo da mala, deixou à mos-
ira" um vío secreto onde escon-
dera manifestos dc propaganda
antifascista, redigidos parte em
italiano, parte cm francês.

"liste material deve chegar
à Antuérpia — explicou-me ele.
— Dentro de poucos dias, parti-
remos para a Bélgica.

"Mas os passaportes? —
perguntei, aturdida.

"Deixa isso comigo — tor-
nou-me ele. — Vai divertir-te."E Gianni sorria satisfeito, co-
mo um grande ator em véspe-
ras de se exibir na sua noite dc
gala."Com sua habilidade, meu
marido conseguira conhecer o
cônsul italiano de Paris e, dois
dias depois, seguimos no carro
do cônsul para a Bélgica. Tra-
tando-se do uma breve excur-
são, não levávamos bagagem,
que fora expedida por via fér-
rea até Ostende. Eu. porém,
guardava na minha bolsa os do-

. cumentos antifascistas que dc-
veria entregar aos "amigos" da
Bélgica.

"Ao chegarmos à fronteira,
senti ainda uma vez pulsar o co-

ração, à vista do guarda que se

Dentro de um século humanidade
será côr de café com leite

Aos bons tempos cia "comédia": Elfrida Von Nardroff
recebe o cheque dc 220 mil dólares.

E' POSSÍVEL MUDAR A
CÔR DA RAÇA

["•.ENTRO dum século, . haverá
uma media na còr geral dos

homens. Serão todos café com - lei-
te, entre o branco e o castanho
claro. Isto ioi previsto por bió-
logos ingleses, baseados em deter-
minados fatores agora divulgados
nas raças que têivi maior impor-

• tímeia em tais efeitos: mongóis,
mestiços, mulatos e negros. Cor-

¦ ta-se aqui rom o desejo secreto
de muitos negros dc se tornarem
branco, c falou-se, nestes, dias,
que devido a recentes trabalhos
de investigação, éste sonho se
torna uma realidade.

Fala-se agora na possibilidade
de. por meio de injeções, fa.cr-se
com que um negro fique branco,
Todavia, os dermatólogos previ-
nem c os africanos avisam que
ledos os que tal deixarem far.er
serão considerados traidores cm
toda a África,

QUE LINDA CRIANÇA!
As elegantes italianas, espn-

nholas e portuguesas e sul-amc.
licanas não se importam de dou-
var a sua bonita pele c aí trans-
parece a seleção duma linhagem
secular.

Na -índia c na África, os pais
avaliam a beleza dos filhos pela
côr da pele e nâo é raro ouvir
cilzer a uma Jovem mãe da Ásia
do sudeste:

"Nasceu um lindo bebê claro!"
Pois é tradicionalmente conhe.

cido que os deuses e príncipes de
sangue eram brancos.

A discriminação das raças que
surgiu no tempo da colonização e
ainda hoje se mostra em muitas
partes do mundo, em África e nos
Estados Unidos, contribuiu para
o desejo de se ter a pele branca,
quando se c de côr. Se folheai-
mos as revistas americanas e aíri-
voas, escritas por negros e psra
-egros, notamos anúncios que pro-

metem branquear a pele cem ta-
te -liquido, aquela f.icçaó ou
aquclouti-o creme, ou : tornar' a
maia famosa carapinha num ca-
belo completamente liso.

VERIGOSAS EXPEIÚ-NCIAS
Seria para estranhar que tar.

dássefh a aparecer inteligentes
oportunistas e lambem médicos
africanos, negros, que se tornas-
sem eficientes biólogos, médicos c
químicos e se dedicassem ao pio-
blema de tornar a pele mais cia-
ra. Todavia, para se entrar nes-
t. questão a fundo, 6 preciso eo-
nliecer o seguinte:

Devido ao estabelecimento ds
certos pismentos ms células da
camada superior da pele, esta ad-
quive determinado tom que evi-
cientemente se espalha por todo
o corpo.

A pele lém nas sua? células
a chamado melanina, pigmentos
encarnados e até negros, proteto-
res da pele e do cabelo. Os raios
do sol têm influência direta na
formação dos pigmentos, como se
rota nas pessoas queimadas por
irradiações solarei. Os pigmentos
da pele condicionam a cór da ra-
ça. Há outro pigmento cutâneo
que se acha nas células dc ligação
e é amarelo ou azul, mas desapa-
rece depois.

Baseados nisto, médicos c qui-
micos esclareceram que se pode
tentar de quatro maneiras uma
mudoriça na côr da rc,<" dos ne.
gros c consegui-la.

Esclareceram, > .nttanto, que
as medidas radicais são susceti-
veis de fazer perigar o estado de
saúde. Os quatro modos são:

Coloração por meio dc coran-
tes, da pele, conforme o reco-
mendado em certas revistas da
especialidade, americanas e afri-
canas, embora nSo se trate duma
côr opaca.

O segundo caminho pode ser
empreendido com injeções que
obriguem a uma transformação
de côr, alterando a melanina. Po-

dia-se'Chegar ao estado apare.-
te dos -doentes de vililigo, uma
afecção de pele devida ao desa-
parecimento dos pigmentos,. na
qual surgem manchas brancas.

A deseoloração baseada na ai-
teração da melanina foi tentada
várias vezes e levou a um resul-
tados catastrófico em que, devi-
do ao afastamento dos pigmentos,
o corpo ficava desprotegido con-
tra as radiações, muito semelhan-
te no que sucede com os albinos
cuja falta de melanina nas céluas
se deve a circunstâncias heredi.
lárias.

Como se sabe, os albinos são
fracos em resistir aos efeitos da
luz c também às íníecçCcs.

DESVIOS PELOS PATOS PEQUIM

Naturalmente, médicos e bió-
logos trabalham no modo de ser
tclta uma mudança de côr de pe-
le, que teria de ser obtida lenta-
mente, mancha por mancha.

O terceiro caminho praticável
só para a ciência, apenas é co-
nhecidò há poucos meses e resul-
tou das experiências do biólogo
francês prof. Jacques Benoit e
também do biólogo Pierre LerOy.
Eles não experimentaram em ho-
mens, mas em animais e patos de
Pequim. Pegaram cm duas raças
destes palmipedes — um paio de
Pequim c um pato vulgar de cór
clara e das células do 1.° extrai-
ram o líquido do qual injetaram
certas substâncias nós embriões
da mesma idade dos patos vulga.
res. Resultou que dos ovos postos
pelas patas brancas nasceram pa-
tinhos com as características dos
patos de Pequim. Porém, o sensa-
cional foi quando estas raças cs-
tranhas se reproduziram. Por
outras palavras: pela la. vez foi
possível mudar as espécies.

As conclusões que biólogos e
cientistas tiraram destes resul-
tado» mostram que por transfe.

(Continua na .. pigio»)

Maria Bertoni, a filha do "General Delia Rovcre"

aproximava. O cônsul apresen-
tou o passaporte diplomático e
meu marido ia mostrar o seu,
quando o policial, com um aceno
negativo, disse-lhe:

— "Corpo diplomático", pode
passar!

— "Mais uma vez. João Ber-
toni conseguira iludir a Policia".

(Continua)

Copyright GENTE — Exclusi-
vo para o Correio da Manhã.
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,' ft. Magalhães Jr,

A exemplo do qua acontacau eom "Machado
da Anil desconhecido" (obra qua noi dau a conht-
car, atravé» da uma doeumintaçlo IrrafuUval, um
Machado bam dllaranta do qua titivamoi acoiluma-
doi • var), R. Ma.alhiti Júnior l_ começou a aicra*
var outro trabalho no gcn.ro — daita vai tobra Ruy
Barbosa — qu* por certo vai cauiar mali itniaçlo
ainda do qua aquela. Como ie iabe, Ruy é tama in*
tocível em cariai rodai. Qualquer restrição qu* te
lhe fac» é como derrubar caia da marimbondo..

O colunlita pediu a R. Magalhiai Júnior que
adlantana para oi leitor., algum aipactoi da obra
em preparo. Rcipoita do escritor;

E' ainda multo cede.
Mai...

Por enquanto, nada, absolutamente nada.
O que fei aumentar a curiosidade de> colunlita e,

naturalmente, também a doi leitores.

I'UK falar cm It. Magalhies Júnior: o mais pro-
liloi o de nossos autores vivos araba de publicar, pela
Çultrlx, um "Dicionário de Provérbios e Curloslda*
dts", do qual destacamos o trecho: "ESTAR NA
PINDAÍBA — O mesmo que estar liso, eitar teio,
estar quebrado ou eitar pronto. Bnplisln Caetano
cllr que a palavra pindaíba vem do tupi c quer dizer
cínico, ou vara da amol, Instrumento que, aliás, os
Índios náo usam, porque suas pescaria» sc fazem
de outro modo, a flexa, llmbó, etc. Joio Ribeiro
quer que a significação seja outra, o dc estar prèio
num clpoal, tolhido, amarrado. Convém lembrar
que Pindaíba, como Acalaba e outros, foi transfor*
mado em nome de família, c houve no Rio dc Ja.
neiro Imperial um severo Chefe dc Polícia, o dr. Pin-
dalbn de Matos. E' provável que entào a expressão
tivesse tido (.rnndc dlvulgaçSo no sentido quo João
Ribeiro menciona. Estar eom Pindaíba, era, mais do
que nunca, estar preso, cm desgraça, na última lo-
na..."

O MEDO A LIBERDADE
MAIS um livro dc Erich Fromm traduzido para

n português: "O .Medo a Liberdade" ("Escape From
Fieedom "| que. Zahar Editores apresentam na cole-
ção "Biblioteca clc Ciências Sociais". O volume faz
parte — segundo declara o próprio autor — dc um"estudo amplo concernente à estrutura do caráter do
homem moderno e aos problemas da Interação de
fatores psicológicos c sociológicos", em que vem
trabalhando há bastante tempo. Ao escrever "O Me-
do á Liberdade" em 1941 (em plena Segunda Guerra
Mundial) Ericli Fromm observava que os eventos po-
llticos daquela época "e os riscos ncslcs Implícitos
para as conquistas máximas da cultura moderna — a
Individualidade e a originalidade da personalidade •—
fl*cram-me Interromper o estudo mais lato c con*
centrar-me em um aspecto dele que é decisivo para
a crise cultural e social de nossos dias; o significado
da liberdade para o homem moderno".

O livro dc Fromm foi traduzido por Octavlo Al*
ves Velho.

LIVROS PARA O NATAL
ORANDII llvroí d* literatura univ.ml eond.n-

ndoi *ip*cltlm»nt* par* oi leitor*! |uv*nlt |e*l»*
(io "Obrai cetrtir-. ', d* M*lhor*m*nteil: "Oi Ml*
l.rávtll", d* Vítor Hugo; "Conto d* Natal", d* Chtr*
1*1 Dlcklni; "Viagens d* Gulllv.r", d* Jo.ialhan
Swllt; "Alie* no R*lno do I.pélho", de L*wli Car-
mll; "Oi IrmlOI Corso", d* Alr-anriit Dumas; "Vil-

g«nt Maravllhous d* Marco Pólo", lll algumas dai
ultimas condinit.òll apresentadas na serie tdiçoes
Ilustradas.

i LITERATURA E TELEVISÃO
O CONVIDADO d* hoje d* programa d* Idn*

Savagel, "Estamos eni Ceia" (TV — Continental, ll
21,30) ttrá o rommclst* Moacyr Lopes, autor d*
"Marl* d* cacln porto", livro d* «itréla • um doi
ixltoi literários do *no pinado.

A propósito: Moacyr Lopn iá enlrtgou (0 *dl.
lor oi originais d* um novo romance, "Silflnlo", cuja
tçio decorra num luqare|o do lertlo nordestino •
conta a hlslíria d* sua popull.to dominada pito
mlitlclsmo.

AUTÓGRAFOS
TIVEMOS ontem na Livraria Sáo José n lança*

mento festivo do livro de poesias de Sylvlo de 011-
velra, "Amoranda". Prosseguem hoje as tardes de
lutógrafos iquc têm sido muitas nesle fim de ano),
ainda na Sáo José. com Renard Perei ("Escritores
Brasileiros Contemporâneos"! e Yeda Oclavlano i"FI-
Insufla Mcdltallva"i. Sexta-feira: "Chamas do dese-
Jo", de Rosingcla Maldonado. Várias outras reuniões
de autógrafos foram programadas para a próxima
semana.

CIDADE NUA
TALVEZ sal* «Ind* neste de*

xtmbrp (dependendo apenas da
tipografia, que está ultimando *
Imprtttlo) um novo livro d* con*
tos d* Paulo Rodrlyuti: "Cidade
Nua", "hlitorlnh» cariocas" —
eomo ai Intitulou o escritor —
focalizando tipos, paliagtm, dra*
mai • eomédlai da vida no Rio
d* Jantlro. O autor utlllia um*
técnica diferente pelo menos com
relação li iuii duas obras ante-
riorei. Numa linguagem dlrtta
• ncrvoii, Paulo Rodrigues faz
com qu* o leitor nio l* conitr*

v* Indiferente diante dos problemas qu* agita com
bastante iculdad* psicológica. Pelo menos foi «it*
* imprailio do colunista, qu* acaba d* ler "Cidade
Nu*" noi originais. Trinta e seis historiai — todas
elai contendo menoi de duas paginai dactilografadai
— lerio «nfeixadat no volume, destacando-se como
«i d* maior densidade t melhor rcalizaçJo literária
ti que têm oi titulei: "O "peru" d* funeral", "O
guerda, a flor e a marlpoia", "O Inimigo d* vida","O antropófago", "Lux no quarto de Carolina" • "O
cadilaque, o lotação e a cuiparada".

O livro de Paulo Rodrlguei vai ser lançado pel*
editora Ozon. .

EM POUCAS LINHAS
LANÇA a Melhoramentos uma nova edição de"Inocência", dc Taunay *** Ji restabelecido. Mau*

ritõnlo Meira reassumiu ontem suas colunas de In*
formações literárias no "Jornal do Brasil" *** A
Tecnoplnl. na sério Futurfimlca, vai apresentar o co-
nhecldo livro dc contos de Origencs Lessa: "Desln-
tegraçâo da Morte" •}#* Traduçóei programadas por
Zahar Editores na série "Biblioteca dt Ciinelai Se*
ciais": "O Elemento Político na Teoria Econômica",
de Gunnar Myrdal; "Cltnela Política", de Maurlce
Duverger; e "Etapai do Deienvolvlmento Econômico",
de W. W. Rottow * * * Dia 15 na Livraria Sio José:
I.iirlo Cardoso autografará para o público o aeu "Dlá-
rio" *** Myrtha Guarany Roíato publica em livro •
peça de teatro para crianças: "Tchitcho" (com Mus*
trações de Pranciico Xavier d* Paiva Andrade). A
autora reside *m Santos *** Já nas livrarias o 11*
vro de Marcos Carneiro de Mendonça; "O Mtrqtftl
de Pombal e o Brasil" * + * Livro; presente d* Natal.
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VIDA CULTURAL
. Relíquias históricas da Cidade

Paulo Uodrigucs

• Para rtr._<|tta d* livros: Rua Jardim Boti*
nlco, 311 — apto. 101.

O primeiro governador ->.:.-.
dn novo Balado da Ouinabara,
..riria vllltW hojt ai lltdll min •
relfqitlai dt Cdlde dn Rio de
Jantlro qut tt tneonlrtm nt mt*
trli de Slo Stbasillo, doi Padres
Capuchinhos nt rua H»d.dnclc
l.nbo: o túmulo de Etticio de Sá.
aeu fundador • o marro que,
como dlm Clastio CruM, tudo
fax crer ie Irtte d* um patírin
romtmorttlvo dt fundaçlo da rt*
ferida Cldtd».

Também ie encontra naquela
Igreja, uma antiga imagem de Elo
Sebaatlio, que aegundo a tradi-
ção foi trazida por Estáclo de Sá.
quando para aqui velo com a
mlfsio de expuhar os franceses
e fundar urna cidade,, que ai.a*
gurane o domínio português em
tf.-i cobiçada regllo.

* sabido que próximo da en*
coita do morro Caia de cio. ond*
lançou os fundamentos da ridad*
d* 8. Stbtitlio do Rio de Janei-
ro, a 1 de março de 1563, fêz. Es-
táclo levantar a ermlda do padro*
eiro, criando a respectiva contra-
ria, de que foi mordomo rrm-
cisco Velho.

AH se entrou i.'ou a referida
imagem, trazida de Portugal pelo
bravo, tenaz, e esclarecido sobil*
nho de Mem de Sá.

Transferida m,r,s tarde a sede
da cidade para o mono do Du*
canso, posteriormente do Caste-
ln, neste se edlrlcou uma igreja
dedicada ao padroeiro, concluída
em 1583, "com imagens cs para*
mentos trazidos de Vila Velha".

Nessa Igreja, onde esteve de-
pois a Eé. foram Inumados os
restos mortais de Estáclo dt Sá,
colocando-se na sepultup uma
lápide com os seguintes dlzercs:

"Aqui Jaz Estacio de/Si Pr.»
Capitão « con/quietador de.Ia
terra e/cidade « a campa mar)/
dou fazer Salvador/Correia de EA
seu p/rimo segd.» capltlo/e go-
vernador com suas armas/e esta
capela aca/bou o ano de 1583".

Quando entáo se exumaram os
restes de EstAclo de Sá, a fim de
levá-los para o Castelo, refere
Anchieta que "no ato de ie trás- ,
lariarem os seus ossos, e.ipevl-
mentara um servo de Díus da
Companhia de Jesus, que sala
deles um cheiro sustc como sinal
de que gozava sua alma da __ll«
cidade da glória".

Muitos anos ali permaneceu a

Upld* sem |tr Itmhrada. até qut
D. Padro II ttrt a cunosldadi dt
ronhtctr o Julgo tm qut ripou*
«mm os dtipojot do fundador
dt cidade qu* en t sua ttrrt
natal.

"Eublu a ladeira da MUerlcôr*
dia, — escreveu Vieira Ftttnda
— mandada construir em lubstl-
titiçin da antiga, pelo conde da
Cunha, Blttu à porta do crnóbio
doa Capuchinhoa Italianos, e, len*
do por guia um eiltidlnle de me-
dlclnt, José Roberto de Sousa
Fonlis, logrou D. Pedro II s ta*
tl.Uçto dos seus ardentes de>e*
Jos. E canta-.t que, ante o Ul-
mulo do fundador do Rio d*
Janeiro, o jovem Imperador cur.
vou os Joelhos t pronunciou rá*
p.da o.açlo".

Ttt-se a exumaçáo dra o»io_ a
lí de novembro de 1S62, presen-
tes o monarca t nismbros do Ins-
titulo Histórico t Oeogrlftcn
Brasiltíro, atndo depois encena-
dos numa urna de pau*bratil, a
qual foi colocada num caixão de
chumbo, depositado a stgulr num
carneiro.

Outra relíquia existente no Cai*
telo. num dos cantos txteraos do
templo dot Barbadlnhos, tra um
marco de mármore, comtmoratl*
vo da fuiidaçlo da cidade.

N.ima rias faces «11 * Crur de
Cisto e noutra as quinas de Por-
tugal. Ao ser arruado o morro,
di_ cruls. foi colocado na es;:ia-
nada do Castelo e depois removi-
do para a sede pro.i.ória doa Ca-
puchlnhos, na rua Conde de
Bonfim.

Também a uma com oi restos
mortais de Estácio foi levada
profissionalmente para aquela
..-de e depois para i atual ma*
trix de S. Sebaitllo.

Ali estio lápide e urna, devida-
mente protegida.*, no chio, dian-
te do altlr-mor, bem como o
marco da fundaçlo e a Imagem
do padroeiro, tob a guarda dot
Capuchinhos.

Para quantos cultuam o pas-
sado do Rio e teu pauirr.ênio liis-
tórlcò, a visita de hoje. do seu
primeiro governador, àqueie tem-
p'o, é ba.tame significativa, uma
vez que e/íamos is vésperzs dis
comemorações do IV Centenário
da fundaçlo desla "leal t he.ói-
ca" cidade, pela qusl deu a rida
o bravo E.ticlo de Sá.
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O colorido nos desenhos ginasianos
Entre et temas qut estio itndo alvo dt ptl-

qulsai por parte do magistério itcundarlo bra-
•sileiro, tob t Impiraçao d* CADIS, *iti • ptl-
quliado nt Bahia, rtctnttmtntt, quinto 1 aplica-
ela do "colorido" no dtiM.ho. Ne tncor<tre rtt-
llxtdo em Stlvtder, ne último mli de tttembro,
tob ot auiplcloi dt CADES t orientado pele che*
t» dt Imptterle Seeelenel de Entlne lecundlrle
d* capital baiana, a qutstao fei tratada cem a
maior cuidada e mereceu um relatório mlnuclete
de prefttier Álvaro Zéilma. Per malt de mela
hera, demonstrou e valer ptlce*pedaiAilce de em-
prlgo de colorido nai candlciti atuali do tntl-
ne médio Malt de cinqüenta celegat ttut tcem-
penharam ei pentoi*de*vltta cem at dtvldtt jut-
tlflcaçóei técnlcai o eilditlcai.

A certa altura do debatt erganlxade pele
CADES, dlue e profetier Zéilmet"E' Ineontette oue e criança dai prlmtlrat
tirltt glmilals, mul.ot dot tdoltictntti dtt úl-

tlmai tirlti do mtimo ciclo e timbém tlnum et-
101 do CUrlO colegial nio podem (alei a alistiaçao
de cir a aceitar cem preitr e cltre*ticuro tlm-
pltimtnte. liei vlvtm em contate cem e nttu*
rtn, dentre deite exuberância de tem e matliti
que lio a cenieqüinclt de abundância dt lut qu*
ei rodela e, per Itio, ttnttm a ntctuldtdt dt
plnttr, de comeiulr et mtimei tem, a meima
variedade de matlitt tfve Impreiilena dt formas
vtrltdat".

Natte caie, ei meitret de Dtitnho ttrle no
colorido um mele mtlt eflcltntt ne ensino dt dls
clpllna. Cerne e objetive dl CADES é encontrar
camlnhoi qut conduiam ei moços t um mtlt rá-
pido eprendlttdo, t quettlo t dtt qut dtvtrio
merecer novoi deb*t*t e eitudei mtli tprotun*
dtdOl. A lugestio será encaminhada i dlieçao
dt CADIS, ne Rio, e ae professor Ollditlo Ama-
de devera ier dtdi t ultima palavra em tio lm-
portento etiunte do tntlno secundário

O filho de Humberto de
Savóio está trabalhando
com sucesso em N. York

VÍTOR Manuel de Çavoia cn-
conlra-sc em Nova York há

mais de dois meses. A sua pre-
sença, porém, foi tão bem dis-
farpada que nenhuma fotogra-
íia do príncipe apareceu cm jor-
nais americanos, bem como ne-
nhuma agência de noticias di-
vulgou informações acerca tias
guas atividades. A discrição c a
reserva em torno da estada
americana do jovem príncipe
italiano resultam, cm parlc; dn
circunstâncias especialmente fa-
voráveis e. cm parte, de trato
feito enire o cx-rei Humberto,
e a sociedade financeira interna-
rional registrada junto 3 Bolsa
rie. Nova York, e onde Vitor Ma-
nuel trabalha.

Os tratos foram eserupulosa-.
mente observados. Quando o fi-
lho do ex-rei da Itália chegou a
Nova York, nem mesmo o Con-
sitiado Italiano soube da sua
chegada. O príncipe vinha acom-
panhado por uri» amigo, o senhor
Frederico Radlcatl, filho tlc um
industrial de Turim, cuja família
desde muitos anos está ligada à
Casa Savoia. Quanto ao cicero-
ne dc Vitor Manuel, c o senhor
Renato Cundlg, industrial mlla-
nes de cinqüenta anos. que vem
seguindo o filho do rei desde a
sua chegada aos listados Unidos.
Ei cm companhia dc Vitor Ma-
nuel, o senhor Cundig vai todas
ss manhãs, às nove horas, ao mi-
mero 36 dc Wall Street, onde
fica a sede central da "Bache
and Company"; durante o dia, o
senhor Cundig trabalha com o
príncipe e volta com cie ao ho-
tel, pelas cinco da tarde. Ao
meio dia, almoçam no escri-
tôrio, sendo-lhes a refeição tia-
íida pelo garçâo de um restan-
rante próximo, como aliás acon-
tece com os demais empregados
da firma.

O príncipe alojou-se nn Sta-
rhope Hotel, um bom hotel cia
Quinta Avenida, esquina com a
Bua Oitenta c Um; ali Vitor Ma-
rucl mora num apartamento cnm
o senhor Cundig e o senhor Ra-
dicati. O aparlamenlo compre-
ende uma kltchnette na qual,
aliás, nenhum dos Ires até hoje
pôs os pés. O contraio com o ho-
tel é válido por três meses, po-
dendo ser renovado dc trimes-
tre em trimestre. E foi estipula-
do, não em nome dc Vitor Ma-
nuel, mas cm nome do senhor
Cundig-

Antes dc se transferir para
os Estados Unidos, Vitor Ma-
nuel já vinha trabalhando há ai-
guns meses na filial de Gcnève
da "Bache and Company". anti-
ga e importante sociedade fi-
nanecira internacional, com uma
cadeia de oitenta e dois escrito-
rios, dos quais onre esparsos cm
outros continentes, de Hong
Ko_i£ a Paris e a Tóquio; as fi-

COMEMORAÇÕES
COMEMORAÇÕES HENRIOUI-

NAS NO GABINETE PORTU-
GUÊS DE LEITURA — No próxi-
mo dia 9 do corrente, ás 21 horas,
reali?._-sc na sede dessa institui-
C.-..0, á Rua Luís de Camões, 30,
uma sessão solene de encerra-
mento das Comemorações _Kenn-
quinas e de homenagem ás ..lari-
nhas do Brasil e de Portugal, nus
pessoas dos respectivos ministro.*,
almirantes Matoso Maia e Men-
donça Dias.

A solenidade aerá presidida pelo
embaixador de Portugal, sendo
orador oficial o acadêmico Levi
Carneiro.

CONFERÊNCIAS
"MARTINS JÚNIOR E A POE-

SIA CIENT.HCA" — Na Aca-
demia Brasileira de Letrai efe-
tuará o ministro Ivan Lins, hoje,
quartt-feira, ás 17.30 hô-as, uma
conferência pública, em come-
moraçSo do centenário do poeta
Martins Júnior.

CURSOS
CURSO DE LITERATURA GE-

TIAL — No dia 16 do corrente, ás
18 horas, realiza-se no salão no-
bre da Escola Nacional de Belas-
Artes (Av. Rio Branco, 19S) á so-
lenidade da entrega dos certifica-
dos aos que freqüentaram o Cureo
de Literatura Geral, ministrado
pelo profeiior Almeida Cousin no
Museu Nacional de Belai-Artes.

O ato será píramnfado pelo aca-
dèmico Josué Montello, sendo
erado", ei. nome dos diploman-
des. o dr. Aydano Botelho.

VÁRIAS
JOAO GUIMARÃES E JOSE'

SARCONE AUTOGRAFANDO -
Linguagem Correta, de JoSo Gul-
marães. terá noite de autógrafos
sexta-feira, dia 9, is 20,30 h, na
Livraria Eldorado (Av. Copa-
cabana, entre as Ruas Sousa Lima
e. Sá Ferreira i. Joio Guimarães
assinará seu livro, ' assim como
.lofr* Sarcone. a quem o trabalho
* dedicado. Homenagem original,
que dá um aspecto novo is mi-
niôes rio gênero. O livro é edi-
çáo da Fundo de Cultura.

Louis Ârmstrong
em Paris

PARIS, S — Para interpretar o
iilme "Paris bluei", chegou o
músieo e ttor Louis Ârmstrong.
(FP)

Princesa
Dorotea
dá à luz
uma menina

MH.AO, .1 — A princeia Doro-
t*a d* Hísse. esposa do príncipe
Fcderico de Wlndiichgalts, deu i
luz uma menina, que ie chamará '
Marina.

SEMANA OFICIAL
DO ENGENHEIRO

E DO ARQUITETO
Cem o patrocínio de Conselho

Federei de Engenharia e erga-
nliaçáo do CREA dt 5* Rtgláo,
ttrá lugar dt 11 e 17 do cer-
rentt, ntttt o ne Ettedo do Rio
de Janoiro "XVIII SEMANA OFI.
CIAL DO ENGENHEIRO E DO
ARQUITETO" que reunirá, am
Importante ceneleve de clasie,
engenhelret e erqultetet erlun-
dot de todet ei pontet ele Bn-
sll.

Do programa elaborado pele
CREA de 5* Reqlão, conttam vá.
rltt vltltti de Intpecle técnica
e de , cordltlidadt, reunlêti e
petielot ptlot pontoi pitorescos
de cidade do Rio de Janeiro,
Petrópolls, Teretipellt e Neva
Friburgo. Reine grande anima-
{io nt claise.

Ai Inicrlçõtt o 01 ptdldoi de
informaçôti podem ter ebtldei
no CREA, Rue Debret nt 73, 10.
brelo|e. ttlt 113 eu pelei ttlt:
22-2335 e 22-01 lt.

A ARTE FRANCESA
NO ESTRANGEIRO

PARIS — A "Nttlonil Ctlltr-
ry" de Weihlngten está epreitn-
ttnde até IS dt dtitmbre prá-
xlme, tob o titule "The Splendld
Ctntury", ume txpotlçlo comi-
•ride i irte frinceta do Século
XVII. compreendtndo pintura»,
dtitnhoti etculturtt o topoçorlti,
precedentei de Leuvre, de Vtr-
ttllltt o de dlvenot muteui dt
provinde.

Anunc!e-tt, dt tutre lide, qut
deli artista* dt Lyen, |á coma-
grtdoi ptle critica eiptclelludi,
Mtrctl Héraut t 1 Stnhera De.
nlie Hirout-Legnln, titie aprt-
ttnttndo tuit mtlt recentet tt.
ptjtrlit em Gentbrt, nt Sulca.

ITALIANAS

"PRECURSORES *
DESAPARECIDOS

DA ARQUITETURA
INTERIOR"

PARIS — Eiti te rttlliinde,
no Muteu dll Arttl Decorativa»,
uma expoilçáo comtgridi aoi
prtcurtorei dtitptricldot di ir.
qulttture Inttrnt 'rincitt: Frin-
clt Jeurdeln, Rtné Gtbrltl, Pltr.
rt Chireou, Robert Millet-Sti-
vem. O certame ie estende tam-
bim á lluttrtdert artística Reie
Adler e ee joilhilro dt irtt
Jttn Pulforcit. Procuri-ti. nti-
11 oxpotlc-io, tituir ctde artiita
no quidro habitual de iui cria-
ção (meveli, dccoracòei, edlfí-
eloi, etc.) trtttndo.it mtnoi dt
umt rttroiptctlva qut dt uma
procure metódica dit verdtdel-
rai fentei dt arte contemporá-
ntt.

Em Milio, a Galeria Schwarz êslá apresen-
(ando uma cxpn.-içào de desenhos e guaches de
Picasso . Mário Sironl, éste beneficiando-se do
outro, é claro.

Ainda em Milào, a grande cidade industrial
italiana, íoi inaugurada mais uma galeria, a "Mi-
nima", sob a direção de Romeo Toninelll. Já apre-
sentou duas exposições interessantes, uma de
Giacomo Baila e outra de Giorgio De Chirlco.

Em Roma, proclama-se ctue a Itália está reagin-
do a monotonia da irte ífleltl, amorfe e Incon-
tlittnte. Os pintores reagem no âtelier. orien-
tando a produçio plctórica para outros ideais, os
intelectuais assopram os "conteúdos" e os críticos
fazem da imprensa um campo de batalha, fíiu-
seppe Sciortlno, em "La Fiera Letteraria", limi-
ta-se a noticiar o falo:

"O sectarismo dôs nossos ábstraclonlslas íler.-
ricos ou praticantes que scj»m>, enquanto por um
lado consolidam sua oficialincão (pelo menos no
meio oficial), por outro lado dio lugar a reações
cada vez mais concretas, que se pôc como anti*
Bienais".

Enquanto isso, a Galeria Nacional dc ArteModerna apresenta a exposição coletiva — 82
pinturas e 40 gravuras de 68 artistas — dos con-correntes «o prêmio de encorajamento aos artis-ias instituído pelo Ministério da Pública Instru-
çao, predominando a arte informal, "abslrado-
ni.mo de manchas" como chamaram...

E assim vão os artistas italianos fazendo"efervescência", como diz o Cicillo.
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Dl SC-JÓQUEI MAT USOU ELA
Um dos mais impagáveis homens de rádio que conhecemos *

o Zé Prcá. O homem é de morte. Usa um palavreado deveras hila-
rlante, além de uma cometa que buzina » tôr-'» hora. Seus pio-
gramas, atuais, são "Programa Zé Prcá", aos domi.iços de 7 is
8 horas, e. "Disc-rindo", de 13 às 13.30. ambos na Metropolitana.
Atua também na Rádio Sollmfies. às terças e quintas, de 10 às 11
horas. Aliás, esse seu programa "Disc-rindo" é o quarto, dos ma.s
ouvidos, da cidade, segundo pesquisa do IBOPE.

O SUCESSO DO DIA
Canção em tom maior

O fotogênico Mr. Vittorio Emanuelc dc Sarre

liais italianas são duas: uma em
Roma, outra cm Milão. A Socie-
dade. com mais de três mil fun-
cionàrlos, é formada por cerca
de cinqüenta sócios e tem' um
capital de aproximadamente vin-
te milhões de dólares.

Km certo sentido, Vitor Ma-
nuel seguiu o exemplo de seu
primo, Simeão da Bulgária, que
tem mais ou menos a sua idade
e fine. 110 ano findo, enquanto
freqüentava os cursos de treino
militar na Academia de Vallcy
Forgc. decidiu inscrever-se tam-
bém num curso destinado a for-
mar homens de negócios. Desde
1 de setembro, Vitor Manuel de
Savoia integra o Departamento
de Pesquisas da "Bache and
Company", onde é tratado em
igualdade de condições com os
demais funcionários, sem direito
a qualquer privilégio e sem ne-
nhuma promessa de carreira.

Antes da chegada a Nova York
dos chefes de estado, ali reuni-
dos para a assembléia geral da
ONU, os jornalistas americanos

tentaram aproximar-se de Vítor
Manuel, chegando alguns deles
até mesmo à tentativa de sc in-
sinuar no Departamento de Pes-
quisas da "Bache and Company",
com o intuito de fotografar o
príncipe na ampla sala em que
êle trabalha com outros funcio-
nários da empresa. Tudo resid-
tou inútil e a Sociedade viu-se

- obrigada a mandar guardar a
porta por alguns policiais, para
que controlassem devidamente o
acesso às salas.

Vitor Manuel náo é chamado
pelos americanos príncipe de Sa-
voia. ou príncipe da Itália, nem
mesmo Conde de Sarre. A cen-
trai telefônica chama-o ao apa-
relho, dizendo-lhe simplesmente:

— Alô, Vic. Telefonema para
você.

Para os amigos nova-iorquinos
c para a Sociedade Bache, Vitor
Manuel, é apenas "Mister De
Sarre".

Copyright GENTE — Exrlu.i-
vo para o Correio dt Mtnh-.

Canção, de Ary Barroio. Gravação de Ted Moreno. (Ia. colocada
no concurso "As Dez Mais Lindas Canções de Amor", do Festival
do Rio).

Kis aqui uma canção em tom maior
I'ra cantar toda a alegria de viver
Pra cantar um certo amor
Que. é a razilo do meu sofrer,
Uma dor que não maltrata,
E que t boa de doer.
Melodia harmonizada ao natural
Kscutanda s voz do mestre universal — o coração,
Em quatro tempos se marca o compasso ideal (b c..nçio
Como em quatro tempos vlvf-mos a vida,
interpretaçio simples dá vida.
(Ll-ri, U-rá, la-r», la-ra)
Eli aqui nma cançio em tom màtor
Pra cantar êite poema que é meu bem,
Pr* viver com o meu bem..,
Mais ninguém.
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MARISA BARROSO. PRAIA .
que ai e<ti repousando entre e
praia, cbama-sc Marln Barroso
raingos ps TV-Tupl, do Rio e

- Essa eriaturinfca simpática
..is. numa gostosa xrelt de
! canta, aos aá.ados e do-
ii quintal, na Recerd, de

Sio Paulo. Marlia esti eom um novo disquinho (do cara-
mn}o) m. rn». Fazem pirte da referida gravação as múiicai
••Que Pena" (lamba-cançio) e "Cançio do Amor que nio
Aconteceu".

A equipe
invencível!

Somos ou náo somou francrtiiiíii-
te do futebol? Haicrá nlpitma coi-
ja que mol) empôlpiifl o brasileiro
do que isse jôgb que o tnjlés in-
tentou como preterto pura es-
fiuenlar o corpo quendo ò /rio
csíd intenso e nós o praticamos
com sol dc rocliar? Hauerá em
nosso país olpiim cientista com o
renome do Pcl_„ Somos franca-
menle do Juttbole depois doqué-
Ie Campeonato do íluiiclo, que me
Jtz chorar de alegria, como a ml-
Ihúcs rfe brasileiros, ^icou patcn-
te çue nínstuém nos lera a melhor.
Neste nosso vasto Brasil, onde sur-
fiem alguns metros quadrados de
terrc.no, estejam, certos de Qtie
iiinouém. se. lembrard de jopar ai-
0umas sementes que ueulicm a se
transfoi-mar em frondosas arvorei.
E por que jogar sementes quando
muita melhor será aproveitar o
campo para joffar futebol?

A'do maldlpo éase nosso pendor
pela bola dc couro, íestemun/ia
que sou do entusiasmo que eta
suscita e nos faz vibrar quando
oiue brasileiros disputam um jogo
de impordncia fora do Brasil. Re-
cordo-mc daquele Campeonato na
Europa no qual Lcúnidas andou
/atendo diabruras. Houve umn
partida, que suspendeu a uida des-
ta cidade.. Naquele tempo a trrn*
diaçáo «ío tinha a perfeição de
hoje, o que não impediu a iníer-
rupçfio do trabalho em todos os
escritórios, misturando-se patrCes
é empregados cm uma torcida de
louco entusiasmo. A Avenida Sio
Branco tirou dia de Caninral!
Çuando o Brasil começou a ga-
nhàr, Carlos Guinle mandou abrir
champanha em seu escritório áa
Avenida Rio Branco. Ausiliares de
escritório, contínuos, em suma to-
dos os empregados vieram para a
sala do patrão, bebendo champa-
•nha, coii/rfltenii:ando-íe, al-yres e
felizes, no mesmo ambiente onde,
ofe cníSo, ad cu.rai.aii. sisudos e
pisando na ponta dos pés... Aí
está o que pode o futebol.

Temos novo governo, (.' seyuras
esperanças de boa administração.

JVdo tenho a competíncia de 11111
Zezé Moreira, ou de um Fleitui
Solich, mas como somos franca-
mente do futebol, tomei a liber-
dade de oroauitar uma equipe;

Probidade; Igualdade, Honesti-
dade: Moralidade, Capacidade,
Dipnidadc; Fraternidade, Sobrie-
dade, Tranqüilidade, Lealdade, Sc-
riedade.

Duuido que com um timão dessa
ordem Carlos Lacerda não faça
o Estado da Guanabara o futuro
Campeão.

TLORESTA DE MIRANDA

Sandra Dee
está noiva

HOLLYWOOD — Foi anunciado
o noivado de Sandra Dee com
Bobby Darin. A atriz esti apenas
com 18 anos e conheceu .0 cantor
no decorrer das filmagens de"Vem Setembro", -filme estrelado
por Gina Lollobrigida. A data do
casamento linda não foi marcada,
mas seri breve, porque 01 noivos
estio deveras apaixonados.

VIDA CATÓLICA
Sanlo Ambrógio

Celebra-se hoje a festa de
Santo Ambrósio, um dos mais
ilustres Doutores da Igreja e
justamente famoso pela sua
cultura e invulgares virtudes.

Muito caridoso, demonstrou .
sempre o maior zelo pelo ser-
viço divino, sendo extrema-
mente dedicado na salvação
do próximo, procurando colo-
car sempre os transviados no
bom caminho.

Foi Sanlo Ambrósio um dos
mais hábeis e cultos teólogos
da sua época, conhecendo
profundamente a doutrina
cristã.

Passava o Santo em cons-
tantes penitências, jejuns e
orações, desprezando honra-
rias. com a preocupação úni-
ca de ser últil ao seu próxi-
mo.

Embora a sua modéstia e
espírito de renúncia, teve de
aceitar o bispado de Milão,
para o qual foi eleito.

Durante muitos anos gover-nou a sua diocese, produziu-do uma obra verclacleiramcn-
te digna dos maiores encó-
mios.

Faleceu a 4 dc abril, sendo
a sua festa, entretanto, fixada
no dia 7 de dezembro, dalaem que asumiu a direção daigreja de Milão.

t"A nbra rins Missões Ca-fó/íra, rm no..so.. din;; con..-
...ti. por si ..d i/m. admira-
vel Prova da divindade dalareja".

PIO XII

David Niven:
uma semana
de repouso

ROMA — O ator David Niven
e a esp.sa Hiordi estio passando
uma lemana de Tepoueo na Itilia.

SANTOS DE HOJE

Eutiquiano, Teodoro, Poli-
carpo, Martinho, Agatão, Ser-
vo, Urbano, Fará.

Hoje: Dia de jejum e
abstinência.

Amanhã: Dia Santo de
preceito.

EM LOUVOR A NOSSA SE-
NHORA DA CONCEIÇÃO DE HA-
MOS — Em sua ig '«Ja A Rua
N. S. das Graças (antiga Rua das
Miisôcsl em Ramos, estio sendo
realizados os festejos em louvor
de. N. S. da Conceição.

Hoje, ás 20 h, exposição c ve-
neiaçáo da imagem da padroeirae ladainha.

Amanhã, salva às 6 h, missa As
7 « ladainha As 20 horas.

Dias 9 e 10, missa As 7 e ladainha
As 20 h.

Dia 11. guarda e adoração A
Padrosira. missa As 7 horas com
Primeira Comunhão cias Crianças,
Mi.sa Solene As 9,3o horas com
Comunhão geral e Procissão As

. 16,00. fazendo o seguinte trajeto:
Ruas: Carvalho MOUtinho, Ara-
guari, N,„ S. das Graças (onde
receberá a incorporação dos lieis
ria Paróquia rie Santa Rita dos
Impossíveis). Estrada do Engenho
da Pedra, Ruas: Felisbelo Freire,
Barreiros, João Romaiiz, Aragual-
ri. N. S. das Graças, Barreiros e
Carvalho Moutinho. *

Para melhores informações, te-
l.íonc: 30-9358. 30-1660, 30-7881 t
30-5293.

PARÓQUIA DE N. S. DA CON-
CEIÇAO DO REALENGO — Cria-
da, em 1910. a paróquia de N. S.
da Conceição do Realengo está
festejando jubileu de ouro de lua
fundação, com o seguinte pio-
grima:

Hoje, missa As 7 h e pregaçãoil 19 h.
Amanhã, quinta-feira, festa da

padroeira, missas As 6, 8, 10 e 18
horas. As 16 h, crisma.

Dia 9, sexta-feira, mista is 7 li.
orações ia 19 e barraquinhas As
20 horas.'Dia 10, sábado, missa is 7 h,
pregação ia 19 h e barraquinhas
e rttretas is 20 horas.

Dia 11. domingo, festa do Cin-
qlientenirio', alvorada, missas is
l e 8 h. ás 10, missa solene, As
H procissão, i> 18 missa vespertl-
na e is 19, retreta, barraquinhas
e leilão de prendas'.

60.« ANIVERSÁRIO DA CON-
GREGACAO MARIANA DA MA-
TRIZ DE SANTANA — No pró-ximo dia 11 do corrente será co-
memorado o 60.° aniversário da
Congregação Mariana.de N. S. do
Santíssimo Sacramento, São Luiz
Gonzaga e Beato Pedro .luliio
Eymard. dt matriz de Santana,
com o seguinte programa: Dia 8
— conferência pelo pe. João Pias-
sentim. SSS. Dia 9 — conferên-
cia pelo acadêmico Alceu de Amo.
roso Lima (Triitão de Athayde).
da Pontifícia Universidade Caio-
lica. Dia 10 — conferência pelo
juiz Cristóvão Breiner. Todas as
conferências serio realizadas na
Capela de Santana, is 20 horas.
Dia 11 — às 8 horas, missa, «ole-
ne. cantada peloi Pequenos Can-
torei do Estado da Guanabara;
às 10 horas, aessão solene no sa-
lão nobre do Sindicato dos Mo-
toriitas Autônomos e RodoviA-
rioi do Rio de Janeiro, i Rua de
Santana. 77. 10b., presidida peloabade do Mosteiro de SSo Bcn-
to. altas autoridades eclesiásticas
e civis; is 13 horas, recepção so-

Iene dos novos congregados, fei-Ia excepclonabnenle pelo NúncioApostólico.
IRMANDADE' DE N. S DACONCEIÇÃO DE RAMOS - EssaIrmandade iniciará 110 próximodia II. na Colina da Rua N. S. dasGraças, as festividades em lou-vor de Nossa Senhora, com missasolene As 9,30 horas.
Complelan. as festividades umshow As 21 horas, no dia 8 do cor-rente, na Colina de N. S. da Con-celçào.
CONGREGAÇÃO MARIANA DALAGOA — Amanhã, após a mis-sa das 19 horas, aerâo empossa-rios os novos dirigentes da Con-

«regação Mariana rie São JoãoBatista da Lagoa, eleitos para n«no de 1960 a 1901. Presidente,Letancio Muita Gaspar de Ollvei-raá assistentes: I,», Manoel rieSouza Barbosa; 2.», Geraldo daSilva Lima, secretários, 1 o Gil-berto Ferreira da Rocha; 2"Roosevelt Togbi; tesoureiro, 1»Ennio Fernandes Corrêa; 2» Ma-rio Vecchi. Instrutores (setor er-
tudantll) Llndalvo Bezerra dosSantos, (de candidatos e asplran-
te.) Alfredo Baltazar da Silveira.Conrelheiros: Edmundo Peny,Inácio Miranda, .losó Lopei Pe-
reira de Carvalho. Argeu de Oil-
velra Alves, Wildemar Pedro Ivo,
Hélio Moreira.

FESTA MARIANA — Realiza-se
na noite rie 10 pa"a 11 dêste mês
(sábado para domingo), a 39a.

Festa Mariana na matriz de
SanfAna, constando de: Vigília
Eucarístlca da Mneidade, às 2.1
horas. Missa e Comunhão geralA meia-noite.

A intenção recomendada paraêste ano ê pedir "para que o es-
plrito crlitão oriente os podêres
públicos, a sociedade e. a família
em nossa PAtrla". Todos oa nos-
sos Jovens são convidados a par-ticlpar desta tradicional Fetti
Mariana.

André Cayate
protesta contra
a censura
italiana

ROMA. 4 — "Se a censura lta-
liana exige cortes em «eu filme"A Passagem do Reiio", suipen-
deret a produção em toda a Itá-
lia" — declarou André Cayate,
diretor do citado filme.

O diretor francês velo a Roma
para protestar contra a decisão
do ministério italiano dos espe-
t.irulos, que pretende fazer pai-
«ar novamente o filme ante a co-
mitiio de censura.

André Cayate declarou opor-ie,
por principio, a qualquer corte,
acrescentando que seu filme era
moral 100^, pois na França mes-
mo os menores de Idade podem
vê-lo.

O diretor francês declarou tam-
bém que esti surpreendido com
o sistema de censura italiano, o
qual autoriza a qualquer magis-
Irado impedir a circulação de um
filme, ji autorizado peia comi.*--
«ío de censura, como no caso d.i- rissagem do Reno". tFP) •
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MUSICA
A EDUCAÇÃO RÍTMICA

TEATRO
A ESTRÉIA DE HOJE

Nlo hA Idplro ria educação mu-
Ural mala encarecido, teórica-
menie, rio que o ria íflmica, A
íne titulo seria iiipeiduo men-
eionA-lo, Mas aro.ilecn que, na
prática, nas mau variadas manl-
íeMaçftei ria viria inusiral, sfto
í.uiltas vezei as leis d» ritmo que,
Infringidas, decidem ria riesvalia
rio que ie ouve. O» mali diversos
llpoi rie artistas músicos, quando
pecam, o íirem. nAo raro, pelo
ritmo. Ornudea e pequenos tém
at comumente, um ponto vulne-
tiyel: ns nralorct se diminuem, e
Os menores ee anulam, nas dlle-
renle» espéries de tralçóei que a
rltmira lliei prepara. Procuro,
nai oulras arles. e nAo encontro;
um elemento especifico funda-
mental, mino o ritmo na música,
que faça também escorregar o ar-
lista dotado rie técnica, Bri o pró-
prlo ritmo serviria rie paralelo; um
Itramle talento literário, por exem-
pio, comprometido pela extenjlo
dos perlod.ií, u alongamento
frouxo rias frases e, em suma. a
aus»'neia d,e senllrio rítmico, no
manejo ria língua, Se esse es-
rritor fftr um grande romancista,
rilr-se-é que Uc lem o estilo ade-
quailo á sua natureza criadora.
Os exegetas procura.An desculpa-
In. Na música, porém, ninguém
riesVulpa oa desacerto., rítmicos.

Ao tratar, em- música, dos de-
fritos dn ritmo, eslou-nic rclc-
rindo aos Intérpretes, e nio aos
compositores. Mas o; composilo-
ree, por sua vez, quando médio-
eres, sofrem, constantemente, rie
falta rie imaginação rítmica. Já
qu» a Imaginaçéo se fortifica
pela experiência, seria curial que
o< aspirantes a compositores, nas
classes respectivas, vlesáem mu-
nirios, o que nao costuma arou-
tecer, de. adestramento prévio na
matéria, e se exercitassem cm
uma concepç&o matemática da
música. O Inipulfo criador se
baseia anles cm combinações dc
valores, de ritmos, do que de
sons ou nielhor, sobre os primei-
ros, ie Inserem os iiltim»os. Nfto
aludo sô A música moderna, pois
é fácil verificar que n desenvol-
vimento formal na música clás-
fica proinana. fundanientalmerí-
te, de fontes de iiivcnçfio rítmica.

O corte arquitetônico das gran-
des obras do classicismo revela
um principio de unidade rítmica
que decide do andamento da nni-
ilea e. por conseqüência, é fator
prlmarial á.i interpretação. O an-
(lamento de uma obra pode c
deve variar naturalmente, den-
tro de certos limites, ecgunrio a

sensibilidade individual. Maa
Aquelas obraa-prlmai A» quais te
aplica a lei de ouio ria unidade
rítmica, a eicolha do andamento,
nas diferentes parle», se condi-
ela.ia an andamento rin primeiro
compa»... A ohra «'omeçarA. as*
mm, a critério rio Intérprete,
um pomo mais devagar nu um
pouco mala depressa. O tempo
Inicial, porém, decide dn tem*
po das outrni partes, quer rias
mais lentas, quer das mala
rápida*. Depois de esrolhido,
ou melhor, de encontrado o
movimento de abertura da
obra, enconlra-ie também, matr-
m-Atlcamente, o movimento Ideal
dai parles subsequentes,

Alicerçaria na consciência ria
unidade rio morimento, na rapa-
cidade dc dividir, mentalmente, a
passagem dn tempo em frações
i;».V»'í»-la» Idênticas, a educaçAo
rítmica tem raízes fisiológicas.
Tanto vale dizer que a unlriade
do movimento nada possui ria ri-
jtidez metronômira, e >e asseme-

RECITAL DO PIANISTA
ARNALDO ESTRELA

Arnaldo Estrela

Hoje, .is n horas, ito auditório
Mesbla, realiza-se recital do Uns-
Ire pianista Arnaldo Estréia, que
Inaugura uni novo plano nlil-
tliner de concerto. Compreende o
recital de Arnaldo Estrela a So-
nata em fá maior, de lias «In. 4 vai-
sas de Brahms, "Fantasia lm-
promptu", "Valsa Brilhante" e 3»
Balada dc Chopln, "Refleti dans
lleau", dc Debussy, "llansa espa-
nhola" «le Granados, "1" Valsa de
Esquina" de Mlgnonr, "Arla", "A
maré encheu", e "Dança do Índio
Branco", de Villa Lobos. Após o
recital, será servdlo um ro-juetel
no "Tnp-nar" «to Restaurante Pa-
noràmlro Mesbla.

A ÓPERA SHAKESPEAREANA DE BRITTEM
Tor Jcrcniv Noblc. vin BNS

Se procurarmos no Dicionário
de .Música e Músicos, de Grove,
o verbete "Shakespeare, Wllllam",
encontraremos perto de cinco co-
limas impressas em tipos peque-
nos sôbrc as várias tentativas dc
compositores para musicar as
obras do grande dramaturgo, E'
desnecessário dizer que apenas
uma proporção mínima das obras
enumeradas (ou mesmo dos pró-
prlo." compositores) são hoje co-
llhecldas — c muito menos e-iiida
são óperas. Até mesmo um com-
posilor como Berlioz. que venc-
rava Shaliespcarc. foi incapaz rie
Compor uma ópera digna de noto
baseada em algum de seus traba-
)llOSJ A sua Ileatrlce e Ilencdlcl,
baseada cm Much Ado Aboilt No-
thlng fracassou ao ser apresenta-
da, a despeito dc sua encantadora
música, Na realidade, ns únicas
óperas shakcspeareaiias que cor-
respondem a grande original são
as duas obras primas de Verdi,
Otello e Falstatr.

.Mes, logo que examinamos dc-
talhada.nente essas duas óperas
cen.oçfl.iios a notar algumas das
dificuldades rlc translormação dc
uma peco dc Shakespeare em ópe-
ra. Verdi, e mais ainda seu libra-
tista Boito, sabiam que a ópera
exige simplicidade. Shakespeare
no enUinto, é complexo, tanto em
açus enredos como cm sua Un-
.macem. O grande feito de Verdi
e Bollo lol condensar e simplifi-
car os originais de Shaliespeare
sem diniliuiir-lhc a grandiosidade,
Porém, (le certo modo, .-. tarefa
se tornou mais fácil pelo íaio de
terem òlcs ligo apenas traduzido,
mas adaptado a peça. Sbakespea-
re traduzido parn o italiano ou
qualquer idioma neolalino perde,
inevitavelmente, muilo de sua ri-
queza rie figuras de retóricas, tor-
nando-se, porlanlo, mais fácil de
ler compreendido, quando canta-
do, O que é assombroso na nova
ópera de lirittem, Mldsuminer
NlghCs Dream, que estreou há
pouco no Festival dc Alricburgh,
p que ò\c observe) literalmente
todo o texto rie Shakespeare,

Rrittom trabalhou no libreto
eu. colaboração com seu amigo.
o lenor Peter 1'ears. Eles conse-
guiram reduzir a peça peln me-
tade, fazendo cortes o tmnsposi-
çóes. Mesmo assim, o libreto con-
timiou riquíssimo e complexo, e
é essa a causa da grandeza da
ópera e lambem de suas falhas
multo menos .importantes, F." im-
possível ilustrar toda «v riqueza
Verbal do libreto sem longas ei-
tações, embora os que conheçam
a peça compreendam o que que-
ro dizer. À complexidade do en-
rêrio eslá no fato rie haver nado
n.cnos de tivs grupos de perso-
nagens diferentes! os quatro
amantes, cujos desentendimentos
constituem o principal enredo ria
história; as camponeses, cujas hi-
lartantea tentativas de ensaiar a
ix-ça "Pyramus and Thisbe" vão
nuiito além dc íimples sátira c,
unindo-os e enredanrio-os em uma
serie de confusões, o mundo má-
gico das fadas.

QUEM FOI
O

ASSASSINO?
I\ny Wilson tinha 12 nnos quan-
dn seu pai foi brutalmente assas-
Sinado, Devi» então, fie. iniciou
uma terrível caçada humana que
durou IR nnos, cm busca do as-
aassino desconhecido. Leia esla
impressionante história verídica
em Seleções ds dezembro, que pu-
blica também .10 outros artigos
de grande interesse. Adquira hoje
mesmo, em qualquer ban«a, o seu
exemplar de Seleções de dezembro.

As fadas do Shakespeare são
criação própria, Bnsesdas no 'oi-
clore de seu condado natal. War-
ivickshlre, sobrc.cvam nesta peca.
Oberon e sua rainha, Titania. são,
ile certo modo, semelhantes a um
príncipe da .Renascença e sua da-
ma, A desftrmonia entre eles, no
entanto, provoca confusões cm
Iodos ns planos; até mesmo as
estações são perturbadas por suas
brisas. Seus servos — es fadas de
Titania c o Puck de Oberon —
não sSo bons nem maus. mas
amorais como os próprios elemen-
tos. Brlttem foi, tudo indica, pro-
fundamente inspirado pela estra-
nha música de "unia floresta per-
1o de Atenas", cenário de quase
lórin a peça. A música para as fa-
das é composta em rejjistro ele-
vadoi o papel de Titania é para
soprano de coloratura; o Oberon,
psra contralto, e o das lindas pa-
.'a sopranos agudos — estes,
acompanhados, na maior parte,
por instrumentos de percussão e
sonoridndes agudas (le harpas. O
resultado é que êlss se «novimen-
Tam em unia -atmosfera luminosa
especial própria — brilhante, em-

»bora inumana e misteriosa.
Os amantes compõem o quarle-

to habitual de soprano, moio-so-
piiino. tenor e barítono, acompa-
nliados, na maior parte, pelo li-
rismo dos violinos e instrumentos
rie sopro. Quase tória a música,
da maneira mais pura e convin-
cente, _ baseada na mesma melo-
dia — que lembra muito uma sé-
rie dc 12 notas. Os camponeses,
por outro lado, formam um sex-
teto de vozes masculinas que vai
do tenor, o papel de Flute, o re-
merideiro, cantado por Penrs, ao
baixo profundo, de Snug. o mar-
ceneiro. O acompanhamento c um
"staccato" de instrumentos de cor-
da e de metais.

Brlttem conseguiu, portanto, di-
ferenciar as vários estágio.. dr«-
máticos de seu libreto shakespea-
reano com meios inteiramente
musicais — e devo acrescentar
que isso é feito sem qualquer ri-
gidez doutrinária.

O problema seguinte era com-
binar «''Sses ingredientes em uma
única unidade por meios igual-
mente musicais, o que era ainda
mais difícil. Entretanto, nos dois
primeiros atos acho que Brittem
saiu-se maravilhosamente.

Ao começar o espetáculo ouvi-
mos um trinado em surdina dos
violinos, seguido por um longo
cllssando. F,' a música da própria
floresta mágica, que se repete em
lodo o ato como um laço entre
cada cena. No segundo ato, o
mesmo temo c ouvido e executa-
rio por um quarteto de violinos, e
simboliza o sono encantado que
domina tantos personagens e ser-
ve também de base a uma espé-
cie de passacajila. Isto não é ape-
nas interliidio musical, mas parte
integrante da estrutura de todo o
ato e parece-me tão profunda e
genuinamente inspirado como o
out"o tema do sono que é o ele-
menlo unificador do Norturne, re-
centemente composto por Brittem,
para tenor e orquestra. Evidente-
mente, a idéia de sono e sonho
fascinou-o em ambos os casos.

Somente no terceiro ato, quan-
do voltamos à luz do dia, é que
a estrutura da ópera se torna
mnls frouxa e convencional. A
música com que Oberon e Titania
dançam a reconciliação, o quar-
teto vocal no qual os amantes
cantam também 2 sua. paródia
jovial da primitiva ópera italiana
com a qual os camponeses ence-
nam finalmenlc "Pyremuj e
Tniabc", tudo c encantador. To-
riavia. acho que esse «to nào es-
tá tào completamente integrado
como os primeiros. Talvez, na ver-
-tidUC, Et illt-lll :v-.i in-oi- llcã-5» épü*
ra o impossível. Mas, mesmo não
i^endo perfeito no sentido em que
sâo"considcr_das 'pfcríeitas obras
mais simples como The turn of
the Scrrsv. c riquíssimo. Em sua
ò.icra shakospeareana, Brittem
ampliou reu horizonte e aprolun-
dou-o a um ponto que o torna sem
rival entre 05 atuais composito-
r»s de ópera do mundo.

I JEREMV NOBLE

lha anlii, pela tua elasticidade,
á pulia-lo do «angu-, aos imivi-
mentoi rtsplralôrloa. A dlferen-
,.-« 1 que g.iarda o músico a rona-
rl-^ncla plena da unidade de mo-
.imc.it>. que adola, e constitui
um ato rie vnnlade coniervà-la,
quando as circunstanciai o re-
querem, Igual a tl própria. Tran»*
mite-ie tos ouvintes, te o cunho
ds múelca aulm o exigir, uma
idéia de infleilbllldade tremeu-
ria. te uma fórmula rítmica lnd-
alva te reitera temrpre dentro da
mesma fraçto eiata do tempo.

O aspecto dn talento mutlral
que te relaciona an ritmo nio ps-
rec* rtro. Náo há' vocaçáo de
múalco tem a consciência Inata
da unidade rio movimento, tem a
raptcidtde de distinguir períodos
uniformes do tempo - - percepção
aliás qne se not» em todo o mun-
rio que dança ou marcha
em cadência. Bôbre èste dado
primeiro da consciência, Fe
constróem, no músico, as sub-
divisões e as comblnaçõet rlt-
mlças. E as estruturas rítmicas
que se erguem, quando o intér-
pretr ,r dispõe á execução, cons-
lituem o esqueleto das obras,
maa Ho palpitante quanto a car-
ne da melodia e da harmonia que
o recobre, A tolidez do rilmo, ,
entretanto, deixa, freqllentemen-
le, a desejar, nat execuções mu-
ficais. E a adulteração que ria.
advém assume diferentes feitios:
o de ordem pseudo-expre?siva,
pela lnfidelidade á letra do ritmo,
para nto falar dos caso» rie sim-
pies erros de leitura de ln/ideli-
dade ao caráter do ritmo, dado
rígido e saliente, quando flexível
e brando, ou sinuoso e mole.
quando áspero e viril; e de infide-
lidade ao andamento do trecho,
quer lento demais nos morimen-
tos calmos, quer excessivamente
rápido nos trechos velozes, em
que o brilho TÍrtuosIstico sobre-
leva. mesmo com o flagrante ei-
pesinhamento das intenções do
autor.

Enrico Nogueira Franaç

Recital do pianista
Benedito Souza Lima

Com atraente programa, rcapa-
rece depois rie amanha*, às 21 ho-
ras, ao nosso público, no audiló-
rio do Ministério da Educaçüo rie
Adultos, o pianista Benedito
Souza Lima. Essa audiçio. para
a qual nío haverá convites es-
peciais, comporta as seguintes
obras:

Bach — Prelúdio o Fuga em
scl menor. "Bourrée", Chacon-
nc";

Alberto Nepoinuceno. Noturno:
T*. Monipou, "El carrer, El gui-
tarrista i ei' vell cavall"; Debus-
sy — "Heflets' rians l'eau"; Albe.
niz — El Albaicln; Chopin — Ba-
lida op. 26: Liszt — Consolação''
o "Valsa Mefisto".

Estreia do Teatro dc ópera
do Automóvel Clube

Amanhã, às 21 horas, o Tea-
tro de ópera do Automóvel Club
do Brasil apresentará a ópera
"La, Travinta", de Verdi, no Tea-
tro Municipal, em espetáculo
promovido pela Federação dos
Lázaros e Sociedade rio Estado
da Guanabara, sob n direção da
sra. Eunic* Weaver. cuja renda
bruta reverterá em beneficio des-
sas Instituições. Foram escolhi-
rios os seguintes intérpretes pela
ComissSo Artística rio TOACB.
composta do M" Santiago Guerra.
Amarilio de Albuquerque e M"
Mario Bruno. No papel de Vio-
leta: sop. Conceição Areai; em
Alfredo: João Alberto Persson:
Germont: bar. Carlos Alberto
Pereira.

Bilhetes na Rua do Passeio, n»
PO e Av. Calógeras, 15 — 10" an-
dar.

Em Paris, o pianista
Joel Belo Soares

Discípulo, no Brasil, da pro-
fessôra Hermlnia Roubaud, é o
jovem pianista Joel Belo Soares
uni dos nossos valores que mais
se vem afirmando. Com uma
bolsa de estudos da Embaixada
da França, Joel Belo Soares se
encontra fem Paris, onde, hoje,
se apresenta, ás 20 horas (hora
do Rio), em'um recital da Rá-
dio-1 elevisão Francesa, com subs-
tancioso programa. Esse recital,
como de costume, é precedido de
uma entrevista èm que Joel Be-
lo Soarer dará suas primeiras
impressões dos contados que
manteve noa meios musicais de
Paris, e da etapa inicial dos seus
estudos, feitos, com grande apro-
veitamènto, com o professor Jac-
quês Février.

PSB INDICA CANDIDATO
PARA O DER FLUMINENSE
O Diretório Regional do Par-

tido Socialista Brasileiro, atra-
vés de oficio firmado pelo seu
piesidente, deputado João Ro-
ringues dc Oliveira, indicou ao
governador do Estado do Rio o
nome do eng.0 civil Israel Ja-
cob Averback para o cargo de
diretor do Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Estado do
Rio.

CONCURSOS DO DASP
TAQUÍGRAFO DO B.N.D.E.

— A prova escrita de Portitoucs
será realizada dia 10, às 13 ho-
tas, nos CA. do DASP, Aveni-
da Marechal Câmara, 350, sub-
rolo.

ALTO NÍVEL NAS
CONFERÊNCIAS SOBRE
TREINAMENTO EM SERVIÇO
A Ei.coia de Serviço Público

do DASP. com a colaboração do
Ponto IV, promoverá este mès
uma série de conferências de
dito nivel sobre "Treinamento
em Serviço". Essas palestras
serão ministradas por professo-
res brasileiros especialistas no
assunto e com a participação de
mestres da Universidade da Ca-
lifórnia do Sul, que se encon-
tram em nosso país, A primei-
ra das conferências será profe-
rida no próximo dia 9. pela pro-
íessõra Beatriz Marques de Sou-
za Wahrlich. sob o tema "Um

programa de treinamento paia
chefes", no 13.° andar dn Minis-
tério da Fazenda, às 14,30 ho-
ias. No dia 12 o prof. Francis-
cc da Gama Lima Filho falará
sobre "Sistema de Ensino Fun-
cional ou das Classes-Emprê-
sas".

Tudo sobre "O Soldado Fanfarrão95
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CINEMA
ADOIUVKL PÉCÀDOM

(I^ciV Mnke Leve)

Direção de <icor*{i> Cukor — Produção do Jerry Wnlil
Srnenpln.v dc Noiiiinn KllIMlll, 1'Otll matéria u.liiiiiiinl

de tini Kanter — Fotografia (DcLuxe) de Daniel L. Fnpp
Canções dc Snmm.y Cithn e James Van Heusen — "My

Heart Belohgl to Dnddy", de Cole Portcr -— Direção ímisl-
cnl do Lionel Newnian — Coreografia de Jack Colo —
Intérpretes: Mnrilyn Monroe, Vvcs Montand, Tony Raudall,
Frnnkic Vaughan. Wilírld Uydc-White, David Burns,
Michacl David, Marn Lynn, Dennis Klng Jr., Joo Hesscr,
Mndge Kennedy, Ray Fostcr, Miko Mason, John Crnvcn,
Harry Chcshirc, Bin*{ Crosby, (iene Kelly, Milton Berlo —•
20th Century-Fox — Cincniascope — 118 minutos — 1960.

Victor Schnnidcr como Palcstrion c Simon Khoury como
Xélcdro são responsáveis pelo sucesso dc seus personagens

c da peça.

O iUilor
Planto, poeta c dramaturgo,

um dos pais da comédia latina
era também ator. Nasceu em
Sarsina na Umbria setentrional
cm 254. (outros registram como
tendo sido em 25.r>>, o deixou o
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Oswaldo Ncivá personifica Plr-

R.ipnllnices na comédia de Planto.
(OW Já foi um memorável sacris-
tão em "Alho Mecânico" dc A.

C. Carvalho)

palco do inundo cm 184. Tudo
isso aconteceu antes de Cristo.
Seu imenso sucesso alcançado
em Roma, fêz de Plauto um rira-
mãturgo laborioso, se bem que
de toda sua vasta obra cerca de
1.10 peças, sobreviveram apenas

21. Brilhante, popular, ágil. fan-
tasioso, fértil rie imaginação, in-
quieto e estranho, Planto é au-
Ior de "Anfitrião", "Aiilulária",
"Os Cativos'* e "O Soldado Fan-
farrão'' tMilcs Gloriosus) que
teve sua primeira mundial em
205, antes de Cristo, sendo con-
siderada a sua obra mais popu-
lar e difundida entre os repor-
lórios das companhias do mun-
do inteiro.

O direlor
O diretor desta versão de "0

Soldado Fanfarrão" c Giustinn
Marzanno, que veia ao Brasil
convidado por Pasclioal Carlos
Magno. Detevc-se em Minas tio-
rais, onde organizou o Tealro
Universitário, o TUMG- Em Belo
Horizonte o diretor Marzanno
(que nasceu na Itália) já apre-
sentou uma versão de "Crime na
Catedral" de T. S-, Elliot, "Apo-
lo" dc Jean Giraudoux. etc. Con-
vidado pelo grupo "Os Duen-
des", Giustino Marzanno vai ser
apresentado no Rio com ?. pre-
senle versão rie "0 Soldado
Fanfarrão".

O iratlulor
A tradução de "O Soldado

Fanfarrão" de Plauto é de Ma-
ria do Carmo Ferreira, que se-
gundo consta traduziu do origi-
nai, ou seja do latim. É figura
ligada a Universidade de Minas
Gerais c seu teatro universilá-
rio.

À música
• A partitura escrita para esla
versão de "0 Soldado Fanfar-
rão" é do compositor Ernst
Scluirmann- É um compositor e
maestro alemão radicado em
Belo Horizonte, onde leciona
ritmica. A partitura foi regida
para a gravação pelo maestro
Nino Slinmkc, A partitura foi
escrita para dois fagotes, oboé e
flauta.

Á cenografia
Coube a Francisco Mibiclli a

cenografia de "O Soldado Fan-

farrlo", Mlblelll 'a* parto do
TUMG e f pintor, tendo aldo alu-
no dc Gulgnarri. Com èste tra-
balho faz aua estréia no Rio co-
mo cenógrafo.
Oa figiiriuoH

Kly Sba-Ot defende os figu-
rinos doi personagens de Piau-
to. Sua participação no teatro
universitário com "Apoio" rie
Giraudoux garantiu-lhe o pri-
meiro prêmio no Festival dc
Tealro do Estudante de 1950, le-
vado a efeito em Santos.

CiifioHi.ladea
"O Soldado Fan f a nio" dc

Plauto é a quinla produçáo rio
grupo "Os Duendes" ("O Passa-
ro o a Feiticeira" de Terezinha
Eboli, "As Provas de Amor" de
.lo.io Bethencourl, "Via Sacra"
de Henri Gheon. c "O Palhaci-
nho Triste" de Ruy Costa Duàr-
le) e a sexta apresentação rio
Movimento das Jovens Compa-
nhias. (uma idéia de Paichoál
Carlos Magno realizada por Ro-
ger Bern.-.rdt). Participa do cs-
petáculo como ator convidado
Don Diego Cristian do Teatro
Brasileiro de Mimica. Os flguri-
nos dc Ely Sba-Ot são realiza-
dos por Z. Piá. Os acessórios
cênicos que fazem parte da cr-
nografia de Francisco Miblelli,
sáo dc Dirceu e Maric Louisc
Nery.

A cnlréia

Hoje. quarta-feira é a eslrói
de "0 Soldado Fanfarrão" dc
Plauto pelo grupo "Os Duendes"
para a critica dramática, con-
vidados especiais e a classe tea-
trai. A estréia está marcada para
meia noite .24 horas) no Tea-
tro Maison de France.

Ficha técnica i
"O SOLDADO"
FANFARRÃO"

(Milus Gloriosus)
Comédia de Titus Macei.is Plautui
Tradução da Maria do Carmo

Ferreira

Personaten» a Atoresi

Fauno — Don nieso Christian
Plruo polirlco- — Osnaldo Nclva
Arlolroço c I.urclon — Alei Ml-

r ruída,
Palestrlon — Vlclor Schnaldec
Periplcctomeno — Joio das Neve»
Xélrdro — Sim.... Khoury
Flloconiasl» — Maisa Cembra

\elll
Pleusldos — Hilton Papini
Milfidlpa — Nancy Ferreira
Acroteleiicia — Plchin PIA
Carion — Campos Filho

Direção de Giustino Mar/anuo
Assistente de dlreçio João das

Neves
Música de Ernst Schurmann
Ccnocrafla de Francisco Mlblelll
Figurinos dc Ely Sba-Ot
Realização dos tl»urinos de Z. Piá
Acessórios cínicos de Dirceu e

Marle Loulac Nery
Grupo "Os Duendes"
Movimento das. Jovens Compa-

nhias
Teatro Maison de France

RÁDIO & TV
Um musical, dois musicais...

Hoje é dia de um certo
musical pelo Canal 6. Tra-
ta-se daquele programa cm
que se apresentam a Carla
Baroni e o conjunto do Wal-
ler Gonçalves. E trata-se,
decididamente, de um dos
piores programas do gênero
também. Para começar, o

•que funciona no conjunto é
o "Fats" Elpídio c seu ritmo
com_ estilo bom lembrando
aqueles mestres do teclado
norte-americano. A cantora
Carla Baroni é de boa figu-
ra, mas não sabe cantar. Na
verdade, não mentiríamos se
afirmássemos que ela desafi-
na um pouquinho. E isso
não é bossa nova. Aliás,
desde os tempos de suas
apresentações no programa
de Waldir Calmon observa-
mos o falo. Enfim, a moça
concorre para que o musical
seja ainda pior... Creio que
o único que se salva nesta
história toda é o "croòner"
do conjunto. Que funciona
bem num bar mas não ser-
ve para a televisão...

NOMES &
VERBA VOTADA — Foi

votada uma verba de qui-
nhentos mil cruzeiros para a
realização da "Segunda Noitr-
da Música Popular Brasilei-
ra" que será cm julho dc 61.
Como se sabe, só mesmo em
verba poderá ter sucesso tal
promoção. No "show" deste
ano faltou cartaz, faltou di-
vulgação e interesse da comis-
são organizadora. E espere-
mos que Haroldo Eiras acerte.

NOVA DOLORES —• Des-
cobrimos em nossas rondas
noturnas, uma cantora de ex-
celentes qualidades: Leni An-
drade. A moça tem tudo o
que a Dolores Duran tinha,
inclusive aquele senso poético
de dor, saudade, amor e ca-
rinho. Dizem que o Mister
Eco é o seu maior fã. E tem
razão nara isso.

FILMES NA TV IjORRí-
VEIS — Continuam "naquela
base" os filmes na TV. Não
sabemos como é que os teles-
pectadores nâo ficam com dor
de cabeça após assistirem a
tanta bobageira no video, todas
em forma de filme. E enquan-
to, isso, quem sai perdendo
são os nossos artistas,

MODIFICAÇÃO — "Pes-
cando Estrelas" programa de
cr.louros que conta com bom
público, mudou, agora, o seu
horário. Comandado por Ar-
naldo Amaral, pode ser ou-
vido ou visto do auditório da
A-9 aos sábados de noite.
Com novidades.

GIL BRANDAO NO CA-
NAL 9 — 0 amigo Gilberto

O musical número dois de
amanhã é o já falado "Alô
Broto". Continua intragável.
A srta. Sônia Delfino, na se-
mana passada, linha convida-
dos no programa. Mas ao que
parece, resolveu colocá-los
num segundo plano, Pois não
encobriu a moça a figura deste
excelente cantor que é o
Fernando Costa? Aliás, sabe-
mos que Soninha, devido a
um possível sucesso obtido
em seus discos, anda um
pouco convencida. Náo com-
preendemos porque, quando
tanta gente de cancha e de
linha como a Vera Lúcia vi-
vem na máxima simplicida-
de. Na quinta-feira que pas-• sou, quem melhorou um pou-
co foi o Serginho Murilo.
Parece que o rapaz ouviu os
nossos conselhos. Que são o
de simplicidade, estudo, en-
saios, boas apresentações e
bons números. Enfim, em
matéria de musicais quem
merece a bola branca é mes-
mo o Haroldo Costa. Um
excelente produtor. Porque a
TV Tupi está caindo mesmo.

NOTÍCIAS
Brandão mostra a moda em
suas diversas formas através
das câmaras do canal 9. Gil
é um "expert" no assunto e
pouca gente sabe de moda,
como arte, como êle. Vale a
pena vê-lo amanha de noite.
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."11'M'ilyn, marido o galG

José Américo é norellsta Jovem.
A sua estréia se deu agora em
"Uma Cidade nas Trevas", em que
aborda o problema dos jovens e
suas reações Tariadas.- E' uni no-
Telista diferente e dinâmico, me-
xecedor do acontecimento que é a
foto do dia.

PROGRAMAS DE HOJE
NA TV

CANAL 6:

l!,ni) — Melo dia
12,55 — Cow.i fala em esportes
1.1,10 — Filmoteca
13,35 — Televespertlno
14.05 — Teatrlnho das mocas
14..13 — Vale a pena ver de novo
15.05 — Boa tarde
1S,05 — Filmoteca
17,00 — Sessão das cinco
18,00 — Bonecos -animados (de-

senhos)
1S.20 — Vamos brincar
18„10 — No reino da música
18,55 — Atrações
19,25 _ o Menino do Circo (íilme)
20.00 — Telejornal
2(1.17 — Alõ, querida.
20,40 — Miss campeonato
21,15 — Tal pai. tal filha
21,411 — Pedro Vargas
.22.30 — Telejornal
22,45 —.» Panorama
23,35 — Filmoteca.

CANAL í:

17,50 — Variedades
18,00 — Clube dos amigos
18,35 — TV-Correio Musical
19,00 — TV de Brinquedo
1Í1..10 — Aprenda com Néco
1P.40 — Telcsportc
20,10 — Grande caria/.
20,15 — n. jandlra em busca da

felicidade
21,30 — Musical Hebe Camargo
22,10 — Intimidade
22,50 — Estamos em casa
23,30 — Saláo de concertos.

CANAL 13:

16.00 — Mundo feminino
18,40 — Rio, S para as S
18,00 — Clube do titto
19,00 — Roy Rogers
19,40 — Telejornal

I 20,05 — A ser'anunciado
1 20,35 — Aventura» submarinas

| 21,25 — Festival
22,10 — Bate papo com Silveira

Sampaio
23,15 — Atrações.

PROGRAMAS DE HOJE
NA BBC

Serão ouvidos hoje, no Brasil.
05 seguintes programas da BBC:

20,00 — Primeiro Noticiário
20,10 — "Quest&o em Foco"
20,15 — Música clássica
?n.tn _ Revista do ar
20,50 — Música ligeira
21,00 — Segundo Noticiário
21,10 — Nosso correspondente

Informa
21,15 — Fim da transmlssáo.

* * *
Freqüências — 11.930 qiiilociclos

onda de 25.15 metros; 15,375 quilo-
cicloi onda da 19.51 metros.

Sem Marllyn Monroe, I.els Ma-
ke Love seria precisamente outrn
filme — fenômeno que nAo ocorre,
entretanto, com o forfalt de qual-
quer um, ator ou atriz. Na maio-
ria das veies, muitos suo os su-
plentes capaios de igualar cm tu-
do, se necessário, a linha do titu-
lar. Mas Marilyn (• mais que uma
atriz — é um mito, como em ou-
tros tempos Garbo e oulras, e
«•orno suas conterrâneas Gina o
Brigilte Bardot. É o único grande
mito ienilnino do cinema amerl-
«nno, hoje. E é, por sinal, o mito
n.» 1 de todo o cinema.

Seria injusto dizer, porém, que
l.ets Make Love seria mais uma
dessas comédias perfeitamente
aiiódinas, sc nâo tivesse Marllyn
como estréla-trunlo. As situações,
articuladas por .Ni.r.ua.i Krasna.
andam num ritmo de sophlstlcatcd
coincdy levemente satírica, a que
se acrescentam alguns números de
dança e canto — brilhando então,
como não O fazia há muito, o co-
reógraío Jack Cole, de quem não
será íácll esquecer a vx^io dos
quadros musicais dc um modesto c
surpreendente filme, The 1 Ho-*i't
Care Girl (A Louca Aventura).
Reunindo todos esses elementos
em volta do centro natural de
atração e Irradiação que ó MM, a
mulher e o símbolo, o veterano
George Cukor faz esta comédia
agradável e divertida.

Um prólogo, lodo feito dc Illo-
grafias tautor: Gene Alleii), des-
lina-se a fixar as origens da for-
tuna e da erotomania de Jean-
Marc Clémcnt, um nome que se
repete há sele gcraçfies, sempre
aumentando os sifrócs e o liarem
ria família, que saiu da França uni
dia e se fixou nos Estados Uni-
d0I — onde o sétimo Jean-Marc
já nasceu bilionàrio e herdou de
todos os ancestrais o gosto pelas
mulheres bonitas e na maior
quantidade possível. Éssc Jean-
Marc, playboy e dono de tudo o
que o dinheiro pode comprar, gas-
tando aproximadamente 10 mil dó-
lares na mais efêmera aventura
(e não há mulher, parece, apta a
tê-lo por mais de duas saldas),
esse don juan de sangue latino t-
moral nova-iorquino è Yves Mon-
tand, na grande oportunidade dc
sua vida. Náo que esteja tão bem
como em La Loi (A Lei dos Crá-
pulas., quando nos espantou exa-
tamente pelo bom desempenho,
pois o Yves Montand de Carne
(Les Portes de la Nult» era ainda
(1946) o cantor tentando ser ar-
tista, c o de Clouzot (Lc Salalre
de la Peur) ou o de Les Sorrlé-
res de Salem não nos surgia como
merecedor dos elogios que lhe de-
dicaram alguns críticos, Um dia,
em La Lol, houve a mudança, pre-
dispondo-nos daí por diante a ver
o ator com maior simpatia — e c
a simpatia que o sustenta aqui.

E a sorte — desde que Marilyn
não é para qualquer um. Na his-
tória, informado dc. que nos cn-
saios de um show a ser montado
fora da Broadvvay um número o
satiriza, Montand aceita a suges-
tão de seu ptibllc relatlons (Tony
Randal) e vai ver de perto a imi-
tação. Vê, antes de mais nada, ou-
tra coisa: já dez minutos, mais ou
menos, de filme haviam corrido e,
por isso, a surpresa de Montah.l
coincide exatamente com o ponto
de saturação de nossa tensão, por-
que a tensão só existe até li ms-

tante rm que se consuma tanto o
que tememos como o que deseja»
mos — segundo Hltchcoclç, o íilô»'

sofn do suspensa, Entra cm cen»
então: Marllyn Monroe.

Marilyn se apresentai chama-se
l.ollla e hão pode brincar com os
rapazes porque "my heart belongs
to daddy". í". a velha canção de
Cole Porler que ela, de sweater,
vem cantando, rodeada de rapa»
zes insistentes e a todos so nc«
gnndo. numa coreografia movi-,
incitada c iiii.n «laro-cscuro vio»
lento. Terminado o ensaio, Ma»
rllyn. ainda eoleporllana, se cha»
ma Amanda. Assim terá de cha-
má-la dal para a frente o bllioná-
rio tão Interessado que aceita o
papel de imitador de si mesmo —
dizendo ser outra pessoa e lonian-
do emprestado o nome de Alc«
xandre Dumas — c tão apaixona-
do que será capaz de qualquer
coisa, inclusive cantar dc galo

(como (. professor dc O Anjo
Azul) ou recorrer até a c.haiita-
gem para não perder essa Marilyn,
Insubstituível Amanda. Após mal-
entendidos diversos, consegue o
bilionàrio encurralar a moça num
elevador — para dizer "lefs make
love" cantando, enquanto Marilyn
agarrada lão furiosamente, sente
calor c começa a tirar a roupa ali
mesmo, no elevador que Já em
Bergman (Quando ns Mulheres Es-
peram) vinha mostrando cm toda
a sua pujança erotizantt».

As situações divertem quase a

ponto dc não sc divisar o tema d»
Cinderclla sob mais uma roupa-
j.em _ e com feições renovadoras
porque tnarilyiiinnas. Não se fl-
xando apenas num fictício Jean-
Marc Clément (simbolizando uma
coleção de playboys do gênero,
embora o filme o faça intelectual-
mente superior a todos os que
conhecemos), a sátira lança mais
três, Marih Callas, Van Cliburn •
Elvis Prcsley, no número satírico
que constitui ainda o mais inte-
ressante do show, bem apresenta-
do por Jack Cole. interpretado por
Marilyn e Frankic Vaughan e in-
titulado cinicamente "SpeciaUza*.
tion". Em oulros momentos, onde
a sátira aparece em lom diferente,
o bilionàrio decide aprender su-
cessivamente a arte de fazer rir
(com Milton Berle), a dança (com
Gene Kelly) e o canto (com Blng
Crosby), embora Yves Montand,
ao contrário dc seu personagem,
seja pelo menos um dos cantores
mais apreciados do público euro-
peu. Nesta comedia, êle não con-
segue aprender nada do que lhe
ensinam Também (e não sabemos
se o filme teve essa secreta Inten-
ção) os mestres que lhe arranja-
ram não são os maiores em mas
respectivas matérias e nem gozam
mais a popularidade que tinham
há muilos anos.

Para fora de ludo isso, e acima
de muitas outras coisas. Marilyn
nos renova em Lets Make Lova
todas as admirações) que vimos
somando através de uma carreira
luminosa mesmo naqueles instan-
tes em que nao sc compreendia •
mulher ou a atriz o quando o
mito ainda estava em formação.
Mas a luz foi vlsla a tempo, com.
cia a verdade, que existe em Ma-
rllyn como talvez não tenha exli-
tido em nenhuma outra estrela-
mito do cinema.

MONIZ V1ANNA

VINGANDO MINHA HONRA
(Gunmen From Laredo)

• Direção c produção de Wallacc MacDonald I Scw-

cnplny dc Clark E. Reynolds + Fotografia (cm Colum-

biaColor) de Irwing Lippman + Elenco: Robert Knapp,

Jana Davi, Waiter Coy, Paul Birch, Don C. Harvey,.

Clarcncc Straight, Jerry Barclay, Ron Ilaycs, Charles

Horvath, Jean Moorhcad, X. . Brands. Harry Antnm —

Coluinbin, ]!);)8.

Gürimen jrom Laredo (Vm-
gando Minha Honra) come-
ça focalizando uma pequena
boiada em movimento. O ne-
rói (Robert Knapp), que via-
java em companhia da mu-
lher e um amigo, é o único
sobrevivente após o tiroteio
travado contra o dono do sa-
loon de Laredo e seus capãn-
gas. A partir desse momen-
lo, a vingança ocupa a posi-
çãó-cháve dentro da narrati-
va. Mas até atingir o alvo, ou
o que deveria constituir p
clímax da trama, Gunmen
from Laredo dá uma volta
enorme, na qual lança mão e
desenvolve mediocremente
uma série de clichês seme-
lhantes aos westerns de cias-
se C.

Logo ao chegar a Lnredo.
após matar no saíoon um dos
empregados do seu próprié-
tário, Knapp é preso por éste
e submetido a julgamento. A
sentença do juiz do tribunal
improvisado é de 10 anos, a
serem cumpridos na cadeia
estadual do Novo México.
Knapp, porém, não tarda a
íugir. Em sua msrc*A3 psrs
Laredo.encontra uma índia
(Jana Davi), ou exatamente
uma mexicana criada pelos
índios, amarrada num tron-
ço de árvore, Solta-a. Briga
com o marido desta que, na
luta, se espeta cuidadosamen-
te sobre a íaca. Os outros
índios passam a perseguir
Knapp e a viúva. Mas os fu-
gitivos escapam no meio de

uma nuvem de poeira e vao
parar nos braços do 7iiars*ial*.

Mas, nessa altura, os "pe-

les-vermelhas" cercam os "ca-

ras-pálidas" e exigem a Jana
e Knapp de volta. Este, ape-
lando parn o velho truque,
desafia o chefe dos indígenas
para um duelo. Após a bri-
ga, os índios retornam carre-
gando o corpo do ex-chefe.
E o herói, aproveitando a
amabilidade invulgar do mnr-
shall, consegue finalmente
cumprir sua promessa.

Gunmen from Laredo, como
já era fácil prever, é mais
inn wcslcni vulgar e insupor-
tá vel até para os admiradorei
incondicionais do gênero.
Wallace MacDonald, cujo no-
me não está ligado a nenhum
título que mereça destaque,
atua agora como diretor e
produtor, fracassando intei-
ramente nas duas funções.
Seu trabalho, em instante ai-
gum, executa um lance qua
lembre a existência de um di-
retor por trás da câmera, o
script de Clark E. Reynolds,
por seu turno, aborda e joga
fora um tern? oue nempra
surte efeito quando bem
aproveitado: o da vingança.

Mesmo para os que gostara
dos leesterns exclusivamen**
tr- por causa da movimenta»
cão constante e das brigas,
Gunmen from Laredo tam-
bém não tem nada que satis-
ífça nesse sentido, ou era
qualquer outro.

y.A.
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RONDA DOS CLUBES
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NO RENASCENÇA
V,' rnm sallilaç*!» que pi-iirlramns nn rlrruln social «In «Hunl-r

ftrnabrrnça Clube. HIiiíuI*' pnr niiiltin a.pri-los. Km pilmrlro lusas
porque iirniiiiins reilriçlo e Imposta aos brancos] prin cunirario, todçi
êlr« >e sentem i vontade como na prõprla CIÚ, A prlmrlia llçAu In-
mada pela Crônica contri n pircimcftlii, drvc-a ao Itrnaicrnçx, clube
dt cidadãos de còr.

si* * >i<

A ptollferaçíii de "er*nj frll/es" nesta rld.idc, talvez tenha funda-
mriitii numa ausência iiumc absoluta de prrrnnrfltn de raça, graças
a lodlstlnçto de i-ór. Assim, vidas que poderiam tinclr-se rte negro,
nn reflexo .iihjrtlvn da cegueira,' Wiiiam-sn azul». Alguém Kl at*
uma lil.i*ue: "Para n cegn, ns hranrn», nuilatn», amarelo», vermelho».
s.io rrnni-lo» romn ns negativos du Chapa liilntrnlli,i, r sr es.l>u««e
contratlt com n fundn aiuliirule, M-rlain n« mal» acirrado» racistas!"
Nn cntanlo nada disso acontece, 1'nsstirn, a lun i -i:-1 "'r que felicita
o »ru dono, K' fstc ini-smn rsplrito «|ite crCICI ein-rtui», ao- cMiCfín
ri»»«a lamilla sadia do Itrnasrmça Clube. I*. a prnpõsito, porque nin
fundar um rlubr para liivldcnte»?

* H* #

A hlltorlcta "Andrrlliin", de autoria dn colunista de IlUVIiA lios
Cl.l'111'.S, serA transportada para o palco peloi artista» dn rlubr ria Kua
Pedro dc Carvalho,

CARTÕES OE NATAL

"Consignamos- em ata" ns se-
guliitea cartões de boas festas:

Anuindo Ferreira, do Minerva
8 ,'Ç.

Cronista .losí Álvaro.
*~ Cronista José de Siqueira Jr.

Arnaldo I.ucas, dn CCIP.
A Iodos, que Deus lhes di em

dobro...

BAZAR DO CLUBE
DA PENEIRA

¦

O Clube da Peneira inaugurou,
sábado último, seu bazar natalino;
i-uja renda reverterá pa-a os cn-
fre» do clube, a fim de engios-
sar seu nascente patrimônio.

N mmWí
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BONECA

Eli Ottoni de Carvalho —* lionr-
«liiinha que anda, fala e pensa —

debutará no Centro cívico

M.A.1M.
A diretoria do Museu de A'le

Moderna participa a abertura das
exposições «Ins alunos dos cutsos
do museu, orientados pelos pio-
íessores Aluislo Carvfin. Ivan Ser-
pa, Kdilli BcluliiR c Ilossini l'c-
re/, dia 2 de dezembro, às IV
horas,

EMBAIXADOR
DO JAPÃO

"Recebemos convite do embai-
•saciei- do JapAo c a senhora loshl-
r«> Ando. para o coquetel no qual
foi condecorado o embaixador
Roberto Mendes Gonçalves.

ALMOÇO

Realizar-se-á boje. ás 12 horas,
no Clube Naval, mais um almoço-
assembléia do Lions Clúbc do Rio
de Janeiro.

* * *
Conatnrá do programa uma pa-

lestra sobre a Alemanha atual,
proferida pelo sócio Poyarca»

RETROSPECTO

Em conformidade com o frito
CI11 1050. RONDA DOS CLUBES
apresentará un-l retrospecto das
principais festividades do corrente
ano, antes do término üo mesmo.
EXPOSIÇÃO

Ada e Roberto Consolaro comu-
nicam a abertura da exposição rio
pintor Lconcllo Bciti, que sem
Inaugurada hoje. As 21 horas, para
a qual d colunista eslá convidado.
Local: Galeria Pcnguin,

ANIVERSÁRIO
DO CLUBE
DE ENGENHARIA

Nn dia 24 <lc dezembro, coni um'
coquetel, o Clube de Engenharia
festejará seu BO." aniversário de
fundava". Aproveitando a data, o
diretor do Departamento dc Ativi-
dades Sociais, dr. Umbcllno Pc-
reira Martins. csU organizando
uma fcsla dc Natal paia os liilios

dos sócios, começando ás 15.30 ho-
ras, corri Carequinha e outros Ido-
Ins «Ia ci lançada.

MIRANTE
'Ç O AnÜius qup nos levou no

Ubi T. C. bátcjl contra um cole-
Rlllnlm leu, «iHiataiHlo-ll.n o pnra*
ilinque traseiro. O freio falhou,
e o monstro deslizou suavemente.
Aliás, o esqui asfáltlco ,--.i.i em
1110(1.1

(í! O conjunto Acaban. vai cn-
mcç.Titlo multn bem. Chamou-se
rsslm, pnrqiic numa das suas gran-
drs apresentações, comeram ai-
gumks letras «lo nomr* original —
Copacabana' — on sela. n "l'np"
p n võgnl "íl". Mas, rpplt'», o con-
junto está ronipçaudo, r nAo aca**
lianrin.

(í>i Nn exame cultural procedido
durante o i-nnciirso Italnh*. das
Associações Portuguesas* houve
nm (IfiimiTinador rnimim nas pre-
fcrcnclas literárias de toda» as
examlnaiirtas: ,|. o. de Araújo
•Inrgr.

(ii fcsse poela tem um eleitorado
em potencial para as próximas
eleições: tntias as atuais meninas-
mocas «ln Brasil;

<* Satisfeito n nosso confrade
Vilnrlno M, Carneiro cnm a con-
«luta <I"S marinheiros holandeses
pos clubes cariocas pnr ncaslán da
Visita oflci-l da Armada flamenga
•o Ifo. "nelirm mas sem cnbe-
lirdar-sc!"

ríi A prnfrssõra Gabrtela Vieira
Comes, sugeriu regras de boa etl-
fliicta js candidatas ao titulo dc
Rainha das Associações Portnguè-
sas: "M"-a de classe descalça as
luvas para riancar".

W K 0 professor Olavo e Rar-
ms acrescentou: "Nio e perml-
tido a «mi rapaz beijar a mSo «Ic
uma moça!" Kssa p.nstcrn res trl-
ç:":n [pni várias subdivisões,

'•' \o concurso precedente quo
escolheu a Ra'nha rias Associações
lusas, na Casa dns Pnvelrns, foi
eleita a representante da Vila da
Kclra; açora, na Vila da Folia, a
Casa dns 1'nvplrns triunfou, Ke-
tribuição acidental.

«i m^it*ia*^0^tt*^t*mtWe^mifttftAt^0*Attitmtmt^

CONSULTANDO OS PROGRAMAS
Por motivo do Natal dos Pobres diversas festas cm seu brne-

fli-lo foram programada!:
Promovida pela prisldrnle D. Eunlce WCavcr c vice D. Nina

Mola: realizada nn dia 3 a Irsla cm auxilio das Obras assistenelnis
oe Ajuoa ao Menor, no AMftllICA: dia 0 As 17 h ho auditório oa-
ABI concerto tia Orquestra de CAmara «'o Conservatório Braitlcro
<le Música: t:n primeira ni;d!ç«ro a Cí-nçi^o dr» Nnt;»l dr- autoria da
poetisa Odeie de Toledo: dia 2'l na Rádio Roqucttc Pinto recital
do Eopiano Margarida Martins Maia.

— F.' ria ordem da confraternização ria garotaria Hcolor e saro.
tada pobre do bairro: Natal da Criança Pobre dia 17 As 14 li lio
esládio FLUMINENSE.

— No problema de alcançar meios para o sujtcnln dc 3R vc-
lhínlias asiladas: Festa da Vovò7Ínlia organizada anualmente pelo
Arilo Legião do Bem, Rua Oldegar Sapucaia, 13-15., Mçicr, .

Pelas obras assistencials rio Hospital Mário Kiocff: Bazar de
Natal da Legião Contra o Câncer, Av. N. S. dc Copacabana 1)68.

Ao término da Campanha dn Natal do Poli'-e: K. C. LYGIA
atenderá a necessidade da maior parte àc criançrs necessitadas do
bairro fornecendo viveres, roupas c brinquedos nas vésperas de 24.

Rer.da paia a Federação das Associações dos Lázaros: "La

Traviatta" pelo Teatio de ópera du AUTOMÓVEL CLUBE dia 8 no
Municipal.

m

PAPAI NOEL EM "M MUNDO DOS ÂWMÃIS"
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CONTERRÂNEOS , :.
fplão do tjba Tênis, o cronista D'Ar(agnan palestra

com a jovem Aline Magalhães

VEDA ESCOTEIRA
Chefe de escoteiros sêniores
deve ser um
mi

pai modernizado"

Hoje às 17 h-ras, n;i TV-TÜPI, Fera apresentatío *ni
programa com 50 eães ilu-, raras: Lettcr Irlandês, Cre' er
Spanicl, Pastar Alemão, Po.ódlc, Sçltnauzcr, Cóllic, Miuia-
tura Pinsclicr, etc. A "Pepete" nue vemos na foto ácimá
com a animadora do TV, Neidc Aparecida, estava presente
ao desfile canino fantasiado dc Tapai Noel.

A raiva em foco

A realidade sòbrc o proble-
ma dn raiva', pouco a pouco,
vai se equacionando dentro
dos comentários e advertên-
cias que temos feito.

Depois dos erros dc iur>",
com aplicação dc vacina de
curto prazo de imunidade, nas
mesmas zonas em que sc
aplicavam vacinas rie longa
imunidade, e dos erros de
.1959, quando se criou no es-
plrito público dúvidas ciuan-
io a eficácia da vacina adota-
da pela então P.D.F. c sc lan-
çou atrabillàriamentc a cam-
panha de apreensão tle cães,
com laço dt arame e '•gaiolas*'
condenáveis, previ.nos pata
19(10 um ano recorde em ca-
sos positivos dc raiva em cães,
com conseqüências fatais para
o homem.

Apesar de sc propalar que
já tora atingida a cifra dc ..
120.000 cães vacinados em
1960, cifra difícil de se cons-
tatar ou de se contestar, visto
que as estatísticas tèm sido"convenientemente" omitidas
no D.O., — as vantagens desla
vacinação, por razões que já
temos exposto injustificada-
mente vieram tarde de mais,
já que os casos de morte, hu-
manas, por hidrofobi?, atin-
ge, oficialmente, a cifra de 9
pessoas, além de mais 5 de
diagnóstico ainda em apura-
ção.

No programa ''Falando
Francamente", organizado porArnaldo Nogueira. 5? feira
última, apresentamos com a
presença do dr. Crestes Diniz,
diretor do Departamento Na-
cional de Saúde, quadroselucidativos da realidade do
problema da raiva no Estado
da Guanabara nestes últimos
anos.

Couiorme prometêramos se

A. Baronc Fo1"/ .•"*•>

o novo Governador do Eslado
tiver forças para ía,zer com
que as estatísticas oficiais se-
jam divulgadas pelo Departa-
mento rie Veterinária, apre-
sentaremos, cm 1961, um Ira-
balho comparativo, para pro-
var os malefícios a que pode
estai* sujeita tima população,
aunndo por conveniência do-
lilicp, problemas de Saúde
Pública forem transformados
em demonstração de prcstl-,
gio eleitoral.

O Governo Federal, que''ignorava" a presença desta
zoonose entre nós sentiu-se de
um momento para outro, com
o caso do Ceará, em situação
embaraçosa, sem poder expü-
car o seu alheiamento sobre o
oue ocorria naquele Estado.
E não ff"isse o recurso de ape-
lar para o médico sanitansta
do Estado da Guanabara, dr.
Agnelo Alves Filho, veterano
estudioso da hidrofobia e bo'-
sista da Organização Mundial
de Saúde, ficaria sem dúvida
sem um estudo cpidemiológi-
co. do acidente corrido em
Fortaleza e que matou, segun-
do noticiam os jornais, 14 pes-
soas.

A lição da realidade da rai-
va deve servir para alertar
em definitivo as autoridades
estaduais e federais. Bons téc-
nicos existem. Planejamentos
já foram feitos pelo 1? Sim-
pósio Brasileiro de Raiva, or-
ganizado pela Sociedade Bra-
sileira de Medicina Veteriná-
ria e pelas recomendações
dos "experts" da ONU.

Não é preciso ressuscitar
Pasteur, nem assustar o seu
nelo, prol. Pasteur Valery
Radot. que ora nos visita. Bas-
ta trabalhar com honestidade
e espirito público.

Um dos escnleiros que res-
por.deu a várias perguntas r.o
Seminário de. Chefes, definiu
d chefe* escoteiro^ ideal como
um "pai modernizado". Por
outro lado, o mesmo raprz, r.o
responder á pergunla seguinte,
disse que nâo gostaria de ter
o chefe- como seu pai, dando
a entender que cada um tem
o seu lugar certo na educa-
ção do jovem.

Outras curiosas e interesstn-
tes pergunta sóbre ativid:.-
tíes em tropas de sêniores io-
ram respondidas pelos jovens
durante a realização do II Se-
minário para Chefes de Eíco-
leiros Sêniores, realizado rio-
ir.ingo, na sede do Grupo São
Sebastião- do Haddock Lobo-
Nâo ;ó chefes da Região da
Guanabara estiveram . pre-
sente.-:, mas também de Minas
Gerais e Santa Catarina, nu-
ma demonstração do interès-
rs que vem demonstrando o
mais novo ramo do Escotismo.

SEMINÁRIO ''BOSSA
NOVA"

O Seminário, promovido pe-
Ia Região da Guanabara cia
União dos Escoteiros do Br.-
sil, dada a sua organização
nova, foi apelidada de "bos-
sa nova". A principal novids-
de foi a de que as perguntes
formuladas pelo participantes
da reunião íoram respondidas
por quatro escoteiros sêniores
de diferentes tropss do Rio.
Desta forma, os chefes tive-
ram oportunidade de ouvir
dos próprios escoteiros as
su:s opiniões sóbre "Progr; -
mas", lema único da rèunlro
que leve lugar no Grupo São
Seòrs*.ião. na Igreja dos Ca-
puchinhos-

O chefe dr. João Ribeiro dos
Santos, comissário nacional de
adestramento, foi o coordena-
dor dns trabalhos, que teve por
relatores os chefeí dr. Vini-
cius Garcia de Souza c José
Gomes Cavaco.

i
BOM ROTEIRO O "P.O.R."

O chefe José Gomes Cava-
co. íoi o primeiro a fazer uso
da palavra, como um dos ex-
positores programados. Em
sua exposição, disse que o che-
fe tem no "Princípios. Orga-
nização e Regras" — P.O.R.
— ótimas sugestões para a or-
ganização de atividades de
suas tropas. Disse que basía
procurar a relação das provas
de classe e de especialidade
p?rr. se ter ótinus idéias.

Terminada a exposição, di-
versos chefes fizeram pergun-
tas. enquanto outtos àprèssn-
lavam sugestões, baseadas em
experiências por eles vividas.

O CHEFE E' IMPORTANTE

O segundo expositor pro- y

ARIES - Março 21 n abril 20
— Vocô devo ter valmit Pin suns
al Iludes durnnto 0 «lin tle linje.
Possivelmente, alguma not iria
riesníinulávcl poderá mi ruir mil
evite Irritações. A noite, norma-
peça em rasa.

TOliRO — Abrü* 21 a maio 21' — Exllte, durante o «lia ile hoje,
uma gralitlc possibilidade para
grandes negociou Aproveite a
oportunidade pois .seria precisosainda muitos dias antes que ia
repitam as condiçócs -odlacaií
favoráveis,

GÊMEOS — Maio 22 a junho
BI — Dia propicio para passeios
e viagen». Algo que você sem-
pro desejou poderá sc realizar,

Novo tipo
do projeção
cmpinotopáüai
MOSCOU, S — Um «ovo pto-

¦ cesso de. prnjfç.lo clnematogrA-
(loa sobre uma Brande tela ara-

ba de «er prtsto em prática na
UniSo SoVIítlcA e serA apresen-
tado, em breve, ao público nii« i
«•í.nulo cinema de Mo>cou, anui;*
ciou a Agência Tass. O filme
standard dc 35 mm será substl-
tuido neste processo por uni fl)-
me de 70 mm, projetado sobre
uma tela de 2:! metros c 50 cen-
tlmetros, iFPi

OPORTUM1>Ai}ES DE HOJE
Horóscopo de quar;vfeira, 7 de dezembro de 1960

ntivn c, nn mesmo tempn, bondosos e nmnveis. Coiills»
ativo r, no mesmo tempo, bondosos o nmnveis. Çoiill-i*
tentes com seus hlenls tudo snirlllcnm por eles, Sno
ótiniOR Cipôioi «• pnls de fnniilin.
hoje. Sua atitude em relação aos
seus amigos lera grande influ-
êncla em todo o seu futuro, Tc*
nha lato.

CÂNCER — Junho 22 a julho
23 — Sempre é difícil adaptar-
.sp hs situações. Ilnje, você Irrá
que onficntni- mudanças em seu
ritmo normal rie vida. Assun,
procure agir. cautelosamente a
fim dc evitar surpresas desagra-
dávcls,

LEÃO ~ Julho 24 a acosto 2*1
—• Pense duas vê*es antes dc tn-
mar qualquer decisão, especial-
mente às «|uc dizem respeito ao
seu coração. Procure agir com
calma e de acordo com as cir-
cunstáncias dp momento- Nào as*
suma compromissos sérios.

VIRGEM — Auósin 24 a se-
lembro T.l — O planeta Mercúrio
nào se apresenta, hoje. numa pn-
siçíto auspiciosa. Assim, o dia
exige algumas restrições, calma
«• (ato, A situação tenderá a me-
limiar à noite quando você terá
mais tranqüilidade de espirito.

I.II1HA — Setembro U a oil-
tubro 2a — O planeta VèlUil cn-
ronlra-sc numa posição desta-
voraveli aconselhando cautela c
talo. Período nào favorável para
situações românticas, o mesmo
dir respeito aos assuntos literà-
rios, estudos c pesquisas,

ESCORPIÃO — Outubro 24 a
novembro 22 — Durante o dia
de hoje se registrarão varia-
ç«'»es. sendo que pela manha, o
Sol favorece suas atividades,
apresentando-se. contudo, nee.v
livamenle, à tarde. Kaça ns pia-
nos pela manhã e descanse à
tarde.

SAGITÁRIO — Novembro 25 a
dezembro 21 — Poucos proble-
mas graves você encontrará du-
ranle o «lia de hoje. As quês-
i<">es que lhe parecem complica*
das encontrarão .solução, nor-
malmente, Nào sp precipite nas
conclusões e procure agir sem-
pre com bom senso.

CAPRICÓRNIO — Dezembro
22 a janeiro 20 — Mantenha-se
sempre de acordo cont os fatos

e procure afastar a sim tendeu,
cia natural para o Irreal, Multai
veiei neu mudo do anil- o pre»Judlca. Seja controlado e evitaespessos.

AQUÁRIO — Janeiro 2t a fe*verefro 10 — Em contrario àiespi-ctallvas, os arnnlcrimenlos*
hoje, lho favorecerão em tudo,
Ksqitoça-so dc velhos, resseull-
mentos pois assim agindo i«S
você loni a lucrar.

PEIXE — Fevereiro 20 a mar*
ço 20 --- Possivelmente, você to-rá pouca vontade em çolipoiireom .seus' amigos mas ovlle agir
assim pois é deles que você pie-cisará para o futuro, Dia quedeve transcorrer calmo se vtuê
so mantiver dentro das normal
usuais de conduia.

Maestro alemão
vitimado após
dirigir
"O Messias"

SHF.lTlKI.n — O chefe de Or-
questra alemão. Wulter Gnelir,
morreu, esta tarde, em Sbefllrld
«mu conseqüência de um ataqu»
cardíaco;

Ooelir, que Unha 57 anos da
Id.ide. «alu fulminado an descer
do "Podiuni", onde acabava «Is
«Mi(lir "O Messias" dc liaendel.
(FP)
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gràmido foi o chefe dr. Vini-
cius Garcia ds Souza, que
considerou como pr.rte essen-
ciai de qualquer programa es-
coteiro, a fipura rio chefe cs-
coteiro, pois èle representa pa-
ra o menino, um espelho pa-
ra ser mirado.

Feita a exposição, foi dado
um .intervalo,, tendo sido ofe-
cido pelos escoteiros do Grupo
São Sebsstião, cafezinhos aos
participantes. -

COMO DEVE SER O CHEFE

Reiniciados os trabalhos,
em sua segunda parte, qua-
tro c?co!èiros sêniores cario-
eis foram convidados a to-
mar lugar à mesa da dire-
cão do Seminário. Passaram,
então, a responder as várias
pcr?,untrs feitas pelos partici-
pintes e formuladas pelo co-
ordenador da reunião.

Dentre as perguntas res-
pondidas, deve-se ressaltar a
que .pedia que os .jovens des-
r-rri as qualidades essenciais
c'e um chefe de escoteiros se-
r.lòrès. Em . linhr.s' gerais . os
rsp.zes rchavam que o chefe
deve ser um pouco mais vc.-
lho do que eles (entre 20 e
25 anos), embora o espirito
jovial seja mais importante do
que a idade cronológica. Tam-
bém foram, cie opinião do que
o chefe deve entender cada
um dos rapazes. Moral e res-
ponsabilida-de foram qusli-
d?de consideradas essen-
ciais pelos rapazes. Ter uma
boa visão da vida íoi .outra-
condição apontada pelos jo-vens.

GRANDE ATIVIDADE

Respondendo a última per-
gunla. os rapazes .acharam in-:
teressrnte que a Região da
Guanabara promovesse uma
grande «.tividade, na oual todos
os s.en.iores se reunissem em
acampamento. Coisas "impôs-
síveis" de serem feitas deve-
riam ser programadas nesta
aíividrde. A sug?stão. tam-
bém, psra uma atividade ape-
nas p:ra gradutados foi even-
tacia pelos jovens.

Dr.do o adianhtío da ho-
ra e por decisão do plenário,
um terceiro seminário será
realizado na segunda quinze-
na de junho de 1961. Nesta
ocasião, os chefes poderão dis-
correr sobre as experiências
que realizaram, segundo as
conclusões a que se chegou
nesta- reunião de domingo úl-
timo. Para facilitar èste tra-
balho, a. Região da Guanaba-
ra no começo do ano envia-
rá a todos participantes do
Seminário, um relatório desta
reunião, inclusive com ss per-
guntas e respostas feitas.
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Paris descobre a moderna estrela Léa Garcia
As 

leitoras do CORREIO FEMININO conhecem certa-
mente a morena Léa Garcia que empolgou a Europa

r América do Norte desempenhando o papel da tão hu-
mana e meiga Serafina no filme "Orfeu do Carnaval".
Sua voz é suave e reencontramos aquele olhar inquieto
e bondoso da Serafina do filme. Em Paris, muitas pes-
soas a ela se dirigiram pedindo noticias da Martinica.
Outras falavam em inglês julgando tratar-se dc artista
norte-americana. Quando dizia que era brasileira os pari-
sienses logo a inquiriam sc c verdade o que se conla da
beleza do Rio dc Janeiro.

onde há centenas dc bancas
vendendo livros que gostaria
de folhear horas a fio.

Em Chartrei, que visitou
demoradamente. ficou enenn-
fada com os vltrais da Cate-
dral, de uma beleza indescri-
tive! e como nunca vir».

INTERESSE DOS
CESES

FRAN-

í íste nrrnnjo de travessa já ganhou uni Oscar pelo bom
rosto r imaginação. Aqui esta uma sugestão para ceia de.

Natal das leitoras do CORREIO FEMININO.

OS ELEVADORES

Uma noa cômica da estada
¦> Lén cm Paris foi ao depa-

r com um elevador muito
.mtigo: Quando hesitou pisar
no que lhe parcela mnis um
esqueleto de elevador, poss
todo aberto, um de seus
acompanhantes lhe perguntou
se nunca tinha visto um ele-
vador: Assim nâo, respondeu,
lemorando os ultramodcrnos
e rápidos elevadores do Rio
de Janeiro. Estabeleceu-se
um ligeiro qulproquó, c tendo
a pessoa insistido para sabor
sc nào havia elevadores na

Preparando-se para o Natal
Enquanto 

os flapiboyants cm flor ostentam suas magní-
licas ramagens cm caramanchão vermelho insuperá-

vel, a.s vitrinas da cidade fazem sonhar as crianças c
criíim embaraços às mães diante de tal variedade de
brinquedos, uma mistura de objetos feéricos p outros cm
dia com a.s mais recentes descobertas cientificas.

PENSAI! NOS FESTEJOS

Chegou a hora de pensar
nas Festas dc fim de ano, no
vestido a aprontar, nos_ pre-
•sentes, na prcpararaçào da
casa para o Natal.

As grandes árvores de Natal
que poucos unos atrás ainda
ie vislumbrava nas casas do
um ou dois pavimentos, orna-
montadas e refulgentes com
as bolas coloridas sempre rio*-*-
lumbrava as crianças. A
mais, a perspectiva dos pre-
sentes, desatar a fita dos bo-
nito.s embrulhos em todos ta-
manhos e formas - uma das
grandes alegrias da Festa fa-
rniliar e cristã que os adultos
compartilham com a mesma
alegria a oferecer e receber,
votos e presentes.

Mas as bonitas e volumosas
Árvores de Natal tornam-se
cada voz mais difíceis dc

acomodar nos apartamento',
e vamos portanto sugerir ai-
gumas decorações de Natal
para o lar, caso a leitora nào
preparar um desses pinheiros,
mi ainda para completar a de-
coração dc outro recanto da
caía.

A PORTA

Em lugar da clássica coroa
eom sino, a leitora poderá dar
um toque pessoal prendendo
em tábua com percevejos, ou
mesmo em cartolina grossa de
15 x 15, quatro pequenos ga-
Ihbs de pinheiro cm cruz.
Prcga-se atrás um gancho
como aqueles dc pendurar
quadros, pequenos e fàcilmen-
te encontrados nas papelarias,
e nesses galhos espeta-se di-
versas pequenas bolas colori-
das e um laço de fita verme-
lha.

Outro arranjo. Prende-se

QUITUTES... DE
FORNO E FOGÃO

DE NELLY
Hoje é nossa sugestão de Natal para as leitoras do

CORREIO FEMININO. Espero que todas encontrem aqui
alguma sugestão a seu gosto. O peru, para ser bem s«ibo-
roso, deve ser comprado carnudo e temperado de vês-
pera com todos temperos, conservado cm vasilha dc
louça ou vidro — quando possível — e recoberto de
papel impermeável.

Deve-se assá-lo recoberto dc fatias de toucinho, a fim
de não ressecar, e na primeira fase assar o peru ainda
recoberto de papel impermeável untado de manteiga do
lado que encostar na ave.

PERU "CEIA DE NATAL"

INGREDIENTES: Um po-
ru. duzentas o cinqüenta
gramas ric toucinho já corta-
rio em fatias finas, um quilo
de castanhas, duzentas e
cinqüenta gramas de farinha
rie mandioca, três colheres
dc manteiga, um cálice do vi-
nho do Porto ou "cognac" na
falta destes, um copo de vi-
nho branco, quatro folhas rie
louro, alho, snl c pimenta a
gosto.

MANEIRA DE PREPA-
RAR: Limpar bem o peru e
pássà-lo no fogo para quei-
mar a penugem. Lavar e
temperar por fora r por den-
tro. Isto na véspera dc as-
ssà-lo.

No dia. cozinhar as casta-
nhas deixando a água ferver
primeiro e depois colocar na
panela as castanhas. Quando
prontas passá-las, já desças-
radas na máquina dc moer.
Juntar n êsse purê de casta-
nhas duas colheres de man-
teiga derretida e misturar
com a farinha do mandioca;
sal e pimenta a gosto, li-
cor, amasar bem e rechear
o peru.

No fundo da assadeira, co-
locar uma ou duas fatias de
loucinho, calçar o po-
ru, passar o restante de man-
teiga, recobrindo todo êle
com fatias de toucinho que
se pode prender com palitos
ou amarrar com barbante.
Cobrir ainda eom folha de
papel impermeável untado
rie manteiga c assar cm forno
regular para dar tempo a
nve cozinhar no centro.
Abrir o forno e regar som-
pre com o próprio molho que
criar na assadeira.

Quando estiver om parto
tosado, tirar o. papel c au-
jnontar o fogo.

Deve-se contar terra de 40
minutos, por quilo de peru
para assar, ou, digamos, duas
a duas horas e meia para as-
sar um peru dc três quilos.
So o toucinho não tiver dor-
relido ou sc no fim desejar
cotar mais o peru, convém
tirar o que sobrar do touci-
nho deixando-o derreter no
molho.

Experimentar sc a carne
está mnria, espetando vm
garfo, que deve poder reti-
rar sem dificuldade.

Servir o peru em travessa
rodeado de castanhas inteiras
ou picadas e passadas no mô-
lho, fatias de laranja, ma-
çãs cortadas cm quatro e co-
y.irias, ameixas, fatias dc aba-
caxi, arroz solto e uma fa-
rofa seca feita com parte do
molho, com ou som'ovos. sa-
lada de legumes, ccslinhas
•lt tomates recheados.

O peru pode também ser
recheado de carne, aprovei-
tando as leitoras o recheio in-
riieado quarta-rcira última
nesta mesma seção.

BOLO DE NATAL 1

INGREDIENTES: Meio qui-
lo dc castanhas, cem gramas
do passas sem sementes, oito
ovos, uma colher das dc so-
bremesá rio fermento, quatro
colheres dc farinha de trigo,
quatorze colheres das de só-
pa de açúcar, uma colher de
manteiga sem sal.

MANEIRA DE PREPARAR:
Dar um talho cm cada cas-
ianha e levar ao forno quen-
te em tabuleiro. Quando ao
quebrar uma delas a castanha
se apresentar fnrinhosa e es-
íarrélár estará pronta.

Descascá-las lirando tam-
bém toda ctitícula marrom.
Passar as castanhas pela má-
quina dc moer. Bater as
claras em novo, juntar as ge-
mas e b.tter mais um pou-
i-o. Aorcscentar aos poucos a
farinha, açúcar o fermento
peneirados juntos, misturar
com com garfo, o depois as
castanhas moldas, as passas
o a manteiga derretida em
banho-maria, e já fria. Mis-
turar bom e assar cm tabu-
leiro forrado dc papel e un-

• lado de manteiga. Forno re-
guiar o depois quente.

Uma vez assado o bolo,
cõrtàr pelo meio ao compri-
do, colocar uma camada por
cima da outra, intercaladas
por uma camada do creme
de manteiga e chocolate. En-
fcitar por cima com o mes-
mo cremo c decorar a gosto.

PUDIM DF. CASTANHAS

¦ INGREDIENTES: Meio
quilo tic castanhas, oito ovos,
quinze colheres de açúcar,
um copo dc leite.

MANEIRA DE PREPA-
RAR: Cozinhar as castanhas,
descascar e passá-las à má-
quina de moer. Deixar es-
iriar. Com quatro colheres
rie açúcar preparar uma cal-
da, untar uma fôrma com fu-
nil. Bater um pouco os ovos
(gema e clara juntas), acres-
contar o restante de açúcar, o
leite, mexer, e, jor último,
adicionar o purê de casta-
nhas. Misturar tudo até dos-
manchar bem o purê com os
ovos. Despejar na fôrma c
assar em banho-maria.

Querendo variar, pode-se
acrescentar ainda chocolaVe,
maior ou menor quantidade
de acordo com o gosto.

Deixar esfriar um pouco,
depois levar à geladeira. De-
senformar quando gelado e
servir.

no alto da porta uma fita lar-
ga de còr vermelha e de me-
tro e meio de comprimento.
Pouco mais abaixo da meta-
de dessa fita, prende-se umas
espigas secas do trigo (encon-
tradns nas casas ric flores ou
plantas) formando uma es-
tréia com as espigas. No cen-
tro, ata-se quatro bolas colo-
ridas e cintilantes e um sino
pequeno bem como um galho
verde de pinheiro. Constitui
um arranjo lindo o delicado.

Uma grinalda feita com ga-
lhos de _pinheiro, em toda vol-
ta do vao da porta e realçada
com pequenas bolas coloridas
dá um aspecto festivo muito
elegante.

Ou ainda, quando há no sa-
lão ou sala de jantar um cs-
pelho de tamanho grande, é
de lindo efeito fazer uma des-
sas grinaldas em todo redor,
como moldura. Os galhos ver-
des de pinheiro e as bolas co-
loridas refletir-se-ão no és-
pelho.

QUARTO DE CRIANÇAS

Um Papai Noel de algodão
em quarto de crianças é algo
que lhes dá uma alegria in-
dcscritível.

Pode-se fazor com que as
crlnáças participem de soa
confecção ou então prepara-
ln de modo quo a criança dó
de surprezn com o Papai Noel
ao acordar.

Prende-se em norUi ou pen-
dura-se nn parede uma carto-
Ima e nela sc fixa com per-
cevejos uma camada de algo-
dão formando o corpo até a
cintura e um pedaço redondo
para o rosto e cabelos. En-
eima-se êste pedaço de algo-
dão com pedaço de pano ver-
molho ou preto c vermelho
assemelhando boina, esnetan-
se dois botões para os olhos o
uma bola vermelha cintilante
para o nariz. Drapeh-se um
corte de cetim vermelho sim-
pies em forma de calças lar-
gas e um cinto.

Querendo apurar mais colo-
ca-se um bigode. Estas pe-
quenas decorações nas qusjs
a petizada onde participar dão
ar mais festivo e diferente ao
las- mesmo antes da ceia c
distribuição dos presentes.

Também pode-se * decorar
uma moldura sem quadro, oo-
locando ali um papelão e dele
decorando uma cabeça do Pa-
pai Noel.

A MESA

Belacap, Léa tleu as explica-
ções.*

Léa o Lourdes ganhar.-,m
dos parisienses o apelido de"Les Brunes Endiablées".

NOVAS AMIZADES

Léa Garcia achou Paris
uma beleza e lamenta nào ter
podido ver tudo, mas como
há probabilidade ela voltar'para filmar com Camus é
uma consolação. Viu Miche-
Une Presle e Jcanne Moreau
e Sidncy PoHier, Vera e Ge-
orges Clouzol e encontrou
tôcía colônia brasileira.

Nas ruas, ao meio dos que
pediram-lhe autógrafos havia
brasileiros ali residindo.

Léa teve o ensejo de conhe-
cer a moca que fêz a dubla-
gem da voz de Serafina de
¦•Orfeu" para o francês. Cha-
ma-sc Judith Aucagos, é tam-
bém morena mas da Guada-
lupe, é artista e tom muita
sensibilidade. Léa ficou satis-
feita em conhecer a moça quo
emprestou a sua voz ao per-
sonagem.

ENCONTRO COM PARIS

• Depois de uma curta escn-
Ia em Portugal, para onde Léa
gostaria muito de voltar, a ai-
tista chegou a Paris com a
impressão de haver ali sòmen-
to ruas estreitas, pracinhas,
um Paris assim todo parecido
com Montmartre. Ela mesma
náo sabe explicar como che-
gou a ter esta idéia da Cidade
Luz, por isto, quando deu com
a Praça da Concórdia e a
Avenida dos Campos Elíseos
ficou deslumbrada e surpresa.
Achou a vida muito cara.

Adorou os cais do Sena,

0ci
£
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Léa é risonha e fala juntan-
do as mãos eom freqüência
como para rezar. E' alta, cs-
gula e muito mais bonita do
que nos filmes.

Ficou impressionada com o
interesse dos franceses pelo
Brasil. Náo cansam de per-

§ 
untar e ouvir como é Rio de
aneiro, como são os cariocas,

* os brasileiros dc outras re-
ciões, sôbre café c Brasília.
Léa Garcia acrescenta:

— Nós já estávamos come-
i-ando a ficar com saudade e
à medida que foram nos per-
guntando e eu respondendo
contando as maravilhas dc
minha terra, tudo crescia ain-
da mais e se tornava mais bo-
niio a meus olhos. No fim. já
estava morrendo de saudades.

Por todo lado onde foi teve
de beber vinho c acabou
achando que isto lhe dava
mais resistência para supor-
tar o frio.

SEUS FILHINHOS

Léa Garcia tem dois filho::
Henrique Cristóvão e Abdias,
o nome do pai. Deles teve
muita saudade. Quando via-
jou para Bahia falava com
cies pelo telefone e ouvia-lhes
a voz. De Paris, devido o pre-
ço das comunicações isto nâo
foi possível.

Os meninos são gentis e um
deles tem uma extraordiná-
ria capacidade de convencer.
Como gosta de inventar e
construir é capaz de desman-
char o seu abajur, fazer dele
um carrinho e no final Léa
não pode aborrecer-se, pois
acaba convencida pelas expli-
caeões do filho ficar aquele
material de seu abajur melhor
nsim transformado cm car-
rinho.

Um dos ülhlhhos quer ser
escafrandrista ou astrônomo,
o outro músico. E Léa ri en-
cantada.

SUA CARREIRA

Léa .Garcia estudava "boi-
let" e participava em São
Paulo de programa de Tele-
visão. Foi quando participou
de um programa de poesia e
teatro. Gostou muito, resol-
veü dedicar-se mais ao teatro
e teve boa oportunidade na

. ooça de Lúcia Cardoso, "Fi-
lho Pródigo". Fèz o papel de
mulher ruim.

Já como profissional traba-
lhou na peca de Vinícius de
Morais "Orfeu da Conces-
cão", que foi levada no Tea-
tro Municipal, interpretou o
personagem de Mira, por-
quanto o de Serafina nao
existia.

Na peça de Nelson Rodri-
gxtes "Perdoa-me por me trai-
res", fêz o papel de enfer-
meira. .

Quando da realização dos
tostes para o filme "Orfeu do
Carnaval" apresentou-se para
o papel de Mira, mas Camus
achou que faria melhor o de
Serafina. Antes somurc do-
sempershava papéis dramáli-
co". . . .

Se Camus conseguir por dc
pé o scu próximo filme con-
foi-me o estava planejando
Léa Garcia irá a Paris em
abril de 1961 para participas-
do elenco. .

Mas o grande sonho de Loa
é trabalhar no teatro, no Bra-
sil, em peças interessantes
com enredos onde ela possa
representar.
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Dois flaçrantes dc Léa Garcia cm Paris. A esquerda, na avenida perto do Arco do

Triunfos c à direita, dançando na "Maisori da America Latina", ao som dc uma orquestra
brasileira. (Exclusivo para o CORREIO FEMININO)

Veia leitora se está habilitada
a acertar com os presentes

N as vésperas de Natal não sai das cabecinhas de cri-
ancas a chegada de Papai Noel, os pais de família

pensam no orçamento e as mães nos presentes acertados
para toclo.s. Verifique, leitora, os itens abaixo e veja sc

podem ajudar cm acertar com as compras:

contai' que você mesma
comprou para cies?

oa

A decoração da mesa podo
ser absolutamente pessoal e
lão variada quanto o permite
a imaginação aliada ao bom
gosto. í: de bom tom conservar
os elementos tradicionais como
os galhos do pinheiro e os
frutos dessa árvore e perma-
necer nas cores verde, verme-
lho, prateado e dourado.

Assim pode-se na noito de
Natal colocar no peso de eris-
tal do centrn-de-mesa velas-
grandes e finas nos orifícios
destinados habitualmente a
Prender as hastes das flores.
E ataoefar a baso eom galhos
e ninhos.

F.m lugar de castiçais sim-
pies, prender as velas colori-
das em abacaxis ligeiramen-
to escavados, tendo-se o cui-
dado de calcar antes cada
abacaxi em pratinho cortando
um pedacinho da base, ou em
pedacinho de tábua.

Ou ainda: envolve-se com
i papel prateado um pedaço de

estaca, prende-se três maçãs,
nessa estaca com oregos, uma
em cada extremidade e uma
no centro. Escava-se ligeira-
monte cada maçã e fixa-se ali
a? velas conforme, se faz ent
castiçais. Prepara-se a /base
com os clássicos galhos. c=.-
trelinhas prateadas, cabelos
de anjo prateados.

Mais uma nota original
pode ser dada com abacaxis e
abóboras. Corta-se uma tam-
pa de cada abacaxi, escava-se
a fruta o mais possível sem
todavia furar a casca. Com
a polpa cortada em pedaci-
nhos e mais algumas frutas,
farz-se uma salada e apresen-
Ia-se na própria casca do aba-
caxi.

Para apresentar uma salada
. do '.estimes, uma outra de pei-

xa com maionese e uma ter-
çéira iguaria de camarão gui-
sado ou coquetel de camarão,
compra-se as abóboras< ver-
rhelnas pequenas e chatinha:-:,
parecidas com pequena sopei-
ra e agora facilmente encon-
Iradas. Corta-se-lhc uma
tampa, escava-se um pouco o
centro, lava-se bem c para a
ceia, serve-se alt^ os legumes
ou camarões colocadas na
mesa por cima de galhos de
pinheiro em lugar de descan-
so. Cobre-se com o pedaço de
abóbora que serve de tampa.
Será a sua surpresa para os
comensais.

Estes arranjos são originais
para a mesa mas só podem a!i
permanecer um dia, porquan-
to perdem o frescor.

Mas os outros arranjos po-
dem permanecer das vésperaí
de Natal até o Ano Bom.

Mulheres freqüentemente
PELO TELEFONE

O titulo desta coluna — "Mulheres Freqüentemente"
— foi tirado do excelente livro de contos da escritora

paulista Helena Silveira. Nenhum outro serviria melhor

para uma coluna que tratará principalmente de mulheres
c suas atividades nos diferentes setores a que se dedicam.

LUIZAHoje apre.sentc.mo3
BARRETO LEITE: é por de
mais conhecida dos leitores
através de suas múltiplas at;-
vidades, destacando-se as oe
atriz e siornalista. Luiza e uma
cias pessoas responsáveis ne-
lo movimento renovador do
teatro', qutndo. com algy"5
amigos, fundou o grupo Os
Comediantes". Dai até,hoje,
trabalhou num eom numero
de peças de profissionais e
amadores. Porém sua primei-
ra incursão no palco deu-se
aos 8 anos, em Santana cio
Livramento, no Rio Grande
do Sul, quando sua mão pa-
trocinava um espetáculo de
benefícios. A menina que dc-
sejava a todo custo cantar um
samba teve que aceitar decla-
mar uma poesia escrita* por
seu professor, pois sua voz
afastaria os assistentes. Re-
centemente. Luiza vem se
dedicando quase inteiramente
ao jornalismo e assina seoao
diária de um dos nossos ma-
tutinos.

Voltando de uma viagem de
alguns meses na Europa e Ori-
ente próximo, Luiza assim res-
pondeu r.czsa pergunta sôbre
o movimento teatral europeu:

— Os dois paises da Eu-
ropa onde a movimento tea-
trai é mais forte são Alemã-
nha e Inglaterra- Infelizmen-
te não estive na Inglaterra e
na Alemanha; vi somente es-
petáculos de amadores. Vi um
esoetáculo muito bom e diíi-
cil. A r3Íxão de Cristo, Jc-
vado por um grupo de Emano-
res alemães. Achei o teatro
francês muito depressivo e,
apesar dos bons atores, salvo •
duas ou três exceções as pe-
ças são fracas. Na Itália o
teatro está concentrado cm
Roma e Milão. Em Israel há
grupos interessantes, porém
faltam autores, Continuo .
achando que o nosso teatro, se
encontra, em matéria de mon-
tagem, equivalente aos demais
do estrangeiro. O que falta
são atores que saibam falar e
criar.

UMAS & OUTRA?

Estreiou, sábado, o "Teatro
Jovem", com um espetáculo
em 3 peças de Eugene Iones-
co: "Uma Filhs- por Casar',

• "O Novo Inquilino" e "O

MARIA LUIZA
CAVALCANTI

Pre-sidentc:
Isa Motta.

em tradução de

De parabéns Ida Pongetti
polo sucesso alcançado no
"stand" de livros, do bazar
organizado em benefício da
assistência social ítalo—Brasi-
loira. Autografaram Lúcia Be-
nedetti e Edna Savagct.

Viresínia Guimarães Ferreira
com grandes planos para mon-
tar livraria em Copacabana,
na qual serão vendidos de fec-
ferencia livros de autores no-
vos c onde os empregados se-
rão esludantes universitários.

Edlth Behring muito abafa-
da com os preparativos da
exposição anual dos alunos
dos cursos do M.A.M.

Ivelte Vasconcelos, diretora
da Escola Santa Cecília, para
crianças com dificuldades ali-
ditivas, visando desconcentrar
a preocupação das mães • em
torno de seus filho, mantém
com as mesmas um atelier de
costuras para crianças pobres
que distribui como presente de
papai Noel. Êste ano as rou-
pinhas serão entregues a D.
Helder Câmara.

Caryl Chessman
num filme de
André Cayatte

PARIS — O cineasta francês
André Cayatte decidiu extrair ar-
jumento da vida de Caryl Chess-
man. Disse que irá aos Estado;
Unidos em janeiro próximo para
tratar - do assunto.

1 — Antes de determinar o
ouc oferecerá á scu marido
apurou, habilmente, o que cie
oor.eja ou precisa?

2,"— Sc o presente fôr gra-
vata e meias (o mais difícil
de acertar) verificou se as
suas preferência, no momento,
são para acessórios nos tons
do terno, ou polo contrário em
cores que criam contraste com
o terno?

3 — Se optou para camisas
como presente de Natal, fêz
prèvsamente a sua pequena
investigação a fim de saber
o gênero cie colarinho que
éle prefere, dc pontas compri-

Vai para a, teia
a terrível
"Zazie"

PARIS — Zazie. mais ler-
rivel que Lolita, a prqtago-
nista do romance de Ray-
mond Quenau, inspirou um
filme a Louis Malle. Assim,
de "Zazie no Metrô" surgiu
uma verdadeira ••operação
Zazie", que tomou conta da
cidade luz. O dicionário
trances ganhou mais um têr-
mo "zazique"; uma mescla do
insolências e palhaçadas. Um
diário publica em capítulos
as aventuras da terrível me-
nina, desenhada por Gebe:
Zazie, da boca som censura.
Zazie, que não conheceu, o
ícspeito. Zazie dos cabelos du-
ros e mal repartidos, da blu-
sa listrada, de "blue-jcans"
justo, numa ds? mãos. segura'?. 

Torre dc Eiífo.l, e ninguém
pode prever que o que fará
dela.

Quenau vai gostar de ver
sua terrível nciinha na tela,
não fosse por nada, para re-
fazer-se do * boicote que os
exibidores fizeram contra um
outro flime scu, "Le Couple".
de Jean Pierre Mocksy. Os
gerentes dos cinemas pari-
sienses disseram: "Não é co-
mercial. O público nào gos-
ta disso. Eu não entendi na-
da, portanto...".

Com "Zazie" será toda ou-
tia coisa: a única que vai dar
dor cie cabeça é a censura.
Se Zazie não é Lolita, conhe-
ce no entanto suas diabru-
ras. Seu mundo é o das me-
ninas, mesmo dizendo, e fa-"ztndo, coisas terríveis, Seus
senados são cruéis, sua curió-
sidade perversa e destemiaa.
Não teme ninguém: impor-
tuna todo mundo. Traduzida
em todas as línguas, suas
conversas continuam intradu-
ziveis. E' por isso que o es-
forço de Franco Fortini em
"cozinhar" suas conversas em
linguagem cinematográfica é
digno de nota. A história co-
meça assim "Masquemíede-
assim..."..

Diretor de uma monumen-
tal enciclopédia literária, eru-
dito a toda prova, refinado
homem de cultura, Quenau
divertiu-se criando Zazie. —
(ANSA). ___

das ou curtas, Independente-
mente da moda?

— Sendo o presente uma
carteira, sabe so gosta com
pressão de fechar, ou dc do-
brar em dois simplesmente'.'

— Ou ainda sc tem por
hábito levar na carteira uni
retratinho dos filhos ou seu,

Verifique, leitora, pela
análise abaixo, uma por uma
suas respostas c tire as con-
çlüsões das probabilidades de
acertar.

VERIFICAÇÃO PSICO-
LÓGICA

— Sc assim prueeder é si-
nal que está atenta no que dá
prazer a seu marido.

- Sinal que aprecia do

Que embaraço! Como escolher um presente no meio do
lal sortimeniso, e os pequerruchos ali .estão chupando oh

dedos c indecisos, (Exclusivo para o CORREIO FEMININO)

precisando para i.sto as divi-
soes necessárias na carteira?

— Se fôr oferecer para ai-
guém uma canela tentou.sa-
ber sc a pessoa gosta do pena
escrevendo fininho, ou pelo
contrário prefere ponta mais
grossa?

—• Sabe se seus beneficia-
dos com lenços, gostam bran-
cos ou com riscos cm volta, os)
ainda com burra de uma su
côr?

S — Oferecendo um corte
cie tecido fèz discretamente vo-
riíicar a metragem necessária
para o vestido, blusa ou ter-
no?

—. O objeto para casa que
determinou dar a suas amigas,
tem a certeza que já não pos-
suem igual ou parecido?

10 — A seus domésticos cos-
tuma perguntar o que dese-
jam. e ao verificar o exagero
ho pedido dá outros presentes
do que os apontados?

11 -¦* Seus filhos acham os
presentes cios outros mais in-
teressantos e os desciam?

12 — Costuma dizer a sons
filhos que 

"Papai Noel trouxe
.. os presentes.. e logo depois

Prêmio
iítimprensa
Exterior"
na Itália

ROMA — Será proclamado em
janeiro o nome do filme italiano
que mereceu o 1 Prêmio lmpien-
sa Exterior em 1960. atribuído por
um júri de jornalistas represen-
tando mais de 30 países e mai» de
3 mil jornais dc todo mundo.

ver sen marido elegante e é
sensível ao bom gôslo a quo
éle faz jus.

— Provou respeitar a
vontade do seu marido, tendo
mais confiança no bom gôs-
to dòlc do que na moda.

5 — Está por demais
familiarizada eom a carteira
de scu marido. Êste é domi-
nio privado dele, e como tal
respeitado. Para poder com-
prar uma carteira acertada,
deveria então hesitar, nâo ter
certeza, c mesmo ter dc per-
guntar ao interessado.

ti — So isto náo lhe ocorreu
é porque estará escrevendo
pouco. Do contrário, deve ser

o primeiro> pensamento*.
— Não. Não é mesqul-

nha, não observa exagerada-
monto todos os detalhes quan-
do está com alguém.

— Então não é afeita «a
pórmenores. Ocupa-se das li-
nhas gerais do um assunto.

— Náo sabe. Tom eviden-
temente o senso estético mui- ,
to desenvolvido. Um objeto
bonito a cativa. Esqueça de
pensar no restante, t ._._

If) — Sc perguntou devia
eslar preparada a um pedido
diferente do que você imagi-
navav Ao perguntar demons-
liou delicadeza e interesse em
agradar. _ Mas, fèz prova de
imprevisão. Mais hábil »en«i
sondar de leve e ver se cor-
responde às possibilidades,
para não desagradar.

11 — Se assim acontece e
porque nào foram consulta-
dos. Quando consultados o ar-
gumento será: Você escolheu
scu presente.

12 — Assim proceder é ti-
rar o encantamento das cabe-
tinhas dos filhos. Preferível,
é dizer logo, ou deixar ate
crescerem e tomarem conheci-
mento da lenda.
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REGISTRO SOCIAL Veja estas perguntas
e certifique-se:
como vai seu casamento
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Vazem ano» hoje: ConcelçJo d»
ri.uroa Barreto. Juracl da Silva Li-
mu, IJcla Ferreira Pai, Avelliu
CrUi Rio», Zora Uraga, Otlll» C.ui-
manta da Silva, Arlele Menezes
d* Brito a Heynelde < unha, e oi
mí. Joio Veloao, Wilson Quartlm,
.11.1.4111o Vlelia Barbosa, Abrahlm'1'cbet, Jofio Antero de Carvalho,"Marreto I^Ito Klllio, Jtenato cia
Mula Barbosa, Hélio Cru* de Oll-
veira, Francisco «le Aqulno Filho,
l.uciano ii.. ... Joní Pereira das
.Nave», Ive» Ribeiro. Silvio Ros.ii,
Plínio Rocha, Henrlqur de Melo
Moral», Arl Barroso, F. Pessoa cl*'viielror. .loflo Antônio Nepomure-
un Júnior, Armando Pacheco Al-
ven, Roque Totnborlnl, Oicar Fran-
«isco Paladino du ínlva, Henrique
mas da Corta, Arlindo Bastos, Fiu-
Hiot.o Pereira Ramo*, Álvaro Ina-
i ln de Azevedo, Orlando Dlns do
Amaral, OUvio de Sousa Barbosa,
Valdir Ferreira da Silva, Rubem
Indrl Pais, Nilton Massonl, Manoel
«In Jeau» Matem, Firmo de Morais
Mato», Octacllio NearAo de Azeve-
do. Jorge da Silva, Benjamin Fur-
tado, Antônio Gomes Sobrinho.
Paulo Vieira do Nascimento e José
Dlns de Almeida,

Far. ano» hoje o ar. Álvaro
GurjSo da Silveira,

CASAMENTOS

Dia da CosU-Itmnero rir l ••:'
Morgado — Amanhã, as 17.48 hs..
na Igreja de Saio Sebastião (Ca-
puchínhos), a Rua Haddock Lobo
n." 200. na Tijuca. realiza-se o ra-
finmento da srta. Déa da Costa, fi-
lha do casal sr. Abel Ramalho da
Conta, com o professor Romero De"l.nge Morgado, assessor da Direto-
ria do CNEG — Campanha Nacio-
nal de Educnnriiríos Gratuito», fi-
lim do casal ar. Bento De Wllton
Morgado e sra. Eulina Lage Mor-
gado.Geraldo da Koiite-Marlen»
pereira — Na matriz dc Silo Se--bastião do Barreto, em Niterói, te-
ia lugar no próximo dia 10. o ca-
samento cio sr. Gemido, iilho do
sr. Waldemar Rodrigues da Foi-
ie e dn «ra. Antonlna Rodrigues ria
Fonte, com a srta. Marlene, filha
do ar. Manoel Pereira e ria ara.
Carmen Mendes Pereira, ambas a»
familia» tradioionais no vizinho
Fstado fluminense. Os noivos re-

<• eberâo cumprimentos na residên-
ria dos pais da noiva, a Rua Ama-
ral Castrioto, 203, no Barreto.

-- Mari» Aparecida Santos Sil-
va-Ouaracy José dos Santos - -
Na igreja de N. S. d.-.s Graças. A
Tua Capltflo Rubens, em Marechal
Hermes, no próximo sábado, dia
10. consorclam-sc, a srta. Maria
Aparecida Santos Silva, filha rio
¦r, Josó de Azevedo Silva e sra.
Avany Santos Silva, e o sr. Gua-
lacv José dos Santos, filiio tio sr.
Antônio Amarante dos Santos n
irai Horacina Jumbcla dos Santos.

Srta, Esther leão Bubtos-Sr,
Benedito Espíndola da Silva —
Healizar-se-;, no próximo sábado.
«Ha 10, a cerimônia religiosa do
casamento da srta. Esther Leüo
Bastos, filha do casal Pctrónio
LeSo Bastos-Laudlccna da Silva
flasto», com o sr. Benedito Espln-
doía da Silva, filho da sra. viúva
Dulce Espíndola da Silva.

O ato religioso terá lugar as 18.no
hora» daquele dia, na Igreja de
Nossa Senhora de Lourdes. â .Av,
28 de Setembro, Vila Isabel.

—.^c—
NASCIMENTOS

Wania — O sr. Waldlr Montei-
ro Domingues e a sra, Riza Fu-
sundes Domingues tiveram o lar
aumentado com o nascimento de
aua filha Wania,

¦ —<í>~ *

BODAS DE PRATA
I

Gen. José Venturelli Sobrinho-
Sra. Aristlna Gomes Venturelli -
Na Igreja dc São Paulo Apóstolo
(Copacabana, hoje, ãs 10,30 hs.. o
rapelSo .Tose*. Lima Ferreira oficia-
rá missa cm ação de graças, pela
passagem do 2a." aniversário cie
casamento rio gen. José Venturelli
.sobrinho com a si-a. Aristina Go-
mes Venturelli.

Para o ato religioso lambem (o-
íàm convidados parentes e amigos
rios casais mal. José Bina Ma-
«•iiado-Florisbola Keller Machado.
Jofio Ferreira Jolinson-Esperança
Rulí Johnson, cel. Antônio Mai-
quês Amorim-Maria Carlota Mar-
Uns Ferreira Amorim. Aldn John-
son Gomes e da f.imília Pedro Er-
nesto, que serviram de padrinhos
<lo casamento «lo casal José Ven-
turellt Sobrinho. A noite, eni «ua
residência, será oferecida uma re-
cepç&o.

EXIBIÇÕES

LejISo dc Amadores Brasileiros
rte Radlo-emlssio (LABKE) — Na
f,edc da LABRE, t, Av. 13 de Maio,
.13-20." andar, dia 15 próximo será
«íxibido o filme "Se todos os ho-
mens do mundo...", cedido espe-
oialmentc pela França Filmes do
Brasil, por tratar de tema de gran-
de interesse para os radioamado-
res. A projeçíio está marcada pa^a
às 10,30 horas.—®—

EXCURSÕES
"Anclileta" no Rio das Flores —

O Departamento Social cio Grêmio
Social de Anchieta está organizai-.-
do uma excursão rccreatlvo-cultu-
ral para as cidades de Valença e
Rio das Flores, no Eslado do Rio.
O passeio será realizado no doinin-
go. Inscrições na serie do clube, á
rua Motorista Luis de Abreu, -17,í,
Anchieta. —-ir-

RECITAIS

Orquestra de câmara do Con-
aervatório de Música — Depois da
amanha, ás 17 hs., na ABI, estrea-
iá a Orquestra de câmara do Con-
iservatórlo Brasileiro de Música,
?.ob a .regência do maestro F.dua;-
rio Maut. Na oportunidade, tam-
bém serão apresentados o coro
misto e o soprano Margarida Mar-
tins Maia, que cantarão musicai
natalinas. -$-

FORMATURAS

No próximo dia io, ás 18 horas,
no auditório do Colégio Santo
Amaro (entrada pcla Hua 19 de
fevereiro, 172), será realizada a
entrega de certiíicados de eonclu-
são dos cursos clássico e elenti-
fico As alunas daquele educandá-
rio. figurando entre cias, a srta.
Vera Blulim.

As 8 horas desse mesmo dia. se-
rá celebrada na Igreja do Coléjlo

i entrada pela Riu Gal. Polidoro),
mlsía em ação nc graças.

HOMENAGENS

.*irary Setuba Itabcllo — Ama-
nhS. por iniciativas de amigas e
i-olaboradores, será eivo de home-
nsgem a sra. Aracy Setuba Rabe-
lo, por motivo de seu aniversário
natalício. A homenagem se eíeti-
vara com um churrasco tm Vila
Isabel.

Conjunto

brasileiro

em iournée

pelo Canadá
MONTREAL. .1 - Depois de

uma excursão de vários meses
pela Europa, e conjunto brasilei-
rn "Brasiliana" «e apresenta,
atualmente, no Teatro "tler Ma-
lesty" desla cidade.

O público « a critica e »co.
Ihcram calorosamente. iFPj

iiarliareU. de 1910 - Festejando
trinta anos de formatura, oi ba-
rharttla da turma de 1930 da anti-
ga Faculdade de Direito da Uni*
versldade dn Rio de Janeiro —
hoje Universidade do Brasil —
promovorfio vários festejos, eatan-
do Ja inogramaüat as seguintes
solenidade»; dia io de dezembro,
at 10 hora», missa, visita aos tu*
mulos do paranlnfu e dos profes-
sores falecidos e almoço de confra-
ir:iii/.aciSo dos colegas; dia 11, vi-
sita a Brasília, onde serão recep-
clonados pelo colega Oswaldo Maia
Penido, regressando no mesmo dia.
Outras festividades terão oportu-
namente anunciadas, devendo a'
adesões serem encaminhadas ans
membros da comissão promotora.
José PaCis Fontes, Av. Almirante
Barroso 9~-&.° andar - • telefones
22-6VM e 52-5323 e Bernardo Dam
— Trav. do Ouvidor 7-0.o andar —
Telefones 52-2500 e 42-I.31Ü.~«3>-

nEUNIôES

Cinema ns A.H.I. — Hoje, 4-fei-
ra, dia 7, terá lugar no audlto-
im da Associação Brasileira de Im-
prensa, a sessão cinematográfica
dedicada ao» associados e suas fa-
mllias. o programa será Iniciado
ás 17,30 horas, com um documen-
tário naetona), seguindo-se a apre-
tentação do filme de longa metia-
gem "O Bárbaro e a Geísha" em
cinemascope. O ingresso será fel-
tn com a apresentação da carteira
social do ano corrente.

-Qr-
PRIMEIRA COMUNHÃO
Será realizada amanhã, dia 8, is

8 horas, na Igreja de Santana, a
primeira comunhão dos meninos
Antônio Cindido e Maria de Fáti-
ma. filhos do sr. Antônio Moreira
e da sra. Rosa da yilva Gulrna-
ráeí Moreira e netos do casal Ave-
lino Guimarães.—®—

FALECIMENTOS

n-ar Augusto Moutlnho — A .*.s*
sociação Brasileira de Imprensa
recebeu, com pesar, a noticia de.
falecimento de seu antigo consó-
cio lsac Augusto Moutlnho. velho
profissional de imprensa, que du-
rante muitos anos exerceu sua ati-
vidade em "A Pátria" e na "Voz
de Portugal"; Logo que teve clên-
eu do triste acontecimento, a ABI
féz pretente suas condolências á
família do jornalista desaparecido.
tendo designado unia comissão de
diretores e conselheiros para re-
presentá-lu nos funerais, realiza-
rios ontem. A ABI hasteou tam-
bém eni funeral o pavilhão to-
ciai.

TEEN-AGE
•^ *.*«.*.-.-. .-*«v*

Você 
está numa reunião .só dc mulheres. A.s jovens cs-

pô-las comet-nm criticando as fraquezas dos maridos,
Reai-ão A) Vocc se associa ns críticas.
Reaçfio ü) Você fala das qualidades de seu marido.
Resposta A): "Quando estiveres om Roma, age se-

r-uncio os romanos'1 — eis o seu credo.
Você conseguiu enlrosar-.se no clima da conversa, em-

boia o innridinho tenha sofrido um pouco.,, .
Solução B) Menina, sua lealdade é admirável!

2 — Seu marido convida
ns pais dele parn jantar. Vo-
Cf*; nào morre de amores por
ôlcs.

Reação A) Você os trata
como se fossem os seus:

Reação B) Você nào lhes
dá atenção e não modifica
rada a allmentaçio de to-
dof os dias.'

Resposta A) Você sabe
que os pois de seii marido
lhes sáo tão queridos como
os seus o são para você, e
põe dc parte .seus sentimen-
tos pessoais em relação a
eles.

Resposta B) Cuidado! Seu
marido não eíquecc. K' me-
lhor mudai' dc lática, me-
nina.

:i — O marido traz-lhe
fiòres no dia de seu anivei-
sário. Mas você preferia um
frasco dé perfume;

Reação A) Você o censura
por gastar dinheiro em coi-
sas que não duram, c diz-
lhe que da próxima vez
quer perfume ou — nada.

Reação B) Você elogia a
beleza das flores e agrade-
ce a lembrança a seu ma-
rido.

Resposta A) Culdadp'1 Vo-
cê está a caminho do "tudo
ou nada"...
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Resposta li) Excélçnte.
D« piósimai vez, so você
quer dc fato perfume, vá

fazendo referências adian-
tadamente. Êle terá prazer
em dar-lhe o que você de-
seja.•I — Uma convidada atra-
ente vem Jantar em sua ca-
sa. Seu marido dá-lhe aten-
ção.

Reação A) Você náo dir.
nada depois que ela se foi
embora, sabendo que é nor-
mal que um homem gosle
rie conversar com uma moça
bonita.

Reação B) Depois que a
visita foi embora, você ubor-
rece o marido, fazendo alu-
sâo a um possível flerto.

KespOaSta A) O sentimento
rio tranqüilidade de que vo-
ei dá prova ê abioluto. Voe
que'.' Porque você sabu ser
atraente, que seu lar é con-
foriávcl, que seu marido a
ama. A.s "outras mulheres"
não têm chance junto de
vocc.

Resposta B) Cuidado com
o ciúme. Éle pode colocar
r.n cabeça do marido idéias
que até.ali lhe eram estra-
nhas.

Seu marido lhe pede opi-
r.iâo: quer freqüentar a es-
cuia três noites por semar-a,
a fim de se especializar.

Reação A) Voc-é o cuco-
rája imediatamente.

Reaçüo B) Você começa
chorando e oizendo quão só
se vai sentir sem éle, e que
isso é perder momentos agra-
dá veis.

Resposta A) Você é inte-
lij-cnte para compreendei- a
diferença entre o sucesso e
o fracasso.

Resposta B) Sinceramei*-
te: não se sente egoísta e
tremendamente imatura?

•MARIDO

1 — Você tem hóspedes.
Sua esposa está contando
uma história, embora não
muito bem,
Reação A) Você interrom-
pe-a e conta a história a
seu modo.

Reação B) Você ouve sem
fomcnláiios, delicadamente,

DECORAÇÃO

Anua Magnani, a célebre artista regressou à Itália após
assistir o lançamento, cm diversas cidades européias, do
seu filme ao lado dc Marion Brando e Joanne Woodwarcl.
Flagrante dn Magnani com sua inseparável cachorrinhn do

estimação "Lillina". — (Exclusivo para o CORREIO
FEMININO)

Entregue
o prêmio
Católico
PARIS — O cardeal Feltin, »r-

cebispo de Paris, fêz a entrega
do grande prêmio dó Escritório
Católico Internacional do Cinema,
destinado a moralizar o cinema. .

Nova
interpretação
de France Nyen

HOLLYWOOD — France Nyen
fará o papel principal de "Mari*
nes, Lefs Go". cujas filmagens
iniciaram dia 10, sob a direção
de Rauum Walsh,

Filmagem de
"A Portas
Fechadas''

MARATEA — Dlno Riso dirige
"A Portas Fechadas", eom Ettora
Manni, Ilélène Rétny a Beatrice
Altariba, no golfo de Policastro.
Os papéis principais são de Pcppi-
no De Filippo o Anita Eckbcrg.

Fabíola viaja
cio encontro de
seu noivo

MADRI — "Fabiola de Mora y
Aragon, noiva do rei Eaudoln,
deixou hoje está capital a bordo
de um aviSo militar belga, com
destino a Bruxelas. Estavam reu-
nidas no aeroporto umas 400 pes-
soas para aplaudir a noiva do rei
(FP)

Medalha de ouro
para 

"Homens

Sobre o

Resposta A) Sua rudeza í
flagrante. Seu espírito di-
tiitorlal.

Resposta B) Você íente
que contradizè-la em públi-

.(.'o seria embaraçoso para
cln. Sob éste aspecto, vocc c
.compreensivo.

—- Sua esposa tom um
j amigo de quem você nào

goste. ,
Reação AJ Você expõe as

razões por que não gosta e
deixa sua esposa agir como
quiser.

Reação B) Você insiste
p;ua que sua esposa deixe
dc falar eom o amigo.

Resposta A) Perfeita a sua
reação. (Não exlcriorlzar o
ressentimento seria criar
tensão interior).

Resposta B) Quem sois?
• Miiridu ou ditador-.'

— Vocês têm opiniões
diferentes sóbre determina-
du coisa.

Reação A) Você se zanga.
Iteação B) Gosta de ouvir

as idéias de sua esposa.
Resposta A) Mas você

gosia de ter uma opinião,
náo gosta?

ResiDosta B) As discordãn-
cii*s que surgirem apenas
servirão para lortalecer os
laços afetivos entre vocês.

,- _ Seu filho quer ter
um privilégio. A mãe diz
NÀO. Então a criança apela
para você.

Reação A) Você anula a
decisão de .sua esposa e faz
a vontade à criança.

Reação B) Vocc insiste em
que ela deve obedecer à
lllaíC.

Resposta A) Por que é
que nao diz logo: "Não dê
ouvidos à sua mãe. A pa-
lavra dela não vale nada"?

Resposia Bj Você é um
bom educador. Os pais dc-
vem mostrar perante os fi-
lhos a mesma atitude. Quais-
quer diferenças devem ser
QcbaUdas em particular.

— Você quer as férias
na montanha. Sua esposa r.a
praia. ,'

Reação A) "Tanto pior pa-ra ela. Se quiser praia, irá
sozinha".

Reação B) "Então vamos
para _ praia". Você gosta
de lhe agradar. Irão para a
montanha dc ou ira vez.

Resposta A) Sem dúvida:
primeiro eü, segundo eu, c,
logicamente, terceiro. EU!

Resposta B) Você gosta
de fato de sua mulher. Ela
também deve amá-lo muito.
Seu casamento .não corre pc-
rigo de divórcio..

Coprright Singer Eeatures;
Exclusivo para o CORREIO
DA MANHA.
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J — Mario»inho Kroeff -* Lia B. Pena trê» mete» tle minoro
— Boa pcilida para iniciar o ano: excurtno à l'tn tio Iguaçu
— Sexlu-feira lera jantar na ea»a ile Lenite de Barro»

¦ A. Memle»
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O JO.VRM rolunl.u de .t»o Paulo, Rltardn Ca-
vilointt de Albuquerque, que a tamblm excelente
"publlf-relallon" de rrrla emprMa aiitnmnbllfitlra,
rttêva ti-miii. iem f>, aqui na FarlildaiU
fstnllri, onrtf. rurs» o segundo MO de Ulrelto,M*L o te'»
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PARA SEU
CADERNO
DENOTAS
Se as portas estiverem rangindo,

tentar introduzir nas dobradiças
uns pedacinhos de grafita dc lápis.

Para completar os cuidados dos
dentes, nas pessoas que os tem
muito junto um ao outro, é acon-
selMvcl passar v*i por outra um
fio fino mas resistente nos Inter-
valos, segurando a ponta com -as
mãos, poróm com multo cuidado
para nâo ferir » genglva. Em cer-
tas farmácias encontrn-se até fios
especiais para este fim.

«

Para morena ter cabelos sedosos
convém acrescentar duas colheres
de vinagre na Agita de enxaguar..

Para louras tertm cabelos sedo
tos e evitar, em parle, ai mechaB
mais claras ou mais escurai, pinga?
na água da tnxaguar umas gota"
de suco de limão.

Para ter roupa brm passada,
convém tirá-la da corda ainda um
pouco úmida, dobrá-la sem amar-
rotir, e n-i««ii- antes que seque,
sem precisar umedecé-la de novo.
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Srtn, I'.liana Margarida Sclmi-Del, o go-
remador Carvalho Pinto e o presidente
eleito Jânio Quadros, numa reunião

elegante renlizndn em São Paulo
UE SAO r.Mil.O — A JOVEM guarda deu 

'»

nota exemplarmente nn t.isanicnto de Mary Lou
Mmonuen com o Jovem ronde Italiano d. Cario
Notarbartolo di viiiarosa, acontecido n» semana
que patsou. i ii-> e elas circulavam em ni.nuli- tom,
naqutla elegante festa nnprlal. Disseram "pre>eii-
te'- Maria Dulce Carloba, Ana Maria Soura l)anta«,
An» Maria Abreu Sodrí, Heloísa Abreu Pereira,
lea e Meca Lacerda Soaret, Mi.m.i Margarida Selmi-
Del. Alba Helena Marliado e outras »»• NO CI.-
TISIO sábado houve o casamento de Mari» LulM
Marx e Osvaldo Nogueira de I.lnu Coppola »'"
HO.IE acontecer» em Santos, n "Baile d» Arvora
ile Natal", que será reallr.ido na boale do Parque.
IlalneArlo Hotel. Na ocasião será escolhida > "Gla-
monr-Cilrl". SSo candidatas a éste ÜtnlOi Vandu
Vldl«;»l Canto, neglna Stfla 1'acontl, Maria Apa-
reeld» Araújo de Almeida e outras.

EDWIKA SANDYS, filha do ministro Inglês
Duncan Sandys e r.eta de sir Winston Churchill,
llcou noiva do filho do embaixador ris Inglaterra,
em Paris, Fierson Dixon.

f.STE CI.TIMO fim-de-«emana estfve hem mo-
VJmeilUdo, em "An Bon Gourmet". A Jovem guar-
il» disse -presente", eomo sempre -'elec.intérrima".
Anotamos por lá, numa mesa. grande, Alexandre
lUldaque Guinuries, Norm» do Vai, Itômulii
Muller, ."taria Helena Sihllling, Marlin naldaqu*
Guimarães e Luiz rernundo SchlUlng devidamente
acompanhado. Numa outra mesa anotamos » pre*
senç» sempre agitada e elrgante de Joio Esteyiim
Slsson, decididamente acompanhado pela boniu
lourlnha Rosalee Kós. E no bar assinalamos tam-
hím a presença d* Carllnhos Muller, Humberto
Saade, Fuad Nadruz e Alberto Mocdisl sempre sa-
horeando as doses de "scotch" multo bem «ervldai
pelo "barman" ,Ioão.

* *
NA PRôXIMA sexta-feira, a Jovem guarda re

reunirá, como manda o figurino, na bela rc;:-
cinda da senhoiita Lenize de Barras Nobre Men-
des, que oferecerá um jantar americano. E de-
pois, naturalmente, haverá danças, seguidas de
umas boas doses de uísque.
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UMA COISA que. achamos das mais interes-
santes e simpáticas foi a comentoraçSo feita pelns
jovens Marloilnho Kroeff e Lia Beatriz Penna que
completaram três meses da namoro A comemora-
çao foi feit» no último sábado, no restaurante do
late Clube do Hlo de Janeiro, rom nm Jantar •'¦'•

gufdo de uma tremendamente gelada champanha
francesa. /

* -<

O CLUBE dos Decoradores do Rio de Janeiro
estará inaugurando hoje, às 21 horas, na sua sed»,
situada em Copacabana, a "4 Exposição de Natal",
cuja renda será cm benefíeio da AllBR,

ALEXANDRE HALOAQUE GUIMARÃES. quP
funciona como dlrctor-superlnleiuletue do Mujeii
de Arte Moderna do Rio de .lanelro, esW com a
bola branca. Primeiro, porque mtfve comemorando
o seu aniversário na última segunda-feira. K «'-
Rumlo, porque o seu carro nüo poderia ser mau
bonito e de melhor gosto. E' Um lindo "Che-
Vrolet — Impala -- 1000".

NO CI.TIMO domlugo o drifllf de --btntos" peln
late Clube rin Klo dr Janeiro lul total, rnm elM
» rir» rlrriilando sem reikar prl» long» v*rand»
dn clube e suas outras dependências. .No "Ita-
miro'1-is.u" atslualamoi » presença d» pauitsi.i
Virinim Miniiz dr Kon/.i (trajando calcai eoinprl*
dus), » Jovem colunista CAtidlda linir, Ana Maria
Pimenta (recentemente chegada da Europa). Na
varandas Mljnlca «la Fonseca Mclrellei (rada ves
mais atraente), Heloísa itiirl.iiiiiutul, Mnrla MatR.i-
rida Garde, Maria da Glória Brando, GUila Tava-
res, Maria felina Marrdo Koarrs, Ana Maria Hur
Ctapp, sol.inge lorrrln. itegln.i Ercilla Alvarn
( osla, ns Jovena Qcorge IMIis. Marln Jardim, .lusr
<\ rt im r Vilela, Uenilquõ Brando^ niisim r nilton
l.rAo c outros, ,

NO CI.TIMO «Abado tivemos a oportunidade
dr conhecer o novo barrinho "Manhattan". Pela

que vimos, (iodemos quabflcâ-lo conio bom. Por
IA assinalamos a presença da bel» morena Eilzi-
beth I.ebelson, {atendo o seu re.-inareclmento, de-

pois que retornou dos "States",

i:STK COLUNISTA r.stl oie.inl7»ndn uma ex«
rurtSiu á loz do Igúagu, para a primeira qulniiiia
de janeiro, tomo tudo* Jí nlirm isse ê um dos
lugares iimis llnilns do Brasil, onde sr destacam
as Já famosas '-('uedas do lsiuçu" e Hotel da<
Cataratas em qur Iodos flcario hospedados. A
excÚriSb terá a durarão dr dois dias (l&bado e do-
mlngn) e será por via aércn. Par» maiores detalhei
estarrmos dliirianiento n ilisposiç.io d" tmlus os In-
tnrrs » )i»rtir das IIUO horas prlo trlcíonr: ó.'-:u'0.

t-jC

FOI DOS MAlã "TOPS" mesmo o Jantar ame-
rlcano oferecido peUis senhoritos Buany, Norm» «
Lenlze Fracálariia na Última sexla-íeirn. Podemos
dizer que os jovens que lotaram a bonita mant.'iO
eram tai\tos que sei ia injuetiça destacar noiucn.
As anfiü-ioazinlias estão de parabéns: o sucesso fi.l
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...tfmvi-v*- •'¦* * f- *^^f riavíiirefiíiifiifii3iT«TO
Alexandre Haltlaiiuc Guimarães mos-
liando a maqtíeta do Museu dc Arte
Moderna ã srta. Maria Tcréza Cardozo,

"Miss Fortugnl"

DENTRO DE UM SÉCULO

A esquina da parede — sin«*c!a c nua —, avizinhando
uma porta simples e tosca, ganha vida e graça com uma
vitrina de vidro, pendurada, contornando-a, onde apa-

reeeni estatuetas folclóricas de barro, nordestinas
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(Continuação da 1.* página)
ríncia, do liquido das células ou»
ee consideravam como elemento»
dos cromeasomas te podia modi-
ficar os portadores tio sa.ng\ie t
influenciai- os cromossomas.

"Estamos uo c.-imir-i:o para fa-
zer dos negros e chineses pessoas
brancas, tal como mudiir brsn-
cos em chir.ese5,e negros!",

Foi por outras palavras que o
professor Benoit, e o prof. Fier-
re Leroy disseram ser possível-
mudar as . características das ra-
ças. Para tal fim, uma criança

Vintila Horia
renuncia ao
Prêmio
Goncourt

Reunida hoje em Assembléia
Geral, a Academia resolveu por
unanimidade aceitar a renncla ao
prêmio apreaenlada por Vintila
Horia "como uma vontade de
apaziguamento". (FP)

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguintes:
O Pioneiro, da Cia. S'de-

rúrgica Bclgo-Mineira, n.° de
novembro; Combate, de San
.losé - Costa Rica, n.° do
bimestre setembro-outubro.

Ensino — revista mineira:
de B. Horizonte, n. de no-
-tembro: Ginasta — R.- S.
Clube Ginástico Português,
n. de dezembro: Boletim
Mesbla, ri. do trimestre se-
tembro-novembro; Brasília,
revista da Cia. Urbanizado-
ra da Nova Capital do Bra-
sil. n. 42:i9C0.

Ferzetti
em Paris

PARIS — Chegou a esta
Capitai o ator Gaoriele Fer-
zetti, acompanhado pela es-
posa. Ferzetti deve tomar
parte nas filmagens de "La
Croix Des Vivants".

devia ser tratada antes de nas-
cer, com a referida injeçáo, dano
que está previsto que tais inje-
çôes são possíveis sem que se pre-
Jutíique a vida que se forma.

O HOMEM XO ANO DE 2500

O 4.° modo é discutível, dado
o que resultou paia os investi-
«adores, pois excede a Influência
da vida. cm formação antes do'
nascimento. Quando o dr. Walter
Creiling criticou a questão da vi-
da dentro de 50 ou 100 anos, nfio
chegou á conclusão de que no ano
2000 viveriam na terra efrea dc 9
blli&es de pessoas, mas que a
maioria, ou seja, dois terços de '
toda a humanidade do século
XXI, seria, amarela ou côr de ca-
fé com leite. A infV.ièncla da cór
resultaria naturalmente, e as fái-' tinas gerações do chamado mun-
do negro não veriam mais o es-
tigma da côr nem desejariam
mais tei- a pele clara e o cabelo
liso. Isto íoi o que disse.

O professor Stanley, no seu
célebre laboratório de Berkeley,
na Califórnia, baseado em muitas
experiências, declarou que se es-
tava em condiçôes não só de li-
gar dois produtos químicos num

.organismo que apresentiuia as
qualidades da vida, mas ainda tte
se criar, por meies químico;.. f>
super-iiomem do qual se podia

i mudar não tó a côr do cabelo, e
da pele mas também ns silas
qualidades espirituais.

Todavia, como as comunidades
religiosas se Insurgiram cont:»
tais experiências, cont!nuou-6e a
trabalhar em Berltelcy por delrss
duma hermética cortina de ferro
científica.

No sentido ruligioso protestou-
se pelo falo de se tratar duma
imperdoável ihtromlÉSiio num do-
mínlo re^ervõOo a Deus, mas por
sua vez os cientistas que não
compreendiam as coisas sob esse
prisma, rebelaram-se também por-
que estas experiíinciai levavam a
perigos no que respeita à irifluén-
cia artificial da vida e especial-
mente no que Influência as qun-
lidades naturais dn homem.

Assim, éste problema não é
tão fácil de tesolver e o proble-

. re.» da dsscoloração dos negros
como o apresentava a escritora
grega, » médica Eva Chryssan-
thios, centinua a ser difícil. Ela

apresentou s seçáio médica da R*--
pública Árabe Unida, uma recei-
ta para provocar uma chamada
leücodérmia,' nos homens, o qr.o
ern linguagem chã, significa per»
ri» cie plgmentos na pele. Assim
se faria um branco de tada ne-
g.-o.

Durante dias esta foi a grande
sensação no Cairo e cin todo o
Nilo, até que os médicos consea
gulrarh explicar que a leucoder-
mia é uma doença grave « que
apenas com sérios perigos para o
estado geral te pode provocar av-
tificlalmentc.

Os trabalhos de investigação
prosseguem. Conseguiraii-i-se é>.>-
to.« e ixirte-so dizer que se arhnm
nas fronteiras do perigo dc vida a
da concepção do mundo.

I\*a Ásia Oriental e na Alri-
ca, por lòda parte onde se esten-
ae a luta e sa considera o bran-
co uni sinônimo dc opressão, ad-
vertem.os precipitados que gosia-
riam de mudar de côr, pois um
c;a poderá surgir ern quo a pel»
branca, em determinados «etore»
constitua desagravei contra-
t/Cmpo.

Copyright APL.A -~ Exclusivo
para o Correio da Manhã.

Terminadas
as filmagens de
"Robin Hood"

ROMA —• Giorgio Simo-
nelli terminou as filmageni
de "Robin Hood « os Pira-
tas", interpretado por Lex
Barker, Jackie Lane e Rossa-
na Rory,

Reeves chega, i
Hudson parte

ROMA —- O aeroporto lo-
cal registra inusitado movi-
mento dc astros. Chegou Sie-
ve Reeves e partiu Rock Hud-
son, findo o papel que lhe íò-
ra entregue em "Chega Se-
tembro". Proveniente dos
Estados Unidos, foi registra-
da ainda a chegada de Allan

Helen '
deixa de ser

Vajont'
F.OMA - A "Medalha de Ouro

A.R.R.P. .«uiionio .Tannota" foi
ontrecue êstc ano a "Homer,! Sô-
bre o Vajont", um documentário
que Incentiva as relações públicas.

Para evitar qualquer cheiro na
geladeira, convém lavar as prate-
lelras. grades e paredes com pano
embebido ric água • vinagre. Mas,
primeiro tirar da geladeira todos
es mantlmentos. qua poderão ter
colocados d* volta logo dtpoia da
limpeza-

Um nicbo aberto, de utlllzaçlo
múltipla; (como aquela apresen-
tada) valoriza esteticamente, pela
elegância do sen traçado." * super-
ffeie da parede e cria um ambl-
ente de pitoresca Intimidade.

A altura deste nicho permite a
colocação, em cima, de um ponto
de luz que contribui para Humi-
nação da sal» por meio de um»
placa de ridro fosco, enquanto 3
mesma fonte ilumina os grnpos de
porcelana de Serres, bem protegi-
dos atras d» port» entldraçada,
de moldara donrada.

a «Moça Sob
o Lençol"

PARIS — Encontra-se nesta ca-
pitai, onde deverá permanecer
círc* nm mês, a bela at-iz Helen
Ciíanel, <*ue acaba de filmar, n»
Iláüa, "La Ragaj-z» Sotto lt Len-
zuelo". Em França, deverá Inter-
pretar uma série de filme» para
a televisão.
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Vai historiar
as necessidades do Instituto
Benjamin Constant
— "Si_o nmanhi .hoje. parn

Brasília, a fim de historiar cum
o. nosso homens das Casas do
Congresso, as necessidades dn
Instituto Benjamin Constant, in-
clusivo com a sua imediata nuto-*
nomla que *. o que estíi falinn-
do àquela casa do recupera .ão dé
cegos e nmbllopcs", — disse-nos
n prof. David Wakiniii Nelo, dl-
retor daquele cducandárlo.

Prossegulndo, disse-nos que, na
situação presente, o Instituto fica
sempre dependente de favores c
d«« amigos, para obtenção das
verbas « quase sempre sem po-der completar seus planos. F, fri-
sou "que, presentemente, há a
compreensão du presidente da
Campanha Nacional de llecupe-
tação dos Cegos, sr. Wilson Cer-
queira, que vem atendendo, com
a melhor boa vontade e dentro
das possibilidades, aos reclamos
da administração do IBC Com
a autonomia esla situação terá
rumos mais construtivos, mas na
siinação presente, sem autono-
mia, pode haver um desencon-
tro entre os elementos rio Insti-

Faculdade de Serviço Social

CONCl.-INTES DE 19*10
Os auislenlei sociais, lunr.d d<* I.IW,

_:• Faculdade de Serviço Social da
rmvctsidarie do Hio de Janeiro (Ks-
tado ci. Guanabara!. farão realizar,
na Churrascaria "Camponesa", um
Jantar de confraternização, em come-
moração à p«5lBgcm do primeiro «no
_e formatura.

A lista de oricsóet se encontra em
poder do» colegas Dora Alicie Sey-
influr, Orlando Ribeiro Plnlo e Car-
loa Uma, no Diretório Aiudémico,
«té o dia IS do corrente.

Kscola Norma!
Carmela Dutra

SEGUNDA CHAMADA PA".*.,
PROVA FIXAI, DO
«CURSO NORMAL

ROTEIRO UNIVERSITÁRIO

A segunda chamada (i_ piova final
d> Curso Normal t..t!i?_r-._-A con-
loraic escala abanxo:

Dia 6 (tè.ga-.elna), ás !> lioras —
la série normal - Anatomia — .Mala;
2a série normal — Higiene — A!C-
xandrnin e Deu.dcillt; :i>i. .érie nor-•mal — Sociologia — Maria Lulza.

Dia 7 (quaita-fcir.il, â.i 9 horas —
la. «crie normal •- Português •—'Phompion: 2.1 série normal — Por-
tiixuí-s — Helena «_ Terezinha Gomei;
3a série normal — Llt. Infantil —
Maria Lúcia e Maria da Glória.

Dia !> (sexta-feira). As 9 horas —
la. «.rie normal — Física — Rena-

to, Beatriz. Helena e Tei-za; 2_ série
norma] — Música — Cecy I.ifboa:
8a serie normiil -- Artes — F.dith.

Dia 10 isábado), ós 9 horas — la.
icrle normal Química — Maria
d_ Lourdes e Gorclno; 2a, serie nor-
mal — Biologia e Desenho — Euhice, | amanhS
Kfliy e Regina; 3a. serie normal —
Mel. das Ciências --- Newton Dias.

Dia 12 (segunda-feira), a. 9 horas !p:_ça Quitir.e_. la, .érie normnl — Matemática —
Carolina, Sylvio « Renoto; i'a série
normal — Artes — l.a e Terezinha
Jiirnne; 3a. série normal - Filoso-
ti- • Míisira - César, Cândida e Al-
«t ¦«•I» Olintina,

Dia 13 (Ifrça-feíro). às 9 horas —
la. série norma! — Educação Fisiea
— Arae.v P. Couto; 2a série normal
--- Educação Física — Áracy P. Cou-
fo; 3a. série normal — Prática de
Ensino •— Dtillio c Infts.

Dia 14 (qúarta-feiro), is 9 lioras —
Ia série normal — Música — Marthn
T-tl.i: 2;i série normal — Mat. da
Linguagem - Maria da Glória: Ja.
série normal — Psicologia -- Maria
idalinn c Yonne.

Din 15 (quinta-feira), às 9 horas —
Ja. kéric normal — Artes — Cecília
Dantas: 2a, série normal — História
-•- Georgo; 3a. série normal — ILgie-
j\e — Ccrvino e Dirce Ccrqueira.

Dia 18 (sexta-feira), As 9 horas —
1», série normal — Geografia — l.yot-
te; 2a. série normal — Met. do C.il-
culo -— Use Kind; ,.a. série normal —
Desenho « F,d. Fisiea — Nolasco e
J.ct.

luto e da campanha que pro-
curam, com o ministro dn Edu-
cação e Cultura levar n um ru-
mo cerlo e objetivo o IBC."

Concluindo, o prof, Wnkinin
Neto. afirmou que "o Instituto,
depois de maus momentos, vai st*
reencontrando graças ã compro-
enrão c ajuda dos funcionários,
des professores eméritos do edu-
ratiüáiio. que nada ficam n dc-
vtr aos catedrnticos dos colégios
padrões; e aos elementos as-
sessôres, que tudo fazem para
tuna administração eficiente,
por que não sendo o IBC um
hospital e asilo, precisa ser o que
<•• um educandário completo pa-
ra os cegos do país".
Ginásio Estadual
José Aceioli
ADMISSÃO AO GINASIAL

Sorí realizada sábado, 10 de de-
lembro, a prova escrita (elimmató-
liai de Português

A distribuição dos cândida:o« ins-
cri tos é j seguinte:

Inscrições de 1 a 59», no Ginásio
Estadual José Acciolll, Rua Coita Fl-
lha s/n. em Marechal Hermes (lunto
ro conjunto residencial do IPASF.l;

In.rrições de 505 a 93' na Kseol.i
•Sanlos Dumont. Praça Quinzes de
Novembro, em Marechal Hermes;

InscrirtSes de O.TA a 1.375. ra t-tcolj
F.vangélina Duartr B&ptlsta. Praça
Quinze de Novembro, em Marechal
Hermes

Os candidato; deverão esfar ante-a
tias 8.» hs. nos locais «cima, muni-
das da identificação (carláii de ins
criçSo, caneta-tinleiro ou lnpis-tinls,

Fst/in convocados para a prova mt-
crita (elimlnalórial de Portugin''S, sà-
Uado. lo de dezembro, às 8,30 hs.:

Ginásio Estadual .losé Accioll:
Shirley, Carlos Alberto. r.mesto. Ca-
talaiio, Cybelle. Fernando, Hertha,
Dtili-e. Odylla, Déa. Maria do Carmo
e Ceei;

K-cola Evangelina Duarte Bap-
lista (Praça Quinze de Novembro —
Marechal Hermes): Horténcla. Lélla,
Müllrr. Oliveiro, F.di. Nalr, Beünha,
Szoindia Pedro, Odalén, Maria .losé
e Christinn;

Escola Santos Dumont (Praça
Quinze de Novembro — Marechal
Hei mes): Gusmão, Dyrce. José Luiz,
Òyrll, Narltr. Maria Jesus. Garcia,
Téreio F.lsi, Ncide, Carvalho e.
Aquir.o.

PLASHES
KNCIF.NHKinOS DF I9.1S

Oi jovens que em I0.1S. conclui-
ram seu cinco oc engenharia n* "Irn-

dicional eicoln" do Largo tle S. viait-

cuco, i-uiiipelain este més a» »ui s bo-
dai rie inata. As cabeleira/* mistas
t escura» de outroí a. comec»'" a
ratear e a licar prateada», mns oi
corações • ° l,u,¦,, continuam vi-
brnnies como nos velhos tempos ria
politécnica, Hoje sei A te.allr.aria *1
0 horas uma mlM.i, as IO hora., vi-
.tia «im cemitérios; is horas, jnninr
no Clube de ..ngenharln (extra-
orçamento). Nn dia 15 — IO hs. Mis-
sa - ll li*. Visita a er,"ola — 13 b,\.
Almoço no Restaurante dn EacolíJ
1» hi. --Jantar dançante no Glttlie
de Kngenharla. Dia lfl -- S hs, —
Paíselo do Anlbus: 19 nS. iniitnr na
resIdSncla rio coleua Plácido, Dia 17
-. 15 hs, — Jockey Club, Dia 18 --
i h«-, pa.ieio ninrltlmo. salda do
cali interno do Ministério da Ma-
rlnlia.

DUO PIAN1ST1CO NA ENM

As pianistas Ivette Mstnl e NilcU
Barbcila» Moielia, estarão presou-
tes nn Salão Leopoldo Mlgueí «Ia Ei-
cola Nacional de Música para aper-
leiçoamento das obriis tle Cramer.
A. Napoleno Scliqman, L's7t, Chopin,
nachmanmoff, L, Fenutnde? e Rimt-
ky-Korsakow. f:ste duo t.i-«ntst-ro
lera Itigat- no próximo dia 10 do
corrente is 17 h.".

MÍDh-OS DF 1!)45 FESTEJAM 15"
ANIVERSÁRIO DE FORMATURA

No próximo sábado dia 10 de «ie-
tembro, os componentes da turma
tle médicos do 1915. da Faculdade
Nacional tle Medí«-ina da Vfí esta-
lllo reunidos festejando o 15° ani-
versârio de cua formatara.

Do prournnia organizado constam
ns seguinte» atividades: is 9.30 ho-
ras na «•apela do Conjunto Sanato-
rlai de Curlrlca (Km 11 da Estrada
rios Bandeirantes. Jacarepaquúl:
mL.sa por nlma dos colegas e dos
professores íalecidos: em seguida,
visita e leunião no Centro de Estu-
rio« sob a presidência do dr. José
Aristlrte? Ferra?, diretor do Sanató-
rio: às 12 bs., almoço no local, ole-
recidn aos colegas pelos médicos tio
mesmo sanatório integrantes da
turma.

i\*r> mesmo dia, i.« 20,30 !iora.«, no
Clube dos Caiçaras, teia lugar o
lanlar dc confraterni. ação. ao qual
eslarão presentes o paraninfo. prof.
Itenriaiie Roxo, e a'giins professores
cspccialnientn convidado...

As adesões podem ser leitas, com
urgência, com os colegas: Carlos Ar-
Ihur Cabral de Meneses (lei

. ._JS
GUERRA

COM UM ESTOQUE DE QUARENTA MILHÕES EM MERCADORIAS,
INAUGUROU-SE ONTEM 0 SUPERMERCADO DE DEODORO

Proaidiu o ato o general Segudas Viana — Hoje. no lüslndo-Mnior, entrega
espadai »«»« novo** genci-ais — Módicevt Pa.niacêulicos o Dentistai «

¦evem diplomados hoje peln K.S.K.
ORNERAIS NA RESKUVA

lll

A correção será inkiad. logo ípoí
o término das provas.

Associação dos Antigo*
Alunos tio Colégio
Anchicta

A AssociflçSo dos Antigos AUü.03

HOMENAGEADO O MINISTRO DA EDUCAÇÃO — O
ministro Clóvis Salgado acaba de ser condecorado pela
Hepúhlica Federal dn Alemanha, durante nm almoço
realizado cm sua homenagem, nu residência do embai-
xador daquele país. A comenda, Grã-Cruz dn Repú-
lilica Federal, foi outorgada ao titular da pasta ela Edu-
cação o Cultura do Brasil, peln. serviços por éle pres-
lados à causa do estreitamento cias relações culturais ger-

mano-brasilciras e lhe foi entregue pelo embaixador
llerbcrt Dittmann

3 — Aitrartecer o apoio íecebido
das faculdades que nos bonraram
com a sua solidariedade, n.im desa-
jirovo aos bacharclandos da PUC
atingidos cm sua diRiiiriadc pelo pro-
fessor José Vieira Coelho, caledráti-
co de Kilosofio do Direito e chefe
do gabinete do ministro da Justiça
e Ncgót-ios Interiores;

Que os aiuiios aiertador poi

O concurso constará de-
it) prova escrita de português;
bi prova escrita de duas 1 «.uas

estrangeiras, íl escolha rio t\."ti " :«'o
dentro o Inglês 011 alcinflo e o fran-
cís ou italiano.

ci provas escritas (exclusivamen

Conttltulu-ie num acontecimento, ontem, a Inauguração do Su-
permercado Militar de Deodoro, da há multo eiperado pela popula-
«...o militar • civil da Guirnlçèo da Vila Militar e ad|actncln. O
organlimo ora Inaugurado fax parti da uma serie de quatro, cuja
finalidade e o aperfeiçoamento doi atualt tervlcor. reomboliavelt
ao Exército, visando tua maior eficiência. Esta ele dotado de tudo
que uma família poita precisar para a tua manutenção. O ..-««
estoque aluai atinge è vultosa quantia de errea de quarenta ml-
lhoes de cruielros, em mercadorias.

O ato Inaugural leve Inicio ás 10 horas, sob a presidência do te-
neral-de-exêrclto Segadas Viana, chefe do Depattamenlo de fio-
ducão Geral, com a presença dos gonorais Jalr Dantas Ribeiro, cmt.
da la. D. I.; Lult Ravedutll Sobrinho, diretor geral do Seivl;o d»
Intendéncia; Ali.in de Queiroz, diretor de Fabricação; Hugo Afon-
so de Carvalho, diretor de Obras e Fortlflcacóes; Msnotl Deo-
doro Keller, Raul de Albuquerque 1 Pompeu do Monte, represen-
tantos dos generais Justlno Alves Bastos e Orlando Golsel, nas
pessoas dos coronel Amana|ás de Carvalho t major Jessé Torres,
alem de numerosos oficiais da Guarnlcão, do Quadro de Intendèn-
cia e |ornallsfas, bem como multas famílias O gen. Souto de OU-
velra, cmt. do I Exército, fèz-se representar pelo cel. Cândido
Florys, do seu Estado-Malor.

Inicialmente, ítvlou o coronel en.e-icheio* de isabineie • outro, oficiais!
nlielio Eucltdc. Pontes, prefeito mlll- das diretoria).,
tar, cnti-guiido a obra à Intcndí-ncla,! PORTO ____R_, 6 -¦ Segundo rm
dizendo do seu custo a fazendo uti-jOHCIAts DEFORMADO*. Püll INCA- Informa, n marechal Odylla Denys,

o Presidente ti. República ai.inou
derteto* na Pasta da Otierrii, pronio»
\.ndn ao pftMo ae geiieral-tle-tllvl.«.lio,
le.eiv,) rcnmnaruda, por terem atln«
Kido D tempo rriítilanientar de servi»
ço, OI coroníi»: Alex Aclalberlo Ad-
der. Carlos de Campo.*. Oay, llerman
OulmarSe», Wselne dn Farias Masca-
tenha: « Lemoi, üeherk de Paul»
Oon.sWes, Isidro Jovtno de Medeiroa,
.l«.í BlBnhaelievvikl, Mnuctr Nery Cos»
ta, Osvaldo l.ololu Pires, Anl.Snlo 1*1-
ti de Araújo Pilho, Cyro Drainin, Car«
los Unes Melo, Blir OardOSO dos Han-
tos, Waldo Hiircerie Quers, I.uli
Olhero de Pòrlo Alegre. Murilo Ciai-
vilo França. Slnval tle SunfAna Iti-is
Júnior, riniidto de Assungáo Cardoso,
Pedro Celestino dn silva Pereira, José
El.a* d«* Vaieonceloi » Eutlmio Fer»
reira Lima.

MINISTRO DA GUERRA ICM INSPB»
C.*AO NO ItltJ ClIiANDF. DO SUL

tia., consldeiaçôc.i. entre elas, a (IcJPAClDADE CHAMADOS PARA UMA
REUNIÃOque a aoleiildurle om apreço "tepre-

senta tombem 11 realidade palpitante
de nma velha e sempre sonhada as-
plração. nào _o da família militar, co-
mo titrab.m. e multo Justamente, da
própria Diretoria de Subsistência, que
agora em lesta, ocupa sutis novas
construções. 1'aru a Ounrnlçáo de
Deodoro e Vila Militar — disse ainda
- este melhoramento atinge dois as-
pecto» distintos: o soclnl c o urbnnís-
tico". Depois ile Justlflca-los, teceu
referências ao pessoal cln Intendeu-

,.,-,, a Minu-I Cla« multo particularmente 110 coronel j Por decrelo do pre."idente da Re
teria! n« 453 tic ">l de dezembro de 'Ntcanoi- Põito Virmond. diretor dC| pública, acaba de íngresar na Or

EsU.o coniltlitdos a comparecer do-
pois de amanhfl, dia 9. às 15 lioraí, no
Clube Militar, sala Sena Madureira,
para tratarem de assunto de seu» In-
títêsses, oa oficial.-* reformados por
incapacidade tísica, adquirida em _ei-
viço ou em campanha.

JORNALISTA NA ORDEM DO
MMtlTO NAVAL

rio Oficial de 20.XI1 ãli, «Ias seguiu.TéC- nc- uii.,-1 ««-.¦ii.»,.  ¦*';?'"".• Subsistência, que fêz. largas considera-•Io os es 
?<*<*»»l 

Ftsíc. Química CeraI „• «} . 6 fl« lun_10.
ã fia- inorgânica e Orgânica e a Histolop.la J^ ,)ô _ ls .,,.„ „ó

U93(i baixada de conformidade con
vànos proíessflres, os quais «empre ,„ 0 lci n„ ,,, de ,„ dalhes foranvsolldírlos. cotulderando-os ^.^ %c m- publioada no Diaem real estado de neces.-.ldade, e ••"
íace da resolução do Conselho
nico Administrativo submetem!
exames do mencionada cadeira it .. , , . .
catizar-ão c julgamento de dois ou- geral •0,,O**,TI:!S „i,u*?ll"tl0*f "°
tros professores decidiram cumprir D;'''"° Oficial rie il dc Junho dc
sob protesto a deciSSo do dito órgão [13-19)
superior a que haviam recorrido; As provas .letfto feitas por mate-

3 _ Não obstante, reservam-se o ria. com exceção das línguas esttan-
direito de manter a posição origlnà-lgelra.1.
riamente assumida, encaminhando a A prova escrita de português
questão á instância superior, a fim dei constará de uma redação r da cor-
resguardar seu plano moral. A pre- rcçfio dc cinqüenta frases ou ora-
sento decisão teve cm vista salva-|ç6es apresentadas,
guardar, ainda interesses de colegas^ a prova escrita dc línguas eslran-
que não poderiam ver protelada a gelraa constará de tradução, sem di-
expedição do seus diploma.: , |cionárlo, rie dois trechos de vinte

linhas cada uni liratlos tle livros

Subsistência
A scttutr. talou recebendo a obra o

coronel Adroaldo Jorge Danta... che-
fe do Estabelecimento Central de

I 4 — o órgão máximo rept-senlatl
|vo do corpo discente da Faculdade

A ópera Xerces de Handcl terá
hoje a «ua primeira apresentação no
Brasil, ã.i 20 horas no Salão Leopol-
do Mlguês da Escola Nacional de
Música. A representação da ópera
eitará n carco «Io1-- alunos da classe

do Co,ég,o Anchiet-. cumprindo ^^J^l^p^ ^^^
itradicional programa, Iara celeb.arjCosta. A Orquestra Sinfônica da

9,30

37-3493); Ánlonlo Ferreira Gomes F« de Direito ^. T-VC cocronlc com a
'posição «assumida, desde o inicio, no
caso, ressalta por outro lado, dc pú-
blico, que não recua um milímetro
de suas convicções já manifestadas,

Hio de Janeiro, 6 de dezembro d«
1060. — Ricardo Érico Howling —
Presidente.

Itel. 37-8391); Antônio Em.vgdio Ca
bra! 132-0024) e Fernando Scild (tcl
46-2745).

XERXES NO BRASIL

dia 8, /U

CURRICULUM
FACULDADE NACIONAL DK

MEDICINA

jo Ano — Antitotinn
.*.:.•*( em ótica — Exame

í AnotoHiin)
Final — dia

de biologia, nas línguas escolhidas
pelos candidatos.

As duas pi ovas e.icrttas, de por-
tugufs e língua.', estrangeiras, serão
eliminatórias.

O candidato que, em qualquer de-
Ias, obtiver nota inferior a quaren.
ta, não será submetido As provai
de' ciências.

As notas conferidas an. candidatou
aprovados nas provas de línguas nfio
serão contadas paia obtenção da
mcd!a final tíe classificação.

A"< provas escritas de clênclai
cons tn ri o ae dissertaç.o sobre «.êi-

7, à.. 9 horas exame escrito p:na os 1 questões, formulada pela inc.ía exa-
na|Escola Nacional de Música sob a di-lalunoi de números 2 e 67 e oral para 1 minadorã. Essas provas serão elireçüo da mnestrina Joanldla Sódre jos alunos que. obtiveram media,

lgivja Nessa Senhora do Carmo, .'-t„n,-á „a apresentação inédita. | Dia 8, ns 9 horas, exame escrito
Ipava os alunos -Ie números 68 ao fim

CONSELHO EXTRAORDINÁRIO lc oral para os q ie obthivcrcm médiade Novembro, missa
em homenagem à su» Pad.oeha ~

Nossa Senhora da Ccnceiç.o.
DA UME

, O presidente da UME usando das
ri .'•:•.-.• .•,-, .-v.,-i convidados|fltribiiições que Ibe conferem os es-

tatutos, convoca o Conselho de Re-
presentantes, para amanhã 8 do cor-
rente, às 20,30, na sede da Praia ilo
Flamengo. Assunto: Comissão de
uma. comissão de inquérito para apu-
rar denúncias feitas contra o pre-
sidente. Ass. Alphen Mcirclles
(presidente).

alunos, ex-alunos e professoras.

"Diplomaçáo"
dc mais uma turma
cio Jardim dc Infância
Bárbara Ottoni

Terá lugar no próximo sábado. „(
16 horas, no auditório dn Escola Fer-
reira Viana, e cerimônia de "dipki-
inação" de mais uma turma de p«-
qiicnmos alunos do Jardim de Infán-
cia da Fícola Bárbara Ottoni, cujo
paraninfo será o professor Paulo Pol-
meira.

A diretora da .Escola, prof * Tinida
Figueiredo do Couto, com a sua equi-
pe dc professoras elaborou um gran-
de programa festivo para aquele dia,
destacando-se a apresentação da fa-
moaa Bandlnha Rítmica, os diplo-
mandos mirins, que vêm de concluir
o 3.° período, npresentar-se-5o com

Dia 17 (sábado). 4s 9 horas — ln. jn tradicional beca e receberão de seus
«crie normal — Desenho — Nelly; padrinhos o certificado de conclusão
2a. série normal —Psicologia Celxrrie suas atividades escolares.
Nogueira e Yonne; 3a. série normal 1

Met
nestlnn.

História e Geografia Ei-

Prcstnçào do Scrvie^n
Militar cm 1961

Comunica n 1,* R.M.:••ESTUDANTE — Sc possues 18 ano»
de iciade e estás matriculado nos
cursos Clássico, Cientifica ou Equi-
valente, ou cm curso Superior, apre-
senta-te par.i prestação do Serviço
Militar no Cenirn de Preparação ele
oficiais da Reserva do Rio de Janeiro
(Av. Pedro n ..- São Cristóvão —

J_stado da Guanabara) ou 110 NPOR/
3" R.I. (Niterói — Estado do Mio).

Belas Artes
SESSÃO CINEMATOGRÁFICA

SOBRE A AUSTRÁLIA

No salão nobre da Escala Nacional
dc Belas-Artes, «ob a presidência do
seu diretor, «era realir.ada hoje, à
17 horas, uma sessão cinematográfi
co com filmes documentários, cm
cores, cedidos pela Embaixada da
Austrália.

Anles da projeção dos filmei, que
apresentarão aspectos, costumes c
detalhes da vida e ria civilização da
Austrália, será feita uma curta pa-
lestra pelo embaixador Slewart Ja-
ínio.on, daquele país.

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SO-
CIAIS - SERA EXPEDIDO CERT1-

FICADO DE FREQÜÊNCIA

O Instituto de Ciências Sociais es-
lá informando aos interessados que
será expedido certificado de fre-
qüência aos alunos que comonrece-
ram no Curso de Metodologia da..
Ciências Sociais, cumprindo as obri-
gacóes previstas' em sua regulanicn-
tação.

Pnra êsse fim. estn solicitando a

Dia 9. a_ 9 hor_», exame oral para
os alunos que fizeram escrito.

As provas serão realizadas no Ser-
viço dn Cadeira.

4» yino — Clínica Cirtiroicfl —
Curso do prof. Ugo Pinheiro Gui-
marSes, 2a. chamada, dia 7, às 8 ho-
ras no' Serviço da Cadeira. Alunos
de ns. 24, 75 e 83.

5" Ano — Psiquiatria — Dia 8. e?-
crito e oral, às 8 l>s., de 321 a 360;
dia 9 escrito e oral, is 8 hs., rie 361
a 37o' dia 15, às 8 hs. escrito e oral,
alunos de ns. 241 e 280.

Todos cs exames serão feitos no
Serviço da Cadeira.

Gínccoloma — Dia 10, prova cs-
crita na Sala de Provas, às 8 hs.
alunos de ns. 201 a 300 c às 9 hs. de
.01 a 370. Na Sala de Provas. Oral
dia 12 ás 8 hs. aluno, de ns. 201 a
240; dia 13 às 8 horas, alunos de
ns. 241 a 280: dia 14, de 281 a 320:
dia 15. s 8 hs., de 321 a 370, no
Serviço da Cadeira.

1'roloaia — Prova escrita (lia 7. às
todos os alunos que participaram dolR ns alunos de ns. 201 a 300 c fis 9
Curso o seu comparecimento á sede
do Instituto, a fim rie fornecer á
Direção rie Programas informações
complementares necessárias nos re-
glstros relativos no curso. Os inte-
ressados serão atendidos na Dire-
cão de Provas (av. Almirante Bar-
roso, 72, ll"), de preferência depois
das 12 horas e até às 18 hora».

Sistema-pilôto de Grupos
Escolares Rurais em
São Paulo
Em proposta ao titular da Eclvi-irie elementos indicados pela Se-

raçào, o prof. Roberto Moreira, cretaria de Educação e Cultura
coordenador da Campanha de En- do Estado de São Paulo, pelo co-
radicação do analfabetismo, suge-prdenàdor da CNEA e técnicos.
riu que um novo trabalho fosse Além da cooperação técnica nolançado no interior bandeirante, estudo e execução do projeto aci-visando extinguir o.analfabetismo ma indicado a entidade cio MEC,
no menor espaço de. tempo pos-, pe^eberá ainda meios que propor-

cionarão recursos para o segun-
do centro piloto dc erradicação

ido analfabetismo, em São Paulo,
Tal plano se baseia no abando-

110 da forma institucional dos
centros pilotos pára se organi- durante ,rt-,s anos consecutivos,

ar um. grupo de .trabalho que na forma pela qual fôr jul-jado!*'conveniente pelo Grupo de Tra-estudará a possibilidade d
iiisiiluítia numa região agrícola ...,,..
de grande densidade clomogi-áii-l balho, O Eslado ae Sao Paulo de-
ca um sistema piloto de grupos verá contribuir lambem para a
escolares rurais. Para os mesmos, construção dos grupos escolares,
st poderia organizar um curri- S™ equipamento e_ manutenção.
culo escolar de seis horas diá- com importância nao inferior a ._„. 
rias com atividades educativas 1ue íor despendida pela Campa- Sá.-0 úc Souza da ABI e destinadas

Revista da PUC

SECP.ETARIA GERAI.

Correspondência para alunos — Pe-j
de-se aos alunos Enrique Meini, .losé
Bargonio Pera e Herberl Mllla. Leòn
paro s,. apresentarem á Secretarial
Geral, a fim de receberem correspon-l
rióneia a eles destinado,

CURSO DE INTRODUÇÃO
A MUSICA

Para encerramento do '-Curso dc
Introdução à Musica" soh «a respon-
sabilldade do prof. Gcorg Wasser-
mann. está previsto um concílrto de
câmera, com apresentação do famoso
cantor Bruno Wi-Ut, primeiro baijeo
da ópera dc Dusseldorf, o que se
encontra, atualmente, no Brnsil. Do
programa constará o ciclo de Robert
Seíutmann "Amor do poeta" que ra-
ramente é ouvido no Brasil, fonsti-i , f!nUlv da. mesaa (es_enciais patuindo, pois, certamente, grande mo-L- asscgunst a pMsé da mesrn.). se-

jrá nos dias e horários seguintes •
dias 8 e S das 12 às 14 e das 20 às 22

hs. (íe 301 a 370, na Sala de Provas.
Oral dia 8 às 8 hs. alunos de 201 a
240; dia 9,'às 8 ha. de 241 a 230; dia
12 às 8 hs. de 281 a 320 e dia 13 às
8 

'lis. 
de 321 a 370, no Serviço da

Cadeira.
Clínica Mérfica e Terapêutica —

Enf. da Santa Casa, ns. até 163.
Din 8 às 9 horas na Enf. da Santa
Casa; ns. ..té 163. Dia 8 às 9 horas
na Enf. de Santa Casa, dc ns. 164
ao fim. Prof. Magalhães Gomes,

exame final, dia 7, às 8 horas, na
Santa Casa.'

ESCOLA NACIONAL DE EN-
GENIIARIA:

Cliainodo. ao Protocolo todo. OS
alunos tio 2° Ciclo — Afciirtío: Pe-
de-se encarecidamente aos senhores
ilunos que não retirem as listas afi-
xadas na Secçáo do Currículo Esco-
lar com resultados dos trabalhos de
provas. Ê.se procedimento prejudica
seriamente ao corpo discento uma
vez que a secretaria ve-sc na conti-
gência de informar isoladamente, os
referidos resultados retardando con-
seqüentemente -a apuração dos de-
mais trabalhos.

Comfssfio de Festas — A Comis-
sáo de Festas avisa aos colega., que
a distribuição de ílàmnlas c talões

livo de atração para o público inte-
reisado em música erudita. O con-
certo será precedido por uma paios-
tra de apresentação pelo prof. Was-
sermann.

INSTITUTO SOCIAL

horas: dia 10 das S às 12 horas, ex-
elusivamcnte.

Concurso ffc A.imss.o ò -natri-
cuia ao Ano de 1960 — Inscrições
abertas na Secretaria no período de

Bolsa de Estudos — Seguiu para os«10 a 21 de janeiro, nos termos do
Estados Unidos, a íiin de fazer um | edital afixado no quadro de "avisos"
curso de especialização na Universi-jrie saguão de entrada,
dade de Kentucky. o «luno Lytton ,
Leito Guimarães, que, embora não ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
lendo concluído, ainda, o seu curso! KtSICA E DFSPORTOS EXAME
de Assistente Social, Ioi se aperfei- FINAL
çcur nas técnicas de "Serviço Socialj Comunicamos aos senhores profes-de Comunidade"
Rurai".

Diretório Acadômito Leonel da
franca — Ciclo de Orientação Voca-
cional para Secundaristas — Conti-
niram com sucesso as conferências
que se vêm realizando na sala Beli-

"Serviço Social,so!.eÃ e a*,m0. que nos dias 7 e 8 dc

diversas. No mesmo curso se i-i-inha Nacional de Erradicação do
clui, além do ensino das chama-1 Analfabetismo. O prof. João Ro-
das matérias escolares, mais as berto Moreira sublinhou para o
atividades práticas relacionadas cã ministro Clóvis Salgado a impor-
vida sócio-econômica da região tância desta nova forma de co-
.«-elecionada. O Grupo de Traba-!operação sugerida pela CNEA
lho sugerido deverá compòr-se com os Estados tendo como prin-

icipfli meta atingir o alvo rie seu
programa no menor espaço de
ternpo possível. Este projeto, se
aprovado na prática, poderá vir
a ser experimentado em outras
regiões do país, principalment

Em estado de novo». Compro co-l ™? Estados onde predominam as
!-:t-i. Sua São Jo.. 65-A - TeIs-..!.aUviçades econômicas, afrricolas e

I-979S e 42-2917. 51828 pecuárias.

L 1 V R O S
USADOS

"0 MARQUÊS DE POMBAL E 0 BRASIL"
Lançamento no próximo dia 13, terça-feira, às 17 horas,
na Livraria São Josc. clôsse documentado trabalho histó-
rico dc MARCOS CARNEIRO DE MENDONÇA, com o
prcuença do autor «me autografará êsse seu novo livro

para o público, amigos c admiradores.

LIVRARIA SÂO JOSÉ ~ Rua São José 38 - Rio

31634

dezembro, serão realizados os seguin
tes exames (escrita c oval);

Dia 7 — 4a. feira — 7,30 hs. —
Metodolonia — (todos os cursos):
10,00 ha. — Biometria — (3a. série
—'infantil — Medicina).

Dia 8 — 5a. feira — 7,30 hs. —
Higiene (la. sórie e Medicina); 7.30
hs. — D.T.I. (2a. série — 3a. se-
rie — Medicina e técnica) — (Parte
Masculina): 10,00 hs. — Higiene —
(Curso Infantil).

mlnatórias
Será habilitado o candidato que no

rrílnimo, obtiver a nota final 4 tona-
trol por disciplina art. 0" da por-
taria n- 453, de 21 de dezembro de
1956 do ür.' ministro da Educação e
Cultura.

A classificação dos candidaloS
habilitados obedecerá â ordem de-
crescente da soma das notas finais
do todas as disciplinas, sendo ve-
dado o arredondamento de notas ou
e médias cm qualquer fase do con-
curso (art. 8o da portaria n° 453, de
21 de dezembro de 11)50, do sr. 

'mi-

nistro da Educação e Cultural.
De acordo com a deliberação do

Conselho Departamental, foi fixado
em 100 (cerni o número de vagas
para o primeiro ano

citreccntes de expcrltncla neste tipo do
suprimento reembolsável — o auto-
aervlço — necc.sltamos de um lar.o
período de aprendizagem para aprl-
morar na prática os nossos conheci-
mentos si'>bre o assunto. Dai solicitar-
-mos aos nossos assistidos a lndlspen-
aávcl compreensão para as possíveis
falhas na execução dCase novo servi-
ço". Depois de outras con8lderac.es
c ressaltar a iniciativa do diretor-gc-
rol cie lutendcncla c do seu tintcccs-
sor na roíili.açáo ora In.ngurada. dis-
te mais, que estáo em funcionamento
efetivo, alem deste Supermercado ou-
tros seto armazéns reembolsáveis, cem
a perspectiva da Inauguração de três
novos auto-serrlços: Q.O.Ex.. TIJu-
ca e Copacabana.

A seguir, falou o coronel Nlcanor
Porto Virmond, diretor-geral da Sub-
alsténcia, que depois de fazer um rc-
lato completo _úbre a realização ora
pô-la em prática, teceu elogios à ai-
ta administração do Exército e ila
Intendéncia, dl.endo, por íim, a cer-
ta altura de sua oração: "Tortuosos
foram os caminhos que tivemos dc

[percorrer, para atingirmos a meta fl-
[nal. Os recursos dc que dlspunhamos,
para o vulto dns realizações, não eram
grandes. Porém, todas as barreiras
foram vencidas e hoje conquistamos a
nos.a primeira batalha, Outras virão,
mns todas serão levadas de roldão,
porque contamos com uma equipe dc
oficiais, sargentos, praças e servidores
olvis. que náo medem esforços, para
verem concretizadas a nossa Idéia"
Finalizando, disse aluda: "Desejo, nes
se momento, num dever de Justiça e
merecida honra, destacar a ação dl-
namlca e entusiástica do Exmo. Sr.
general 

' Luli Haveduttt Sobrinho,
atual diretor de intcndoncla que, sen-
do o Idenllzador e primeiro impulslo-
nador dos Super-Mercados Militares,
secundado pelo coronel Joáo Del Ré.
não poupou esforços para ver con-
cretl.nda essa sua, Idéia, ciue tantos
benefícios trará ao Exército e, eonso-
fluentemente, ã Família Militar".

Por fim, falaram os generais Sega-

dem do Mérito Naval, nu grau de"Cavaleiro", o Jornalista Ositir «le
Andrade, crcoenciado no gabinete do
ministra da Querra. A entrega des-
sas insígnias, segundo comunicaçlo
oficial do almirante Antônio Jun-
queira Glovannlni, cheio de gabi-
nele do titular da pa«ta da Marinha,
terá lugar no dia 13 do corrente,
quando so comemora o "Dia do Ma-
rinheiro". Deu lugar a essa dlstln-
ção os trabalhos relevantes que o
mesmo profissional da imprensa tem
realizado cm prol da Marinha do
Brasil. O agraciado recebeu, ontem
cumprimentos de tçlleltaçOea do ga-
binete do ministro Denys. bem como
dc seus companheiros na Sala de
Imprensa do Ministério da Guerra
ocasião e:n que foi .audado pelo Jor-
naltsta Otávio de Castro, presidente
do respectivo Comití dc Imprensa

ASPIRANTES DE INFANTARIA
DE 1952

Conformo foi amplamente dívul-
gado pela imprensa, a "Turma Bar&o
do Rio Branco", comemorou a passa-
gem do 8.* aniTorsário dc formatu-
ra na Academia Militar das Agulha»
Negras. Tradicionalmente a turma
se reúne sábado seguinte ao 6 de
novembro, data <Ja Declaração de A«-
piranles. Em tais momentos, há sem-
pre recordaçfto dos bancos escoln-

dos Instrutores, dok proíèssôrea

ministro da Clucn. deverá vir ao Rio
Orando dn Sul, a fim dc inspecionar
as unidades militares sediadas no ler»
titôtio do III Exercito, dentre os pro-
.vimos dias. A visita do titular daque-
la pasta, estender-sc-á «t. os Entadoí
de Santa Catarina e Paraná, local»
em que estão ledladai diversas uni»
d.tdes mb a JuiUdição do III Exerci-
to. com seilr cm rôrto Alejrc. Pnr
outro lado. comenta-lo nue a vlstta
tio nnni.trn da Clueira, tem ligações'cum 

o convite que lho foi formulado,
para continuar á testa daquele ml«
ui .térlo. no futuro governo do *.r. Já-
nio Quadros s também com a Jinali-
dade dr dnr tumor prestigio ao co«
mandante do lll Exército, general Os-
vino Ferreira Ah cs.

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES ft
CARTAS DE LTIÈDITO

O chole do Estabelecimento Central
de Finanças comunica, por nosso in-
termdio, que serão pagas hoje, dia 7,
a parlir das 14 horas, as Condigna-
ções « Carta» de Crédito, referente»
uos meses de novembro e outubro,
respectivamente, atlncntes às institui»
ções abaixo, pelo qu» solicita o com-
pareclmcnto dos respectivos represen-
tantes: 223 — Fundação cia Casa Po-
pular; 227 — Fundação Osrio; 228 —
A Defesa Nacional; 244 — caixu dn
Aposentadorias r Pensões dos Ferro-
viários e Emprcgi.dos cm Serviço»
Públicos; 302 Clube da Aeronáutl-
ca: 306 — Cliculo doj oriclais-Inten-
dentes cIjs F. Armadas; 307 — Av.o«
ci.-.çáo Beneficente dos Músicos MUI-
tares: 309 — Casa do Sargento rio
Brnsil; 316 — Associação dos Servi-
dores Civis do Brasil; 317 — Circuit»
dos Subtencntes e Sargentos da Gll,
da V. Militar; 1007 — Campo dc Pro-
vas da Mar.imbala; 1018 — Departa-
monto de Provisão Geral; 1027 — Di-
rctorla Geral de Engenharia e Comu-
menções; 10*11 — Diretoria Oernl do
Material Bélico; 1033 - Diretoria ria
Obras e Fortiflcações: 1036 — Direto-
ri.t Geral rie Remonta c Veterinária;

e dos colegas. Durante o. churrasco 1043 Escola cie Instrução Especi.-
foi tocado o disco "Cadetes cm Des- lizada; 1046 — Núcleo ria Divisão Ae-
file", dc&tacandn a canção da Aca-IWterréstrej 1052 — Estabelecimento
demia e a da Infantaria, o que cons-
titulu motivo de real vibração para
os ex-cadetes de Sampaio. ..cou
combinado para a festa do próximo
ano, o comparecimento com as ris-
pedira» esposas.

HOJE, ENTREGA DE ESPADAS
NOVOS GENERAIS

AOS

Os candidatos apresentarão, no ate da5 Vlana e Lul- Bavcduttl Sobrinho.da inscrição, os seguintes do
cumentos:

a chamar a atenção dos secundaristas
sõbrc as novas atividades técnico-pro-
fissionais, no momento «_n que eles
têm de se decidir pela futura car-
relra. Ontem, falou o pe, Fernando
Bastos Ávila, diretor da Escola dc
Sociologia e Política da PUC. sobre"A carreira do sociólogo", também,
falou o prof. Evaldo Simas Pereira
superintendente do "Diário de Notí-
i'ifis", sobre "A profissão do jornn-
lisla". O ciclo será completado pelas
palestras do dia 9. a cargo do prof.
.losé Timóteo da Costa que discor-
rerá sobre "A função da Gerência k_>LT- r,.r,Qn n.. .-i-nsf.
economia do Brasil contemporâneo",jUI «-«-lua*. __ vchau
no iiiesmc local, às 18 horas; £ do!
dia 17 — "O Brasil precisa de enfoi-l Comunicamos ás pessoas
meiras", a cargo de madre Matildeidas <tue *> Part,r do »'." 10 áo c01"*
Salomão da Escola dc Enfermagem rente, aaremos inicio às inscrições
Luiza de Marrillac da PUC, o que-para o III Curso de Verão — Nata-
será realirsda na Escola de Serviço|Çao, na Secretaria da Escola, à av.
Social, à Rua Humaitá. 170 (entradajWenceslau Bráz. 49, no horário de
pela Rua Miguel Pereira), cm Bota-:8 às 12 horas. Poderão se inscrever

CONCURSO DE HABILITAÇÃO

Comunicamos às pessoas Interessa-
das qne estamos distribuindo gra-
tuitániente. òs editais para o
curso de Habilitação i Escola

a) prova «le haver concluído o
curso secundário, por uma das mo-
dalidades previstas no Regimento da
Faculdade (em duas vias).

b) fichas modelo' 18 e 1-B, aprova-
das pela Diretoria rio Ensino Secun-
dário e devidamente autenticadas'
(em 2 vias): ,

c) certidão de nascimento
(documento original);

d) prova dc estar quite com .luas
obrigações militares, desde que maior
de 17 anos:

e) cópia fotostática ria carteira de
identidade (autenticada), que ficará
arquivada com os demais documen-
tos;

f) atestado de idoneidade e de
vacina;

g) prova de pagamento da taxa de
inscrição (Cr$ 600,00).

On candidatos classificados .orno
submetidos a exame de saúde, porJunta médica designada pela' Fa-
culdade. antes do deferimento ria
matricula;

A admissão à matricula obedecerá
rigorosamente a ordem de classifica-
Ção e ao limite de vagas fixado no
presente Edital.

Independente do limite prefixado,
serão matriculados todos os que em-
patnrem no último lugar de classl-
«cação, levada até a segunda deci-
mal (§ do art. 8» da Portaria n*
453, de 2- de dezembro de 1956 do
sr. ministro da EdttcaçSo e CÚltu-
ra.

Além rio diploma do curso técnico
de comércio, os candidatos a que serefere a lei n» 1076, de 21 de março
de 1950, deverão apresentar os dn-
cumentos acima, com exceção do
que fôr dispensado pela citada lei.

Todos esses documentos devida-
mente autenticados e reconhecidos
as firmas por tabelião dcMa Capi-
tal, deverão ser entregues dentro do
prazo regulamentar, nâo havendo
inscrição condicional, senão paraaqueles que dependem dc conclusão
em 2a. época, do ctirro secunda-
rio.

FÁBRICA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE SUÍNOS
UBERLÂNDIA (Dn corresponden-

te). A Cooperativa de Produtores de
Suíniso do Vale do Paraíba, sediada
nesta cidade, está em negociações
para a aquisição de uma Fábrica
para industrialização de carnes e
subprodutos de suínos, visando ao
integral aproveitamento dos animais.
Ao mesmo tempo pedirá à Asso-
ciação Brasileira de Criadores de
Santos, com sede em Estrela, ho
Rio Grande rio Sul, delegação de
competência para controle do ping
bool* à associação de

èste ressaltando o trabalho realizado
e que o mesmo era de todos e não
dele, como lhe íôra tribuldo, portan-
to, a Intendéncia estava de parabéns;
e aquôle, congratulando-se com a
Guarnlcão da Vila e em particular
com o seu comandante ftll presente,
general Jair Dantas Ribeiro. O clio-
Ie do D.P.G. congratulou-se tam-
bém com a Intendéncia e reEsaltou a
Importância da obra ora Inaugurada.
Foi servido um lanche aos presentes.

NOVOS OFICIAIS MÉDICOS, FAR-
MACÉUTICOS, DENTISTAS E SAR-

GENTOS ESPECIALISTAS

Terá lugar às 15 horas de hoje. na
sede da Escola dc Safide do Exército
(R. Moncorvo Filho. 20) a solene ce-
rimflnia de encerramento dos seus
Cursos de Formação de Oficiais Mé-
flleos. Farmacêuticos. Dentistas e dc
Formação de Cabos e Sargentos espe-
clalistas.

Nesta oportunidade, serão diploma-
dos 36 oficiais médicos, sendo 4 do
Exército Venezuelanoi 15 oficiais far-
macêiitlcosi 24 oficiais dentistas, sen-
do 2 do Exército Venezuelano c 1 da
Policia Militar do Paraná; 7 sargen-
tos e 55 cabos especialistas em enfer-
magem, cirurgia, anestesia e manipu-
ladnres de laboratório e de farmácia.

Na direção da Escola, o coronel
médico dr. Américo Pereira, que na
ocasião saudará os Jovens diploman-
dos.

ESCOLA DE VETERINÁRIA DO
• EXÉRCITO

Mais uma turma de oficiais veteri-
nários e outra dc sargentos auxiliàres
de inspeção de alimentos serão diplo-
macias hoje, às 9,30 _., pela Escola
de Veterinária do Exército.

Vêm de concluir o respectivo curso
os tenentes Ivo Mlklllta, Nlldo Silveira
Alves, Nilton Jacl Paoluccl, Onlldo
Travassos de Medeiros, Aldo Lins do
Rego Barros, Amaurl de Assis c Luiz
Carlos Ribas de Paula.

ANIVERSÁRIO DE COMANDO DO
CEL. TRAVASSOS

Várias cerimônias festivas assinala-
rão hoje mais um aniversário do co-
ronel Silvestre Travassos à frente do
comando do l<>. Batalhão de Policia do
Exército. Nesta oportunidade, a tro-
pa daquela unidade de elite do 1
Exército prestará ao cel. Travassos as
mais Justas homenagens pelo reflexo
do seu bom comando.

Uniforme do dia — Para amanhã,
8, a Secretaria do Ministério da Guer-
ia marcou o 5o. uniforme.

DESPEDIDA DE OFICIAL
AMERICANO

Em grande cerimônia, realiza-se
hoje. no saláo de honra do Estado-
Maior do Exército o ato de entrega
aos novos generais das Espadas, qu»
a Nação lhes confere, como símbolo
da honra e da dignidade militar. A
cerimônia estft mnrcsd.i para ás 15
horas, com a presença rie. amigos, ttl-
tas autoridades civls c militares e
Jornalistas.

HOMENAGEADO O GENERAL
DR. ERNESTINO

Por motivo de sua recente nome.-
ção para a Ordem do Mérito Médico,
por decreto presidencial, em atenção
aos relevantes serviços prestados à
medicina nacional, foi ontem home-
nageado em seu gabinete, pelo ge-neral dr. Achilles Gallotti e oficial!-
tíade dn Dirotoria-Ger. I de Saúde
do Exército, o general dr. Ernestinn
Gomes de Oliveira, diretor-técnico
de Saúde. Saudou-o o general Gallo-
ttl, tendo o homenageado agradecido.

S.BSTITU1DO O CEL. ADROALDO

O ministro da Guerra assinou por-
taria nomeando o coronel IE Sebas-
tlão Alves dc Santana, da Diretoria-
Geral de Intendéncia. em substitui-
ção ao coronel Adroaldo Jorge Dan-
tas na Comissão Nacional de Alimen-
tação. Junto ao M. da Saúde, como
representante do Exército.

CMT DO 4." GA 75

O ministro da Guerra nomeou, por
necessidade do serviço, comandante
do 4.0 Grupo de Artilharia "ã a Cava-
lo o ten-ce! Carlos Alberto Soares
Futuro.

ANIVERSÁRIOS

HOJE: coronéis Carlos Gonçalves
Terra, José Joaquim de Sá e Bene-
vides, Salomão Guimarães Abi tam.

Tenentee-coronéis Alacyr Frederico
Werncr, Arthur da Cunha Menezes,
Benedicto Maia Pinto de Almeida,

centrai de Mat de Intendéncia; 1001
Fábrica de Material dc Comunica-

ções; 1071 — Pagariorla Central d»
Inativos e Pensionistas: 107.1 — Par-
que Central de Motomecanização: 1075

• Hospital da Ouarnlçfto da Vila Ml-
lilai», 1078 — Prefeitura Militar de
Deodoro; 1087 — Secretaria do Mlnls-
lêrio da Guerra: 1100 — 2.° Batalhão
dc Infantaria Blindado ;1151 — Ba.
talhão de Manutenção: 1152 — Eata-
belecimento Gen Gustavo Cordeiro de
Farias; 1161 — Administração do Edi-
fício dn Praia Vermelha: 1177 — Ins-
tituto Militar dc Engenharia; 400 —
Instituto de Aposentadoria c Pensões
dos Empregado, em Transportes m

PECÚLIO DO COIFA
Comunicam-nos:
Extingue-se a 31 do correnle o pra-

zo para as inscrições mediante o pa-
gamehto dc Jóia apenas simbólica, isto
é. igual a uma mensalidade, A par-
tir de l.o de Janeiro vigorará a tabela
dt- jóia progressiva que vai de CrS
480,00 até Ci» 30.000.00 conforme a
idnde do candidato.

Para gozar-se a vantagem da Jdia
apenas simbólica pagam-se a$ m-cnsa-
lidados desde setembro, mas é íacul-
tario fazè-lo cm prestações.

Por conseguinte, o pagamento ini-
ciai abrangerá tr.-è meses atrasados «
um dc Jóia ou Cri 1.200,00 para o
pecúlio de CrS 400.000.00. 600 para o
Esssas importâncias podem ser des-
dobradas em prestações até de 20 cru-
zeiros, pois a Caixa dc Pecúlio Mniiá,
faz todo empenho em que a n»aior
parte dos militares c pessoas de suas
famílias se beneficiem da Jóia npe-
nas simbólica.

Para Ingresso em dezembro o pa-
gamculo da Jóia e alrazados em 12
prestações corresponde a um acresci-
mo _ôbre as mensalidades de 100. 50
p. 25 cruzeiros respectivamente para
os pecúlios C, 13. A. Inscrevernm-so
em ata de 20 de outubro: 7.305 —
Wandcte Barbosa de Lima ;7.306 —
Rosetlc da Motta Caldas; 7.308 - Ml-
guel Arcanjo Fonseca; 7.30S -- Nllton
Ferreira Souto; 7.310 — Nobcrto Fer-
nandes; 7.311 — João dos Santos Ma-
no; 7.312 — Joracy Vieira Gomes 7.313

cap Joáo Ribeiro; 7.314 — ten Ivo
Santos; 7.315 — DJalma Benites Gou-
lart; 7.310 — cap Geraldo Borges do
Couto 7.317 — Amaury Napoleào ojr-
dão; 7.318 — cgt José Noé Alvarenga;
7.310 — Ramona Pedrosa Alvarenga;
7.320 - Maria de Fálim,. Gomes Por-
tclla; 7.321 — José rie Holanda e Silva;

Caio Marcos Ovallc de Lemos, Celsoi 7.322 — tcn-cel Joáo Barbosa de Pau-
Arantcs Dias da silva. José dos San-
tos Lisboa. Napoleào Ribeiro do Nas-
cimento, Raimundo Rivas de Carva-
lho Lima. Roberto Baptista Martins.

Majores Adriano Gomes da 'Silva
Júnior, Antônio Carlos Lopes Gomes
dos Santos. Augusto Mazziotti Frei-
tas, Edyr Portocarerro Peixoto, Má-
rio Marques, Milton Gomes de Paiva,
Oswaldo Corrêa de Andrade Mello.

Capitães Jorge Wilson dc Oliveira.
Nylton Georges Netto dos Reis. Os-
waldo Paiva Siqueira. Manoel Valcn-
te de Almeida c SIJ.J.

Pria_cir_-~.t____le_ Alceu Cafruni

l.i Pessoa Mendes; 7.323 — cap João
Almeida cie Bnrros Lima; 7.324 — José
Mendes Magno 7.325 — ten Gelda.ln
Portelln 7.326 — fgt Eli Henrique Co-
massctto 7.327 - Alberto dc Gusmão
Coelho 7.328 — Anuindo Ivo Franke:
7.329 — Noemy D'Aviln Franke; 7.330

cabo Joáo Palma Soulo; 7.331 —
cabo Ivo da Silva Ferrão; 7.332 —
Jnão Nelson dos Santou Morais: 7.33.1

Antônio Silva da Silva; 7.234 —
Wilson Alecho Scarrone Silva; 7.335 —
ten-cel Waldo Chagas Nogueira; 7.336

Edvaldo Teles Ribeiro; 7.337 — cap
Patilino Ramos Gonzales; 7.338 — Gll

Ambróslo Romeiro, Anriacll Mune. dalLeíin de Carvalho; 7.339 — m-a) Car-
Silva Lima, Dinalrio Rocha dos San-lios Labouriau Barroso: 7.340 — José
tos. Erahy Martins Daud, Hermenc-, Octavlano da Silva; 7.341 ten Itam.r
gilcio Augusto Quadrado. Joié Ama-] Mandarino 7.342 — ten Afonso de 1.1-
deu Liberato Castor, Luiz Lins Mar- "orlo Ferreira Barbosa: 7.3b3 — Be-
tin

Segunrio-tcnente= Francisco Xavlet
Marcondes de Ootioy. Manoel Valder
de Carvalho Lima, Pedro Berger,

nnni Borges de Oliveira: 7.345 — Aris-
tides dn Silva Csrdo.o; 7.346 — Jober
Alves da Costa: 7.347 Joáo Orlando

l ria Costa Gomes.

GABINETE
G. do Exército — Rio de Janeiro,
de dezembro de 1960 (3a. feira)

BOLETIM INTERNO N,° 270
Para conhecimento desla Diretoria

i brevemente
icípio.

NATAÇÃO | Al„._ ,j.

interessa-

fogo.

Nota oficial do CAEL
sobro os incidentes com o
professor Vieira Coelho

crianças e adultos. £ indispensável
a apresentação dc 2 fotografias, ta-
banho 3x4. . .

A íim de homenagear o ten.-cel.
de comunicações William H. Breen
Jr., do Exército Americano, os dlrl-
gentes gerais d» Material Bélico e En-
genharla e Comunicações, respectiva-
mente generais José Machado Lopes
e general Nelson Rebelo de Queiroz

Criadores rie' oíel'ereram ontem, no Forte de Co-'jpacabana. um almoço de despedlda^o seguinte:
| àquele oficial superior. APRESENTAÇÃO DE OFICIAISAntes do aqape, o ten.-cel. Breen: INFANTARIA - l °s tenentes: Fer-
|ioi condecorado com a Medalha do rígido dc Barros e Azevedo ria Es.

neluidos os entendi-«Pacificador. Km nome do ministro dn j,'f" g,, por término de Ci'ir?<- tè.
mentos para a aquisição da Xábrica,!Guerra lê. entrega da medalha o ge-
enviará, ainda èste més. novos;ne*'*u JoEé Machado Lopes. O agra
membros ao Paraná, Santa Catarina !c,acio' que desde ,957 exerce'1 *•* fun

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA
DO EXÉRCITO

Oswaldo dc Araújo Souza, do S.» ..
Can. 88 AAé., por ter vindo em gozo
de férias e 6 dias de dispensa de ser-
viço: maior Oswaldo Mcscolin, do Q.
G. da 2a. Bda. Misls. por vir ao Hio

fundada, neste Muni-

e Rio Grande do Sul para nova
aquisiçáo de reprodutores e para vi-
sitas a fábricas e indústrias. Apro-
veitarão o ensejo para acertar a
realização no próximo ano, da Ex-
posição Estadual de Suínos em
Uberlândia e, em 1962. da Exposição

ções de oficial de ligação para a En-
genharia e Comunicações e que se
encontra de partida para a sua pá-
tria, íol saudado, em nome daqueles
chefes, pelo general Hugo Antônio
Pradal, dl.-etor de Material de Comu-
nlcações. Finda a saudação, o gene-
ral Nelson Rebelo de Queiroz entre-

' : -. ' térdtot P"«>>i-j-_^P--1,fl-^: $«£»«
Jocl Trindade Ma-iz. ria la. Cia. Esp,
Mnt.. por término de Cur,o da Es.
M. K.. entrar em f.ri.s ç ter -.ri.
classificado na la. Cm. Especial de
Manutenção.

ENGENHARIA — Major Sebastião
da Silva Furtado, da D. S. G., por
ter regressado de São Paulo, onde
fora a serviço.

Médico — Major Humberto Saraiva
Valentim Magalhães, do H. Ge. Be-
lém, por ter vindo ao Rio por 180
dias de licença para tratamento úe
saúde, a contar do 0 de novembro.

ADMINISTRAÇÃO — 2." tenente
Francisco Monteiro Coutinho. da 28a.
C. H., por dispensa de 8 dias para
desconto cm férias.

MOVIMENTAÇÃO
Pelo ministro — Transferencia —

De ordem do sr. diretor, professor jcom „ sr vicer.te Graça, diretor do-mond E. Bell, chefe da Delegação Ml:jr|as ficando -d'do aguardando clas-jPor necessidade do serviço — Do O.
projeto ETA 27, Um grupo de co-!111*11" Norte-Americana no Brasil; gc-j,i{icação. F-de'iJS chaves Silveira, dajÇL d.0 __P_L,?**_.*j__«_l,ra_i? T E* M-

enlrado em férias e seguir para Belo
Horizonte; Carlos Lopes de Bairos,
da Es. I. T... por ter regressado dia
1 p.p. de Salvador e Aracaju, onde
esteve dispensado por 4 dias; 2." te-
nente José Antônio Gomes da Rocha,
do 17.° R. I., por chegar ao Rio de
Janeiro, em gozo de férias a contar
de 3 de dezembro dc 80.

CAVALARIA — Capitães: Gabri«^
Coelho de Castro, da Es. A. O., po"

EDITAL DO CONCURSO
HABILITAÇÃO

DE [Nacional de Suínos. gou ao homenageado uma lembrança^onclusüo de curso, entrar em férias
.ofertada pelos seus amigos brasllei-je aguardar classificação; Wilmar de

Também no próximo ano, de acôr-;ros. Participaram do almoço além dos Oliveira Bnrcellos. da Es. A. O., por
|do cem entendimento já mantidos-diretores gerais: major-general Ray-'conclusâo de curso c entrar em fé

A Diretoria do Centro Acadêmico, .
Eduardo Lusiosa, órgão máximo dos'Arnaldo dc Moraes, faço publico^
estudantes de Direito da Universi-jPe'° presente Edital, que se acham
dade Católica, cm relação aos incl-' abertas nesta Secretaria, dc 2 a 21 de
dentes havidos entre o professor Jo-|janeiro, de 1961. as inscrições para .
té Vieira Coelho e os aVunos da Saio Concurso de Habilitação à matri- (inteirarão dos progressos da indus
série, tern a comunicar o seguinte; 

''cuia 
inicial no curso médico, jtria suineira daauel» pats.

e.táe.o nos Fstarinü!ue.-f.ls Aurélio de Llr» Tavares, chefeoperados faia estagio nos Estados. o E M dQ _ ExercUo; Már,0 Fer.sus componentes se|rel_R Barboia pinto .diretor de Comu-

: / de

1 nlcações: e coronel Aldo Pereira, co
imandaxtte do Forte da Copacabana,! ARTILHARIA •— Tenente-coronel

Es. A. O., por termino de curso dajA.. o tenente-coronel da Arma
Es. A. O., entrar em férias relativas Engenhari-. Alf;eeo Correi» Lima; do
ao ano dc 1959. ficar adido aguardan- Q- O. d.» Gpt. Enf.i para o Q T.
do classificação. |M. A , o tenente-coronel da Arm»

(Continua r. _ 8» pág.)
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ESPORTE
Nova diretoria <la L.I.D.

MENOR
prosseguirá trabalho

A Liga Intormunlclpal do Des*
portoi, cnm ledo nn cidade do
(.urnnRola, no Estado do Minas
Gemis, conforma não cansamos
tie mfinclonar, vai dc ano pnra
ano sc alastrando, ganhando
áreas enormes, deixando de «cr
unia Entidade desconhecida, para
onlrar no rol das melnnres do
pnls,

Ontem presidida pelo dinâml-
co desportista 'José 

Justitilnno Al-
tes e hoje pelo nâo menus es-
forçado Lul.. Carlos da Silva, a
I.ifia Intermunicipal rie Despor-

ral — Hipòlito Carvalho; l.o _e-
crctárlo — Oduvaldo Neves; 2.°
_.crct_rio — Oenaldson Carlos
dn Silva; S.° secretário — Ro-
mero Tones da Silva; 1.° tesou-
rclro —- Mauro Lopes e 2." te-
soiirclro — Mauro Antunes Cor-
réu.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando de nns..,. última visita
a cidade de Carnngoln, a repor-
MRem no Correto rin AJnti/w, te-
ve n oportunidade de se avistar

tos, indtihlt,.velnii'iile, tem lo-icom o novo presidente dn Liga
grado, desde gua fundação, re- Iniermuniripal de Desportos,
sultndos preciosos, importantes o lendo o referido senhor assegu-
inquestlonávis. E' uma Entlrla- rado (|iit* tudo será feito no sen-
de de grande importância nacio- tido da Liga cm lflfil, nfio sofrer
nal, pois tem por finalidade, con-!problema de continuidade, pnra
pregar todas as agremiações rialtal espera contar com o apoio e
Zorin da Mata, agora não só dn (solidariedade do toods os despor-
Estado de Minas Gerais e EspI- listas dc Carangola como Uim-
rito Sanlo romo também várias bém das cidades dos clubes íi-
do Estado do Rio de Janeiro. liados.

NOVA DIRETORIA

Num pleito dos mais- democrá*

CAMPEONATO EM MARÇO
Segundo apurou n reportagem

H lll Campeonato da Liga inter
tiros foi eleita n nova diretoria municipal de Desportos, em 1961
da Liga Intermuniclpr I aa .. - terá Inicio provavelmente no
pertos, que ficou asfl.m cotisti- mês de março, falo que se jus-
tulda: presidente •— \.iiz Car- tifica pelo elevado número de
los da Silva; vice-presidente — clubes que dele deverão partlcl-
Jason Filgueiras; secíetário-ge-lpar.
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VENDAS DIVERSAS
VINDO imiloi.A com rtoftlto — í
mll riurelrcw, Tel.: 47*3030.
COMPRO 1 TV~li7e«TmrTol.í~n>7crtô— s_*m_ — nAitnos.

AO OOMTTIA TUDO PtRMnnt o
mixlmnl Hacllolna, duceu, aaplrnctor,
ventllndorea, maeitiliian, .Hirrrlnniia, ei*
tntiielna, peça» antlRiia, priitnrliu, «te.
13-ll.sa ou tn-80R_. Atetulf-.o Imoella*
t unir n tel
ENCERADEIRAS QUEIMADAS. 

~CÔin-

prol Quebraria? Asiiliiidor queimado?
Qupbriiilo? Qualquer forma eu rom-
prol Atendo IoroI i) 1(083 - .5-858-.
SECADOR OS OABBLOS 8UNBEAM -
Novo eom touca. amerlcino. Cri 10
mll. Telefone 47-8067.
LIVROS PARA PRESENTE '— Vindo
colec;6ea barntlaalmoat "D. Qulxote dr
Ia Mancha", totalmente tliialruilo poi
QUIttrO Doré a bleo dr pena. maRnt-
fira i'ii.'iilrrnai;*o rm pcrcalinn ver-
mrlha, lombada toda em lllrlc» dou-
radoa e floirnclo» na própria porcall-
na, 3 volume» 1.2.10 ptglnu, em pa-
pel COltCh-, de 2.500 por 1,000; "Ft-
bulna rir l.u Kont.r.nr", obra fina. to-
das nu lluitrtçôtl por Doré, rnrader-
naeAo luxo. om piroalln», filelacla n
ouro, mnRiiIflra aptrêncll p.inv um
prearnte ipapel eouché), .1 vol., del^r,.
2.500 por Cri 1.000. "Jc.la_ da l.uc-i 0( ASIAO. \encle-se metacle ciUto
ratura infantil", 3 volumei grandtt, belíssima mesa ferro I30\100 para
em papel eouché; um deslumbramento j IIvIiir. Tel. 20-6M7 299S5 89
para a» criança* porque é completa
mente colorido, vridarlelrn "Jftla" pa
ra um presente 3 vol.. enc, aso. H
Benadnr Vergueiro 5! sob.

TV ZENITH control-remoto, 17 <• 31

ItADIOVlTHOI.A ORUNDia Ani.Fm -
Clnrn. Viiitie*_f: Tel.: 27-87JO,
PARTTCUUAR — Cliuírííqutlrô* noví-
nho Vitilunrelii antlRO, uma crllttltl*
ra llmla - Cristal —
mesa - tel.: 37*701(1.
Ül'tIJDÃ_.ES~DOM*.STICAHrilqiildltr*
cadorc-, encrracleiia . aspuadorea,
ferro» tlítrteoi, ventiladores, circula.
dortt, batedrliai, de tAdaa Bi marcai fye tipo» novo», novns com gaiontia to-1___,_ .
tal. "MY HOUSE". nua Barata Ri-.l* ,f.on,I' 

r*,,mo'?; Y,ní^¦,? em .Btran-
ro filt-C (aberta A noltel. Tel. 37-3258,1'1»' **arat» Ribeiro 463-A — 57.-339.

iRectbtmoi oeladtlrii O E S a 15
ptl. ar eond. GE,

RÁDIOS I. TELEVISÕES
'lll.\NSI8.()lt T.V ~ conttrtot —,BINÓCULO 1 x ÍO — Vtndo japontl.IbivIço rApliln e narimluln. Tíenl* Slialco tlltiocular ?.cr lentr anil nin.i
coi enneclHlInulo», Mereanlll Kslte* com estojo, Tel. 45-0415.
in — ll d.i Qiiitancl.i, .in * Tlu I ..... -. ........... ,,,,.,. 

¦¦ -, "-,..
Trl a''._t4()s i lv lt'Ur-M'1.. c.mliolr rrinoio 19*
i.l_..?:_í_„.'___. ZSNITH 11161, aiiper-liixii. Notl. —
VKSTIDOS DKtíDE 400 t llnrtoí premm*! Telelon» »5*S45I."CONSERTOS 

DE RADIO EIV 
~

Tícnlco («xp;iinieiitndü ronatru rt-2 bufeis, iiiu.i polegada» inierlctnt». Vtndl-ii! .
com garantia. Barata Ribeiro MJ'Al_1,1..«,a,,y_J.íRr_*.eo! «SÍ^-ÍJg^-jJ^y*1-• • ¦

2J__5 60
— 57-6329 — Rectbemo»-. gtladal-
ra» GE 8 a 15 pét. Ar condlc. GE t
Phllco e maq, Itvar GE,

philco, 17",_ ümtrl-ini. t

43*7118.. e 46-0765 — Hr,

TELEFONEa Erlcs.on cir uma ad peça,
de dlartr embaixo, com campainlia,
tuero... modelos J. K. em vArlaa rO- COMPRO A VISTA — 1 TV Phllco
ret. Temo» tambím telefones Sle* ou Zonlth nova  45-7689
men», com rrm.la.om de rampalnlia. __ ' ,
rm 3 rorpv INSTALAMOS E OARAN* nADlO-VITROLA o «ravador, Itnclo bilrros, ate At 22 h.

0U.C nmtl_- 37-1,116. '
IIADIO-TRANSISTOR 2 faixai, Japo*| li '• rlMlU Zl
n.s, novo completo. Crt 5.J0O..0. —
Tel. 22-207B.

COMPRO 1 TELEVISÃO
Pago à vista. Tol. 57*4398

36506 00

TV - TÉCNICOS
22-4408

Conserta qualquer marra. Todo» ot
HOJO 00

T1MOH. Ril.i"MY JIOUSE
nnrnt.1 nibeini
Ttl.! 37-325H.

MOD. 1959 NOVO

RECORDANDO: Conforme t* do conhecimento geral a
Seleção dn CESB (Campanha pnrn a Educação do Surdo
Brasileiro) do Ministério dn Educação c Cultura, prepara-

se para renliznr umn excursão a B. Horizonte, quando na
oportunidade dará combate às representações do Barrei-
rinha F. C. e do E. C. Porluminn.s, cm peleja revan-
che. Nn foto acima recordamos um aspecto do primeiro
encontro realizado no estádio do Fluminense, nas Laran-

jeiras, entre a Seleção da CESB e. do E. C. Forluinhias.

PUGILISMO E ATLETISMO NO GALEÃO
Clube da Ilha homenageará o "Correio"

O Esporte Clube Galeão, sim- ] atual diretoria, não mede esíor-
pática e disciplinada agremiação ços, objetivando totat
da Ilha cio Governador, vem ex-. todos os departamentos esporti
perimentando, desde a posse da vos, dirigidos por pessoas teeni
diretoria comandada pelos srs.
Jair Fernandes dos Santos e Al-
tair Dutra Martins, uma crescen-

VENDE-SE — Objetos de arte, cm
porcelana, bronze, marfim, cristal etc
S-Viço para jantar; outro pnra clll.
i> oaíé; Tnnlliíis, lençóis, colclins cm
lÜlho, renda . bordados; faquolro,
hnncicjns. itlvat, balxclti ciii prata
oristnllc, ele. Pinturas, cole.fies dc
livros e outros artigos. Tudo de oca-
slíio. Rua dn Roíârjo 1.5. sobrado.
TREM LIONEL com valOei c uni lut*
tre de feiro batido. Tel.: 27-8600.
VENTILADORES E CIRCULADORES
DE AR — Coiit.ict c Amo dc 12. 21 o
26 polegadas, exnustorcs para cozi-
nhas. os melhores preços d.i praça —
Rua Joaquim Falharei 104-A, Estáclo
de Sa - Ttl.! 4B-1767.

ESPECIALISTA cm forrar colchas rie
Vloiinlift. Trpn.rorma seu cmtcii de
pele nniiin cstciln moderiu. Vai a do-
iiilcllici — MAURÍCIO -- Ru i Sele cie
Setemlini 155 — Tel. 2,'I-!H6_.

HADIO-VITHOLA A
1060, totalmeiitc automAtlca
vels pau marfim. Custou Cr$
nii.ooti.on. Vendo urgenie motivo via* j
gtm por CrS JO.iMHI.uO e Um soli-l
cama de cnsn! superluxo. novo dc i

iu tidiudw Super luxo Cr$ 45.000,00
IbUCI- mo- at *___ . .. *Vendc-ae nova. verdadeira maravllh»

Imanem cl* cinema no» 3 canais.
Urgia tt. Orando únlra. Ver i tralar
ri It. Leopoldo Mlmie., 25. apt. .101 —
Copacabana. 275 60Cr. 25.000X0 por 10.00n.u0. K«.l

VENDE-SE sptrtlhot dc prcssíio, lm-i ,,.'.'!''',>'>.rJt'> 'V'.,',,"1" 1*ln,,l'*> 1!,•,'
portadoi, escnln mcieiirlo. CrS  ', 3---7IU.  

_1 123-a.| hi-1'7 bcott 99-D c_m.)ieta, nova.;Americana  CrS 30 00000

jtO I ' l'u""11' ti..-, ou""-| televisão Sllverlone - 21 poi.'
s 706. Tels. 2.1-_7..0 c 43*3029,

P.ADIO trans_.tr.r de 2 faixa*: NA-
TIONAL. HITACHI e SHARP. Vendo

A Av. Mnrcehnl Floriano n" 6, í3la
.104.
BÍNÕCÜLO. vendo excelente 10 x .10

COMPRO
•llcit.ii.iclo.

— Oclndeira TV. Ar con-
maq. Invar -- ,17-2;i2.1.

COMPRO — Umn estatua p Jardim
portfltl de ferro, tipo aiitiuo. p cario
c um telescópio. Tol.: 47-7370.
PRATARIAS, anllRuldades — Compro,
Hquelros, bnlxelns. bandejai, can-

delabroí, moedas .inllgns. objetos de
arte. quadros, bronze, cristnls, porce-
lanas etc. Tel. 5R-R332.
VENTILADORES — Vendem-se. Ma-
relli, G.E c outro, de pó, Juntos ou
separados, a Rua do Rosnrlo 145, so.
brado.

Venclc-se: Ttl.! 27-8720
TV RCA — 21 polegadas, pouquíssimo
u.ci. Vendo por 38 mil cruzeiros. Run
Souza I.lmn 48. aplo. 412. Copidlbtnt,
TELEVISÕES "Phllco", "BOA Vlotõr","Zenlth", "Admirai" e "Hotpoint" (O.
Ei, clc 17, 1B e 21 polegadas, com ou
sem contiOle remoto, modelei, novoi
de IMI. com cnrantla e asslstíncia
técnica. MY HOUSE — Rua narnl.i Ri-

Vende-se uma. em estado de nova,
imiiítcm ds cinema. Pegando maravl.
Ihoitmantt os 3 canais Urgtnte, ne*
Rocio de verdadeira oCMtlo. Ver l_-o*
poldo Mlguez. n. 23, apt. 303.

7176 60

SEU TRANSISTOR ENGÜIÇOU!
beiro 611-C. Tei.
íi noite).

Oficina 100'
Ihores preços e

37-32.1B — (Aberta 13 de Maio, -14,

eaperlüllrada. Os mi*
a m_xlma rapidez At.
si. 103. Tel. 42-6664.

1302R 60

comente credenciadas.

DEPARTAMENTO SOCIAL

RÁDIOS. "Zenifn" 1000", "National"J
"Splc.t", "Hotpoint"", "Plulro trtntglo-
be", "Motorola com relógio, etc, no-

, vos, com garantia c assistência téc-.
PARTICULAR— Vende aapatoj ame*I nica, "MY houre". Rin Baratt Ri-

Cr-. 8.000. facilito. Teófllo Otonl, |20|r!b,no; eon_ortáve|i salto médio v..-; beiro Cll-C. Tel. 37-32.13 tnberto A
loja. rias core, tamanho 30-3.. Yenclo-sc noite),

por mil cruzeiros o pur, assim comoi •• -
vestidos saias suorl franceses c nim._! OI..U ADORES DE SOM. "WEBCOR". Oeladelra _ Vitrola TtttTUIO -
rlcanot, boin preço procurar Dona 

"OELOSO", "C.RUNDIO" tk pilliaM. Tel- 30-9769 BENJAMIN. 4391 «O
DORIS. Ru.i Colme Velho 2111. c°m garantia c n«slstència t*rnlr«i
i-,-.-.- .—,  -- -; perfeita. "MY HOUSE". Rua BarataVENDE-SE máquina escrever poi tttl Ribeiro 611-C*. Tel.! 37-32.18 (abertaamericana por vinte nove mll] A noite».

SOFA-CAMA de casal superluxo no-
o clube de'V0- ('e vUrlca-ctpuma, com maravl-

lhoso tecido de nylon verde sem dn-

COMPRO TV
1'iiço na hnin — mesmo com deleito

¦ 22*10-3. 130JJ 60

COMPRO TUDO

te expansão om todos os setores
rie sua atividade. Agora mesmo, Paralelamente aos departamen
uma grande aquisição acaba de. tos esportivos, o Departamento
ser feita pelo popular grêmio Social, vem riesecumbindo-se
ilhéu: Lõunval dos .Santos, nome gualhardamente, com realizações,, ,.„,..consagrado no pugilismo guana-, que correspondem satisfatória- I ^^m^SMuam^raMo^"barmo ingressou no E.C. Galeão mente as aspirações de todos os liei 45-8582 •
e vai dirigir seu Departamento' associados. Neste mês de dezem-de Box. bro em que o clube estará

Outra aquisição sem dúvida

bra no centro, o que há de mais
moderno. Custou CrS 2.1.000.00 —
Vendo urgente, motivo viagem por I nova
CiS 10.000.00. Alta fidelidade último I cruzeiros colares cinco voltas lindos
modelo, de 80 mil por CrS 20,000,00, com fecho cie pedrarias mll trezentos
Facilito transporte, — Ver Av. Rio cruzeiros, vestido de organdl todo
Branco. 16.1, apto. 617. TeL 52-2710. bordado, branco, uma beleza, como
TREM ELÉTRICO LIONEL - Vendollelas outros artigos parn presente
Últimos modelos novos "O" e "027"lestrangeiros. Barata Ribeiro 2.12 apt

Vendas avulsas — Tel 38-8087.
! LIVROS —

803. .125!) tl!l

RÁDIOS DE PILHA — Traii-IMorcs |
Vendem c consertam com garantia..
Técnicos 100 por cento c.sp. Uru-i
gualnna 55, sala 803. Ed. Sloper.
VITBOI_A. — Portátil, de pllhn, tul-
Ça.' Cri 30.nil0.0ll. Tel.: 37-2614.

COMPRO
1 TELEVISÃO. Tel. 57*0960

Nígôoío rápido e .1 vista
20578

A equipe do Ficnp F. C. encerrará suas atividades de 19C0,
s, dando combate ao esquadrão do Nova América

FICAP ENCERRARÁ ATIVIDADES DE 60
Contra o Nova América a peleja final

Reina expectativa e interesse, FICAP COMPLETO
pela realização da sensacional i
peleja de futebol, a ser disputa- j Daria a importância ria peleja,
da no próximo dia 17, pela equi-j o Ficap F.C. colocará em ação|
pe cio Ficap Futebol Clube, agre- todos os seus jogadores titulares, j

funciona- j fato que muito o possibilitará pa- i

que o clube estará co-
memorando mais um aniversário,
o referido departamento dará
provas de sua importância den-
tro da agremiação.

HOMENAGEM AO"CORREIO"

importante foi a de Jorge Puri-
ficação, campeão de estreantes
pelo CR. Vasco da Gama, em
atletismo, que vai dirigir o De-
nartamento especializado do clube
3a Ilha do Governador. O ingres-
so de Jorge Purificação no clu-
be do sr. Jair, marcará novos ru- Dentro do programa social domos para 0 seu Departamento de Esporte Clube Galeão, para êsteAtletismo, que tantas e significa- mes, consta a homenagem a ser
tivas marcas vem alcançando. (prestaria ao Correio da Manhã,

Como se vê. duas importantes não só pelo que tem feito peloaquisições, e que servem para > Galeão, como por todos os clu-
mostrar ao quadro socinl, que a bes ria Ilha rio Governador.

Máq. Diversas 88

MAQUINAS DE LAVAR ROUI
BEND1X — Paia negócio A vista, n: | do estrangeiro, belíssimo
comprem sem nos consultar, na Ru.
Joaquim Palhares n.° ÍOI-A — Es
tácio de Sá.

miaçao que congrega os
rios cia Fios e Cabos Plásticos do I ra o resultado final. i TT" • a it i /~tBrasil SIA, e a do Nova América | Antecipando ao encontro prin-j^ UlUVerSlClatte ÜC Goettlll^eilFutebol Clube. '¦¦ cipal estarão em ação as equi-

A referida peleja para os rapa- ! pes de aspirantes das mesmas
res do Ficap, será rie grande im-I agremiações, numa peleja que
portància, pois n-i mesma, esta- deverá ser caracterizada pelo
rão encerrando suas atividades equilíbrio de forças, já, que tèc-
esportivas rio ano. Fácil torna (nieamente ns equipes se equiva-
poder-se observar o desejo de j lem, nâo havendo superioridade
vitória de que estão imbuídos os j desta ou daquela.
comandados rio técnico Léo, espe-
rançosos em fechar com chave dej
curo os compromissos dc iy60. MACMILLAIN

NÃO CRft NA FUSÃO
DOS E.U.A. COM
A INGLATERRA

JORNADA DIFÍCIL
Os ficapeenses se quiserem

obter resultado satisfatório mui-
to terão que lutar, pois terão pe-
Ia frente um Nova América,
completamente renovado de va-
lores, todos tecnicamente prepa- ,,,.,..,.„- ,. ... ..... ...
rados. Será sem dúvida uma jor- LONDRES, 6 - Nao creio na
nada difícil para o esquadrão, fusão dos Estados Unidos com a
que a pouco tempo, rom brilhan- j Inglaterra, não creio na união
tis.»,. ,i,'v.-n.i.. " prestigio .l-.Mu- 

aãtatlca» declarou hoje à tarde
Io primeiro-ministro Harold Mac-
imillan na Câmara dos Comuns.

O chefe do governo acresceu-
tou que "essa fusão seria lotai-
mente inaceitável porque deixa-
via â margem a Europa c a
"Commonwealth".

O que é necessário
Macmillan — é que se estabele-
çam relações mais estreitas en-
tre ns Estados Unidos, a Grã-
Bretanha, a Europa e a "Covn-

Se não avançarmos

1.5
(Helmiith Werner, para o I.F.)

GoeUingcn é uma cidade de
80 mil habitantes, situada na
Baixa Saxònia, na ferrovia que
liga Hamburgo a Françforl. Sen-
do um dos mais importantes cen-
tros universitários da Alemanha,
a sua vida gira em torno das
inúmeras Faculdades e dos 8 mil
estudantes, que formam um dé-
cimo de sua população.

tebol amador na cidade de Ma-|
thias Barbosa.

Boletim do . . .
(Contlnuaçüo dn 7a. paginai

d. Engenharia Samuel Augusto Alves
Corria; do Gpl Leste A. Co...-l para
o 1-4° R. O. 105, o major da Arma
de Artilharia José da Matta Teixeira,
fiondo, assim, insuhsislcnte a Poi-
tarla IV 217. de 2íl cie janeiro de 195Ü.
relativa ao mesmo oficial; do Q. S.
G. par» o Q. E. M. A., o tenente-
coronel da Arma de Cavalaria. José
de Almeida Ribeiro.

Por necessidade dc

A Universidade
Augusta deve seu
dos primeiros soberanos da Casa
de Hannover que governaram a
Grã-Bretanha: — George (II)
Augusto, que reinava quando,
em 1737, foi inaugurada a Uni-
versidade.

Decorreu pouco tempo e já a
nova Universidade competia, em
prestígio, com aquelas cuja repu-
tação já era firmada. Mais ain-
da: no fim do século XVIII, já
será consideraria a mais avan-

Weber foram os que montaram
o primeiro telégrafo clelromag-
nético; com Max Born, também
do seu corpo docente, inicia-se
uma nova fase na física, graças
as suas descobertas no campo
nuclear. Max Born, aliás, como
quatro outros professores, con-

Iquistou o Prêmio Nobel. A gran-:rie importância da Universidade

CONSERTOS
MAQUINAS
ESCREVER

SOMAR
CALCULAR
43-4378

Dist. Brás. Maq. Escrit.
Senhor dos Passos 87 - 1.°

ORÇAMENTOS
27796 88

Sua Televisão Èiiguiçou?
Para consertar precisa competência. — CHAME 36-3017

Consertamos qualquer marca, com garantia."F. B.HolIós Técnica Eletrônica" — Firma reg.
 -299- k
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MÓVEIS E DECORAÇÕES

COMPRO a vista 1 maq. lavar ame-
rlcana, nova — 45-7488.
APARELHO DE BÁRBEAIl SUNBEAM

Novo. mod. 1961. na embitlatcem, c
.1 lâminas c apurado!' cie coateletu —
7 mll CrS — Tel. 37-7-185.
PAPEL Pintado para parede — Ven-

37-7485.
TEI_._F'ONE — 3848 ou*54 3'*.". 

"Compro

Cartas para o n°. 20540 Ak. Cop.
CÍNEM*>r*A DOMICILIO 27-32.0" —
Complete n. fenta infantil, presente-
ando-a com uma sesnao de filmes ae-
lecionados. Filmagens: clneRraflsta es-
peclallzado. Inf.: 27-3260 — Rua Vis-
conde de Pirajá 98, apt. 2.
colecionadores¦¦-_.¦. Revólver' 38s| A MAIOR ORGANIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TELEVISÃOLlec;e Kaufmnnn multo antigo, rodei ___ __ __. __2 7 - 5 :i a 8 "£? YrzdcMelo, 25 — Loja.

284117 60

ALTA FIDELIDADE R.C.A.
Modelo 60 — Quatro Rotações — Cv$ 19.000,00

• Com sarantla, recentemente Importada, controlo eletrônico, rtesll-
Bando totalmente quando termina o programa, 11 válvulas, várúl 0n-
das, pick-up aiitnniíitlc.i, eletrônico, alla-fldelldarle — Vendo iirgenle
por preço Inferior ao custo aqui no Rio. Ru» Barata Ribeiro n. SI2
— Tel: 37-5432. Estereofonlca — Atendo até ns 21 horas. 9073 _í

Aceito oferta. Tel.'! ainda funcionai
j47-8785
JVF.NDE-SE um acordeão Scrcnelll c".
;80 bal)to.s e um vestido de baile, cur-
to, tam. 44. De gaze branca, c. Xôrro

; amarelo. Tel. 27-5713.
;CASTRc_ri\LV^""7rPa.*rPreseiUes!"^-
|Vendo baratísslmo: coleçdo mlniatu-
ra, uma verdadeira Jota a apresenta-
ç_o, vem na caixinha. 3 volumes, tipo
luxo, obra complettBSlma, papel cou-
ché. 350,00 custa 000: sem uso — Rua
Senador Vergueiro 51 sob.

VENDO 3 cortinas novas estampadas
forradas — Tel. 45-1049.

das, com perfeito molejo Tel. 45-6162.
ARTLUXO — Praça 11 rie Junho 131— Móveis encomendas, armários,
milhares rie peças avulsas. Também
Salvador de Sá 216.

rie Geórgia de Gocttingen, para a pesquisanome a um | cientifica, é demonstrada pelo ^jWfato de lá se encontrar a sede do
Instituto Max-Planck para o De-
senvolvimento das Ciências; no-
ve dos seus institutos também lá
se encontram. •

Muitos alunos de Goetüngèn
foram homens que, em diversos
campos da .atividade humana, se !?_° .!.._,?_m__b_.__?"•, pé3. prêt_'!... c0l_"
distinguiram e
sociedade.

A fama de Goellingen,

SOFA-CAMA — De casal superluxo
totalmente novo, feito com espuma
clc borracha e revestido com maia-VENDE-SE urj;entisslmo móveis clás-

ENCERAMENTO, rasparem c vitrlfl-
cação. Tel. 52-0231.

Cu<tou CrS 25 mil, vendo
urgente, motivo de viagem, por CrS
10.000.00 facilito transporte. Ver Av.
Rio Branco, 105, apto. 617 — Tel :
52-2710,
ARMÁRIOS NOVOS em pau marfim.
2 portas, CrS 7.800,00. Tenho tam-
bém cnm 3, 4 e 5 portas, por preço
para liquidação de estoque em poucos
dias. Peças avulsas. Camas de sol-
teiro e casal, cômodas, estantes
para livros pequenos ou grandes. Es-influenciaram a [ 

sapatinhas de metal e duas poltronas"•-J.-tencia.an_ a noVos, vende-se urgente em conjun-
to por CrÇ 18.000.00. Av. Copacabana,krivaninha marfim CrS 5.200,00. Poi

como l0J'' :'62" 8..|,ron;,s' .soumiers, todos modernos e
centro de estudos, é internado-1 VENDE-SE — Particular. Móveis mi-! vistos'.' 

"sôfás-caina,01 
tecidos" bonftos'neiros embutidos, marquesa cama

ímeslnhas — Tel. 47-0765.

Classificação - ror_nece.ai.aae °c|monwealth
íervlço -- No D. G. P., o major da
Arma dc Infantaria .Io5o Baptista Sil-1 gradualmente em
va, sendo em consequíncia transfe-
rido do Q. O. (12° R. I.) para o
<?. S, G.; no Arsenal da Urca. o||;jses pa|$es devem cooperar ca-

da vez mais nos terrenos mone-

fracassaremos em nossa tarefa.

cada universidade alemã da épo- nal, dos seus alunos, 570 sâo cs
ca. Era, também, a que maiorjtrangeiros sendo que desses, 168
número de estudantes atraía em i estudam medicina, 123 filosofia I vende-se um dormitório e sala de'toda Europa. A sua bibliotecaje 106 estão matriculados na Pa- Jàhtar em bom estado. R. Raul Pom-

| encontra-se, ainda hoje, a fren-|culd'ade de Ciências naturais eíi?*11* 23:102.
.mimou ^e jjgj ,-e qualquer outra escola Matemáticas. Agronomia, Direi-IQUARTO de casal — vende-se por

superior do continente europeu, to e Ciências Polftico-Econômi- c>'$ 45 mll. Fone 27-9567
Uma plêiade de cientistas c^. Odontologia, Teologia Evan

ilustres deu forma, no setor de gelica e Silvicultura, sao os cur
pesquisas, à Universidade de .os que^se seguem, nas prefe
Goellingen. Importância espe- rencias dos estudan.es nao-ale

l.cial, adquiriu a Faculdade rie;™''-"- jmóveis de GôSTO**-~vnlti„ „..,_tal sentido, j Ciências Naturais e Matemati-[ Em sua maioria, os estudantes j moderna, retangular, tampo preto, pés
cas. Os seus professores Gaus e estrangeiros provém do Oriente: i claros mão í paiitoi e 6 cadeiras c': as-

ei CrS 7.800,00 — Rua Visconde de Pi
raj.í. 8-B, quase esquina clc Gomes
Carneiro. Todos os lotações Leblon,
Ipanema, passam na porta.

VENDE-SE — Bar-armário, cora 4 ga-vetas e mais uma estante para livros,
tudo em pau-maríim. Preço acessível,

ia combinar. Ver à Rua Raul Pom-
aiéla 131 apt. 612. parte da manhã.

CORTINAS E ESTOFOS — Você pre-
cisa tecidos para cortinas ou esto-
fos? Nós vendemos agora com um
grande abatimento de 25% nara 11-
quldação do nosso estoque. Também
confeccionamos e colocamos cortinas
e faremos vcfonnas em movei*, esto-
fados. Venham e vejam. Av. N. S.
Copacabana. 08. loja I.

lano, unanceiro,
miütar".

que

econômico e

major da Arma de Cavalaria Delmar
Jayme de Carvalho: no Q.C.-III F.xér-
cito. nn situação dc adido, como sc
efetivo fosse, o major ria Arma cie
Infantaria Cláudio Caldas Kruel. sen-
do, em conseqüência, incluído no Q.
S. G.. ficando, assim, insubslstentel Macmillan, que respondia em

Sr?Od-_aí_60.nnO«2p_0rt_ Mv^ m^-k* intervenção a diferentes in-
mo oficial: no R. Es. I.. o tenente-, terpelações relativas à indiscri-
coronel da Arma rie Infantaria. .losel _. ....
Antônio dos Sanlos Araújo, sendo em! .ao de um jornalista americano,
conseqüência transferido rio Q. S G. j iní.istiu na sua afirmação: "Uma
(D. I. El para o Q. O.: no uepó-j
llta Regional de Material de Eng"-; furão dos Estados Unidos com a

M Arma d.^KÜgínharlá 
°Hrite Grã-Bretanha seria contrária aos

Rlnck Ribeiro: no Q. C. da 5a. R! principies de aproximação cada
M. t 5a. D, I,, o major da Arma dei .
Engenharia Odilon dos Santos Wal- vez mais estreita entre os alia-
"¦»-«*• idos atlânticos". — (FP).

Nomeação — Por necessidade doi
serviço— Comandante rio 10.° G. A. |
75 T., o tenente-coronel da Arma cie
Artilharia. José Tito rio Canto: di-
retor do Depósito Regional de Moto-
mocanúaçÃo da 2a. R. M.. o tenente-
coronel da Arma de Cavalaria. Wil-
«on Pereira Brasil, sendo, em conse-
quAncta, transferido do Q. S. P para
o Q. s. G.; comandante do c. r.
O. R. cio Recife, o coronel da Arma .visitou hoje Churchill anlincun-
de Infantaria JoSo Dutra de Castilho

Médicos 80

Dr. AUGUSTO ALBUQUERQUE
Especialista em doenças do Cora-

çáo, estômago, fígado, intestinos —
Rndloscopla — Consulta CrS 300.00 —
Av. Rio Branco, 185 — 12°., sala ..
1.224. Tel. 52-5442 das 14 às 18 hs.

CHURCHILL QUASE
RECUPERADO
LONDRES. 6 O dr. Moran

do-lhe que a radiografia feita
ontem é "Satisfatória". Churchill
está quase recuperado. (FP)

Instruments.-Òtica 82

Dr. PEDRO DE ALBUQUERQUE
órgãos urlndrioa e genltals

R. Buenos Aires. 80, 7°.. 3_às «

Dr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade de

Sexologla de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

Rua do Rosário, 98. de 1 às 6 lioras tudantes

Irão (112), RAU (28), índia:?6»10 e encosto rie couro, fabricação
(12), Indonésia, Iraque e Tur- ?n"ilc"u.";' "tacl.° d<? nom nao ;.precl-

• ,.« v r-\ t- i. j sam reforma. Um butíet oúr de moe-quia (10 cada umK Os Estados !no c: 2 ^;i turt0 por crV 38 mll..-¦¦'"¦' Vendo tambémUnidos tem 66 cidadãos estudan-
do em Goettingen.

Uma residência internacional,
onde moram 60 estudantes es-
trangeiros e 60 almães, e que
dispõe de uma biolioteca de 23
mil volumes favorece o estudo
em comum e um maior inter-
câmbio de idéias entre as várias
nacionalidades representadas.

Um clube estudantil, o Centro
Internacional, realiza festas e so-
lenidades, que também são pro-
movidas pelo Club Cosmopolita e
pela União Internacional de Es-

COMPRA E VENDA DE
IMItSTRIAS E CASAS

COMERCIAIS

ROU.IF1.F-*. F com Planar 1:3,5. Fo-;BAR RF^TAURANTF, - Botafogo -
tometro embutido e caixa cie couro j Vende-se um ícria 280.000.00 aluguel
47-78(57 (manhã) José Augusto.

comandante rio 1." R. Rec. Mec.
coronel da Arma de Cavalaria, Nairo
Villanova Madeira, sendo, rm conse-
quência transferido do Q. S. G. (D.
R. M. M.-2i para o C). O.: coman-
dante do 4." G, A. 75 Cav., o te-
nente-coronel da Arma de Artilharia,
Carlos Alberto Soares Futiro, sendo,
em consequòncia, transferido rio Q.
E. M. A. (CJ, O. — .'Ia. D. I.i para
o Q. O.

F-jconeração — Das funções de co-
mandante Militar da Estrada de Fer-
ro Leopoldina, por tórini.'., de mis-
sâo, o coronel da Arma dc Engenha-
ria, AntAnlo Negrelros de Andrade
Pinto: das funções de comandante cio
4» G. A. 7S Cav., " tenente-coronel
ria Arma de Artilharia, Luiz Serf
Selman, sendo em consenuòiK-ii.
transferido, por necessidade do ser-
viço, do Q. O. para o Q. E. M. A

Pelo Dcna.t.imento Geral do Pes
soai — INTENDÊNCIA — Transfe
rêncla _ Por necessidade rio scrvi;o|
— Capitão intendente Flávio Li*cian..| VENDE-SE uma estola de petit-.ris e
Costa Lima Gutgel do Amaral, do El um par de Mandêr 7 mil — 37-3948.
R. F.-10 para o C. P. O. R. - Sal-! ~' ' '_, ;—TT
vador 'VESTIDO de noiva, com gnnalda,

Retificação de classificação — Ca-'con'ecSSo da Casa Canadá, manequim
pltão Intendente Raimundo V_.dH«!44. vendem-se r.a Rua Maestro
dos Santos, como sendo no E. R.1 Francisco Braga. 460 — apto. 203.
F.-10 e nào C. P. O. R. — Salvador.: ~*~~~~~^~~~*-~-~~~*~~~-~

Pelo Departamento Geral do Pes-; 4 RI
fo.il - INFANTARIA - Retificação AnilTIOIS e AVCS
de transferência — Tor interesse pró-
prio — Retifico, como sendo para o _,__,_- ...... *•_...__• ..
E. C. F. iHio _ GBi. a transferência TASTOR ALEMÃO — Aende-se
do capitão de Infantaria do Q. A.!pr»r falta de espaço, macnifico |
O.. Edmundo Penley Cox. adido ao macho com 9 meses, amarelo c/
4<* G. Can. 90 AAéy ficando, assim. manto negro, já vacinado contra
sem efeito a sua transferencia an,,':iraiva e cinomose. Excelente pedinor para a Comissão de Rede n *• S i _,,_:_, n_._.-. r-»c ic nnn nn
(Salvador - BAi. publicado no Bol.|Kr**- £roço _,Cr| 
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desta Diretoria. 1.002, Copacabana.

ESCRITÓRIO COM REPRESENTAÇÃO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fazendo bom movimento. Av
-Tei. 52-7858.

Rio Branco n. 120, sala 1.134
13038 90

PRO.IETOR SONORO 16 mm — Novo.
2 malas c 1 Fumador a - 16 mm —
47-6457.

Modas Bordados 81
_|ALTA costura feitios esportes, tolle-"ites 

baile e noiva, atendo dom. 57-0703.

antigo entrada pequena contrato novo
5 anos — Tratar de manbü até 9
horas — Tel. 57-7857.

Máq. em Geral 78

VENDE-SE um Salão de Cabeleireiro
em Copacabana, contrato novo. de es-
quina, boa féria. Quatro protelo-
nais. Telefone 57-1351, com SANTOS.

2 armários, um com
4 portas e gavetas, outro com 2 por-tas e gavetas, cor marfim, CrS 30 mll
(os riols). Av. Delfim Moreira 992. ap.
202. Prnla do Leblon. de 14 As 19 h.
Eventualmente aceito troca por mó-
vels dc Jacarandá e palhinha antigo, e
lima eletrola.
ARMÁRIO de Criança em laqufi rosa,
perfeito, vende-se — CrS 3.700,00. Tel.
45-3631.
BELÍSSIMA cama de solteira e
armário guarda-roupas franceses
autênticos estilo Luiz XVI. Ven-
dç-se em marqueterie com fio-
rões e medalhões cm bronze, pe-
ças de requintado bom gosto —
Aceita-se ofertas por absoluta
falta dc espaço. Preço cama CrS
15.000,00 — Armário com gran-de espelho em cristal francês CrS
25.000.00. Ver a r. Toneleros 83
ap. 1001. I). Judlth — Cop. —
Fone 36-0234.
SALA de jantar com 12 peças, ven.de-se por 9.000, tel.: 38-1092.

VENDE-SE — Por motivo rie mudan-
ça pnra estrangeiro 1 rala rie jantar
completa, grupo estofado — Rua Um-
guainna 146 — Tel. 43-5023.
VENESIANAS e PHRSIANAS — Rc-
formas e concertos, trocas de cordas
cadarços e demais ferragens, pinturas
Eiiper-porcelanisnda. Orçamentos —
22-7801 — Com Ladeira.

LUSTRADOR
De móveis em qualquer cór -. Tel.

26-1205. GERSON. Das 10 .is 4 da
tarde. 29985 83

LAQUEAÇÁO DE MÓVEIS
E patinado em qualquer cór, vltro-

Ia, móveis de quarto e sala â pistola
e. pincel. Av. Copacabana, 793, apto.
1.109. Tel. 36-3619. Sr. FRANCISCO,

1442 83

ZONA SUL:

LAOE1 RAS
VENDE-SE por 15 mll cruzeiros uma
geladeira Croslcy. Ver A Rua Saruí
3. apto. 301 das 7 As 9.30 horas em
Aldeia Camplsta.
GELADEIRA — Frigidairo de luxo,
10 pes, moderna, ótimo íuncionnmen-
to. Vendo por 30.0(10.00 — Ru,. Sousa
Lima 411. apto. 412 — Copacabana.
GELADEIRAS AMERICANAS —
Temos GE, Tliilco e Frigidalrc, dc
8 a 15 pés. Novas com garantia.
Barata Ribeiro -I63-A — 57-6229
— Recebemos TV Philco e Zenlth.
ar condicionado GE c Philco,
máq. lavar Bendlx.
COMPRO A VIST^rt^ÍIdeT.aTme*r
ricana, nova. Fone: 45-7688.

COMPRO A VIST.". 1 ar condido-
nado GE ou Philco novo. 45-7688.

GELADEIRAS — CONSERTAM-SE -
Domésticas ou comerciais por técni-
cos competentes. Telefone 30-8877.

ATENÇÃO - Tel.: 58-4789. compra t
geladeira, para família. Urg. Telefo*.
one 58-4789.

AR CONDICIONADO GE e PHILCO
— Americano de 1 HP novos com
garantia. Vendem-te Barata Rlbol-
ro 463-A. 57-6229. Recebemos: ge-
ladeiras GE 8 a 15 pés. TV Zenlth
e Phllco.
AR CONDICIONADO, das marcas Ge-
neral Elétrica, modelo Thinllne. Phil-
co, modelo Noiselcss, de 1 e 1 1'2 HP,
110 e 200 volts 7 112 e 12 ampéres. im-
portados, novos com garantia e assls-
tenda técnica permanente "MY HOU«
SE" R. Barata Ribeiro 611-C — Tel.
37-3258 (aberta a noilei.

GELADEIRA
PHILCO

AR CONDICIONADO
Distribuidor oficiai PHILCO

Venda a prazo sem juros
Orçamento grátis. Oficina própria.

Instala, reforma, conservaçlio anual
por contrato, de qualquer marca —
Garantia pela TRANSFRIO DO BRA-
SIL — tel.: 52-5701. Av. Rio Branco
185 — gr. 1.414. 23280 59

9 12 pés — Americana — Crí ....
28.000.00 — Ocaslfio única — Vendo,
em excelente estado — ampla e con-
fortável — Ver e tratar Rua Leopoldo
Mlguez, n". 25, apto. 303 — Copaca-
bana. 1494 Í9

GELADEIRA G.E.
| Americana, 2 portas. vendi>-se. 12' pés cúbicos. Em estado de nova, Rua
Munlz Barreto 13, apl. 402 — Tel...
28-2202. 29094 50

C0MP3O GELADEIRA
Pago na hora. mesmo com defeito

- 22-1032. 13054 59

Dinf.tr, fphJoir, , "1.11..." C0MPRO GELADEIRAS
Finllira Ueladeira a ÜULÜ usadas, mesmo paradas - Atendo
ColocaçSo de borracha a partir cie|hoje mesmo. Tel. 49-0824. 1491 63

COMPRO í GELADEIRA
Tel. 45-1130 — Soluç.lo rápida, pag,

à vlsla. Urgente — Tel. 45-1130,
27808 59

CrS 1.500,00. Sr. WALTER. T. 26-0571).i
28473 59|

CONSERTOS E PINTURAS

LUSTRADOR - BATISTA
¦ *¦ . I tiüiuiut — niLustra-se, encera moveis, re-lo-pacabana.

sidências

Tel. 37-0328 — De Geladeiras, ar
condicionado, do todas as marcas, pln-
ta-se a duco. troca-se borracha, todo
serviço garantido — honestidade ab-
soluta — Rua Duvlvler, 49, loja E —

2224 59

Tel. 32-5064.
11222 83

Persianas Venezianas Trocam-se
Cordas, cadarços, correias, cabo de

aço. reformas. Rápido e garantido. Tel.
27-7069 ou 37-3381 — OLIVEIRA.

22990 83
VENDO BUFET pau-marfim, novo 2,50
X 70. 13 mil cruzeiros. Vestuário 3
portas 6 mil. Av. Prado Júnior. 63 —
apto. 702.

GRUPO ESTOFADO? Sofá; de quatrolugares, novos, fabricação da Flama,
vende-se baratlssimo, Rua Figueiredo
Magalhães. 403, apto. 302.
VENDE-SE multo barato uma sala de
jantar. Rua Marechal' Francisco Mou-
ra 58, ap. 301 — 46-5146.

CLINICA E CONS. Mé"dlco. passo c
móveis, aparelhos, tel.. contrato no
vo. Fac. Av. Copac. 363, s| 202. Tel.
57-8185.

LOJA DE MODASMOTOR de popa Tenta U 21 4'i H.P.;
_ «.,,„. ... ,„- Passa-se boutlque CopacabanaRua Otávio Corrêa n. 241 apto. 102. j pstoque. Drgente. Rua Djalma Ulrlch
Urca. 29987 78 57-D ou tel. 47-7370. 26441 90

TAPETES PERSAS — Vende-se, ur-
gente, motivo viagem. R. Marquês de
São Vicente. 178.

Ver

Máquinas para Calçados

SOFAS-CAMA NOVOS — Super mo-
dernos, pés pretos com sapatilhas de
metal e tecidos bem resistentes e
bonitos. Excepcional oportunidade.

sem Somente durante poucos dias pa''a
liquidação total do estoque, Vendo
por CrS 7.80C'00. Entregamos na re-
sidència. Ver urgente Av. N. S. Co-
pacabana, 98. loja I — Quase esquina
de Prado Júnior.

Vendem-se em estado de novo e bom funcionamento
;im conjunto completo para fabricação de calçados.

"SISTEMA GOOD-YEAR"
bem como outras máquinas avulsas.

Ver à Avenida Itaóca, 2.351, Inhaúma, ônibus • 281
Rio de Janeiro. 23002 78

LUSTRADOR
Lustro e mudo côr de móvel.. Dou

boas referincias — Tel. 45-7594 — NI-
VALDO. 12046 83

COMPRO 1 GELADEIRA
Pago à vista. Tel. 57*4398

26505 59

COMPRO
1 GELADEIRA T.l. 57-0960

Negdelo rápido e k vista
26579 I

PINTURAS-MODERNAS
Casas e apartamentos. Orçamentos

sem compromisso — Tel. 34-6612 —
FERNANDO. 13004 83

CINTURA*--REFORMAS':
Decorações. Dá referências — Reca-I

do TpI. 28-5637 — ALMIRO BISPO.
1463 83

LUSTRADOR
Lustro e mudo a c.*>r de móveis —

Dou referências. Recado 42-1644. R.
Santo Amaro, 71. e R. Catete 17. fona
25-7170 — Sr. AUP.INO. 12063 83

ESTOFÀDOR
Reformas e fabricação de moveis estofados em geral. Primorosa ron.

fecçâo de capas, cortinas e colchas. Vende, troca e reforma colchões de
molas. Aberto das 7 às 20 horas. Rua Cric«iiai, 255 — Tet, 38-6712 —
P. I.ourenço 28157 83

ieBecorações em
Casa especializada no ramo. Sancas, apliques, molduras, fio-

rões, tetos, falsos, vasos e fontes para jardins. Visite nossa ex-
posição, a CARLOS KRANEWITTER — Rua Bambina, 42 —
Fone 26-5306. 23527 83

PINTURA EM GERAL
Duco, com pistola, conserto geladeira e ar condicionado. Ser-

viço rápido e garantido. Sua residência. Tel. 47-0033, Sr. Ladis-
lau. —Leblon. 29992 59

PINTURA - GELADEIRA
SR. OLIVEIRA - TELEFONE: 26-9545

Pintura a partir de CrS 1.000,00 — Pintura a Duco. Super-
luvo. Pinta-se armário, coloca-se borracha, esranham-se gra-
des. Pinta-se a domicílio. Orçamento sem compromisso.

27805 59

Conserto de Geladeira — Ar Condicionado
e Máquina de Lavar

INSTALAÇÃO — CHAMAR: 47-4888
Técnico estranttelro especialista executa o serviço na sua residência,

NO MESMO DIA. Orçamento sem compromisso. GARANTIA DE 1 ANO.
^___ 2S3I2 5.

CONSERTOS^ Ei PINTURAS DE GE_ADEIRil__
PREÇOS BAIXOS — TELEFONE: 27-1193

l*intura de geladeiras e mán- de lavar, a superluxo eom Duco por-
crlanrzado nacional ou estrangeiro, e.injfrtos gerais e trora de borrachai
de qualquer marca, atendemos em qualquer bairro. Orçamento grátis.

4564 5»

PINTURA E CONSERTO DE GELADEIRA
TÉCNICO ALEMÃO

Pintamos na sua residência em 1 dia. Geladriras, armários de aço. be»
bedouros, cofres. Coloca-s» gás, automático, relay. Troca-se borracha.
Serviço garantido. Tel. 22-8955. Sr. FrantJi. Uí-i H



2.° fntlornn

BUATES
arpkgf. ~. tol. ».•'*« _ "i.ueitnn-

franco, Waldir Culim-n e »ru Con-
Junln".

TIIIV Ali AT _ "Plann de Churi-Chii»
cj «• (;i|ii no Aeordeon".

ÇIIANIU. — Jiiiilnr-Unnçrnl.» — Ave»
nida NofM. Senhor* de Copacaba»
na, n". .'.Bl •— s/nclo.

CANGACIIIIll - "M.irHa r.iin IUI..1
mar e Trtl Moreno ao plnim".CHE*. rirunor - Bur-reitaurant»
Diiiiçnnln — fanunn ti Io pnrnmialoYpnraral — flua Finnclsro Só, n*.
lfi.

Cl.uriK *fl - tel, 37-ntw - "Parts No
tllo".

Clllfi S - tfl. 37-1191 _ «Miialca e
Panei"."'/II*,** — "Ol-1'.i-t Ferreira e icu
Coni* nto" — apreseninçãn de p.i»
mias e ritmlutas.

rnr.ns - ie\. swm - "nm, ca
pitai Samba" — show «ie Ari Bsr»
rnro

111-11 - A\ *nlda 1'ilncet.i I-.ibe!. '

partir rias 17 hrnu: - "Mtiílrn e
Dnnçn". — lll» útil, sem cn.ivert t
sem cnnâumAçAo

IA fíOltr.HK - Avenida Nmia Sc-
nhora d» Copacabana, ir M _ l,e-
me. — "Roílnha l.nrence nn vm-
lio de Arllndo Borrea". — Re.scr
v»»- tol. .iT-inin.

MA CRIFFE - tel. 37-7»!-ii _ "D<irn
Lopes",

HAXI.M-S - tel, 37*11614 - "Dançai
e Múilea" — com An Mesquita nn
plann,

— Praia Vermelha —
seu Conjunto e Ja.ne-

ronREio n.\ :.i.\m;a, ç«« n, i nc i»ervii;.ii'ii ISfitl

r. rlanca
"Alvln.io*c
lão".

N/CHT AND »,iy - tel. 4:-7119 -"Fctivi.r' - com Cibi Ferreira,
Cirande Otelo e Wnlicr DAvlIa. -
Produção de Carlos Machado.

NOVO MUNDO — "Jantarei Muaiea*
dos".

Pí.AZ.l ///fi SOCIETV - Avenida
Prado Júnior, n\ 23R — tel. 57-1B70"Música >> Danças" — dnj 15 As 3
horas ds manhã

SACUAS - tri, 37-*20? _ "Encha e
seu Conjunto" — com Murlllnho dc
Almeida, Mlrzo Barroso e Geurge
(Irenn.

TUDO AZUL — "Américo «o ('iano"
TEATROS

TEATRO DE BOLSO — tel. 27-3121 -"A Cegonha Sc Diverte" — ' dc
Roussln — (Companhia Aurimar
Rocha),

Tf.ATIIO GINÁSTICO _ tel. í2-'021
"Cl". A Pnl-a Alrãs I):. Orelha"

it Faydtati — pelo "T*»tr*. rini
Sete" — rom Fernanda Mmit->n»íro,
Kngln llrilo e ítalo Romi.

TKATRO DULCIHA ~ u\. **»**17 -"Illum" - Uo Diícepolo e P.nt»i — i
iSIOdln-A).

TEATRO COPACABXNA - Itl I
S7-IMI1 - "Soeltty Etn n-bv-D.i.r

Cumíriln — com André Vlllnn f
Ciln Coíla.

TEATRO TABLADO - Irl, 3MMJ -
iFfChrdi)..

TKATRO J ARDEI, _ ttl, S7-8172 ~-"Tfttía» SSo Karbailat" — ptla Com*
pai.hin de Cole.

TKATRO CARLOS GOMES - tel ..
2"-7f flt -- iFf-c.iiM.nl.

TEATRO JOAO CAETANO - "C»r*
naval Na Ilha Do Sol" — com Lu*
dri Fueun.

TEATRO TIJUCA — tfl. 2S-103S ~ "A
nnp'.«a K Ai Uvas" — de Gulllier-
me KlRiielredo — (Compenhla Ser.
rio C.irrtoso).

TEATRO MESBLA - tel. 22-7-J2Í -"Deu Na Cingnrra" — dt Rlbaonl
(Companhia TonU-ClI-Actrani.

n.*'.TRO MAISON DF. FRANCE -
"O Soldado Do F-inf-rrSo" — dt
P'nuto. pet.o» "Dutnttrl",

TEATRO RIVAL - ttl. 2*1.2721 -
"Eipréme Que o Cnl.ki Sal" - Rt
vlitn — com Vacarem e Slwa.

TEATRO RECREIO - tel. 22-9161 -"t XUiue Xlque No Plxoto" — rom
Otcertlo. — Produção de Waiter
Pinto.

TKATRO SERRADOR - tel. 42-8-1 "Si
lFechado).

TKATHO SAO JOnc.F. — tel. 45-905!

CAKTAX PE hk>éÊ.

TEATRO DA l'HAÇA — Coparabana
- "Um Elefante Nn Caos" -~ de

Mlllor Fernandes — com Ma. ll
Sampaio. _ Reservas, dia: tel

I31-07S5 e á noite: tel Í7-37M — Ai.
quaitas, quintas, sextas, «Abados f

j domingo.'.
7T.1TRO ZAQUIA JORGE - Mildil»1

rena -v "Não t Mole N.\o .." —
Revista — com Costlnlia t l.a Ra
na.

TK.1TR0 DAS OPKRAnlAS DK JE-
SUS — Prain dt ivtalo(-o - "Esp*-
tíctllo Ionesco pelo Tentro Jovemi
— Sa.»-' , «os. e «Aliados, As 21 ho-
ns e domlngoi às lü noras.

TRATRO DK AIIKA-A DÁ AriQUIlK-,
TURA - "A Mais Valin. Vai Aca |
bar. Seu Edgar" -- As Sas , fias. f
sáhr.iVs — As 21 hov.-.s. Aos rlõ,
inlnaos. As 19 horas. Tel 4t-3«",8

ÍÍOITE DK CALA - Rua Visconde
Pirniã. n". 187-B — Atração — ")lu
Bo Brando".

mmfMmmammi

(I.nnç.-inirnlos)
CINEMAS
"Ali RIDO i)E MULHCR nOA" -

rrm y* Trindade — lt neta Fiou»
»l — Ztlonl. — U'ri»'uç',.i ntcio*
nai)."ADORAVEl, PKCADORA" -. «»om
M«nlm .Moitior — Yves Mon-
tnnd — Tony Rmidnll, — Colori»
d.. — iPiodiiefio nmeri.»an,ii."OS DIABOS VFnUF.S DU MONTISCASSINO" — com Joncllm FU»rlnhergcr — Klma Knrlovvo --
Antlt Citrrk. — CoU rl»:n, — iPm*
rincão alem*),"08 ÜLTIMOS DIA8 DE POM»P/.IA" ¦- com Bteve n-cvcn -*
Chrlitlre Knuffiii,*i',ii . PArbi.rn
B-imisfin. — (.'nlnrldo, - iPro-i
duçf-.o llal.'ar:*otpanli{)lii).•VINGANDO MINHA HONRA** -
com Robtit Knapp - Jana DaviWaiter Coy. -- ColorlCo, —'
(Produção amerlc.anni.

"AINDA UMA VE.',... COM KMO-I
CA" - com Vi.l BrjTincr — KryKe.idal! -- r.re-.orv Rrtolf. —
(•.-'oririo . (Produção americ.i-1
na i,"CHANTAGI.M DK MULHPin" -
cnm Raymnnd Pcllegrln — «MaR,.-
II Noel — Glsellf Pascal. — (Pro-i
dlição francesa i.

RmiteEs
&. CONTINUAÇÕES
"Kl..*.. K OS HOMENS" — «-r.m

/.Irl .Tt-nn-.ir.e — Daniel Oelln
Hínrl Vidnl. — Colorido. -

iProdução francesa)."'UD*T** E 1IOI.0FEI1NKS" — com
Isahcllc Corpy — Mnsslmo GítJt-
tl — Renato Baldini. — Colorido,
-r (Produção Italiana)."TEMPESTADE" - rom Silv.in»
M.initnno — Van llcflin -- Vlveca
I.lndforr. — Colorido, - iPro.tu-
ç.'o amerlc.-inri."KSPINHOS PA CARNE*' — ioip
Rlrhai-ri Rurton — Barhr.rn P.u-h

Jack G^non. — tPri.-IuçÍJ
STerlcmai."VERA cri;:-:*' ~ t»0m*-O«ry Coopi.r

Burt Lcr.castí-r — Snritn Moij»
tle!, - í'olori-'n. ... (Prodtitfid-•¦erlcn

"EBX-HUR" - con. Charlton Ue»
ton — ,l«ck llr.wlilns — Huyc
IlarareC. — Colorido, — (Pro
tiiÇ.'o ínitric'or i.

"A DOCI-: VIDA" — com Murce.io
Mastrolannl — Anita nkiierí -

'<mn.' «tiM

Í^^a," -"•'•^'•••I^NAMtL
"O VENTO NAO SABi: I.KH- - ' AI(T»PAI..IC o - Itl, 57*27M -

com Dlrk Itorurtle — Volio Tr.nl ¦ "A Dtce Vida".— Jolm Iriur, -* Colhido. — • .tJ.i'JYC'1 ~ ui, 4:»*ai,1 — ".M..iltIo
. Pr(if.u(.'.'..i incll'.*)'. Uo Mrliier I-lc*».". ."O NOSSO ItOMKM KM HAVANA" A/-AS/ÍA *- ICopsftbnnn) - "Vln*

-* con Alec Quinnci., — «ii.il í.n.ui. Minhii Iinnrn",
Ivei — Maurftn O liara. — tPn.» ALVORADA — fl. 2*»2'.)3o — "Tem*
< up.'.o rnicrlcani). I pm Modernos", »

"HOTEL DOS AMORES" - umi ASTrtUM — tcl, 47-Clf.fl - "Elo. Kl
Vlllorio Dt SIim -- Clovanna Rcl*. •'» ilomcns".
II — Mnrl»A «Merltni. — .Produ» B«*.l'NI — (Praia do Flumenaol —
çí.o luilniici, "Os ültlmii» Dlm De Pomnéln""CASTRO AUVKS, VblI.DAVAl, OOT.AFOGQ - lei. 30*22.*.O — "Ama*
MARAVILHOSO UU l.MA ViDA" nhA Clio-nrá? Por Mim".- rom Paulo Mmirle.n -~ Amàlia CARf.SO-COIMCABANA — tel '
Rodrigues — lia Lob.lo. -. iPio. "Ela... fí Os Honicr.s".
(.tiçr.o nsc)onel*poviut.v.rn). Copacabana — tcl. í7-5i3i —"O GAVIÃO .SEGR'" - con F.,lr,ri>, "Cralro Alves, Vc;'rtnval Mnravl-
V*.iiní — G*r.f.'d Lr.náry -¦ Ml t *!'<**• Oe Umn Vld«",
iinoii Bfr.'rl. _ iProduç'.) i:r.. O.lf.-enio _ tel. XMm -
liana) rj.úRJDA - tel. 3:-7Ui — "M-rldo

C1NELAND1A .'ri?%^n''.,er"»no--."-, ,/„-,«
CAPITÓLIO - .cl. SÍ.67S8 - "Jor H&ffi** ~ ""'' SC-3S39 ~ Bm'l

nnlr." _ "De'tiih'1" _ "Curloilrta- /paiSCAIA — tel. 4Í-JC08 - "Sua Ma-
iiintiitf, ... i» 'vt ..«*. \r.„ ' •'•'-¦••'de O Ave-.tiirelro".

#fví?«Thi 
'Jf 3 *" Jl/.S/R/l -- lei. 86.6287 - "Eicuta

t.i .NAo f-.ih!» I.er Minha Cane/o"
MÈTnOfASSEÍO _ tel. 22-6W U%WS ^tcL 27*7805 - "Vera

Marido Ue Mulher Bon Cri»?»" »""i
ODEO.V -; tel. 2MMÍ - "Vingando mí:t«ocop.4.c.*ba.v.a _ tcl .....Mlnlin Ilonrr , av.gcgi _ "Hp»i.ti,,r'
P.U./ICI0 - tel. 22-ní.lS - "AdorA- ,.,.,:,,,, u,1"'"r ¦

vrl Pcrr.dorn". Mii.AMAR — itvhloii) — "AriorAvel
P.*.ri/:. — Ul. 22-S793 - "CliniiU- „??;;;:,.,!í,'?."»

tnn Do Mulher". Y/C/fiNAI. _ tel, 3--.Í072 — "Mail-
PLAZA - tel. 3S-109Í - "T mpci»- .UZiPAe ¦,***11\£-' Boa"» ,
t-dr" OPRRA — iPrnla de Bctafo?oi —

WVOl.t "(-« ÜltlifiOS nir.s Dc Ppmpéln"
HK.T - IC. J2-n3i7 - 'Vera C.'u:". PA*-,r* •«•• r»--*'2* - "-Morltio Dc
l'ÍT()/!/A • tcl. 42-MIK1 - "B.'.plniio •,,-*. 'I1'" ""i1 ' .. .„

On Carne". PIRA,'A — tcl. 47-21.03 - "Voroeldâ»

«r»r"»"i'i7ir\ do Iium.n.i".•*--¦'"¦¦•«» POLITEAMA — lei, 23-1143 — "Ter
CtNEACTRlANON - tcl 4:-602! - rn Maravilhosa".

IA partir das |(l horas .In m.inhA) R/.A.V — te!. 47 IH4 — "O Noasn Ho-"A C.-irne t. Frrrn". mem Em I-Invann".
COLÔNIA.'. -- tel. 12 8M2 - "Judl* n/CA.*rAR - tel.. 37-9032 — "Marido'

te E Ilol.)f,<rnC3". De Mi»lhcr Eoa".
FLORIANO - Kl. 43-9071 - "Cr* lUVIFMA - tCopreabana) — "Clian-

n.-val AtlAnlldí", t.ittr.i De Mulher",
Wl-AL - te!. 4I-121Í — -U Dlârlo noVAL — (Copacabana) — "Marido
Delator" De Mulher Doa".'RIS - te! tl'-0763 nor.l — tcl. 27*82-10 — "Admiivcl

MARROCOS - tcl. 2:»7y7ii — -n p«ndora".
Amüífüo Ao Crlinr". s/o LUIZ — tcl. Jõ-7.7!» — "Alron

POPULAR - tf*. 43-lCfi** Vrar. Vr-, Com Emoção",•sp-cm.»?.-!»!' ._ ((.. 4-.711- _ "Ado-
....... 7(1V \ Vil P'ITrnvrl Pecisdori f-iUiSA .MIKlr,

(7.0 B/I.4.VCO - lei, 4"-:«33 •- "Ma Anr-PM.ACIO-TIJUCA _ "Hotel
rido Df M.l.htr Pn*.". Dc-, Amores".

SAO JO.VÊ — tel. 42 0362 — "Veia AMÉRICA — tcl. 48-1.-.19 — 'Vera
C.-ir,.". . Crur.".

AVENIDA -. tr), 4S-4M9
íiu.i De Uai Crime",

CARIOCA _ t«l, 23.DI7S -- "li Noi
10 Homem 1. ,i Hnvi-a".

ESKVUAIJUCA - ti. 23 3313.,-

,.^„1;',r,1,J,1« D* .M.u"íír Bo,r.-. «. ' «*«A ,)0 GOVERNADOR
tir.RMlDA - tel. Baniu 40| — "Teu

«Nnmí t. Mnlhn".
IMPA'H.\l'OR - tMtyer) - •Adora-

'Aníito-i vel Ptcnriora".
III AJA ~ Ul, 2»»»330 - "Oi 30 De*

urros ,
H.ÜOFOLDINA - (Ptnlia)

d mio Minha ll.mrti".
"Vm»

"Ou Pln. ot V-.rin De Monte CfJ» SfADURíf/RA.... lei. 20-9731 — "Sain»

ESVACIO DK SA"O Btlo Scüo".
FLUflINENS;:

Kl. 32-2Ü23 -
ha Em nratllla'*

3Ml»A - tel. 30*3036 — "Chantagem
D» Mulher".

l.el Dn Mnis valítlU",
IIAÜDOC.i LODO — tel. 4***pi710 -"IIKU.*. Pcra Bengalc",
MADRID - lei. 4I1-1I... _ -AclorA-

vel Prendeu

lcl. ;a*l4l)| — -A'MASCOTE - Itl. 29 0411 — "Duelo
De T.t."«»*\

MARARA - lei 20-90*3 - "Jlldite
FI Hnlolcrota".

JfARAJA — tel. 38-78W
I íri*"

JARDIM - ttl. 48 - "Batalha D*
Urivoi",

ITAMAR - Ul, 139 - "Um Anja
Drsreu Eni Brnoklm",

NITERÓI
CASSINO - (lcarnll -
CENTRA". - Ul, 310*1 - "A llr-ra

Final",

Mlnlin CançAo".
ROMA _ tel. 2S-I904 • "Risos F.

M1.11 Rlses",

IDGN - ttl. 62** — "Anatomia Da
Um Crime".

GRH.L - (NllerOl) — "ChinUlím
De Mulher".O Mi!n» ICAIM/ - ttl. 3310 - "Vtra Cru.»".

„ IMPKRI.4I, — ttl. 3720 — "Gutrra
- MU» ReUmpagn".

ODEON-NJTfRdl - Ul. 2*2707 -
"O Mundo perdido".Mrll.0-- .Penha Clrciilnri _ "Mn*.SA0 

nl:sT0 - (Niterói. - "Mtrl-
rido De Mulher llns . ,|0 I1(, Ml,i|,fr b0!)»».Mf.V,.n •- '<¦';. •'•''••"2 " ""*I»vldo Drl-JAO JORGE - "Marido Ue MuUier

rie.»» Mulher Pna . noB„'¦u,"'v MONTE CASTELO - ttl. 29 8230 -

MARACANÃ — Ul. IS-lliI.I ~ "A\MAHAJó — 1 'acarepnmiAi
Vptpera D.i Morte", lherei F.ncarceradas".

MARIANA - lei. 3*1337 - "MUler MKLI.O-RON.St/CBSSO -
Rnh. rU".

Mf-TRO-riJUC.l - tel. 49-0970 *-
"Marido De Mulher Br-a".

OLINDA ~ tel. 48 1033
"Pnbette \',il A Oin.rrn"

MOCA ROSITA — (Pfldrt Miguel) -
"Vera Crui".

ESTADO 1)0 RIO
SANTA ALICE -- "Vingando Minha s*t,neiA*uru" ;rti«uhó««iiii ¦¦<!».,AVA\ - «NllopolU)

„ .. .MLMAf. ~- iHi$ienopoli»l — St*i Mulher Boa".*-AS'T(i A--OVC) .T....Í-.I AenioA De Vingança".
TlJCr- .; u"<>'< ' • »i7..-,^ ORIENTE - tel. 30 1131 - "Eicuta

Miíihí i7„,.,»'- ~ VlnR""*ri0' Minha Cniiçío".Miniia nortr. |PARA TODO.Í — Ul. 2n-M!>' -
SUBÚRBIOS ! "Clinniaítm De Mullier"

kye) - tel, 2M70 - "O cSavRò d" Df M«'»»w."Boa".

"Marido Da

GLORIA - (Blo JoAo de Menti 1 -
"Odlo Destruidor".

IGUAÇU ¦- tel. 13 — "M/rcelino Tíio
K Vinho",

•Mail- IMPERIAL — (Nllópolli) — "Elas
Preferem O Mamho'

Negro". )M/..iciri SANTA CRUZ
ABOLÍÇAO — (Largo dn Abolição) -I •"•¦ra Vivei".

-Malnr

. t -1, 10-1*171 -

. .\//.<l/'OI.I.'.-
ISAO JOAO —

llolofernes".

lei. 20
(Merltn

]S.40 JORGi;
Bem Despida"."Corsário vbrdE - t-1. 4S

Judlte y.

IOlinda) — "A Ml ia
¦guerra H»'l',mmi*-(, ¦. !palácio 

VITÓRIAM.PU A - tel. 28-S;.ir, -. "A Gai:i". ,.Orlt0 D(, Terror".
IUIASIL1A - ll.arno ria Alnliç,'.oi - ,,... ,„. . . ,n"M?rid,i De Mulher Bon". ' 4 
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URA'/. DK PINA - tel. 80-3489 -'„,?";.'Wf? ^,,,n,"Soanipolo". .Pf.AJI.-l - te 30-1121 -"Escuto Ml-, í» avi as
HARONKSA - tcl. ... p A «23 -¦¦ nhn r»nç9o". , «-^^ft***

"E--.t~r.dn S01" mAMOS _ te!, 30 1001 - "Marido DcniIASIL — "Panrho Villa, O Teme*
BENTO RIBBIRO - K1 M. H «ai-! Mi-lhcr Bca" \ rario"."Eu Enterro Os Vivo!.*'. RiSAf, - te!. 30*3467 -- "Qunnili. Eu- CAVALEIROS - "Emboscada Salva-
BONSUCESSO — "Ver.- Crus", i Partir". ; gem".
CAÍ.PO GRANDE — le!. CGR S3S -'Rf.GSNCIA - (Cascndura) — "Ma» CAXIAS - "O lli.-iho, A Carne K O"O Cnm.iT»,>.> Da.'ç:" rido De Mulher Boa" Mundo".
CACIM3H3V -- tel, 13*6401 — "Um ROVLISN - ttl, 4MÕ91 - •Judlte E PA7..CA.VIAS — 'B.ibett* Vai A

R»n «e Mancho Di Sahcue". iloint-rnes" GuerrA".
CARMOLY — (Vila dn renhaj ^.'ROSÁRIO - Ul. 30-ir,39 — "Europa POPULAR - "Sflom.lo e A Rainha"*->.r.'or!a Inlo.-romoi-ia*'. De Noite". , De Snhá",
CAIÇARAS - "O Veneno". JANTA CrXIl.lA - Ul, 3C1823 -
CCrMBRA _ lE. ds Arouqt:ertuie) - ".Tnoite R Holo/einej'. PETROPOLIS"Lutando Só re!,i Glória". SANTA HELENA — "JudIU F. Hri'i-
CENTR-tL -. tel. 30-3SK — "Assbs-, í*.r:ics". ART-PAL/ÇIO - "Rurora De Nel-'nor". .SANTA CRUZ 1 te".
COLISEU - te!. SP 3753 — "Vem SAO JORGE - I Mm Ia das Graças) - CAPITÓLIO - "Francisca ".
Crus"., SAO PEDRO -- tel. ,1.1-tlRl — "Ma D, PEDRO - ttl. 3100 _ "O Diário
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CDIIDOVII. -¦ . nrio De Mulher lio,-.
IENGENHO DE DENTRO -- "Jiulite E SENADOR CAMARA -

Holoíernoí". vaz lobo — tel. 2í<-oins — "0 r,rGUARAC! — (1'n.iia Miranda) - Dos ráctnOraa**.

Debtur"
ESPBRANTO —
/•ETROPOLIS —

Rüth",
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A^ÃÚÍLS rua Assembléia, 51 - 3." - tel. 52-8826 - Rio
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AMAIS DIVERTIDA• NOITE DE
NÜPCIAQ

DO MUNDO

ft. YulBrYnn&r

HOJE
%wm%
te/ SONHO 0EAM0R'

AINDA UMA
VEZ.COM/
EMOCÁO/
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0^R^ ELE A CHAVE DO SUCESSO ERA
PC«AVE DO SEU AP^tUMENTO.-»

tlrTITMWTTiíR
MiCHeiEMOR&AN- Ò.W.fíSCHSR

AMANHÃ E TODAS AS 5hí*.-FEIRAS

nó Plàza Hi-Fi Society
-*^-'>'-'-!;,,' i AVÇNÍbAvPÍRAl>(-V^NI0R. 258
k."'''-V' ':';.'*,- - . '.'".*)*¦'*•.. ' ¦*'V'á'-**¦'"*¦'''• :. ' '•»» A

Moderna decoração 'âc* mòmò è o lançamento dos 11I-
tintos sucessos para o carnaval de. 1961.
¦¦¦¦: BcserVeii. tis•',lúltlmas'-mesas íclo tcl.: 57-187')

Apr*í»fl!i*i;Ho'*^ ! !

<:lnn\<>:
f'Dn Apiitmentl

I,_, ~r„- —;.

APA-RTAMENTO
FAIMSSF Jack^mon/ m /-.y-t «í-í /-..«. Sllirley MacLain

MIRUf». COMP/ilíV *-'f.r AtMtr l-A^-j-oÀhú MacMurray

¦IM*»,».»'. A* 1 ;.V^*'MliMf««'«<WMW|

&Z;, jç. ACCMP.COMri,
jj- * (<Ma umeteNAi

_Wp f i PANAVISIOfl

TH */áM|
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UAteiiúà AMANHÃ ^JWft4p"Í
Lwmj

Clnedistrl apresenta a pru- Sí^gSíS
«ti.i.ã» dc Oswaldo Massalni

^ü

^f^tl.APAS;CMTAOW«f
MIAiV^m^âm^^t

Contendo wlilskys, cliamraítiès, licores, vlnliõs, conaánues, caviar,
conservas, rloccs, frt.lns síces. «tr... TUDO EXCLUSIVAMENTE IMPOR-
TADO. Preços a p.irtlr dp CrS 3.190.C0. — ¦*•'• HAZAN * I-M.ltOS I.TDA..
Av. ICn Prancn, 25 - conj. 20:1 — Fones 4n-E.*i7G — 4.1-;n;;.. 3574

/ Trietalonamuia Sueca
P. pronta entrega ao melhor preço da praça. Tels. 23-3212

— 43-1971. 12042

TER

COMPRO A DOMICILIO
Pago por um lerno 800,00

COJÍ APRESENTAÇÃO Df.STE
ANUNCIO 1'AGO MAIS 10ro

TELEFONE: 22-1683

Profissional habilitado, com lonuo.
.mos do experiência em obras finas.
direção dc empreitada de obras tle
qualquer natureza, oferece os seus ser-
vlços á Construtora ou empreiteiros.
RecadOB para o fone 41-5180. 2s*93<.

Pago o máximo! Experimente!
15-8582 ou 49-8093

lB»MM«*»«r^.7««>sfcgCT V-«.yi.- /tM.^% A
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STRIPTEASE de Pnns - Tecoicolor 'M^^^C^ tONSÜÍLO LÍaNUKO I
Ha 

i I ! SBHHHljiniIjHHBBB iyWf _¦¦ ¦¦:¦*•«

! ^mSSsstA <^ijtvg&elozzdo( I rr 1 Vi
W^W^-^ MAmòWPINAMBA' &|) j

mi â% ^ MESTRE vi PÍHÍURí. l^^^^^^^t^^^^ V,QAL \gj&\ \ J \

ffiMiíBíi íimn ifr ^íX^^W^P/HEllOBABBOZONETIOm S
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ã VAt€NT*t...CONQUI9TAlX>R... _\^vSStt» nHH/fn B
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, tspadachim invencível / 
^^feRANGtR*PAHKtR B

W, ^*fa*_. v ' -*r?\nBiv\. jvjilÉih^i """* miu f%

a«jj*tN*i*||[pW«i«7toiH^
f/^nnnmiiímhiifiíUKihltiiJ^ —..MBWOOWWMiM €M &X.IBIÇAO

^1 iVuiLÜWWLtll EXCLUSIVAMENTE
mwhoiiMMçoti

POLTRONAQ 
"/IIUMEie/WAS

«s»»6*rEin(i - iiofii
SflB-.DOW.fHMIKI  150.0
VESPERflISwlSHa (ocMHw.rtRifl-o.-J
5*Fcitrn  •• .¦•••' I2QOO
çno.oowMíraoo ¦¦ .150(00
l__________$M("AO«UMFKimf0
irm,m'.iúm> ¦••-,'áàóo
¦ '• '...'• **ltsi<««i)-¦ 60,00

DEN-lll)lt não será c\.lj„t<i i primosredutido».«lur»i.t!» nel» mnioi um ar*

COMPRE ANTECIPADA-
MENTE SUA ENTRADA/'A VENDA N09 3 CINE9
METRO: M. COPACABANA,
A PABTIR OE 9 HS. NO
M. PASSEIO-jM. TIJUCA,
NO HORÁRIO NORMAL
0AS BILHETERIAS.

*(»*' C1V*\' A4\*I0 *éttQ*ml
rçuusiUV» uuiaiiii i>v." ......-- -*-- -....

...-_-.. ...^ AMANHA, MAT1NALC9,3D)/VE9PERAI é QOIREE

LIVROS USADOS ! LAVAM-SE TAPETES E CORTINAS
Compramos pelos melhores

preços bibliotecas e livros. Rui
Kosftri.i. 137. Tels.: 52-7719 <•
52-P*-:** 76»1GÍ

Lava-se, tinge-se e conserta-se tapetes, cortinas. Or-
çamentos n domicilio sem coinprtimisso. Litcc Lavanderia
Hilda, Tapetes, Estofos, Cortinas, 52-2408 — 58-8270.

CÍ3722

FIL M S ARMAS E MUNIÇÕES - ARTIGOS DE PESCA
16 mm franceses, no-
vos, proj. particular —!

..spin-nrtlas, Caraliinas, ltcv61vrres, Pistola» Of diversa* marcas e pro-
cecl?nclas, Molinctcs. Linhas Nylon, Anzóis, Vara* dn Fibra de Vidro e
Bambu, .icvssOrlos diversos. Pillias e Lanternas, etc. Importações próprias
,1. J. I.ANGEK A» CIA. LTDA., llna Teófilo Oti.ni, 113 - 5.» andar —
Tel.: 23-0247, Cable: JOSl.ANG-RIn. -»18.

Vondoó, c.rias a 12035i LaVaill-SCnes.e jorna'. 12035
Tap

COMPRO A DOMICILIO
Pagode 100,00 até 1 500,00^
Sapatos ¦ Camisas, Calças, etc. 

*

TELEFONE ll-Wl

CORTINAS
FICAM NOVOS

LAVAGEM E CONSERTOS

CASA "JÚLIO"
TELEFONE: 27-7195

COPACABANA
_____] -«-na^ntn-gjij^ ^nn  jgjgasBS***gg****gBg*g __ ¦.-

i~KÍ-?ÊÉt^a^r^^Bm_^^Ki________\_^0^

,*«^^^u-««**^. *•- l,,,l',,,,W**^,***-,*,^-^*,,,*-,,,,,,,-*-,,,,,,,,,-^*'^',*****IÍI^WB"*»^--»llii^i.l-»- JmJI1BBmMBÍB*^Ww  — | PV  | mWmm—•***•¦ BBM(BHa— ¦!¦¦¦— lim * \ I — ****—^HK "l W..———— mmmWlWUM____,_mr_m_____,________mmÊ^r___^_____^^

LUr I ri SMOKINGS CASAMENTO

Baratas, Ratos, Pulgas, etc. --
Orçamentos grátis ¦• Garantia de
6 a 12 meses Cuoim 8 anos ¦•
RUGANI & CIA. LIDA •¦ Rua $so
José, n° 90, sala 1.205-Rio.
Telefones 22-0873 e 22-3289
-S. Peulo 51-9289 — Nite-
tui: Tel. 2-7832.

SVMEK-.IACK F. ROVPAS DE
CASAMENTO

ALUGAM-SE
Compramos roupas de homens e tt

nhoras — Vamos a domicilio — Pa
gam-se stí Cri 1.500.00.

IIÍJTURARIA ALIANÇA

NO EXTERIOR - 30 dlo.i — Oaran
jtla de seriedade — Consulta» sratv

- 10 às 12 - 13 às 17 lis. — Av. 13
Ide Ma.o. 23. sal» «IS»»". Ed Dar-e .
42-9252 - Dr. LEITE. 18017

ÍÍNSYlftUMENTOS OE MUSICA
\T)NDE-SE Acordeto Hohner. 32 bai- PIANOS ESTRANGEIROS - Vende-
xo*, bonito pres.:i.e para Na'al — se à vista ou a prazo pelos menores
T-cl.: 37-2756. i preços Instrumentos próprios para

.pessoas de fino gosto. Rua Sanía So-

Avenida Mem de SA. 103
Telefones: 22-4S4fi e 52-7P64

45ÔÍ

FAQUEIRO DE CRISTOFLE
Vende-se fagueiro de Cristofle e pe-

ças de talheres avulsos de Cristofle
juntos ou sepirados. OcnjlSo — Rua'
do Rosário 145. sobrado. 3584,

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago por um terno CrS

1.500,00. Tel. 22-5568.

PIANO Pleyel, vende-se um marnvi-
lh'-'so todo cm jacarandá, 3 pedals,
cordas .cruz-.dss. 88 notas teclado de
m.-rfim, cepo de meUl p- baiatlssi*
«no. R. Pereira-da Silva 601. ap. 101.
Tel.: 2Ô-3C92.
M*Mmm

IHVESTIGAfÕES PARTICULARES

,1a 54-A. Praça Sacos Pena — Tijuca.

COMPRO um Pif.r.o embora prcc:se
reparos, a vista 48-0431.

PIANO — Vende-se aicmSo está novo
— Ocasião. 53-07D1.

...ANO scm.-.-.O'. o europeu 3 podais,. PIANOS nacionais t estrangeiros, dos
cordas cruzadas. C8 notas, teclado do ] melhores fabricantes, pelos menores
marfim, verdadeira maravilha p ba- preços. Largo do Mschado, 8. loja H
ratlsslftló. Tels. 52-9231 e 25-3692. |Galeria

PIANO 1,4 cauda tino Steinway e
outro rie cauda inteira do mrravi-
ihosn fabr. HEH.BAR. Venciem-se,
facilito pag. Av. Rio Branco 195, gr. i-j"0. Urgente.

COMPRO
1 Piano - Tel. 57*4398

26:07 75

COMPRO 1 PIANO
Tel. único — 29-0876

A VISTA
24699 7!

Í252 7J

PIANO AlemEo, vende-se um maravi-
lhoso, facilito bastante o pa?. pre-
ço baratíssimn. -Urgente. Av. Rio
Branco 185. c 3S0. Tc!.: 52-9231. COMPP.O UM PIANO sté CrS" .000.00. Te!. :5-740f>.

PIANOS — Novos europeus cauda e
armário a 20 meser 2 Dezembro 112
— Catete.

COMPRO 1 PIANO
Urgente Tel. 45*1130Qualquer gínero. sigilo absoluto

Iprítlca Internacional — Atendo dia VENDE-SE acordeão 80 baixos, um __.__'_'¦ *** ,,u" Mesmo q.'.e precise reparos. Reso
j noite para qualquer lugar — Te! trem- elérric.-. liua Figueiretn M"Ra- COMPRO acordeSo um piano. Tel. iv.ção rápida e á vlsla. Tel. 45-1130.
122-6175 — LARRY. 12050 lháoí 103. apto. 1003, tel.: 37-6903. 

'46-3698. 
«Sr VICTOR. ' Í251 M

1 PIANO - Tel. 57*0960
Negócio rápido e i vista

26Í7T J»
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10 CORREIO DA MANHA, Quarra-Felr*. T At Derembro de 19«h
fri Tr. r.-iB.Sn,,,

' 2." Cmlemo

COMPRA E VE A DE PRÉDIOS E T R E N O S
Centro 100

CENTRO — Sobrrloja - Vende-
»e em final de conxtruçâo de fren-
ir. Tratar diretamente nos «cri-
lórlos dr Santo» Vahlis. A-asrin-
blrla, 104, 4.°. Tel 42-73!)."..

COPACAltANA, ítB--Final da cnm-JLEMK — Vende-»* em ed. extrlti'
truclo entrega rui 60 dian - - Ven
demoj ullimoi ap-irUrnento* de Iren-
te e.\ grande jm-dim de Inverno, I

mente reuldctvlal, ótimo apto. andar
alto. perto tio mar, apena» t aptos
pi andar, rie qto, r* tola conjuga

vt> Dia»
42-fliiU

Í!S .V andai —
S2-3UI5.

Teletonri

CENTRO — Vende-»e us últl-
mnt uiiiii.iiir-. do isiiui. in Santo»
Vahlis, apartamentos lojas t ho-
brelojás pelos preços dc tabela,
rnm I frente»; Senador Dantas,
l.srito da Carioca r Av. Projetada, -
Plantai e informaçòr< noi escrl- ATENÇÃO - Vendo no mais fi
(nrlos de Santos Vuhll». fones .. "» Ponto d« t opacabana a rua
2Í-4R10 t 42-7395. Assembléia Marechal Masrarenlias de Morais
104-4° andar \rotn vista, para toda praia rtllficln ilr alto luxo sóbre pilotis, jar

tala,'2 otlmo» quarto» dependência» do», banh.» em. Preço 850 mil, t[
ruinpletai cie criada, hanlieiro e are»
de «ervirn uom tanque. Preto CrS...
2.3.10 mil •- Sinal Crf 440.500 mil,
pnrte fii.-llil.iria t mt-nualldiicle-i de
Cri I3.S00.C0 e Crf B00 mil tinnnrl»-
dos rm 5 anos apo* o hablte-je, —
Vrr no local diariamente. 'Iratnr nn

nal 375 mil, c| 3 fieqs. oarci. umieM,
da Aú mil. O «altio interior an nlu-
guel. Tratar 7 do Setembro 118, ri.
100!) - Sede prnprla. Tel», 42-272SI
e 32-0022. Com 3. M. — IMÓVEIS,

TtJUCi — (PRUDKNTR DE MORAIS. ÍII7 — ln-1 VENDK-SK »|ifit lamento novo. NVTKRRENO — 12 x 6»
corp, e Constr. "IF" Imobiliária cobcrtuM magnífico edifício Aveni.Imil • .'tí-lfilO.
Kranquelra. Ultimo» a vanda. Sun- d» Atauifo de Paiva 1174 ti . sala».,**~*~~~-»~--~»»~*-^~»*~~~>~
tuoaoa de frrnte, 4 qto». .1 sal»i, 3 1 quarto», banheiro colorido c] bos, [/Um L-nlinl 2700
banh*. dr. fl.Sllo ooo — Fundo* 3 pintura a oho, 2 enorme» terravoi,! V HU ÜUUCI
qto». 2 laln», 2 baniu. ric. 3.029.00O nrtM aprox. 230 m2. Preco 3.800,
- Cobertura tnmben a venda. 1.1)1.".* Tal. 22.132SI - AI.UYSIO.
SEAIIHA - Tel. 47-1370.

Ilhas 340» CHÁCARA .- Vendo em Demttrlii
ntbriro — Vastouraa. Ver tabadot e

nUtftKNO* NO JÀRDÍÃJ UVA- ^T' 'M'0"'£"***'¦ '—^
NABARA - Tratar com Ilr.me» itsitHKNOS P.\|j.\ sino ... Vrntle in-i
de "* a ««.feira ilr '1 it l'> hs f"n h"' :l7 ü~ ' LM' "•¦"'•*• com *•»-*'

VENDE-SE aparl. de tala, 3 qiuriof, 4' s,l" *¦ "'"" noJLM,,lí "*•." mU e outr» na Gat Trre»rtpoll». par».
. cormh», 2 banheiro» • demai» da- *y . Bruno nrar*. -!.-l..n ana.jcm «i*, Uopolúlna, «om 4.sim m2. mm

PESSOA em trAnüto, deseja comprar! pendência». Praça Barln de Om- S/II 0!l — I oue 2S-2393, Das S.SI facllldadei r pre»l»c0e», T«li IS-WÍJ,
apto, Zona Sul. composto »aU. 2 mt'd n,* 4. apto. 101, ver e tratar no í* I* hl, e sáliados r domingos ~~~n/*->~*~n~'»'w.~>~-~wvv%~~»

fôSTO 4 — Vciulo apartamrnto riunr-
to a «ala conjugado* vnrlo * vlstn

IMOH iifsnNA i.tua. Rua fjoncai.|Rll|| Domlh«o§ Forrolra 12SI apto 1020

CENTRO — Edificio Santo» Vah-
li», rm fase dr acabamento, ven-
iii* •! os últimos apartamento!
compostos dr s.iln-quarto, banhei-
ro rompleto r kltch Plantas, In-
fm ui.içnf. e drmais drlnlhrs nos
escritórios dr Santos Vahlis. Fo-
nr«: 2SJÜ48KI t 42-7335. Assem-
bléia 104-4." andar.

CENTRO — Vende-se aparta
mentos de frente, com sala e

dlm tropical confortável hall, am-
pia sala dupla, 3 ótimos quartos
«-/ armários embutidos, copa es co-
unhai 2 banheiros sociais, árra,
dep. empregada e (aragem. Tra-
lar tel : 28-0281. Preço Cr.S ...
2.200.000.00 sendo 100 mil na
promesso e 15 mil mensais. O sal-
do em pequenas parcelas. Riro
negócio. '16-7603.
APARTAMENTO AV. ATLAN-

, . , , , ¦ iTICA 260 m2 — Vende-se um
quarto conjugado»,.kitch. banhei- ôtInu) apartamento em andar ai-rn completo. Illtlmai unidades
por preço de tabela iem ma.iora-
(Io. Edifício Santos Vahlis eom
3 frentes: Senador Dantas, Largo
da Carioca e Av. Projetada. Tra-
(ar no» esrrllórios de Santos Vali-
li» telefonei: 2::-4S10 .• 42-7395.
Assembléia 104-4." andar

Tel. 57-4C03.
CASA — Próxima Palace — moderna
— Vrnda direta — 37-1016.
COPACABANA • • Aplo. compro,
grahde» e pequeno», p.iiii clientes —•
fone*. 43.4402,
HUSTAVO SAMPAIO -- Vrnclo am-
pio ap. com linda vista, anriiii- alto.
íaifln, SI ql»., banh. social,'opa. eo-
linha, grancle iren nerv. ilep. emp.
.Sinal ile 30» mil, 700 mil em 00 dia».
I inilhAo eni 10 ano., r 700 mil em 3
ano». Entrega Imediata, pintado ile
novo. Chaves com C. MATTOS.
IMOBILIÁRIA, Av. P. Júnior. 111,
«t| 814. Tel, 8<-8848, 
fiÃÍNÍlA ELIZABETH — Venriõ~ãp.
de luxo. finamente decorado «i óleo,
com 2 sala». 3 quorlos. 2 banheiro»
em còr. copa. cozinha, área com 2
tanques, 2 quartos empreitada, sara-

to, rnlrcRn imediata. Edifício dcjijem. li ente muito cloro Prado
um por andar. Composto de 2 sa- Júnior I3á, -t 214. Tel. 57-BS-ln.
Ias, 4 quartos, 2 banheiros em posto 4 - Luxuoio apto. c| 126
mármore. Conservadllllmo, Pre- m2, frente novo, 3 qts., sala e dep.
cn CrS 7.500.000.00. Tratar eom| Preço :i.;oo mil. Tratar 36-3S>;-:0.
a Sociedade [mobiliária "ICCA"
l.tda., AV. Rio Branco. 131-14."

1000

ESCRITÓRIOS - Sala.s — Eng. TI
TO J.1VIO ¦ 57-WI74 e 42-1769 —
Av. Rio Tlranro 134 — Compra e
venda.

,,., ..,, . ,rt|finiP0 1*101. Tels.¦ItiliO!) 100 42-85Í)".
!12 e

P. 5 — Praia — Prédio antigo 4 q
2 su. riep. 3.SOO. Tel. 42-7397.

P. 5. ap. c' qto. »l dep. banh. coz
Vendo á Rim Moncorvol riep. emu. área c1 tanque 1.500 com

aplo. 13, em pintura», c j 700 ninai. Ver o R. Sá Ferreira 173
ap. SilB. Chaves c| porteiro. Telefo-
nes 4S.'-73fl7 e .1R-:t7fi8.

CENTRO
Filho 17
ml» 2 quartos, banheiro, cozinha e
grande aua e'. Ianque. Ver no lo-
cal. Preço 1.200.000 com SO"; finan-
ciados em 5 ano». Tratar c' MU.TO!-.'
MAGALHÃES ••- Av. Erasmo Bran.,
25J »: 404. ¦— Tel, 22-G12B.

CENTRO — Vendemo» o apio. 30d
«1» Ru» Riachuelo 32."> com sala. 2
quarlos ban. coz. Está vago e pode
»er visto. Chave na poitana. Preço
h»ie l.-Jflfl.OOO. Facilitamos c nen-
tamos ofertas M. Sayci- ou Pcdrosa
-- Ar. 13 Mnio 13, »/ 1 911

Lojas - Escritórios 20D
VENDE-SE — A CrJ 29.000,00 o m2.
a vista, um conjunto de 3 loj.s no-
va» com o "hahile-sc", 110 mcüior
pontn dn Hua tlns Laranjeira», Ti atar
na Av. Rio Branco, 12H. IO, »j 103.
VF.NDO — íxija rendendo mal? de
12-70 liquido», por Cr? 1.800.000,00 a
vltta, no melhor ponto ria lt. ds
.Laranjeiras, 'nova, alugaria, pi
240,000,00 anual». Tratar na Av
Branco. 128. lo and. b| 103

COPACABANA - Últimos aptos, dc
sala-quarto. hanlieiro e kltch. na R.
Saint ftoüiain -180 a 50 m da R.ia

RARO .NEGÓCIO — AV. Cop. 3.'
andar. Construção do p. BOKISSL. i
amplos qto.".. 2 salões. Jard. inver-
no. 2 banheiros, garagem, ele Cr?
•l.OOfl 000. Visitas 57-3-072 e 37-636IÍ
— FEÍIHEIRA — Copacabimn 510 s
1105
AV. ATLÂNTICA, em COnttruçSO,
entrega em um nno 402 m2, PAsto â
— Super luxo x| salSo rie 160 m2,
jardim de inverno c piso em mái-
more, »| de almoço, 2 banhs. soes.
1 tollette, 4 grandes qtos. c' arm.
ile luxo. 2 qtos. erno . garage, etc.
Sln.-il 7.000.000 (arilltadn em 1 ano

ABPOADOII - Vieira Souto, 103
Mal» um empreendimento "KEM" — quarto* « dependência» em novo» Un-"Ed, Ker-Oreana". Aplo». rie luxo,|çailientO», Tratar lelefone 40-087I! —
frente. Cri 8.S30.O0O. isó tem o 2." OTAVIANO.
e 3,'i. Fundo* c; 3 qto». 2 laia»,, 8 mBLON -- i.uxuo«ÍMlmo ap. com
SEABHA - 'Iel. 47-7370.  ,e# novo; p^0 4M0 ,„„. yUlta».
IPANEMA - Praça N. S. da!^,3"-»5-10 - D"*,M»0 ",,e""e-
Paz — Oportunid.Tdc únicaj
somente ato o Natal. — Apar-j Leme
lamentos com 70% financia»—
rlné 1. 'tnc*^ firilil-ifiiK na . LEMK — Vendo * nua Omtavn Sam-aos e mi\c íaciiiiaans na pnln ,,.„ n npu, m <,e írente pnra
construção. Preços fixos, obra montanha, ótimo e claro c| entrada,
di> Invn c 2 annrtamentils snl"' :l rt"'"0« 0"» com armário* em-ue hino 1 í apariamtmijs buudoj, banheiro grande cozinha c|
por nildar. - Iipo "A — 21 armário», ampla «rea de serviço, qto,
cnlnc 'l niinrtn<: 0 hniilinlrnt; WC (!e empregada. Ver no ...ai dosaiiis. á quartos, 1 nanneiros u à| n „„?,,/„ Trhl.ir ,. MU.T0NSOCIllIS, sendo um em lOUÇll MAGALHÃES — Av. Erasmo Braga
de côr, cozinha com exaustor, 25.1 », 404 tei, 22-11128,
azulejos até O teto. instalação USME - Fundo, 2." andar de íuxo,
d. _« > 1 12 qtos,, 2 banhs, soe. grande living.e anua quente para maqui-, lü(!0 cj pl,„ cm ,„!,*, |lríto, j»r.
na de lavar roupa, e no ba* dlm privativo, teto rebaixado com
nheiro de emnrefrada Preco ¦lcítex- Preço 2.900.000 a comb. emiiiuiin ut. tniprt^du.i. tniuij Bnof visitas Inclusive domineo -
a partir de CrS II.000.000,00. 37--W2 e 37-0303 - ferreira. av.
-- Tipo "B" -- Sala, 2 quai,,l^/vtlü. '
tos e um quarto reversível,r^) Tl .
com acabamento de luxo.: L. VaSCOncelOS
Preço a partir de CrS Lins Vasconcelos— casa
2.300.000,0(1. — Faça hoje nOlVencle-se com 2 salas, 2 quartos, de-
local à Rua Barão da Torre :i,cml6ncia
313, a sua reserva
perspectivas e demais infor

1700

local -t qualqurr hora o dln todo, 110 Centro Comercial.
ATENÇAOI -- Vendo 14 na Mtim.. laje em, f>'PUllí •«• «loolMJí Cluhc Ou»-
apio. k Ru» 38 de Setombt». com-|Hal)ara, lonr: Qov I
PO<tO ftC hi*llt ,i'.l ' • tAtht 2 ôlllV.Oa» *-**t-'**'*m**^*i***<s*'S'***^^

quarto», banheiro, copa. c_ni:_ irea.J fÀmátmÂéualtm .1600

Zona Veraneie Tinn

dependências emprej». Bln»l 30 mil,
na prometia 50 mil. Prestaçfle* de
Cri 7.000,00. O taldo em pequenas
porcelo». Preco 890 003.00
tel».: 38-0281 ou
OELUERT.

Teresópolis
JARDIM PRIMAVERA -. Boa ,a«*

lote 20.\50, i*i var. 1)00 mil, metade
i vlata - - Eni, TITO LIVIO. 57-P074. '
WWWV•V•WV•^^^'^•V^¦•^*^»¦^^^''^'>^"^^,*^**'

I PROCURO na Zona Sul, um.TERESOPÕLIS — Vende-»e ou aluga.Trjlar uv CUf} tom ,Pl, quarto», saiu, \n-|' , , , , ,, ,,48-78Ç3 -• ANITA randa, terreno eipaçoto, -Tratar talt apartamento de 2 salas, i
_:27-i»oi. De 2» k «.», d.u 9 it. ia ho-'quartos c demais dcpendêlt'

Vendemo» na Rua|'^!L. . ..'das completas, dc CrSVILA ISAIIKI.
Senador Naburn 2.11, ótimo aoto
Ia, 2 qlo*
M"íí°5«i ^»-H.n<''»m'n,n' 

'P""1' r c»|xa. iruloru liblrat» constrói sua casa
tlj - ^-f'-.'.  pequena entenda. Malorc» ilotalhes pevv>^ 10 lt'l: 22-95114, 22-9S4.1 e 41I-73B4. tomSub. da Central 2m MAURIC10, „r,

ITERESOPÕLIS - ¦¦ Parque Ermltace, - i 151
ÓTIMO TERRENO — Vende-se, Bel-lTerreno de 1.600 m2. Tel* 45-1386,
fort Roxo, preço Vantajoso. 22-0726. ¦«^^^A^~w^^^~~«~~v^~^~.> _

•i-nn VENDE-SE — Terreno emn i0.onom2,•>M,W no km. 29 da loriovla Pres. Dutra,
„ I local excelente para intulaçíio rie

NOVA PRIBimao - OUrn» cas» eom\\%0^ J* ?VÃ1^V.relí*u.r,n.t?*I ,',,'•'
Ibom lerreno e vlata panorlmlca mag. Sí?,?vcí* l-aoí;0SS;°0' Tw,nr "' VR'
nlfica. Venie-te em conta, Informal«*H«A. tone: 43-0004
RODRIGUES, limo: 2710

¦¦¦¦¦¦' AAÍJSalS^
— Pa-ijo em 120 dias. 1 ratar
com FERNANDO CARRILHO

I1MOVEIS -- Av. Rio Branco.
Grupo 1110 c I lll-A

Tel. 42-7810. 78372 «)l

FriburgoCASCADURA — Vendemo» A r. Sil-
va Gome» pr«Sxlmo eslaç,"io edifício
SI pavs. com 4 aparto», ric aala e .1
qs. e mal» um ocupando todo o an-
dai* sen indo pa:a remia ou inzor-

Só M.CsU,4 o""»» a""Í-! WPHipq«..m« »710.... , ITERHENOS KM GOIÁS
Maio 13 » 1911 OPORTUNIDADE em Friburgo. Ven.|Penmilo 96 lotes 1.000in2 caria em Pa-

rie-ic dois lote» plano-., medindo 30 ranS, iiiforniaçór5 ncsle Jornal, pari
metros ric (rimte juir 29 rie fundos, i^11^ 12058
Bairro Sans Soucl. Tralar pelo tel:
ISWÍi. Caixa Poital 117 com sr MCIKR

|CrS 1500.000,00 -- Tralar com o oro
Plantas prietário sr. ALVES, Tel. 22-948Í'.

inações. Mais um empreendi
mento com a garantia da
firma MANOEL PESSOA DE
MELLO FARIAS — Engenha-
ria e Construções. — Av. (ira-

S. Conrado Barra 1800
RECREIO
Nn primeira
Terreno ric 30x40 mts

TODOS OS SANTOS — Vende-se ca-
ia antiga com terreno 4SIU m2. e
planta paia 12 apartamentos trans-
versai Arqula-. i'ordeiro informa-
ções Tel. 29-5645.
CASAS NOVAS — Entrega imediata —
Sala. 2 qiiírlos c| armários, banheiro.
gOZlnha, área c! tonque, ônibus e lo
taeoí") a porta. Próximo dn Campinhn
na Estrada Intendente Magalhães. CrJ
200 mil entrada CrS 150 mil a com

,. . . binar. Financiamento por me* CrS ..DOS BANDEIRANTES — ? mM ... SIMÔKS _. 3,.:(,47 0 nn.47i2
rua paralelo à praia. - Oportunidade.

Sítios-Fazendas s80°
DEPÓSITO - GAMO

Av Brasil

TFMNO

Tc! 45-1SSR6.

nknciiZT Vfttr.7. em 12 me- ^\v1Mc722.?àSnaPHOto. ílm***!** ^^ '"*  2'" anda''
p, Preco de.de 575 ml!, too «jn »»•, As?.^p c^ 

6H i&: Salas 213 e 215 - Tclefo.l.
reajuste e s.mi juros. Tel. 42-18j2 'Sí.770(1 P OOnfiSfi 7S'l7't VVer no local com ÁLVARO. COMPRO apto. 2-S! c 4 qts., urgente, gf "''" g ¦*--'UOOU. /OJ/J l.

SRS. PROPRIETÁRIOS -- Atencài
Confiem a venda dos seus lmovell
n nino firma idônea -IMOBILIÁRIA
REDENTOR" 15 anos de bons servi-
ços -- Clientes otlir.os o! aptos, de
2. 3 e 4 qtos. Pagamento rápido -
N. R.: Serviço rie despachante. Pre-
feitura — Lucro Imobiliário — R»-
gistro de imóvel», ele. — Largo da
Carioca 5 sj S20. Tel. 42-7307.

p' Cliente, Zona Pul — 57-3672 e....•J7-KIVI — Cop. 510. s 1105 — FER-
REIRA.
S*^>^#»*iA^»^<«'»^»^i»>»^^»AAA^A^^^^^»«-^'^^»#^'^^

EDIFÍCIO ALVORADA c elevador.
Barra da Tijuca. Na praia. Ln iren-
te posto salvamento — Aparlamentos

nCSI I prontos. Grande financiamento. Pre-
1300 -"° Inçorporáçfio (en're B00 e 750 mil)

— Onnrtunidade excepcional — Infs.
52-5870.

^^»sf*S^**»^w*^^w»^v^**'*^,*,v>t*>e*»y^'*-<r***^»t**-r**,***-r*'

Méiet ;ioo

Vendé-ae on ahisnrsc. At. Ouilher-
.... ,. ,,, —,m« Maxwell SUR, esq. Av. Braail. 7íRIBURGO — Vende-se bonita área mt», altura, lem vl-gta no local. Tia-de terras com 25 alqueires, pequenas]tar li. '"onreu no 2«. sala 1. 4567 (Sbenfeitorias, matas e belíssimas ca-
choelras; não tem rodovia. Preço Cr$j
750 mU. Infs, Tels. 32-mifi e 25-9135. , Vende-se na Rua \iui-a Cláudio, ««-
CAMPO GRANDE— Área eom 56x200 quina com Rua A, área de 2.220 m2.
metros Otlmo oaia avlátio — 'loteamenlo íú aprovado. Oferta» porfrente de rua rom água encenada — oscrlto para ix portiit-ia d6sle jornal ¦
correio nos lundos — 36 prestaçõesjn0, 8020. 8020 2200*
de CrS SO.ooo.co — Tel: 47-R390 an- ..,„m .mi. „,.,,«,.to--dm.ui.--.  AVISO AOS BANCOS

Araras I

Flamenao 900
"lias ehí L, pintadfs a óleo, 3 qunrtos,VENDE-«F —Apartamento em oons. nrmárl3S embutidos copa-cozlnha

\2\r'no, '£! ,qaV}á0A- «« F-'1,r!"li,ia:-.u!cjcrias ate o teto, banheiro cem-1.00 mil.' Tratar tet: 45-8650.  j1Jlcto r* box à*.*ca •:!; serviço c' 7.no-——I FLAMENGO — Rua Cru.- Lima — m2 o d.-ps. complctss de empregad.-.- Vendo, Júlio Castilhot Vendem-se magnlílcos aiarlanicr.fos.lVisite os apSos. à Rua Cnnnlrg n°

I AV. VIEIRA SOUTO — Aptos, pron
í tos. final de con.stvucão e Inicio -... . ,
i Vários tipos, inclusive cobertura -'BARRA DA TUUCA - Terreno de
¦I UIZ SF\BRA — Tel 47-VI70 I15 x 27 metros, vende-se, com partí |MOREIRA

—--¦ '..' , financiada em dois anos -- 43-2020.
iOCASIAO - CrS 520.000,00 dc entra- '

| da, para os últSmns aptos, de s sa- j

ATENÇÃO MEIER -- Linda casa. ven-
de-se paia noivos, com I sala. 2 qaar-:SITjo EM PETRÔPOLIS _ Araras I Vendo piedio no melhor pomo cl.»tos. copa. co*.-.inha, 2 banheiros, na rua vendo por Crf 550.000,00 com mais Méier Rua Frederico Meter :>o TcLCastro Alves, ?6. casa 2, cnnstruçXojde 5 000 ni2. todo plantado dc ar-|43-S(G24 rin-s 16 ás 18 hora,- ou Ru»moderna, ver para crer, Tratar na Rualvoicj com frutos casa velha <¦ água OustaVo Sampaio 5D8 apto. 502.
Luejdio Lapo 138, s,6. TcL 49-9807 — nascente e cachoeira tel. 22-3344. 4580 81

COPACAB,
p. ria praia, 2 optos. sala, qt sc-ar

otlmo financ. 4SM47S1 e 42-5680 sendo
-:e magníficos

apartamentos nor nnc",-,r.' rrc-.t-çõ.-s mensais de 3n.2cooo <•• —,

JSanta Teresa 2,0°
irõfÊ - Í2S~-~PÕr"l mllha"o7~em
Altc. Alexandrino, iuntn e antes do
R22 — Er.g. TITO LIVIO — 57-Ü074
0 4Í-17C9.

MEIER — Terreno. Vcnric-se Junti.
a .Igreja Coração de Maria. 21x8,10.
CrS 150.000.00 de entrada. CrS 
líü.OèO.OO facilitados e sslcSo s com- I
binar. Ver c tratar rua Visconde To-!
cantina 46. das 4 às 6 horas.

livinc. saSn
2 banheiros

de lan-
socSa':^.

ronstituulcs de
AV, ATLÂNTICA — Vende-se luxuo-i tar; Si quartos;

CrS so aoto. cm fase final ric construção; quarto e banheiro d" empregada.
Rio'na Avenida Atlântica — Posto 4 —terraço cie serviço e «aragem. Infor-

lem edifício de um apartamento poi*|macõ«" COSTA P!¦*'." TIA, BOCi i

LOJAS EM COPACABANA'-. Ven': PavlmA-Uo, pilotis e garagem:no sub-
rio R. Barata Ribeiro. Tel. 45-6762. ^'°' 

- Contendo cada apartamento:
hall, palerla, amplo jardim oe Inver- FLAMFNGO
no, bilioteca. living, sala de jantar, a»va«jj4vél

400 tollette social e chapelària, saleta. 41
! quarto». 2 banheiros sociais roupa-

..,,, ... ,,,.,.,,., , . ,-.- _- rlai copa-cozinha, 3 qtos. e banhei-VOL DA PÁTRIA- De (rente^no- compJeto píirtt em-oregados e arcavo, 2 qts„ sala e dep. - Eng. TITOK 
^^ ^ dofado* tainben, de.pequono mesm0

,ar conriicionario. instalação central ric, pagamento.S3gua ouent". telefone Interno. 2 am-.- - - ¦ ,'
APARTAMENTO Vendèrselpios eiev. otis. pinturas a oieo n«!¦"1--"-' -" ¦¦• •••¦¦ '

nas chaves 320 ri:l. Venda? exclusí-
vas: WALDF.l'-'R DONATO - Rn?
Rodrigo Silva 13, s50-l. Tel. 52-245B.

IPANEMA — Vende-se aoto. à Rua
.Visconde de Pirajá 221-IS04 com 3

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. quartos com arnfarios embutidos. 2
A. — Tel. 42-8130. ! salas, banheiro, cozinha oto. de cm-

MODERNA ESPLENDIDA CASA —
Centro rie terreno, água de mina, 3
amplas salas. 3 qtos. an".pl?.s deo.,
garage 2 carro::. Eng. TITO LIVIO
vende. 8 milhões — 57-9014 e 42-1769.

1 MEIER, junto a Igreja Coração dc
j Mana, vencic-se casa dc 2 quartos,
sala, está vazia e pintada, entrada!
CrG 300.000,00 e. CrS 200.000,00 faci-

llltados, s.-iicto como aluguel. Ver e
: tratar á Rua Visconde Tocantins n.
! 46.

Botafogo
Vende-se vazio

300 m2. oeças amplas. -
cl port Rua Paissandú 03|y'ata
Pre*-o 6 milhões 50?ó ent

f

[«.pregadas, garagem etc. Preço CrS
3.500.000,00 com CrS 2.000.000.00

LIVIO vende. I milhfto
vista — 57.9074.

j Ver local
apto. BSI4

1 restante fac. o
S prietário tel: J.I-SW. Aceito-se apto

ílugado como parte

c o saldo
tel.

a f"m.b.ln.a.r "i""!IPANEMA — A Av.
Pessoa, SÍG0, cm frente

TERRENO EM SANTA TERESA S_ VENDO TERRENO no Méier e na |
Vende-se um, na Rua Santa Cristina,I Calheiro.- da Graça, esquina ç| Sil-;

Spor onde mede 15.45 mts, esquina da!va Rabelo com planta aprovada pa-1
* Travessa Santa Isabel, por onric mcdcíra 60 aptos, e 17 lojas, local ótimo, 1

B 48.60 mts. Informações 22-1680 c .... perto da Dias da Cruz e perto da '¦
a combinar. Tratar1524627. |Seara. Oportunidade por motivo

justificável — Tratar telefones ...
26-OS'Sl OU 46-7603. com Cecília.

àKS!i Zona Industrial !400

;'.o Jardim de Allali e ;ios Clubes, Rio.pETROPOLIS i
1 fios Caiçaras a ?,Iontc Líbano,] industrial vcr.tío terreno

Niterói
sem lntcrmedt0| vendemos ns uitimos p.oartamcn

de fi-sv.-los (construção iniciaria) tndos <}c ^£;-;;.f;N-0 ixdu.^tih.m.
j2r

17 — Zonal ,v,Inrn' ¦5,'!í'0
500 ir.21 

37-2.U0. VENDE-SE grande prédio o; terreno
- !rie 2.123 m2 em Niterói, p;*ópr;o pavauma fá-!

Bico Co

. n ... <-..„.! «_.:.,„, tir I peças principais e pisos oe marmo- r-' "* _*"• '¦->'- .«"v""" j„ ....a Rua Oeiier.ll ArtlRas. ,136 ¦— {: Vo hall, gale-ria, jardim ele inver- ? de Dezemtoo.-^ptos. odos de f .>* --•¦¦ 
nV(."ê";om"Vtc-\:ãt1õr 

"locY^fc 
dèü^^Ya ^"^'^^««t."«?««?«j o»»1»- Indústria, clínica, etc. - Ver

AparlailieiI.O 103 C 2 qtiar OS no e^nhen-os sociais 
^^-«^ 

»M= 
r^^l^^^s^vi^S^r.!" !^ã£ ^^er^T-^ief 

"# 
??&]• ^ 

™t%™«* S. Boaventura,,
- ¦• sala - - saleta  baillieilO il^S?**.p^SMl-p,Ypavq'<! a banheiro, coztnha, *rea, banheiro de\?, c 4 quartos c/annárins embu- --~-~~ 'Jl3 "»««;  . 
c! box - copa-cozinha --l^íZU .d 

™ 
:^:cff :.í!;l^^a^e'pSenÍ,í:'tiíl,,s' ' c " "^''T s?d"is 

?n,i Tinira 2500 
«ABAI' - *¦• Tagus n Wto^-«B

,,..'. , ___i_ 50 rrú r.a n-rn-.crs;. pn mu. seresta- pôr ropa-rozinlia, 1 e SI quartos* I IlilCCI írente í. vjsta ;,, pr«.a. o.ima sa.a.,
nepenacilCias de eillprCuaiia.PosTO 3 — Avenida N. S. Copa- cões <'e. a.OOO.co. P.-eci 709 mil er\i'c*-i(1 |nprecáfla dependências areai  — 13 bons quartos, .copa-cozinha, grande

- Preço: 2.200.000 cruzeirosic^.^.^^a^g™;,^^ w«u;| jç* T«tartei.:.i6,0^wom ani-k sei.vi(,0 e ^raçom; Preços fi- ™ucsa

MÍ?Srte r^^rVnoUnnTnTl\Var"^as- -'pianos bonsi deP; e garage.l tro n." 810 mesmo ed. c| boa sala.;
oportunidade- 

"vendo 
aPt<«, :"ds p7g Uò 00 resBcctivamentí 

"*ieSÜi desocu'3acl°' pocle s" visto «»*:'*<>¦ ba»heiro e Mm° cozinha- p^
li-.\o perto ria Rva Machado dc AS5

Imento 802 composto ric 2 salas, 1 .a-
I 1'atar COlll )eia, 2 quartos, 1 saleta, banheiro.

cozlnlia, á"ea com tanque, quarto e
baúhelro rie empregada, n-.oblliaclo
Ver 110 locnl. apanhando as chaves .10
apto. 701 tio mesmo edifício. Tratav
na ADMINISTRADORA DE HF.NS
BRASIL LTDA., Avenida Rio Branco
n.» 4. sala 510 — telefones 43-2088
e 43-2985.

TA GELBERT
4e-7fi03.

Vendemos preciso de boa; arca serviço, qto, e banh. empreg.

— Ver no local -
CARDOSO fone 32-8560 —
Rua Méxleo 119. sala.2031206.
OPORTUNIDADE — Para renda.
revenda ou moradia, apartamen-
los Iodos dc frenle, no melhor
ponto da Kua Real Grandeza, per-
io da Rua Voluntários ria Pátria.
compostos de hall, ampla sala,
jardim de inverno e envidraçado,
2 quartos, copi, cozlnlia, área de
serviço e dependências dr empre-
gada. Sinal 50.000,00, na prontos-
sa 50.000.00, prestações mensaislRESIDÍNCIA -- Escritório ou con-! FLAMENGO •- Venrio aoart. luxo,
de fi 000,00 saldo em pequenas sultório — Ventlo em ronstrvi.-So (30 terreo. 2 si. 3 ritos'. 5 milhões fácil.
parcelas. Preço CrÇ 7!)0.000.00. !|»Je>. cd. riej^ p't and., entrera em r- 43-1473 e 4.2-5680,

lUM POR ANDAR — Todas peças rie
3 salas. 5 ntr.s. 3 banhs, inst

... quer hora, run Jacoiçuy Preço CrÇ; ças amplas — 850.000.00 — Infs. .,'.
1. i,,n .»«.„i tnTrtim Pagamento em f> parcelas scmcs-m.ooo.ooo.oo com facilidade. Tratar cor-; 52-5921, à noite — 46-3622.

i,Te no 2 quahrtie 
"taSteln 

00SS a°W^¦ Construção dc. Pires e San-Utores sayf.r ou pedp.OSA. Av. 13
4-ea i-rA'-r ò'e êmoregada° hálitos S/A. Propriedade, Incorpora-'maio 13 s| 1911. Tei. 82-2416.
5Ü mU rn nromessa. 50 mil. presta-|'çSo_jS_ Vendas da IoIOBILIAIIIAItijIica"

LOTES INDUSTRIAIS
Vende-se com frente para o Av Itaoca, fies lotes com

795,00, 706,00 e 699 ni2 respectivamente. Preço por m2 2.500,00,
Não se aceitem intermediários. Interessados queiram dirigir-so
à portaria dcsle jornal n 5229. 5229 91

Zona industrial 7,800 m2
Vende-se na Estrada Rio-Petrópolis Klm. 14, terreno plano,

próprio para indústria. Mais informações pelo telefone 37-3633.
Preço CrS 400,00 o metro quadrado/ 72343 91

ARMAZÉNS TECIDOS
Procuta-se armazém tecidos com armação e mercadorias para

comprar ou encampar. Preferencia Alfândega, Passos, Inválidos,
Camcrino, outtas ruas adjacentes. Trotar sr. Costa. Tel. 42-5737.

_ 
.J20B3 91^

Terraplenagem com Tratores
Executa-se serviços de terraplenagem por hora, metros

cúbicos, empreitadas, ruas para loteamènto, mesmo fora do
D. F. — 13 de Maio, 47 - Sala 1.911. Telofonc: 22-9406.

4585 91

RUA BOLlVAi: - Apto de luxo. 3
atos.. 3 salas, 2 banheiros, copa-
cozinha, grande áien e| Jardim su*>
penso, dep. con-.pletns c' ; qtos. dè lELAMENGO _ Esq
empi-cg, e garagem, Crj 6.300.000.00 Venrio 2 qto., si
— 50*^, financiados. Tel 37-1126. 45-6762.

CrS 29Si.000.C0 de entrada 6.000 000,00.
ções de 5.00O.C0 o saldo em pequenas CIVIA S/A. — Trav. Ouvidor, 17 para autos, dr luxo já com estrutu- ¦
n,-.rc'.-:. — Tratar Tels.: S26-0281 otij— (Div. de Vendas. 2.° andar) .ra pronti
4C-7633 com ANTTA GELBERT — Hnro fei.: * 5'1-SlOG, de «^,"n iis 18,00 prédio de 4 pavimentos suiac n,™.-,
negocio.  :horas. 75184 1300 e com cícv-ador. Salão dc 2S>in2. 31-' Iquartos com armários embutidos, 2

PRAÇA N.S. DA PAZ - Venrio cm Ibanheiros sociais com azulejos em
construção, lindo apto. cl vista des-|c0!i copc-e-.r.ir.ha azulejada até o te-

IÍlg!SVTeVf^^:^;AlJT0M6VEIS DE OCASIÃO
«38766 S1300,

ATENÇÃO: Vendo já em final, pin*

Fevi Viana -
saleta, dep _ tel.

por anaar em|ttirajs em Crb0 Kri0 apto dff ire„." " ' ' "-He ao mar, paralelo ao Clube do Ta-;^'ll'Sn Joáo Cr$ 1CQ m)1
moio com hall, sala, quarto, banhei
ro, cozinha ameriesna

Ihuiibrante para

parcelas, rroço ('r? 7!)u.iiuii.iiii. i"J°" tu* "-.?
Tratar lei, 26-0381 ou 4(1-7603,!"; '""" cs,„ '

í?i»â*Asm20A!,,OI'as' c"m. ANITA Wtl Rémvi(iKLBERT. Ótimo negócio _
p. Botafogo — Vende-se aoto
Hin ã P, Bot. 406 c' q. e sal. ris. sep.
j. inv. banh. compl. '-07. cl exaustor

ta Ribeiro
19 s 22 hs.
Tels: 45-2023

de sinas e. 70 rr.e-
Preço Fxo e irrea- ,

as r.o locnl. à P. Ba-j £,el"
411 rias 9 i< 13 c rias

:l Lopes de Castro
22-2231.

e outras benf. Parte à vista p parte
tlnanc. em 44 prest. Ncg. riii*. s

I Ver no local.

AV. COPACABANA ~- \pto. qs.
11 I grandes, 1 sala. banheiro, riep. com-

.pletas. Cr$ 2.6.i0.000.00. 50% finan-
. í ciados. Aceito Caixa ou Institutos.

Vende-se H. Marquês!Tel. 37-1126.
| 1 quarto, 1 sala. Ij

APTO. 1104 -
Abrantes 109
quarto empregada grande cor.inhn.1 COP. — Compro urgente p| cliente
área serviço com tanque, banheiros. s aptos, pequenos, mesmo prédio,
Tratar 46-4400. [tel! 52-S547 e 22-2499:
.BOTAFOGO — Marquís de Abran-
tes. belo npto. 2 amplos qtos. gran-
«le living, saleta. Jardim dc inverno,
todo envidraçado, grande coz., ba-
nheiro completo e claro, dep. e qto.
empregada, etc. Preço 2,200.000 a
combinar. Visitas 57-3672 e 37-6S1CG
- FEEREIRA até. 19 hovas.

COPACABANA — Rua Constante
Ramos 90 — Vendemos anto. de fren-

a- cond. — Sinal 3 milhões, saldo
combinar 40 meses — 37-4697.

FLAMENGO —- Vende-se nara entre-
pa imediata, màgnlíico apartamento
comnosto dc Mande sala. 2 varandas,
3 pries. quartos e demais dependên-
cia Precn CrS 3.000.000,00 com CrS...
1.500.000.00 finarc. cm 10 a>"os e o
restante a combipar, Ver na Rua Sc-
nador Versueiro 232. apto. 504. com o
çr. DALTO e tratar cnm ENIR LTDA
na Rua rio Ouvidor nn. 5.» andar: —
Tels. 31-2332 e 31-2322.
FLAMENGO — Vende-se magnífico
apto. á II. Sen, Verquelro esq. Trav

mar. 3 grandes jto, dep. completa de empregada, área
qtos., c' arm. emb. 2 salas. 2 banh. (com tanque azulejadas e garagem —
soe. copc-coz. e demais depend. —'Preços a partir de 2.950.000.00 ~_ 50%
Plantas c maiores detalhes c! SIL- financiados após a entrega. Rua Ja-
VIO FLEURY IMÓVEIS — Av. Cop. cegüay n. 3; _ Venrlas exclusivas de
801. sala 1011, Tel. 30-2725. WALDEMAR DONATO - Rua RocivS-

.TAGUARIBE - eo Sllva 18> B| 504 " Tcl BM«8-i_
riôncia pnra fa-

SKODA 51 — Ótimo estado, pneus ei VENDO — Um automóvel maro
forraçfio novos. .Rua Tenente Possolo "Skoda", 1953. equipado rie rAdio Mo-

28158 64: lorols". em ótimo estado, duas portas,
ver e tratar na Rua Salnl llom.imt n

40.000,00, promessa 40.000.00 — Pres-
tações de 

"6.000.00 — Sem nenhuma
parcela intermediária. Tratar tele-
fones :3-02Sl ou -16-7603 Anita Gel-
bert.

Sinal de | COMPRO - Automóvel. Pago na ho- J«j 1 Velcfone 
" -767'»

ra, Tel. SiS-1737 — CARLOS

COMPRO -- Autoicôveís mesmo com
defeito. 29-1733 — IVAN.

DE

Copacabana 1601,

JÚLIO CASTILHO
«80 mil. dc frente,
ribeiro TITO LIVIO
HUA CONSELHEIRO I.AFAYETE
Apto. tle luxo da Construtora Bner-
lein. 3 qtos. 1 escr., 3 salas, 2 banhs.
copa. coz., dep. completas com 2
otos. empregada e garagem. Crí...
7.0011.000.00. 50% financiado. Tel...
37-1126.

te c| 3 qtos. 1 sala, cozinha, depen- Tarr,oios oara entrega em Janeiro ci
dências completas de criada, área de 12 *ain«*, 3 quartos, tolllct e banh. so-
serviço cí tanque, ocupado e| con-;c|3''] d^,, completas rie empregada.!
traio. Preco — 2.300 mil — Flnan-,^e 'frente 

no 11" andar CrS l.nOO.OOO.
ciado em ã anos — Tratar c| cxclu-i-j vista 600 000 financiados em 3 anos!
alyldade na IMOB. BERNA LTDA.L i.no".000 a combinar. Tratar To]. —I
— llua Gonçalves Dias 85 3." andar 4".i8?o 88760 9001

700j^;ta4^U 
nCa ^^^""^^l^rtBOsX-O^pto;

!S)70 m2, 2 fraudes salas. jard. dc in-
Apartamento! ATENÇÃO Venrio na Rua Dias da yemo c| 15 x 2, 4 amplos qs. 2 ba-

vazio — Enge- j Rocha, já em construção, apartamen- j nheiro em côr, galerias, grande co-
57-9074. to de alto luxo. só 2 por andar, com-jpa e cot. eS muitos arm. 7. grandes

—i posto rie hall, dupla sala. Jardim dsjqtos. de empre", bela área cl arm.
Inverno envidraçado, 3 finos quartos* garagem, etc. VWa espetacular, utn
sociais, copa. cozinha, área com la- pj and. 13.000.OSSO. c| 7.000.000 de
venderia e deps. empregada e garage. sinal e o rest. 5 anos. Visitas das
Sinal 100 mil. na promessa 100 mil, 9 ãs 12 e 14 á- 16 horas, inclusive
prestações de Crt 13.000.00. O saldo domínio — Tratar 57-3672 e 37-6:1116
cnr pequenas parcelas. Tratar telefonc'.~ FERRETRA — Av. Cop. 540 s 1103.

HUA BARXO¦«'endo luxuoso
milla ric fino trato; 2 pavimentos:
grandes qlos. c arm. emb. 2 sa-
lões. 2 banh. soe. copa, co?.., riep.
compl. c garagem, iardim cie. VI-
sitas' cl SILVIO FLEURY IMÓVSEIS

Av. Copac. 861, sala 1011. Tcl.
36-37ES.
BARÃO ;DA TôRRE, Ipanema, alu-
gado s contrato; frente, t.° andar c|
salfio. 3 amplos qtos.. banh.. riep.
o qto. emurce., garage. ele. CrS...
3.500.000 c| Cr? 2.000.000 tle sinal e
rest. 3 anos. Aceito Cx. Ec. Vendo
também um andar c| 2 qtos. Inf...
inclusive domingo: 57-3672 c 37-6366

FERREIRA — Cop. 510. sillOÓ.

Petrópolis 3500

ATENÇÃO! — Oportunidade para fino PETRÔPOLIS — Vendemos ótimo
góuo. vendo apto. pronta entrega emi apartamento composto de saieW. 2ILAMBRETA

STUDEBAKER - ÚNICO NO RIO —
Vende-se o mais lindo. Um çó tíono
Modelo 1955. Perfeito. Todos sabr,
(alentes originais. Preco único
mil cruzeiros. Fone 47-5623.

CHEVROLET — 1951, Camlnliflo --,"
Véndé-se estado excepcional 100 por
cento preço 330 mil a visla — Tei. •
52-276!.

". 
SKODA — Tipo 1201 de 4 cilindros,

7Q0 super econômico. Barão da Torre 293,
sem o menor deleito. CrS 380 mil,

91) tílrs. somente 1 por andar, a R-.-a1 quartos c bf nheiro Hotel Promena-j nova — Acelta-se oferta. Tratar a R.
Eâõ Francisco Xavier 18. apto. 501.|qe afcexo, entrega imediata. Preço ue,Bolívar n°. 8 apt. 301 ou com o por-
perto da Rua Haddoelt Lobo comp.jrarissima oportunidade por motivo ae,tetro. Copacabana. Martim. Rua. Bo

Vende-se L.D. est. do VOLKSWAGEN, l'IC0 -- Vendo e| vá-

cSe hall. 2 salas duplas, 3 quartas ótl-jylagem — CrS .850 mil, pagamento a ;livar 8 apt. 301
mos. com armário; embutidos, 2 ba-'combinar com grandes facilidades —
nheiroj socSa-s em côr. copa. cozinha .Tratar com exclusividade na IMOB.
com azulejos até o teto, área. depda, BERNA LTDA — Rua Gonçalves Dias
empregaria e garagsm. Vendo pelo:8õ, 3» andar. Tels.: 42-6513 <s 52-3193

nas melhorSn.s. CrS lilO.OOO.
47-7370.

Tcl.

snucporue5a a: ^r>™^r5e~fc *t
GULLIVETE
Km — CrS 25 mil

ATENÇÃO -
peu 50 a 52.

Vende-se nova com 4971.Tel. 5S-17C9
- 57-0514. ! gente.

- Compro 1 carro euro-,
Particular p: meu u?o.,

—' Pago á vista. Ur- ,

AUTOMÓVEIS - COMPRO
a metade A vista e saldo facilitado., d & 

TUa% 
pavimcnU, es

i Gclbert.

Laranjeiras 1100

COPACABANA, 919 — Ed. Saturno
Construção e Incorporação ria

Imob. e Const. Abbade Vinci S. V-- Aptos. n.°s 902 e 1102. Duplex c'
I sala. 3 quartos, cozinha, bnnhciro
social e de empregada, arca de ser-
viço C| tanque. Preço CrS 1.995 milSinal CrS 390.500 mil — parte fa-
ellitada s mensalidades de CrS ....
1.1.500,00 e CrS 800 mil financiados
em 5 anos após o habite-se — Ver
no local diariamente. — Tratar ná| "
IMOB, BERNA LTDA. — Rua Gon- GRANDK ArTO
çalves Dias 85 3.» andar — Telefones! (Entrega
42-6613 e 52-3195.

2 salas com 32 m2. 4 quartos lmda
vista s/ o mar. 3.800 com 1.800 ent
Chaves apto. 1101. 47-4404.

Glória 1100

Terrenos
em volta de um lindo lago c! barcos

!e piscina olímpica em funcionamen-
P./RO NEGÓCIOI — Vendo terreno naito _ Preços incríveis, apenas !0ci- ds
RUa BarSo cie Itapagioe pronto para sinal. 3 linhas de ônibus dc cen-
ci meçar a construir com planta áproi tro de Petrópolls ate o Cremerle. Cor-
vada Tratar con o procrietirlo, tsis.: retores aos domingos no local. Tra-
40-7603 ou 26-0281. Preco de oportuni-'tra-, 7 de Setembro 67-40 and. 52-1448
dade.

Mesmo precisando de reparos —- Pa
go na hora. Tel. 29-1738 - IVAN.

24701 64'FIAT

FORD 52 53 Customlinc, Hldramá-
tico, 4 portas cinza, llua Paissandú
362 — 25-5986 - 530.000.00.

MERCURY 51 - 4 porlas
Eouipado, forraçao e pintura novos

— Rua Jangadelros n°. 15 - - Praça
General Osório. 26476 6*!

52-1604.RUA DAS LARANJEIRAS 218!
apartamentos cm rinal dc eons-|—:~--—- - -¦;•._¦_ ,. - ,—r- inpTDfiDni IK
trução dc sala 2 c 3 quartos, 2 OPORTUNIDADE - "Vendo, to- PETROPQL1S
banhs sociais, copa-cozlnlia e\dos dc frente, aps. na Rua Barão —• -•

depend. dc empregada. Fachada jde Pirassintinga. perto da Praça
dc pastilhas, acabamento dc lü-lSaens Pena. htlificio ••••-

T14::6 00. ALUGUE E DIRIJA
Diuphlne 60. tádto. seguro. Estar-

lalte — Aeroporto — 22-2M9. 6023 64

1.4C0. ano 1952, todo perfeito ,
estado. Vende-se à Rua Sao Clemente.
73, tratar tel.: 46-4400.

26-0281" com ANITA GELBERT — Pre-
ço CrS 1.900.000,00. Ótimo negócio, -
4G-76C3.
MIGUEL LEMOS 10-"apto. 701 * Va
sio, 10 mts. praia. eeq. 1 -por- andWj|LÒJINHAS NO GRA.IAU

cüo de cinema, quase prontas — Eng. | méntO ric frente com 2 salas. 3 qua'*-
TITO LIVIO vc-.iüc. 57-9074. f í0!!: 2 banheiros sociais, armários em-
VENDE-SE apartamentos novos 2 butidos, jardim dc inverno. 2 quar-
quartos 1 rala e 2 banheiros. Preço| tos de cmrregada. copa, cozinha c

Voltaire,
xo/sináTlÕVpTpaiTc^acili^ <Ip ,,a"' ampla salsi. 2
parte financiada. Vrr c tratarjótimos quartos com armários em-
das n às 11 horas, diariamente, butidos, banheiro, copa-cozinha,
diretamente com o proprietário área dep empregada c garagem fac;|jdades. Tratar telefoneno local. 55442 1400 Sinal CrS 50 000,00 na promessa,"""»«»""• » •*«£
-— —¦—— 1.50 mil. prestações dc 7 mil cm-em Hetropoiis blüi.
APTO. novo. frente, si. ^ qtos. gran- 7n]r.^ p „ f„,r1p c ln„„.ccias, pre-:
nane - sT BARROSO -^Sa >¦- *= ^O.OÇp.00. Tratar p/tele-;PETRÔPOLIS
"--3(549 ''ni;(>
.-•—— iAnita Oelhert — Atendo di-ria- .i ' -1laranjeiras -- vende-se aparta-|mcilt(, (jas <, j,s ;>q |,oras. Raro ta, coiii sala e quarto COlljll

negócio, gados, totalmente atapetado e
palacete na tijuca — vendo,|mobiliado, pequena cozinha

Vendo casa
situada à Rua Visconde Ita-
boraí, no Valparaíso, cons-l KOMBI  1960
tando de salão, 3 dormitórios! Vend:.,)(! 0 Km. Teleforie 31-3900 -
e completas dependencias.com osvaldo. 27787 64
Preco CrS 1.300.000,00. com

.  .... Vendo apar-
K;--,i!!in. t'"m tamento para entrega imedia*

COPACABANA — Compro apto. cie 3
quartos, mesmo alugado. D?u entrada
apto. 2 quarto vazio. Te!.: 47-33G4.

1.200.
1.000.

— De
Tratar

COPACABANA Av. Copacabana
1120 — Vendemos os gupos 501 e 1101
composto dc saleta. Si, 2 e 1 sala res-
pectivamente, todos com banheiro e
kitch. privativos. Preços Cr$ 2.900
mil e 1.100 mil — Sinal dc õ0'c e
50rV- cm 5 anos. Ver no local c tra-
lar na IMOn. BERNA LTDA. — R.
Gonçalves Dias 65, 3." andar, Telefo-
nes 42-6613 on 52-3195.
APTO. SUPERLIÍXO (400 m2) — Alta
categoria. Vendo com ou sem móveis|~y~
il por andarl. Itua Leopoldo Miguezj *~op .
67, marcar visita pelos tels.: 27-4825 ,| magnífica vista p
47-4455 — LIMA LEAL. , dp Quarto e

AV. ATLÂNTICA —
imediata). Motivo viagem

,.-i-ourictirln vende ? facilita. — Tele-
tones 27-1818 e 47-4455.

GÁVEA
2.200 m2

COPACABANA — Vendo ap. de sa-!
Ia e quarto conjugados cor., e ba-;
nheiro — Rua Sá Ferreira. CrS 603
mil com CrS 150 mil dc sinal: C?Sj
150 mil na escritura e o sa*do facili-
tado. Tel. 27-3154 — WALDYR.

Ipanema
PRAIA DE IPANEMA -
imediata. Apto. pronto.
Souto 472 ap. 401. Frente

1 quarto e uma sala,I arca de serviço. Preço CrS 
'2-1323 — ALUYSIO. 12.000.000,00 facilitadas. Está alugado

nlsem contrato. Ver das 13 horas as
16 horas à Rua Pires de Almeida. 7

! aoto. 202. Tratar com Sr. VILLELA
]•- Tels. 43-7769 e 43-0975.

lW ! rARQUE EDUARDO : GtJINliE
Xo Kdificio Dalton, «m térmi

— Parque — Terreno ric
Tratar pelo Tel 45-1380

Entregalno (]r Cnns'rnção, luxuoso aparta-
AV. Vieira „l(M,(n (Ie rrcntr. cum 5Í!!>,00 m2131-2332 e 31-23

AP. PRADO JÚNIOR
com boN coz. c' lugar
mil sinal 550 mil cm 5
ne 32-0058.

qt. si. banh I
pi gelad. 300; —
anos. Telefo- AV

4 qto
cie
c| 50cs, cm 1 ano
— Tcl. 47-7370.

salões. 2 banhs, etc. Preço
4.0 andar (jp jrea COnstr'uída, constando de: i TIJUCA — Vendemos

na tijuca — vendo.imobiliado, pequena
cíía?. | S |Í5'ePa9^":pft S°C!f1' 'O"'!231101
tijuca -oportunidade flntoa^rv*^ atras da Prefeitura. tntreSa
dfl-sc para entrer/a Imediata, maguifi-
ca residência dc 2 pavimentos, com-
postas de saleta. sala. 3 quartos e de-
mais denendõnclas. (Fartura de ásun).
Preço CrS 1.900.000.00. com 50^ fl-
nanciarios cm 5 anos. Ver a Travcss-i nt*TDr«Dni IC
,1 Hlgino n9 188 e tratar com a F1NIH' rt I KUrULlS
I.TDÃ. Rua Ouvidor EC. 5o andar, Tels^afja-rtafnento de luXO, área lie

92 m2. - - Edifício CUàmps

imediata. Preço Cr$ 600.000.0Í'
com facilidades. Tratar pelo
telefone 6287.

Vendemos

Entrada, palcria, conjunto de sa- Francisco

MAGNÍFICO APTO. LUXO - lt por
»ii(Url — Vendo Rua Souea Lima —
Tel.: 47-4455 — LIMA LEAL.
RKP. PF.RU — Sala saíêla, 2 o.
coz. dep. emp. 2.200. Tel. 42-7397
P. 5 260 n\2. .1 p and. salão. 3 q
b. soe. 2 q. emp. copa. coz. dep
rage 6 milhões -- Tcl. 42-7397.

47-7370.

- Vende-se apto. frente com
o mar. andar alto, 6.8oo.000 - Fundos

sala totalmente se-pa.-U banhs- CrS 3.57L.-
ra-dos, banh. co?.. pi entrega 10 me-j iniciada. LUIZ SEABRA
ses. Preço fixo 950 mil, sinal 95 mil

~I cl 3 neos. pares, de 8 cm 8 meses
10 saído" 9.500 p\ mês. Tratar

bl Setembro 83. gr. 1009 — Sede
| „ria — Tels. 42-2723 e 32-0922.

í J. Ms -- IMÓVEIS.
e3*,PESSOA em trânsito, com tempo li

„ 
VIEIRA SOUTO, 226 - Incorp. ,„, M, dc alsnôç0. copa-co7.i-c Constr. "IF" - Imobiliária Fran- -. ¦ , 01;'tos _ hanlieiro dc em-

queira. 2 últimos aptos, de frente (l.o.nníl> *.ft«"10^ < nanin_iro <u
»¦ 2." and.). 2 salões,

- vencemos na nua ™ lm„."«, „„, r,.„„*„ -„ m,,.»,,
Xavier ótimo apto o1 saia, Elysees, em frente ao Aniseui

' 'e 
luiI sEA^1^»"e"wP^™*í 5"(iuàrtos''c/ar-!grBndcrfiió^ cozinha e banheiro. Tei:!imperial, constando de gran-

;má!-ios embutidos, closet, roupa-,42-6274. j^ living. 2 dormitórios SO',
ria. 2 banheiro em cór, toilette, TIJUCA - Vendo ter. 30 x 3a prox I • • «. .l.:.. «;nrial amnlaP. Saens Pena. Zona 4 pav. 7 mi-!clals,i Danneiru >uimi. Am\>\a

ihões facii. -- 42-1473 e 42-5680. ] copa-cozinha e completas de-i
•TIJUCA — Vendemos apartamen^Ipendências de empregadas,;
tos de ampla sala, dois quartos com garage. Preco Cr$ ....-
com armários embutidos, amspla 2.400.000.ÒO com financiamen--

ALUGUE UM
SIMCA
CEUMBDRD
E DIRIJA
VOCÊ

CHEVROLET - 1959
Impala — Novo

Vende-se de 8V Btipercqulpada eom
direçfio hidráulica; freio ar etc. do-
cumentaçSo diplomática. Av. Atlàn-
tica 2736 ap. 804. Tel. 37-8618.

20359 64

CADILLAC
Fleefoood -- 1957

Vende-se em estado do novo soper-
equipado com ar condicionado (gela-
delra) Buperluso, multo pouco roda-
do e documentação dc embaixada. ,—
Tcl. 57-6220. 85417 64

VENDO PICK-UP CHEVROLET
-1960-

i Zero Km, por CrS 850 mil, no reprr-
Isentante custa CrS 026 mil. Telefonar
BENICIO — 43-3756. 28153 64'

4 q-.,s etc Cr«; Pregnda, arca de serviço e gara-
2 salas 3 qtos.'sem para 2 carros. Preço: CrS

ooo. construção lll. 000.000,00 c/50% financiado
Telefone;cm 5 anos.

;vidnr 17
CIVIA — Trav. Ou-j cozinha, banheiro social comnlc-|,v -n ,„,,„ .„„, ;,„.„-(Div. de Vendas. 2.»|t0i dependências de empregada et? em, 50 meses **™ J.vT.%'

_ imitado, dçse.la comprar apartamen- hMh} etc _ Lurz SEABI!A
-seho ?ona sul. composto de sala -'quar- lef()a(, 47.7370.AVENIDA ATLÂNTICA — Vende ,.

luxuoso apartamento cm tase final > *os r dependências. Ncrocio aireto
de construção, na Av. Atlântica -jTratar telefone 49-0B72 - OTAVIA- JPANEMA
Posto 3 — cm edificio de um apar-j^5:  i to H° 490tamento por pavimento, pilotis e ga-j COPACABANA — Vendemos na ma
ragem no subsolo. Contendo cada'Domingos Ferreira 123 o| saleta sala
apartamento: hall. jralerla. amplo .iar-'e qto. conj e banheiro. Aceitamos
dim dc inverno, biblioteca, living, sa-l financiamento IPASE e Caixa. Tol.

dei praia DE ipanema - Frente. 4.": andar). Tcl.: * 52.-81g6;-d£.^ no local diária-
nro-!andar. vista deslumbrante, fino aca-'às 18,00 horas. .olS5 14001a.peiías 4 apartamentos por andar.!mente à Rua 7 de Setembr'i
Com*'bamento. Vieira Souto, 294. Final de! w.^~^*^^«»~>^-^~>^~v~v^~v^~v~->~ 00ln piscina, play-ground e bos-i«q Telefnnp fi-^ST

Iconstrução', Oportunidade. CrÇ i | 0Li_n 
'. 1500 

nuo com caramanchóes. Apenas'40- " ' tlc,u"^_ "-0'*
e.500.000. Sinal 2.5C0 restante até 2; UcUIUII rr<i »c, 000 00 dc entrada e o res-

Sanos. 4 qtos. 2-saieb^ ^almoço 2; ^ t ---— ; t^,',(e- eln snaves prestações men-jPETROPOLlS — Vendemo':
.-„..' >• 1 ¦. '. anitr V.',n U ó Hlf/idllC i tl í nriM f- íl í -.1 - innnriittiAnin PrSCÍl RtlV

s LEBLON — Rua Tubira n." 8
1 313 st. 2 qtos. e dep. c| 500 mil
j nal, 500 a combinar e 550 mil

AV. \'icira Sou* prest. dc e.ioG.io. Tei. 32-0058.
.-.i.isais. Não há narcclas intermedia-iapartamento a
em;rins. Preço fixo já com o atual BaiBÒsài em construção, par

Un corro da luxo
equipodo cora
ródSo t paro
seis passageiros ,

YPÍRANGA
atito-locadora
HOi
t. BARATA «iEEIÍO. 253 A
TEIS. 37.8I5Í E 570635

iÃO rAÜlOi
t. «ÊGO HÈITA5. 3ô3
Tü.-3!Hn 

VOLKSWAGEN 60
' Vende-se. Zero Km. Bom preço —
,Ver e tratnr na I.P.A. Av. Vise. PI-,
irajá 524-A (perto do Bob'si. 13025 «4

«flAT -— 1.1ÒÓ
' Vende-se, ttpo perua, 1958. com tá-'dio. em perfeito estado. Rua Dona
Mariana, 48 Tel. 46-1441, com Fran-

jko, das. 9 às 14 li. 1478 84

j FORD-Í961
Partícula:* vende um Galaxle. Star-*

lincr, o Km. 3 portas, sem coluna,
mecânico, com rAdio, etc. Tratar eom

Idna. THEA — 32-4345. 88749 04

FORD - 1958

alto luxo. duas salas. 4 quar
tos, toilette, 2 banheiros, copa.

em construção adiantada
Cupertino Durão esq. Av. Gen

ISan

salário mínimo Prazo de entrepaj
Rua Conde,

de Bonfim n.° 1279. ao lado do,constante de sala e quarto se-
„„. .,,*, ,„,,,.,; ver na p.ua ronde!entreca no prazo de 8 meses.

Apartamentos de LEBLON — Xo Edificio Lcbloni6"" " ,m ' ^er "a '•"1 ' '"" . « .

1» de jantar, toilette social e chape-!42-6274
laria. saleta, cinco ouartos, 3 banhei-j rnpAC\B \NÃ Vendemos na N.S.

to c| sala e qto.
c banheiro social. Acei-

....Martin, ótimo apartamento de i S^Vi .MOM TiRIAcozinha e demais dependen-jesquin3 (apto. n.<»,302) com todastfiS^5«!^^fS^"
cias; iiisíãlaoão para ar C0n*j.is Peças de frente constando de- ''" ' " "

11 Rua|Colésio Reesina Coeli. das 9 às 20para(jos banheiro social, am-
* ¦!.__,... 1l^:...n. .Indillin.- AMM1 •  '. * .'m •

V^iíT' r3Uarit° e roupfia; eo-!íõpacàbâna"*750 aptV 
"cMãía"e 

qto! dicionado. Rara«m. Aceita- j"vln«s. c/24.00 m?.. 3 quartos 0/ - Gávea Pe-cozinha. 4 quartos e banheirO|„„„« „„,t„ho'. ¦kíSk.W-.bM.i »rSi.i.s  ris..  lamtartos embutidos, banheiro c/ : ALiO DA BOA wsarA —¦ uavea í-e

Caixa.

ros sociais
pa-cozinha, - iíujiius v oann«.-iro|conj c0-inhcompleto para empregados e arca deltamós finsnciamcnto IPASEserviço, •sendo dotado tambeni de ar;jel 4n.15.174condicionado, instalação central dej—'—... ** .,..,cin
«Rua quente, telefone interno, 3 am-, COPACABANA — Vendemos na Rua CUSIU
pl03 elevadores Otis sendo dois prin-: Inhangá apto. de frente todo atape- poniVCÍS. r i«.n«»^ v ».j.«aa ..«i =cipai, e um de serviço, pintu^s^ «• %™™*%&>** 

2 «" dc" local diariamente, até 22 fo-g5&4/? P^eo CrS?olee nss peças principais e pisos de mais aer ..'. ..„..!•
mármore no hall. galeria., jardim de
inverno e banheiros sociais. Constru-
«So de COSTA PEREIRA. BOKEL.
ENOENHARL4. K CONSTRUÇÕES S.
A» — Iiatar pelo tei. 42-8130.

horas. Maiores detalhes com: — :ni- rr,,jn»,5, niiartn de emnre-atmnvst imobiliária — Rua P,a,c0Z'nDa- fl-P"0 .ae cmP!e
gada. WC e área de serviço
com tanque. Preço CrS 
1.200.000,00. com facilidades e

52-33:19 e 22-9092.

Rua
Tels.:

:5198 2500

mos inscrições para inco)>|^~"-^ íôr^od^ Corretores i
poraçao do pred.o a preço de;dep. dc empresadas, área de scr-^ à praca Ruv Barboía

Poucas unidades dis-:viço e garagsem. Edifício de 4 5 00(f m2 com água_ lu
Plantas e visitas no!pavimentos c/clevadorsocuil c de ra v*gia> ôtinip para

SEU RÁDIO DE AUTOMÓVEL
PAROU !

SUA ANTENA QUEBROU!
Procure o especialista RÁDIO REL
LTDA- e será atendido na hora Av.
Ateulfo de Paiva, 980. — Tels: . ...

EDSEL
Documentação diplomática — Tipo

.'nrdlneíra. Equipada. K. Munlz Bar-
i-eto 13 — cl o porteiro isr. Benedltn>

'durante a semana dns 12 às 17 hoias
I-- Tel. 43-807(1. 29993_H-r

LINDO VOLKSWAGEN
' VenCo. Passeio. Importado, c| pou-
:co use. Perfeito estado. Faço qual-
¦ quer experlêncip.. OSroco e facilito. S'«
• Bamblna, 67-A Botafogo. 1477 H

:7-5862 e 47-1882 — l'V.
13013 64

Alugam-se Volkswagen
Avenida Trado .lúnior. tfi-B

Modelos ISSO por dia ou scma.na.
Tcl.: 3T-40."S

pa" 95no-*

COPACABANA
to 6 grande apto.
demais dep. de
nanciamento C.

I42-627*.

=^'MdeSoa""n'«rPÔ«-.ras- 'ratar na 'MUB1L1AK1A 4.000.006,00. CIVIA — Trav.! NÕVtT
e| i qtos.. varandaiSUL AMERICANA LTDA. As- °^m°I' V ~ ,(D,I' «Í.Tí?^5'!1 ••• 3

^nieA±tita^s ^Isembléia. 104, salas 613-15. UM.Òfttar». 
5'"'188, 

ÍIS^SSÈJ
Iitel.: 42-8692 e 42-1277. 15186 1500J— 37-7616.

casa
clube

radia ou casa de repouso. Informa-
cões. Rua Aristides Lobo 32. 13058 25W j pjÇTROPOLIS

APTO. VÁZÍÒ — Tijuca — mobüiada. c|
quartos, quarto emp. iardim levisão, etc.,

garage. p. 2 carros, piscina I pendência.
2.200 mtl. Motivo viagem í de sinal e rest

Telefone 6287.
78370 35001 Rádios para Automóveis

— Vendo bela casa,
geladeira, eletrola. te-

área 25x83. Av. Inde-
Preço 3.000.000 c_' 80%j BaJeon.-s ,. cstrilnj:eira;. AUTO-RADIO MORVAZ, Kua Díjs lerreira, 147-C

Orlfiihíis, AEUO IV1I.LVS, OAfPHINF. PEUGEOT MUU LDtSS BE.VZ,
DKW, VÒLKSWAGES tsedan ou Kombi). Coloccfto Imediata. Antena»

ii combinar. Inf.
I visita* Í7-3672 * ST-636Í. rEHBEIRA.i — tEBLO.N. ta %4



2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Qunrtn-FMr-t, 7 dp Dnemhro dc 19(!ft il

LOCAÇÃO CASAS APARTA TOS
Centro

CENTRO - - Rua Senhor do» Fai-
min '¦ I. in cisiiiin a Hua (In» Andra*
daa. \lni.i -.,- ruir prédio ri.- 2
i- i < íiiKiito-.. o/umi loi.i (l(* 70 ni"
f S aalan Independente no I." an-
dar Ai-i-lt.i-.c- propoilll p/ralu-
doa. CIlRVOI <¦ ii.i in na A CXI*
LIADORA PREDIAL H/A. Trav.
dn Ouvidor 38-2.° and. da* 12 àn
17 Tu. Tel.l 52-5007.^CENTRO •- Âluga-ie frãnds «obrado
íiente lado sombra para comércio In-
dti-trla on depósito * Ilua Camerl-
no 122, sobrado. Ver depois de 13 lu.
CONSULTÓRIO MÍDICO —, AlUII-
•n horário em consultório montado,
rom salas de tapera, consulta r cura-
livos, com enfermeira, telelonr, lu/.
a Acua. Tratar pelo leiefone 52-8,128,
rm dins pares de 16.30 As *lft hora.-,
('ÊTÍTÇÕ"7rATu|*a-se o «pio. 401 de
/rente com telelonr, na Rua Evarln-
to da Veiga 41. Ver com o porteiro
(iF.RAI.IK).

VvVVVVVVV**->VVl-^V*i^>^^^^r*^Mci,>i**VVvVV

Lojas-Escritórios 2
ALUGUEL RAIXO p| 2 amplas sn-
Ias, telefones, novas, banneiro e| ou
a Instalações cedem-se, Inform. «ò
pessoal)! c| Moreira, das 8,12, Av.
A!m. Barroso, Ou, sl 41n 12.

ALUGO sala c| móveis dr ancrllórlo
}¦> andai, Av, Copacabana cl rafa*
ranclas. TH. .VIIOOO — CRAVO.
LÕJINÍÍÃs"~"~Ahiiâm'sa novas com
o "habite-se" a parltr de Cr» Í.IMM.OO
nn melhor ponto da Run das Larnn*
jflras, Tratar na Av. Rio Branco,
128, l,n s 103.
ATKNVAOI — Alugo Injlnba na Rua
Conda rie llonflm, 233. no IQtlhOr
ponto romercisl da Praça Ssens Pr*
na Crt 7.000.00. Ihalsr lei : 48-760:1
ou 26-0281. CECÍLIA.
l»^*-1***---*V***-**,*-»*irf**>''****"V*'lA**^^

Andarai-Grajaú 3
PRAÇA VERDUM -- Alugo «pto. 10(1
da Ru.* Duo.iie-.a de Bragança n," 85,
tratar fone 23-8400, ramal 101, sr. Al-
do.

ALUGA-SE um secundo andar cons-
Undo dc cinco aataa a rua do Ouvi-
dor 22, para escritórios comerciais ou
Industria leve, Traiar Ouvidor 22.
loja.

DEPOSITO — Praça Mana — Aluga-
to «ala para depósito, I3()m2. com
vaga permanente paia Carga r des-
carga de camlnlifto. Av Rio Brande 3

SALAS p! escritório — Rua D. Ge-
rardo 46. próx. Praça Mauâ. Alugam-
ar rm edifício moderno.

/S**W**i^**^'Ni**,*^*-í*******V*N-'VNi^^

Botafogo-Urca 4
HUMAITÁ — Aluga-sr o «parlamrn-
In Ifll da rua Mario Pederneiras n.*
13, dr luxo, sóbre pllolls, um por an-
dar, traiar a Av. Presidente Wilson
210, si 1315. telefones: 52-61)71 e ....
42-5061.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRIA,
05 — Alugam-se os aptos. 201, 301.
401, de frente, la. locação, sala. 2
quartos, banheiro rm cor, cozinha,
dep. empregada, área serviço. Crí
16.000.00. Chaves com porteiro. AD-
ÍMIN1STRADOÜA NACIO**',*.!,, Av.
Pres. Antfln > Carlos, 616, 2.' pav.
Tri. 42-1314.

ALUGA-SK apartamrnto de 3 quar-
los, sala ( saleta, quarlo « depen-
rirncla rir rniprrgaria nn Largo dn
Machado n.* II, Trata-se rom u por-
trlro

Copacabana-Leme 8

AV. COPACABANA. I17S, apto. 701
— Frrnle, sala. 3 quartos, banh.,
completo cozinha, drp. empregada.
Cri 20.000.00. Chaves et porteiro.
ADMINISTRADORA NACIONAL, Av.
Pres. Antônio Csilos, 615, 2.» pav.
Tel. 42-1314.
RUA BARATA RIBEIRO. 189. «pto.
1103 — Aluga-se c| sala, 3 quartos. 2
banh., cozinha, dep. empregada. Cri
22.0n0.00. Chaves r' zelador. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL. Av. Pres.
Antônio Círlos «15, 2.» pav. Tel.
42-1314.
ÃV. COPACABANA, 1038, apio. 603
— Ampla sala. Jardim inverno, va-
randa, 3 quartos, hanh. cozinha, áien
¦erv. drp. empreg. Cr* 23.000.00. Po-
rie srr vlaltado. ADMINISTRADORA
NACIONAL, Av. Prrs. Antônio Cor-
los, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314.

CENTRO — Alugo 5 salas. Av. Fian-
klin Roosevclt 84, n.° "11. Chave-j
porteiro, lnr. 37-0316 dc 11 as 15 ht,
ESCRITÓRIO ~ CENTRO —-Aluga-
se magnífico sobrado, a ma Bencdi-
(iiios n.° 26, 2.» pavimento, com Ins-
talaçfics próprias paia grande com-
ponhia, Inclusive casa-forte e cofres.
Tratar rom o ar, Viena pelo tel.
2,'l-3024. daa 11.30 rm diante.

ALUGA-SE um apto. de frenle, 3
quartos, faleta. 2 salas e demais de-
pendências. Rua Marechal Francisco
Moura 58, splo. 301. tel. 46-5140.

LO.IA BOTAFOGO — Aluga-se no
melhor ponto dr Botafogo aluguel
13.0O0.00 contr. anos. Tratar de
manha" — 57-7857.

Catete e Glória
RUA BENJAMIN CONSTANT. 134.
apto. 505 — Mobiliário, dc frente,
ampla sala, \aranda, quarto, hanh.,
cozinha, dep. empre-:. arca c lonqur,
CrS I5.ooo.oi-. Chaves c porteiro,

I ADMINISTRADORA NACIONAL.
Av. Pres. Antônio Carlos, 615, 2.° pav

ITel. 42-1314.

APARTAMENTO DE FRENTE, sala
Fraude, dois quartos, etc, mobília*
cio. geladeira, televisão, aluga-se por
dois ou trêl meses para família. Ver
e tratar k Rua Leopoldo Miguez n."
>0, apto. 301. Preço: CrJ 30.000,00
mensais.

AV, COPACABANA — LIDO — Alu.
ga-se rxreleiile apio, moblllado, cnm
llnria vista para o mar, r hall, 2 sa*
lôes, 3 dormitórios, armArlos embu-
tidos, sala dr almoço, copa e cozinha,
grande área de arrviçn, gaiage (Ci|
45.000.00*, Tratnr leis. 22-1100 c ..
a7-cnna.
MOCA — Sollelia murando só, Ira-
balhnnrio fora, prorurn nutra nas
in. .ii,.:- condições para dividir de»-
pesas de apto, em Copacabana, de
preferência qurm tenha 1 sola. Tia-
tar hojr A Rua Souza Lima, 383, »P'0'
202, depois de 18 horas. Pede-se re-
ftrlncla,
LEME — Alugamos apartainrnto rie
luxo, rom 4 quartos, 1 salões, 2 ba-
nheiros sociais, grande Atra c| jar-
dim, depend. de empieg. completo.
cozinha e área de serviço coberta. A
run Gustavo Sampaio n.° 191, apto.
1.104. — Chaves eom o porteiro.
Aluguel mensal de Crt 40 000,00, ¦
Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA., A Av. Nilo Peçanha 26, sa-
la 702. tri*. 22-2483 ou 42-0506 com
o sr, Olymplo (31)8),

COPACABANA - - Em ronf, apto.
próx. a praia, iam, nortista aluga
para casal, ampla s. rir frente, bem
mob. com refeições. Tel. 27-5062.

VERÃO — Aluca-se apto. luxo, an:
dar inteiro mobiliado. Garagem tel.
e geladeira, Miguel Lemos 90, apto.
101 — 57-7707.

ALUGA-SE quarto cop. mobiliado ou
sem. Tratar cedo Tel, 57-7857.

ALUGA-SE magnífico apto. Av. Prin-
cesa Isabel 72 apto. 701. grande sa-
la, jardim Inverno, 3 quartos, rozl-
nha. riep. empr. 1,10 ni2 de arca. —
Ver local e tratar Av. Franklln Roo.
sevell, 30, grupo 1,419. Tel. 52-7081.

Flamengo 10

FLAMENGO ••• ALUGA-SE o «parla-
mento ».*,!<¦ quarto n." 814, A Rua Ma-
rliado dr Assis, n.° 31 — Cri .,,,
n.000,1'0 — Chaves com o porteiro,

APT.0 vazio pintado ile novo, 2 »»•
Ias, varanda, 3 qu.ii los. dep. Chavrs
no Hotel PnUsinriu. Rua Patesamtu
Cl sr. Silva. Tratnr nu AGÊNCIA
ANGLO-AMERICANA — Run Slquel-
ia Campos, 43, n 905 — 57-77911.

--••****'*V*>i/*»ii***W**t*Si****^^

São Cristóvão 21

campo 8, CRISTÓVÃO I8n — Alu
gam-se amplo» apartamento* dr sala
quarto rnmpifl.-iincnte srpnnuln, cn-

PETRÓPOLIS —
URAS BRANCAS
U — Alugam-M* apto*
banheiro, Todo o conforto moder
110. l"l.i •• >: t tiiiinl. .iiiiin.i. lio r

SOLAR i-i.- t !,ii.i"i;i.ii — Aluga.sa -p>rUm-m*
¦ i.Vt.i -.'„„,> 'ln uiobllindo r sairia, sala, ótimoHotel-1.".IO- ,.,„ (,ll, „U1 Mo cl„„rnU o
i T "' "l apaitamenio UC, eu-elenia local, — "

ipa
lllll 38.3704,

¦li

zinlin, banheiro em corti r «ira comlcOllnha dr 1.» ordem. KlIrtcU da
lamiur. Acabamento excepcional, Independência, OKI. Tel.'. 
primeira locaçfto. Ver eom Perlio. 120-4200.

Tijuca 27

Ipanema 12

CASA — IPANEMA — Aluga-se, c,
3 quartos, 2 salas e demais riepeuriên-
cias. CrS 30.000,11(1. Barão da Tone,
4",! (ChaVei ao lado no n.» 43.M.

ALUGA-SF. A Pinça Ilar."io da Taqua-
rn n.° 13 — Jariirepagua. ôt|m« ca.
sa, com 5 quartos, 2 salas, 3 banhei-
roa CompletOi, Arca nos fundos e va-
randa dos lados. Traiar pelo tri.
22-3111 com o ir, Francisco.
ALUGA-SE a Hua Conde dr Bonllm
lí." 254, cn*as 12 r 13, com 3 quartos,
sala, rozlnha, banheiro, Tratnr pelo
tri. 22-3111. com o sr. Francisco,

a.rmazím
Aluga-sr, novo, tem coluna-, com 11

m. de Crente, 260 m'*. ptopiu* para
nram/cmigem dr máquina ou p. In* _¦
dCmltl», com rntrniln rir nimlnhào -*>,
Amplo e rnbeituia mrtAllca. Vrr nà .
Rua sncndma Cabral, 317, frente «o

ALTO TERESÔPOLIS Aluga-ielMoinho Flumlneiiaf, próximo an ar-*
\erao o prédio dn rua Tlrle 315. mo. marrin 6. Cata — Tintar com sr. (
blllaria, 3 quarlos, 2 sala*. ultrngAi, Araújo. H. México 118. sobreloja. Tel. jj

Teresôpolis .nn

garage, etc. Informações 32-1099;
de ser vista no local.

po.

ALUGA-SE
vrlio. Tri

apto. moblllado paro o
26-65(9.

CARA — Aluga-^e mobiliada.
rir alto tratamento c telefone,
ge, jardim, quintal, bor* varandas
multa acua, perto da prata, inf.
tel.: 27-1590.

Jardim Botânico u

TIJUCA — AliiRn-se paia cavai casn
térrea ' com snln, 2 quarto), cozinha, banhei-
gn'n-]ro, Aren r Jardim na Irente. Aluguel

12 mll. Vrr e tratar nn Rua Maria
Amalla. 209. quase esquina da Rua
Dona Dclflna. Tel, 33-2743,
TIJUCA -- AlugaTc"* Av, Meraca*
n.\ 1381. o apaitamenio n.*> 401 de

33-9513. 12037 31*

Friburgo :n

ÓTIMOS aptos, com quarto e sala.
11 r 12 mil cruzeiros! A Praça Pio ] zinha com armários e exaustor, quar-
XI n." 20, a uma quadra rio Jardim , to rie empregada e dependências
Bot/lnlco, pela rua Conde Alonso ! Chaves no local eom sr. Oscar, r tra-
Celso. I tar A Avenida Rio Branco 133 — 4.»

pav., com o sr. Moreira.

FRIBURGO — Aluga-ae casa paia
veraneio com todo conforto rm lo-
ral aprazível. Ver e tratar A Run SAo
Lourenço 196 — Côncgo ou no Rio

frente, acabado rie construir, com sn- pelo tri. 27-8007
la, 2 qunrlos com armários embuti-
do. banhen o Miri.il rm roí*, C0pt*-C0-

FERIAS! APTO. MOB. peq. geladeira,
peito praia. 15 mll. Tel. 57-0340.
SÓCIO - - Apto. mobiliado cj telefo-
ne: 47-3620.

QUARTO mobiliado. em Copacabana
(Bairro Peixoto), «luga-sc a aenhnra
só, que trabalhe fora. Exigem-se re-
ferências. Tratar A Rua Barata RI-
beiro. 2C0. apto. 828.
ALUGO apto. 3 qtos. boa sala. ba-
nhelro cor. grande cozinha, dep.
comp. empr. 16.O0O.fln. Sta. Clara.
.'il9. apto. 302. Dr. Abelardo .",7-8936.
até 12 horas.

COP. Família aluça quarto com re-
feições a distinto casal — 37-1185.

Sub. da Central i.

QUARTO — Aluga-se um ótimo,
com varr.nda sem móveis, com café
e banhos quente-. Ver a Av. Copa-
cabana 601 apt." 603.

ALUGAMOS — Por' prazos diversos
apartamentos mobiliários com tel., cj
1-2 'alas, 2-3 qls. na zona Sul —
Tratar na AGÊNCIA ANGLO-AME-
RICANA -- Rua Siqueira Campos, 43
S905 — 36-276'..

ALUGA-SF. apartamento fim de sc-
mana ou efetivo. 3.500 00. Tel.: ...

Í57-69Ó7.

JARDIM BOTÂNICO — Apartnnien
to bem moblllado c geladeira, mnq.
lavrr roupa, etc. etc. hall cl bar,
grande living, 3 quartos, dep. com- ITTTTST "cr iZ—TT . - —i**,
ple.as c garagem-privativa, aluga-se ! ^ 

"A;^f- 
rbí"'. ,0coçflo " '

3 meses p| pronto filtraria. Tel '

Sr. PROPRIETÁRIO
Alugamos s rasa, a apio., s1 ônus

para V. S. Dlrljn-se » compromisso k
'AOENCIA ANGLO-AMERICANA. Run
Siqueira, campos 4:t, sl, nos. 36-2761.

26349 .13

LOJA NO CENIRO
rnuan-se o contrato de uma lnja,

i60iu2l rnm sobreloja (60m3i a 30 m.
tln Avenida Uto Ilraneo. Primeira lo*
cncAo. Contrato de 5 anos. AlUgXiell
Cr* 90.OOO.iill. Cartas para a portaria
deste Joi nal >nb n"-130611. 1206» ^31

lona - Veraneio 39
CABO FRIO — Aluga*»e rasa mobl*
linda Pelo veiao, saln. 3 quartos, 1
banheiros, cozinha *lltra--*A*>. gela-
delia garage, quailo e banheiro d»
empregado, lníormnçôcs trlefone ..
26-3891. |
(TÃ^MBÜ"— Ãíiiga-se apio. 3 qto»,
?ateia, ICrtrh.. banh. — 15.000,00.
Mobiliários -- 37-0312.

32-2386. D. Catarina.
ma sala, 2 bons quartos, banhei-

I ro completo com box — cozinha —I
| armário embutido, grande arca com

12 m2 banh. r quarto empr. Rua Vin-I
te e Quatro dc Maio 428 apto. 502
— Ver local e tratar lei. 52-76B4.

CASA — AlUga-se a Praça Po XI
n." 4. Pas*a*ae 4 meses ric contrato
pedenrio ser alugaria por mais um !
ano, mobillndn: grande living, jar-1 ... „,
dim de inverno sala de Jantar, gara- IlhOS
ge. jardim. 4 quartos. 2 salas rie ba-
nlío. - Aluguel: 50,000,00'. Pode aer PAQUETÁ — Aluga-se 

"mobiliário,

visitaria rias 14 As 16 horns, iapartamento 4 quarlos • 27-6349.

AOS PROPRIETÁRIOS DO RIO
Proprietário Idôneo, com longa exiierléiirla de admlnlulratin, aceita,

mediante acordo r módica comissão, mais alguns Imóveis para alugar bem
e com secnr.inr.-i. Saldo-, paços, inrnsalinrnlr, a domicilio, trnhs ou nio
recebido os aluguéis. Adiantamento por conta «le aluguéis a receber. Kn-
carrega-se lambem clr vendas para os seus rllentes. Serviço Jurídico
completo llrnj.iniln Ferreira — Rua llllarlo Gouveia n. 30 - apt". 402 —
F. 5*-79'.'r, ¦"""* 

"2(533 Jl

LOJA

Laranjeiras -- Petrópolis .15 na

(LARGO DA GLÓRIA)
Aluqa-se loja dc esquina com 40,00 m2. Móis informaçõei

PREDIAL ANDORINHA LTDA. - Tel. 52-1433. 4574 38

Estácio 9

QUARTO — Aluga-se a senhor. R.
J .loaquim Palhares, 65. Estácio.

• PETRÓPOLIS — Aluga-se para o ve-
! LARANJEIRAS — Aluga-se mobília- rao, confortável residência nn Vai-•rio rie 3 quartos ç todas dependèn-, paraíso; 4 qtos, 2 salões, quartos rm-i
i elas completas em lugar magnífico pregados, geladeira, clc. Informações
Irio bairro — Tel, 45-7510. i Petrópolis 6051.

PREGOS Dl V E SOS
FIRMA CONCEITUADA — Precisa rie, AUXILIAR DF, ESCRITÓRIO — De- DATILOGRAFA--Preclaa-se com prA-
desenhista — Arquitetura — Instala-jve ter prática de escritório de con-.tica e conhecimentos gerais de escil-
VOch. Av. Rio Branco. 173— 12.". Tra-itabilldnde de ralxn, administração dejtórlo á Av. Prlncesn Isabel, 186-B.^
tar no cxperileiito da tarde com dr. imóveis — ótimo dntllógrafo, servi-jcq->uespo\*dfnTF. (bilingüe) —
•-"¦¦" C*"'03' jeos dc dcspacliniues e com npresen-|v , , 

' 
,.'c-di;;i'n(|0 tm r,-ancês e—Jtaçâo dlsllnta. Kxlgem-se referfnclas f, 

PU(, 
Móxico"41, s; 9o7.

que drverllo ser bons — ORGANIZA-, *: .. .." CAOT. IMOBILIÁRIA NORMA LTDA. AUX. CONTABILIDADE (Grajaú) —
[Rua do Carmo 71. sala 802. i Vaga p; rapaz cj prática. México.

AUXILIAR ESCRITÓRIO — Pre
clsn-se de unia, boa aparência, da-
tilógrafa hábil, curso ginasial ou co-
i lici-iincntos rqiuvalciilcs. São Josc
90 — Grupo 1000.

41, s' 907. Sr. Gomes.
CARPINTEIROS — Precisa-se.
Rua Pedro Lessa 35. 5". andar.

En*"c' LABORATÓRIO — Precisa móça me-
I nor, carteira definitiva, prática r0<

xnr» vr.r\™.<ir rie uma nara ser-l tu!a*-cm. Rua Assunção 13, Botafogo.. MJV-A — l'ieci5a-sc oe unrn paia oci ^uvMwyywm^Mvmvvmvrie,viço de balcão de armarinho e con-i
12 anos fecção. Magazln Verdun. Rua Barfto f-mn DniYIP^firfi^ 

"
capacidade|ae Mesquita. 970-B - Favor n5o se1 *¦ "'H' ^"»'»'''-»'*'

náo tiver prática. !
j TROCURA-SÇ empregada para

BRASILEIRO — 37 anos, rom Inslru
çáo secundária, falando Inglês flucn
temente, sólidos conhecimentos
contnbllldnrio e organização
dc experlncla em vendas, c,
de chcfln procura colocação como aí- apreaenetár quem
slstente Dlrctorln, dc gerência de ven-

7.000,00 CRS paga-se empregada de
còr branca, com carteira, para to-
do serviço sem lavar e passar, que
saiba bem cozinhar — 45-8554.
CÃSÃL INÕLf-S - Prec:se-so empre-
garia para torto serviço, só com boas
vrfpiím'as. Pnpa-se bem. R: a S!-
queira Campos 7 apto. 1202. Telefo-
ue 57-35'?.
ÕFPRFr*' • Mo--' ç )'.'-.- -
cia para trabalhar na casa dc pessoa
só favor chamar D. Josefinii tel,
para 47-6815 de 9 horas em diante.

JCRS 6.500,00 — Procura-se senhora
' de responsabilidade para lodo servi-

todo C0 rie um casal com uma filha. Exi-
gc-se referencias c carteira. Infor-

PRECISA-SE de cozinheira, de oopeira-arrumadeira — 350000
forno e fogáo, para família de ai- j — Preclea-se uma com bom- aspecto.
to tratamento. Exlffc-se referên- £om i'1-1*''*1 p i"e dê refcrénclaa,
cias. Paga-se bem. Telefone .... nua Gomes Carneiro, 65 apio. 701
47-5-175 rua Joaquim Nabuco, 198 ARRUMADEIRA — Precisa-se tratar
— Ipanema. Idas 10 as 17 horas a Rua Teixeira

de Melo 53-A, apto. 402 em Itaperuna

BOM NEGÓCIO
Passa-se o contrato dc uma grande loja nova, à Rua Mago-

lhões Castro, 148-A, Riachuelo, serve para padaria, mercearia •
até mercadinho. Tratar em Niterói, pelo telefone 3079, com o
sr. Waldyr. 3067 38

Exige-se referencias e carteira.

PRECISA-SE DATILOGRAFA, espa-\^tU ,»« Idade.até a»: ano., paia|wi Lpblo„,
nhol-portuguís. Trabalho só dc ma'
nhfi. Rui Barbosa 830, npt. 501.

CASAL ESTRANGEIRO sem filhos
procura empregaria pnrn torio serviço Canil localizado próximo a Petropo
com carteira rie Identidade. Rua Cons- lis. Favor procurar sr. Coilli. Hu-
tante Ramos n". 155. npt. 501. ÍSntnt Roman, lflg — Cnpacabnna

'Av. Trincera Isabel 186-B.

PRECISA-SE — Pessoa paciente lntt'
ressada em cuidar de cáes de raça.

Cozinheiras 52
I.AVADEIRA

Auxiliar - Dep. Pessoal
Prccisn-sc (lc um dc 2< até 30 anos para fazer paga-

mentos internos c outros serviços. Exigcm-sc fiança c rc-

ferências. Av. Gomes Freire n.° 471 — Dep. Pessoal.

c PASSADKIRA — Pre- —•—
grande experiência de PRECISA-SE — Cozinheira de forno

e fogão com muita pratica e referên-
cias rie casa de alto tratamento, hoa
aparência, para verão cm Tevcopolis

lava nl-
Leblon.

|L^_===b^__ ^^^^^^ 77652 im

NÃO EXIGIMOS
TEMPO INTEGRAL

Estamos admitindo corretores com experiência no
ramo de imóveis para dar expediente nesta praça, com
ótima remuneração. Não é preciso tempo integra!;

Tratar — Rua Alcindo Guanabara, 25 — 17.° andar
IMOBILIÁRIA CIDADE S. A.

77654 55

SECRETARIA
Com qualidades de chefia, para dirigir

secretaria de importante empresa, competen-
tíssima estenógrafa inglês-português, cartas
à Caixa n.° 12015 neste jornal, com curricu-
lum experiência anterior, idade, etc. Guar-

da-se sigilo. Oportunidade dará carreira.

12015 55

tLETRICISTAS-MONTADORES
BOMBEIROS
SERRALHEIRO

Firma industrial com sede cm Niterói, precisa dos
profissionais acima para admissão imediala. Os cândida-
tos deverão apresentar-se à Rua Vise. dc Sepetiba, n.
198, fundos (Ccntro-Nitcrói) com o sr. Malcher

cisa-se com
pa.-sar camisas rie homens, para ia-
ml Ila de trato. Pedem-ãe referenciai
Av. Ataulfo do Paiva a." 221. »pi» .
10:; — Leblon. Nilo sc atende por te- exige-fe rigorosa limpeza,
lefone. j guina roupa — Tel. '7-flall

p!5crôX-SÍ~ÕA8ÃÍ] 7Z~êÍePcope"irõ-! EMPREGADA — Preciso senhora res-
fa.-:ineiro, ela: boa cozinheira. Rua ponsável. cozinhando o trivial. -1 pes-
ria Oiória 1E0. apio. (102. ' soas. Tratar - em 32-5147. ^

ELETRICISTA
Precisa-se de um com profundos conhecimentos, teóricos c

práticos, para ocupar lugar de futuro em grande empresa. Ave-

nida Gomes Freire, 471 -_4.° andar, sr. Aran. 69885 55

Secretária Executiva
Ocupação imediala para ótima datilografa com redação

própria eni português e noções de corTabilidade. Bôa apa*
rência feaiin inleàra1. ótimo salário. Teste na Av. Almte.
Barroso n.° 90, s/614, ds 8,30 às 12,00 e de 14,00 às
18,00 horr. 12060JÜL

CORRESPONDENTE
Grande firma industrial, sediada em Bonsucesso, oferece

colocarão imediata a bom correspondente, com redação
fluente em português, datilografo, boas noções de inglês.
Sábados livres. Car'a5, indicando nacionalidade, estado civil,
"furriculum vitae" e pretensões, para a Caixa Postal n °

2116-Rio de Janeiro.. 12057 5r'

OFEREÇO — olimo garcon para casa
dc familia — Tratar rias 9 ás 14 hs.
4G.(MM — D. AUMINDA. ARRUMADEIRA — Çopcira — Pre-

cisa-se com multa pratica branca dc
PRECISO DE COPEIRA para casa ric b0;I aparência que saiba passar rou-
alto tratamento — das 9 ás 14 lis. P*1 l';ua <*"-•< ?e alto hatamenlo que
Rua.'Conde Irajá,.97 29996 S2| P***?a veri,° fora — *cl* 4.7-8511
COZINHEIRA — Precisa-se uma de
trivial fino, que dê referências. A
Avenida Ruy Barbosa. -403, apto. 9C1.
PRECISA-SE-cozinheiro-de~
fogão com muita prática e referên-
cia^ de caía alto tralamento. Boa

I Leblon.

Amas-Governantas 54

aparência psra verío em Petrópolis
Para casa de 3 pessoas. Exige-se ri-
Roro-a limpesa. Lava alguma roupa. i,:'mhVm""rieTratar de mrio-dia ás 2. Av. Ruy "
Barbosa 422, apto. 11,

'''"Íi^i-PROOORA-SB — Senhora inglesa OU
j francesa ou alemá (idarie entre 30.
ie 40| para acompanhar uma meninai

BRASÍLIA
ALUGA-SE

Depósito com aprnx. 300rii2 cm terreno com «rea ric

2000m2 no setor indústria e abastecimento, tratar cm Bra-

sília com dr. Issa tel: 2-0603, no Rio com dr. Arthur tel:

42-3093. ¦¦8010 38

dc 13 anos. para 3 meses de verão
em Petrópolis, sabendo tomar conta

isto c, fazer outros
serviços leves. Pede-fe tó se apre-
sentsr quem estiver habilitada. Exi-
gem-se referências. Tratar Av. Ruy
Barbosa 422, apto. 11. enlre meio-
dia e 2 horas. Inútil apresentar-se
fora (Kste horário.
GOVERNANTA — PrécIsá-se que feja
rie nacionalidade alemft ou francesa,
atê 35 anos dc idade, que nfto tenha
compromissos, cm virtude de via-
pens, Famiíín pequena e c\r* trato,

PRECTSA-SE-rie cozinheira cnm rc-'' Av. Ataulfo dc Paiva n.° 221. apto.
fevêncins à Rua Timóteo da Costa n." 103. Leblon - 47-6293 _D._ Mcncrics.
26. apto. 302 iLeblonl. Tel.: ^3800. -jovjSRNANTA ofêvcce-se brasileira. iPKIircVIAÜ1A

I educaria em Portugal, crianças ou
Ipessoa só. Tratamento familiar.
Tel.: 57-7538. Tratar D

PROFESSORES
1 COZINHEIRA — Com referência c
: prática do serviço. Precisa-se, Apre-
sentar-se á Rua Dona Mnrlaria 183.

| Br.talogo. Telefone 26-7516.

COZÍNHEinA — Preclsa-sò uma dc
fòmo e fofião. Ordenado: Cr $....
6.0(10.01'. Rua Codajáz. 533 (Leblon».
Tel.: 27-9100.

PROFESSOR Primário. Admissn", -0|
intensivo c. ginasial, alunos difíceis,
prepara p 2a. época — 1)7-0703;

PROFESSOR' PARTICULAR - Prlmá-
rio. admlssflo. ginásio. Fone 37-1703.

1NÜLÈS NATO - Profesfor ensina
na residência rio aluno. 26-918.").

CÕNSÊRVÃTÔRÍ5 —- Acordeon. pia-
no. violão, canto — 37-3642 — Profs.
especializados.

— Mário R. Martins,

F..U.A. prepara exumes — 5,-0514¦

PIANO para estudai', aluga-se
hora'. ORFEUM, Francisco Sá 89 B]

!Cop. Inform. das 14 ás 10 horas.

COZINHEIRA: CASAL ESTRANGEI-
RO -. Precisa-se duma com referên-
pios. Prga-se bem. Avenida Vieira
Souto. 276 anto. 201 tel.: 47-8006.

Saboarin -
mica Cosmética — Aprenda a

I.ina.

47*5428.

COZINHEIRA — 5.000.03 — Prersa-
se em ca*a de um- ca--al. uma que
cenheça o trivial fino. Exige-se re-
ferências. Ru* Gomes Carneiro, 65
apartamento 701.

Qul-
prepa-

üüllár seus próprios produtos para cn-
Imereio e para uso prnrissional. Cursos

. [dirigidos por cx-quimico ric Kliza-
IjXbÃ — Precisa-se com prática, que beUi Arden, para módicos derma-
cie referências. Rua Viuva Lacerda (ologistas, Químicos, Técnicos, Massa-
12 anto. 301. Humaitá. (pistas, Esteticistas e outros profisslo-

— - -r~~~ nais Curso Prático em 45 dias. Curso,—
PRECISA-SE cie Babá com refer.fn- »?!*¦.m™°cm 

3 meses c Curso pon .1 OVEM americano
cia.- á Rua Timóteo da Costa_n.f 2C' Corrcspondcncia. Aulas teóricas ejaulas particulares -

iapllcaqas em laboratório. Programas MATEMÁTICA
e Informações: ORFEUM. Rua Fran-' das 14 As 16 ho-

ENGLISH TEACHER — Londrino.
Curso dc verão. 3 meses. Para nego-
dantes, viajantes, estudantes, etc. —• ¦
Grupos — 27-1308.
PORTUGUÊS, INGLÊS c MATEMA-
TICA — Preparação intensiva para
exames e todos os fins. Tel.: 46-0755
— Copacabana.
PORTUGUÊS — FILOSOFIA — HIS-
TõRIA — Prof. NEVES. Diplomado
pela U.R..I. — Poucas lioras ainda
em disponibilidade, Tel.: 42-4398.

ensina inglês em
. Telefone 57-0910.

i

Árrumadeiras 53

l-RECISA-SE arruínadelra para
família (lc alto tratamento. Exi-
r-c-sc referências, ra-ra-sc bem.
Telefone 17-5475 rua Joaquim
Nabuco, 198^— Ipanema. 
PRECIS"Ã-SE de cozinheira em casa
de pequena família. Paga-se bem —
Av. Aiauifo rie Paiva. 50 — Bloco
C/2 apto. 1502 — Leblon.

urien'

Mof. Construção 79

tle 1.'

ARRUMADEIRA — Preçisa-se
te. para casa rie pessoa só com folsa
aos sábados e domingos. CrS 5 mll.
Rua Farani, n." 61, apio. 2"2 (Bo- Tratar pessoalmente c

9 às 11 a Rua Antônio Vlçlía 18
' - Leme

ri? Babá com referiu-,
á Rua Timóteo da Costa n." 26,

aDto. 302 [Lebloni. Tel.: 47-3800.
Tratar pessoalmente marcando hora ,

BABA — ¦ Precisa-se para cuidar de cisco SA 89. sala 201,
duas criança- or-auena-i e queira 

-as diariamente.
pa? ar o ver&o em Fetrépolis, cm casa
próxima ao centro da cidade. Neces*
sario possuir referências. Ordenado j
CrS 4 030 00 Trntar na R";- David
Camnista 

' 
75o noto. 201 - Humaitá.' Tf-UIAS "Po f«uj«»a^ ^^ 

cs eciall„(luSi ,ivls e mllltere. .com
Telefone 26-B658, __ P?»^ ^fo Obrn CrS 7.200..O0 o mi-! longo tlroclnio. Rua Dinir Cordeiro
BABA. Cr? 5.000.00 - 6.000.00. prjBCi- .Jhelrp,''pedidos c amostras pelo tel. 38, Botafogo, Informações, das 9 A*_1B
¦-a-'e umn bahá oue .«cia experiente, 02-1177 c 42-7786, rua Evaristo ria Vel- lioras
paciente e asselada para uma m-;1-*1-] Bn s3 13056 79 irleulas abertas no local.
cie 2 anos c 7 meses e daqui há 2 me-
ses também para um menino recém-j
nascido oue no momento tem enfer-
mcua Paea-se CrS 5.000,00 e se foi
boa aumenta-se para__CrSJ^™^

om referencia?!,^, „,„ ,„„„ n„ t)„ns hiDOtécas rielióias. Gustavo Sampaio. 460 apio. .31)2

Leciono, Colégios
Naval e Militar. 2a. época e concursos.
Telefone 45-4402. ,
CURSO DE*ADMISSAO — A Associa-
ção Eriucional Dona Palmyra, em
1061, manterá um Curso de Admjisao

- - i aos Colégios Mllilares, Pedro II c
quali- instituto tle Educação Professores

nos tels. 32-6383 e 22-4916. Ma- ,
13059 87

k*«*--*- #*

HIPOTECAS E DINHEIRO

tafogo'. Atcndc-:e eomente
hora;.

anto
atende por telefone

,,.,,,, mil em uma ou duas hipotecas dc jóias100-! —ui ,„„^.„„ „.„ t;,-,,-,* íi« rniiKtrii-!— Leme

AUXILIAR" DE" CONTABILIDADE
; BONS JUROS GARANTIA 100%!

Precisa-se com muita pritlca.de.custos ^^-^ZilniaT"! se

^eniaren';^^^
Zonai Norte, farias para a portaria deste jornal soli n. 27,83 17185.55

Ótima oportunidade
de sanhoo

Para- lançamento inédito na Prata, estamos admi*
tindo corretores, (om experiência no ramo de imóveis,
de bo?, aparência, instrução.

Tratar — Rua Alcindo Guanabara, 25 — 17.° andar

IMOBILIÁRIA CIDADE S. A.

GERENTE PARA CLUBE
O Clube Campestre de Nogueira procura pessoa competente,

ótima residência e salário de CrS 15.000,00. Petrópolis. Ombus

Promenade.
27827 55

IRO E JÓIAS
JÓIAS - Fabricantes — Preços es-

pecials para joalhcrias c reveiuledo-
res. Anéis, anéis de grauj broches,
brincos, cordões, pulseiras, relógios.
alianças com pérolas, colarcs e bra-
celei.es de pérolas, jóias em platima
com brilhantes, alianças em platina
cnn brilhantes etc. Av. Rio Branco
108. 10° and., sls. 1001 3 — Fones:
52-3641 e 52-0956. Horário comercial.

COLAR — pérolas cult. .1 voltas
irraúrias fcrho desmontável c ¦brllli
vendo nor 21 mil - Tel. 47-5631.

PARTICULAR
em

prédios, mesmo cm firma de constru-; —

çüo — Adianto dinheiro para certi-
does. Solução rápida. Tel.. 58-5018.
r^RTTcÜLAn-"EMPRESTA CRS 6001 Coloco o seu dinheiro — Qualaiier
mü eni uma ou < uas hispotecas dc!quantia _ em hipotecas, retroy-nda*.

prédios"fio cm final de comlru*\. piomlssôrlas vinculadas Raplde, o

ção - Adianto dinheiro para ccrtl-Ulgllq «"souto. f. 
VIEIRA '

dões- Solução rép.d-_- Td.^0481. nador-im* 39,^401. Tel. 22-«37 m

CAUTELAS DA CAIXA

Vou à casa —
Io — Sr. .IULIO

ECONÔMICA
Compro

Tel. 32-25-16 — Slgl-
13057 92

R. Se-
-4337 —
3560 92

A"JÍIRÕS-— 
"Sob 

hipoteca de prerflos,
pnra liquidar anlcs do vencimento,
adianta dinheiro para regudamenta-
ção rie documentos, na Praça Pio X,
78, sala 807 -- S. BOSELLI, em fren-
te a igreja da Candelária das 8,30 As
11 e das 13.30 as 16 horas"CAUTELAS - COMPRO

Da Caixa Econômica, somente de JÓIAS, acima de-mil

cruzeiros. Pago até 100% do valor. Rua do Ouvidor n. 169,
"" 

Esq. de Uruguaiana

PÉROLAS CULTIVADAS — Colar do
3 fios. íõcho desmontável com bn-
lhr.ntes. si partir de CrS 16.200.00 -
de 1 fio. a partir de CrS 4.400,00.
— Pérolss tôtlas do mesmo tamanho.
Av. Rio Branco. 108. 10° and., sls.
100i;3. Fones: 52-0956 e 52-3641. Ho-
rórió comercial»

7.° and., sala 703. Esq. de Uruguaiana. Tel. 43-2312
524Z 9Z

UROLOGIA — DOENÇAS DE
SENHORAS — CIRURGIA

Assembléia, 98, 7." and. Tel. 22-U4»
AVENIDA COPACABANA, 542 - APTO. 407 - TEL.: 36-2745.^

Dr. Mo/sés Fisch

CLINICA GERAL~DR. 
FLORIANO DE LEMOS"

Clínica Medica e Profllaxla do Câncer
Novo Consultório: rua Senador Dan-
tas, 76, sala 507 Tel: 22-2718 Resi-
ciência: rua Boa Vista 132, T. 3S-3705

Dr. Dermeval Monteiro Carvalho
CUnir,i .Medica — Doenças Alérgicas
ü. Catete, 37 c Av. Copacabana. 1.052
t. 905. T, 25-5828. Favor marcar hora.

Dr. Carlos Vieira de Freitas
Clinira ccrlil — Hadloseopla

B. S. Cristóvão. ,1176, s!201. T. 54-0753

DR. MAURO FRANCA
Av. Copac. 583 s'208 — Marcar hora
T 57-1512 e 37-4369 Atende chamados

BANCO DE SANGUE

DOENÇAS DE SENHORAS E PARTOS
Continuação

Dra. M. Penha Fagnani Schneider
Vol. da Pátria 340, 2° T. 26-5584, ás 2as.
4as.. 6as. de 13 às 16 hs. T. Res. 46-6983

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS - AN ÜNCIOS DESTA SEÇÃO - TELS. REDE INTERNA 52-6156

RAIOS X

DR. MARK) ALVES FILHO
RAIOS X - RADIOD1AGNÔSTICO -
Av. Copacabana, 861 - Salas 1.202-3

DOENÇAS DAS CRIANÇAS

dFvêígaIííhõ--
Cons : Av. N.S. Copacabana 380. apto,
201, T. 57-7471, das 14 hs. em diante.

Residência: Tel.: 27-4142

ESTÔMAGO — FÍGADO
INTESTINO E NUTRIÇÃO

DR. YANCHELFÜCS
Transliisão de Sangue e Plasma. R. São
Francisco Xavier. 158. Tel. 54-3717.
-*r-mr-i^iTwi»»ii|i'i ¦ :,m

DR. HÉLIO COPELMAN
Ap. digestivo — Siq. Campos 43. s. 814
Diariamente 17 às 19 h. T. 36-3219

DR. M. C. DE~MELL0 M0TTA
Aparelho digestivo. R. Prud. Morais.
1234 à tarde. T. 47-6827 e Av R. Branco
183 í.' lu. 3as. Sai. sáb.8 às 11. R. 46-4735

Doenças do CoracSo — Continuação

DR. MON DIVAN
C.VRDIOLOGIA — F.letrocariimgrama
R. Conde Bonfim, 406-B, s 703. 2as.,
4as„ 6as. Hora narcada. Tel. 48-Ç075.

VEIAS E ARTÉRIAS

DR. AMELIO PINTO RIBEIRO
ARTÉRIAS E VEIAS — R. Muni-. Bar.
reto 93. Botafogo. T. 26-1166. R. 45-8638

DOENÇAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRA. MARIA LUIZA DE MELLO
Senador Dantas, 118, s[517. 2as., 4as.
e 6as„ Tels,: 42-4886. Res,: 25-2285,

Dra. Natinha Edlcr Kazachinsky a h . . > ,; ,„
Cirurgia e Preventivo do Câncer jOuvidor, 183, 2.« sl 209. T.: 43-5556

2>s. :-¦..-. •:- ¦-.-:¦:..,-. :b i: }-. y;q-.:c- um i ni «i-nw
r> Campos. Sorbeloia T 57-4735 

D0ENÇAS DQ CORAÇÃO

DOENÇAS PULMONARES

DR. HENRIQUE SINGER

Dra. Helena Maia Bittencourt
PrAtíca dos hosp. de Parts. Clinica de ,
Senhoras. 2as. 4as. 6as.. 15 às IS h. R. Clinica Médica — Cardiologla — Rua
Bcnaldo Carvalho. 91,'3o Lido. 37-0238 'Visconde Pirajà, 111, ap. 606. T. 47-4638

OUVIDOS, NARIZ
E GARGANTA

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta -
Debret. 23,

Nariz - Ouvidos
11.» T. 42-1065.

• Olhos
25-0208

DIABETES, OBESIDADE,
ENDOCRINOLOGIA

dTsírgio mirsky
prática de Paris. Glândulas, obesidade.
Senador Dantas, 76, s'1202. T. 42-7960.

HEMORRÓIDAS

DR. ANTÔNIO LEA0 VELLOSO
OUVIDOS — NARIZ E GARGANTA
Livra Docente da Universidade —
Chefe do Serviço do Hospital Mon-
corvo Filho - Av Almirante Barroso,

7, 5.° pavimento, s! 508 — Das 15
às 18 horas - Tel.: 42-8352

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

OCULISTAS

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
OCCL1STA — Av. Almte. Barroso. 72
4°, s! 4»1, 2 às 6 hs. — T. 22-6377

DR. JOVIANO DE REZENDE F.°
CIRURGIA OCULAR

Assembléia, 104, T. 42-5053 e 57-9125

DRS. FERREIRA FILHO
E BOTELHO FERREIRA

OCCLISTAS — Rua México. 111 s. 401.
Te!.: 42-9545 Av Copacabana. 542, s|
602. Pça. Serz. Corrêa. Tel: 36-1041 DOENÇAS MENTAIS E NEVORSAS'R. 7 de Setembro. 141. 2" T. 23-2739

PROF. DR. J. ALVES GARCIA
NERVOSOS. R. Rosário. 135. 3.» and.

das 16 às 16 hs. — Tel.: 52-7559

PELES E SlFILIS

DR. JAYME VILLAS BÕÃT"
Drr NORBERTO VILLAS-BOAS
Ouvidor 183. s|215, 2a. 4a. 6a. 13 às 15
h. P. Saenz Pena. 33. Diário. T. 48-0390"dr. 

agostiníkTda cunha"
Sifilis. câncer, cezemas,. verrugas, cs-
pinhas, furúnculos. queda do cabelo,
pêlos no rosto, varizes. R. Assembléia
73. T. 42-1155 - 46-4293 - 16 ás 19 h.

DR. ROBALINHO CAVALCANTI
Clínica Médica — Doenças Nervosas
México, 41, 80. T. 42-6724 « 26-2481

PROF. DR. EUR1C0 SAMPAIO

D. JOSÉ MÁRIO CALDAS
' Doenças Ano-retals — Hemorróldas
Graça Aranha 81. T. 22-7820, 25-4113

DRA. HILDA MARTINELLI
Trat.o colites amebianas e das Hemor-
róidas sem operação, das 13 às 18 hs.
R. Rodrigo Silva, 14, 2Q and. T. 22-0698~ 

DR. DÉCIO PEREIRA
Doenças anoretais — General Polldoro,
144. Tel. 46-2252 e R. 27-7475.

HOMEOPATIA

REUMATISMO

Dr. Paulo Vasques de Freitas DR. ORLANDO REBELLO
OCUL1STA — Ed. Darke, -ali 1516 —
2» 4«*. 6as. — 2 h. 32-4046 e 31-1000

DR. J. DE ABREU PAIVA

DR. WALDEMAR BIANCHI
Clinica de Reumatismo a Fisioterapia
Franklln Roosevelt, 126 - T.: 32-6589

DR. ROBERTO A. CARNEIRO
Reumatismo e Doenças ósseas. R.
Siqueira Campos 43 . «! 504. T. 37-1684

DR. J. ABREU (Muni)

DR. A. GALHARDO
Homeopatia - Irisdiagnose • 3a. t 5a.s
2 às 4 hs. e 4as. 4 às 6 hs. Marcar ho-
r«. R. Álvaro Alvim 33, s!915. T 22-1560

DR. KAMIL CURI
HOMEOPATIA — CLLNICA GERAL

Tel.: 36-3055

DR. MAURILIO FREIRE
RADIORAFIAS - TOMOGRAFIAS

Av. 13 de Maio, 23, s| 327. T. 52-5153

DR. OSBORNE - Pai e
RAIOS X — Tomografias. Exames

em residências. Edifício Odeon, Clne-
lândla, s. 719 - T. 22-6034 e 46-8907

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

Dr. Jorge Bandeira de Mello
Sangue, urinas, fezes, escarro meU*j<**
llsmo basal. Assemb. 115 2o 22-63o8

DR. ADJALBAS DE OLIVEIRA
Análises Médicas Metabolismo Basal
R, Álvaro Alvim 21. 8» and. T. 42-4242

SANATÓRIOS

SANATÓRIO SANTA JULIANA
PARA SENHORAS NERVOSAS

Eníertneiras Religiosas — Orientação
do Dr ROBALINHO CAVALCANTI -

R. México 111 sl 1506, Diário, T 42-6349 |Rua Carolina Santos, 170. T. 29-3954

SANATÓRIO SANTA HELENA
EXCLUSIVAMENTE para SENHORAi
Doenças nervosas, eletrochoqiie, insu-
Uno terapia, malarloterapia, convulio-
terapia — Medico permanente — Di-
reção do prof. Eurico Sampaio e dri.
José Afonso Neto e Lysanias Manre-
Uno da Silva — Rua Voluntários da

Pátria. 30 — Telefone: 26-2790

h CLINICA SAO VICENTE
DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO.
CARDÍACOS. NEURÓTICOS E CON-
VALESCENTES. Direção de JOAO
BORGES, GENIVAL LONDRES •
ALUI7.IO MARQUES, R. JOAO BOR-
GES, 204 — GÁVEA — TEL.: 27-0080.

Casa de Saúde e Maternidade
Arnaldo de Moraes

 TELEFONE: 57-8110 
Clrnrsia de Homens e Senhorai

Secçâo de Maternidade (3.° e 4.° anda-
res). Operações cirúrgicas de homeni
e spnhoras. Exames de laboratório •
dc Raios X e Roentgenterapla para
doentes externos de aninos os sexoi.
Partos a preços ílxos: Cr$ 10.000,0».
Combinar detalhes na Secretaria.

ABERTA A CLASSE MÉDICA
Ginástica para partos «em mído •
sem dor. Rua Constante Ramos, 173,

COPACABANA

DENTISTAS

DRA. CARMEN MYNSSEN
Clinica GeraL Alergia T. 22-94B5 - R.
Alvsro Alvim, 31, l| 1502 _ 3a.s. 5as.

PSICANÁLISE . R. Santa Luzia. 79S Clinica Médioa, reumatismo. Resulta
í;204. T. 52-1104. Copac T. 57-3260 do 80^-. R. Senador Dantas 7-A 22-2861 iRes. Rua do Bisbo. 323 — T. 28-5017

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DOENÇAS NERVOSAS B MENTAII
Direção cientifica profs. J. V. Cola-
res, I. Costa Rodrigues, Alulzio da Ca-
mara R. Dei. Izidro. 166. T. 28-820»

Dr. A. G. ds ARAÚJO
..Trata por SONO-UEFLEXO. Tel....
42-9150 — Av. Rio Branco 185, g. 1.225.

DR. JOSÉ F. MOREIRA SILVINO
CIRURGIÃO DENTISTA — Av. GO-

mes Freire. 315 - 2o.. s. 205. T. 42-651» i
- Res. Dr. Júlio Ottoni, 421. T, 25-7750.

-¦*.-¦
-----



12 CORREIO DA MANHA, Qimrta-Fclrn, 7 de Deinmhro do ÍDISO 2." (.nilwuo

DAMAN VAI CORRER MAIS NO HA SPECIAL
O filho de Peterys Choice foi muito prejudicado riá corrida
de domingo - Schneider espera a reabilitação do cavalo -
Tender volta com um bom trabalho -Manoa Mano eZum

Zum Zunim dois fortes adversários
Do programa organizado para sábado próximo na G.vta, deita-

ee-»e um handlcap especial em 1 300 metros, com 150 mll cruitl-
rot de riot.-iç.o Bons corrodores eitào Inscritos, deitacando-te Da-
man, Tender, Mano a Mano e Zum Zum Zum como oi dc maior
chance no páreo.

Sobro Daman, ouvlmo» Fernando Schnolder, que eitá conlan-
cio com a reabilitação do filho de Pcler's Choice.

— No domingo pasiado, no Grande Prêmio "Jockoy Club do

Programas para sábado
c domingo

Monlnrias oficiais e forfniis
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CORRIDA DK SÁBADO

parco — As 11,00 hora» — 1,300
metros — Cr. Wl.000,(10 — (Variante).

Ocara 
Mes.llia . .,
Montegí . ..

•l Dama Negra
i Lllle " Domanl . ..
0 .:glra 
7 Mclâtiia , ,,,
d Tetcca . ...

Coi. Ks.
.. 8 fi"

1
.. 3

CORRIDA DE DOMINGO

MATINAIS j
Tüchaun produz, excelente trabalho — l)ix retor-
na beni preparado — Aura, Tender, Pin-Up o

Ágio, outros que agradaiu
As ralas están boas c permitem (Queiroz) continua n .ilialli.ttul.i

marras expressivas nos rrlngios, bem c roslstru 84"3 5, correndo
porém o ritmo das atividades de- muito no final, e Queen Iseutl
ral multo esta semana, o que se (W. Andrade) nno apura nou
explica pelo número rada vez 1.200 em 78"1 5, fácil ao lado do
maior de animais que participam uma companheira. Tender (J.
das quatro reuniões semanais. |Silva) está cada vez melhor o
Assim, os que ficam de fora' orava 83" nos 1300, correndo
apertam os parafusos, mas o mo-;multo c o companheiro Dardowell
vimento nas pistas decai, comoI (H, ('unhai também agrada com
era natural. O desfile começa]seus 77"l 5 nos 1.200. com boa
cnm Dama Negra (J. fi. Silva)-ação final, /.um /.um /um (1.
passando os 1.300 em 8fi"r5, me- Souza) registra 93"3 5, nos 1.400,
xlda nos metros finais. Seguida; descendo a reta pela cerca exler-
de Yayá (I*. Lima) que aparece na e finalizando com boa dispo-1" pareô r- ái 14.00 hora» — i 2iioin„ quilômetro em f>6", com àlgil-IslpSo.

Zum Zum Zum terminando um exercício, no Indo dc um
companheiro

Rio dc Janeiro", Daman foi prejudlcadissimo logo após a partida,
só não caindo por milagre. Quando Ricardo conscsulu se firmar,
nada mais pôde fazer. Alem disso, o meu cavalo era dos mais
pesados da carreira No sábado, tudo será diferente Daman vai
com menos sois quilos o os adversários nâo são tão fortes. Por
Isio, creio que posso falar em reabilitação do cavalo.

Em que pese a confiança de Schneider em Daman, ha multas
esperanças na vitória do Mano a Mano. O tordilho, com 61 quilos,
correu multo na primeira reunião noturna. Dando seis quilos a
Tender, secundou o pensionista dc Paulo Morgado, numa boa per-
formanco. Desta vez, atuará com 55 quilos, o que o torna um com-
petidor dos mais fortes do páreo.

Outro que tombem promete uma performance destacada é o
Tender, que trabalhou de modo espetacular na manhã de segunda-
feira. Montado por J. Silva, o filho de Targhi pastou 1.300 metros,
em pisla ruim, no tempo de 83" cravados, com ótima ação final.
Sua vitória sobre Mano a Mano foi convincente. Embora dê agora
um quilo ao adversário, em vez ae receber seis, como no último
encontro dos dois, ainda assim Tender é adversário dos mais for-
tes, pois melhorou bastante.

Zum Zum Zum, o "top weight" da carreira, volta em plena
forma. Na semana passada, passou 1.400 metros om 93"3/5, com
ação muito boa. A marca deve ser considerada boa, pois a pista
estava agarrando.

parco
meltos —
ante).

- As
Cr?

U.30 horas
120.01)11,00 —

- 1.20(1
(Vari-

Coi.
I — Fair Kcy

Opolair .
;i Qui._npa

Lady K.
Bahucho

0 Tüi.t . .
7 yayá . .
fl Grila . .
9 Uobcl . .

Ks.
5a

netroj — CrS 100 OOn.Oll — 'Chefe dr
DIvisAo João Francisco (lc Oliveira
Bolas".

Coi. Ks.
— 1 Ml Nothe 57

2 La Cloche 10 57
— .1 H. dc Madrid 37

4 Lua Ilniuta fl SI
— 5 Pena Branca fl 57

fi Copeita fi 57
7 Kabaça 37

I -• 8 Malla 57
ll Mlrandollna 57

io Xalera 57

mas sobras. Grilla (O. Almeida)
Iraz 81" dos 1400, fácil pelo
centro da pista, e Baby Monn <M.
Silva) cbenu dos 1.300 em 85"2 5,
com alirumas reservas. Aura

OS LEILÕES
DE NEWMARKET

2" pArrn — à. 14.30 horas
metros — CrS
Dias".

120.000.00

56
_ll
5ií
56
5E
5G:
.711; 4 -
561

13

La Violetera
Kabaça . ,..
Vandalr . ..
Znca 
lole 

o Palmelrlnha .
7 Patnona . ..
fl Teimosa . ..

- 1,3001 LONDRES — Dura-.ite os lei-
Marcllio iões cio cavalos puro-sangue rea-

j lizados na semana pastada em
Coi. Ks. Newmarket, próximo a Lond.es,

3 }_1 reuniu.se o maior grupo inter-
incional cie peritos em

metros
antei

parco As
— Cr?

15,00 hma.. -- 1.3(10 3" páreo .-. ás 15.0(1 lunas
i20.ooo.oo — (Vari- metros — Crf} mo.000,00 — "

Ide Inhaúma",

_il! nacional de peritos em cavalos
ti de corrida.
571 Ao fim de cinco di.ts de '.ei-
57! Iões foram vendidos mil e dois
•>" animais, no valor total rie 1 mi-,
57,lhâo 55! mil 142 gulnéus, soma | S ,„"jLj_l.í,'.

ano anteriorI

Coi

1 Baby Moon 
2 Henilda 

• 3 Aura 
4 ARUia 
5 Léa 
li Quiçaba 7 Queen Iseult 
B Juaba 
!i Vainme 

4-- páreo — As 15.30 lioras
metros — Cr. 120.000,00 —
cap Especial) — "A Noite".

Coi. K_.|l — 1 F.utvclte . .
.. 50 2 Kaleça . ...

56,2 — 3 ChanRUlta .
56I 4 Zanga . ...

.. !l 5BJ3 — 5 Pin-Up . ...
561 6 Zorra 

¦1 56'< — 7 Gtanadera .
561 fl Miss Boneca
56 íl Diavolessa .

.. 56'

lnn que supera a do
Visconde embora o preço médio lenha fi-

'cado ligeiramente rebaixado por
ks. serem tão numerosos os lotes

57 j vendidos.
57 A Brilish Bloodslock Ageney
«foi, numericamente, a principal (Queiroz) e vis o nos 1.400 e i
H còmpradora, invertendo cerca rie 92". firme, e Foguete (CR Car-
S 150 mil guinéus em 170 cava.os.! valho nos 1 300 em 85'1|5, íir-
5':^ _.*._:_ _.,_..!.- ._...:._- ..- lmp. derrotando Novelty.

Oüjia (P. Tavares) é visla nos
1.500 em 99"1'5, com sobras, ao
lado de Ottoinan e Remiria me-
lhora a marca para !)8", chegan-
do bem, na frente um. tompa-
nheiro. Kva Choice, no governo do
um aprendiz, passa os 1.800 em
122"3 5, terminando com ação
satisfatória, e Xilo (Carlinao)
regisíra 86" 1 5 nos 1.300, com re-
servas. Rebate (F. Conceição)
melhora a marca para 85"1|5 mas
chega um pouco apurado c Don
Maurício («J- Portilho), vindo de
mais distância,, registra 07" no
quilômetro, com algumas sobras.
Didier (Rolino) é visto nos 1.200
em 7il"3 5, firme, e Urinai (M.
Silva) nos 1.300 em 85", da mes-
ma forma, dominando a compa-

Füngle Crier (P.
Fernandes) chega em 85", mexido
nos metros finais e Tuchaua (F.
Maia) produz n melhor traba-
lho da semana ao passar os 1.300
em .0"1 5, saindo ligeiro e ter-
minando com ótima ação. Atis
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4- páreo — ás 15.30 horas — 1.200
— 1.300. metros — CrS 100.000,00 — "Álmi-
tl-landi- rante Ary Parreiras".

Coi. Ks

57 Essa agencia adquire muitos ca
57 valos de corrida para serem ex
37 portados para os paises latino

I americanos. A Argentina com

me,

Bórcas
fensor

volta estn semana com trabalhos sun ves. O dc*
do stud Scabtn continua bem e aguarda umn

pisla leve

prou 30 e
tos, tendo

1 Daman 
2 My Doll 

.1 Ttmder " Dardowell . ...
4 Mano a Mano...
5 Francnlim . ...
ti Expert 
7 Zum Zum Zum.

Coi. Ks.
.. 2 53

4
6

.. 5
1

1

3

50'2
56 I .
50 I
53 3
50 i
53 I
5fi 4 .

Fair .IpI "' Promclhcu .
Farouche . ..
Zilo " Jonfoin.al . .
ponche Negro
Valparaiso . .

S Tenace " Mogno 
7 Mister Money
ll Nllópolis . ..
fl Lampeão 

1
10
7
3

11
9
6
5
8
2
4

,. Brasil outros tan- I*Ua Bonita (.T. Martins) volta 85,i_om algumas sobras, c
commario meios o,cm condições rcfrularcs, com 79 i úe iyleo (M, Henrique) nos 1.500

l',ru i ;, Colômbia - país iste | *J6 1V?l.V.0?.JL'^^\y.'°lr..eI_í>,m 97* ,sainrto _a_p.r_*sa„d° 
°n^{

empresa
Armcndariz

(M. Silva) crava 103" na milha,
largando junto com Denuo cin
toada violenta e chegando ao es-
pelho firme, agarrado com o com-

gulares Orton (F. (i. Silva) con-pánhelro. Zèo, finalmente, traba-
tinua bem e passa os 1300 em;lha bem, na milha em 103. sa-
84" com sobras visíveis, e Ágil:indo uns dois corpos na frente do
(M Silva) como sempre, traba-1 Atramo e terminando melo cor-
lha'bem, agora nos 1.400 em 91", po atrás do lider da geração mais
correndo muito no final. Perseus nova. O exercício agrada, pois o
(A Santos) é visto nos 1.300 em primeiro quilômetro c percorrido

Som lem 62" c Zeo finaliza cm 13"2 ...

..eme foi o principal comprador'(M. Silva), no entanto, agrada ao;nl„rcrcndo um pouco no
" nV^nvimeiroQ leilões rio corrente melhor ar a marca para 78 4 5, Z„s (.f. Silva) não se t
...no 

pumcnos 1C :muito fácil, derrotando Qucjan- nos , 300 cm 85"2|5 c Arrr
Os japoneses, que demonstram do. êste terminando com ação

unV interesse crescente pelas | regular. Pin-Up (Marchant) re-
1 "¦ ¦¦ i n i.t:> 

Mse entre os compradores. O go
vêrno russo enviou dois delega

ao..corridas cie cavalos, destacaram- vela proffrenos acentuados
i!_-_... . n.m,,.^.r»< n nn-í passar os 1.300 em 48"2!5, com

sobras, ao lado de um companhei-
volta

:
5" páreo — ás 10.00 horas ~- 1.000

metros — "José Eduardo de Macedo
Soares" — tProva Especial rie Lci-j .... páreo — ás 10.00 horas — 3.000
!..o> — Cr$ 140.000,00 — (Pista de,metros — CrS 400.000.00 — «Cirande
iGrama). jPrémio Marquês de Tamandaré"

Coi. Ks. 1

compraram 12 potros ro e Dix (M. Silva) faz a
|em 134", saindo apressado e fi-
nalizando com ação satisfatória,

derradeira
Newmarket

Coi, Ks.

A reunião dc
Moníarias oficiais <

amanhã
• forfails

— l Beliatrix 
2 Otllia 

— 3 C.lad Girl 
4 Ivochana •) — 5 Ranilda 
6 Fiota 

4 — 7 Lady Champagne
8 Eva Choice 
fl Quiçaba 55 

j
parco — ás 10.30 horas —- l.,10fli

metros — Cr? 80.000,00 — (Variante)!
— (Betting).

55
55:2
58 i
i)5
55,3

M5.11
55 4

Anil " Acaso . ...
Ftijt-Yama .

:i Dix 
Xalrà . ...
Antártico .

fi Figaro . ...
Hutiingham

Emir 
fl Kill " Narclssus .

:i
1
a
2
5

10
7

11
n
4

dos que
de 1 ano.

Esses leilões de _
sao tal vez, os mais importantes í registrando 102 35 na
rio mundo no tocante a cavalos milha. Emir«nao íaz.íôrca, na
Durb-sangue. c os países .atino- volta em 143 com 111 2.5 na
americanos renovam constante-; milha final, e Kill (H. Kehcllo)
mente seus haras adquirindo pa-!melhora _. marca para 139 . com
relíieiros britânicos. (BNS) 1108" na milha, em condições rc-

. Io páreo — ás 14.00 limas
metros — Cr? 60.000,00.

1— 1 Bolzano, I. Souza
2 TitAnico/ J. Carllndo

t — 3 Canivete, Não correrá
4 Calomnl. C. Paranhos...

— 5 Don Ramirez, R. Penido
fi Lo Shlavo, A. G. Silva.

— 7 Karvand, A, Ricardo
8 Sea-Mew, .1. Santos" T. Daugjlter, A. Santos.

1.400,KJ
.. 08 j
.. tio:
.. 00 

'

7tí páreo — às 17,05 horas — 1.300 <
metros — CrS so.ooo.oo — (Variante) 1
- (Bctting).

6° páreo — às 16.30 horas —
metros — CrS 100.000,00 — '
rante Pedro Max Frederico dc
Un" — (BeUing).

1.300;
Almi-
Fron-¦

Virgílio Pinheiro Filho
suspenso por dois meses
Chicoloou Olguin, montando Fiat Fool

5° páicn ás 14,30 horas
metros -- Cr? 00.1100,00 — (Variante).

1 — 1 Jcalous. .1.
2 Weslpoint,

50 2 — 3 Misslssipe,
56 -l ligo, XX ,
50 « Minguito. J.
56 3 — fi Match, W,
51) " Elsener. F.
56 7 Don Haniitcz, NSo correrá

1-IM. Songc, c. rt. Carvalho
(I Cnstnr, V". Veloso

in Cygnus, A. Ricardo
1,300

i - IM, Negrinlia, m. Silva...,
— 2 Bailarina, J. Corrêa
— 3 Betty, J. Queiro?.
— 4 Rose Reine, J. Ci. Silva.

5 V. Benedita, A. Santos...

Ks.
58
BO
50
80

Ks.
Baflca  56

A. Santos  50
P, Lima  56

 56
I. Queiro/  511
Andrade  5fi
Maia  50

50

56

1 Xilo 
Rebate 
Torie 

¦ 4 Luc-ky Prince
King n.-to ....
Mitsoulto . ..

7 Don Maurício
8 Xeréz 
fl Xelrn 

• 10 Draft 
11 Horário 
12 Poeta Negro .

Coi. Ks.!
* 58 i

58 1 — 1 Quejando
55! 2 Tókio .
00|2 — 3 Lyrnos

Coi. Ks

A Comissão de Turíe do Jóquei
Club de São Paulo suspendeu o

j jóquei Virgílio Pinheiro Pilho, por

561
58 3
53 1

4 Bronzeado , .
5 Palospavos . .
fi Cardan 
7 Don Medalha
8 Exaltado . ...
fl Vila Real ....

10 Pampelro . .,

3fl
6

10
2
1
4
7
5
8

57:
571
571
57 |
57
57
57
57!
57 I
57

3" páreo — às 15,00 horas
metros — CrS 60.000,00

1,300
(Variante)

— 1 Chaco. M, Silva 58
— 2 Gunnandt. L. Santos 50

.1 — 3 Vaivém. A. Sanlos 50
4 lsk.ii.tler, .1. Santos 50

4 — 6 Janjak, J, G. Silva fiil,"Guarda, A. Ricardo 54j

4" páreo — às 15,00 horas — 2,200
metros - - 73.000,00.

Ks. I
— I Nice Boy, J. Marchant.1... 54
— 2 Carpcntirr, J, Tinoco  50

.1 — 3 0. Louro, J, Bafflca  50
4 Alambre, A. Ricardo  50

4 — 5 Ciúme, ,1. Corrêa  52
fi Bon Sou'. C, Morgado..,, 50:

5- páreo ¦- às 16.00 horas — 1.600
rpetros — Cr$ 100.000,00.

8" páreo — às 17.40 horas — 1.400
metros — CrS 120.000,01) — (Betting).

Ks.
— 1 My Doll, M. Silva  58

2 Patsy. J, Silva  53
— 3 Ilustrada. P. Lima  58

4 I. Flowcr, A. Santos  54
— 5 Tlmcno, .7. Portilho  58

0 Xininha, A. Ricardo  54
7 Heureusè, J. Nogrelló  58

— 8 Paddy, F. Maia  53
0 Florabela, 1. Souza  53" Flnramour, Não correrá., 53

7o páreo — às 17,05 horas - 1.300
metros — CrS 80.000,00
ante — (Betting).

7" páreo — às 17,05 horas — 1.400
. , metros — CIS 80.000.00 — •'Almirante

tVan-| Alfredo Carlos Soares Dutra'- -
Il Bctting).

'BETTING" E BOLOS
DA NOTURNA

Foram os seguintes os resulta-
cios dos concursos na eorriri. no-
turna:

PONTOS: Sem!

2 -

4 —

MansSo, M
Jontlno, C.

.1 l,a Nlegra,
Qucttllante
riosane, F
Lyra. .1
Vereda.

Silva
R. Carva!lio.
D. Moreira,,
P, Lima....
Maia ,,

Quintanilha....
P, Labre

BOLO
vcnccrioi

BOLO
vencedor.

BETTING

DK

DE PONTOS:

1-4, 5-6)

Sem

Coi. Ks.
Coi. Ks. 1 — 1 Orton  58

— 1 Gorgoiano  1 58 2 Versátil  50
Fairloid  5 54 3 Bilac  54

Tio Rainha  3 51|2 — 4 Benghazi  .1 52
— 4 Don Sccui.tio , ' 601 5 Disco  fl 56

Pfdrinho  6 36! «Ágio  56
Haritaln  fi 50 3 — 7 Xcrém  52

— 7 Didier  8 58 8 Olimpo  50
Urinai  7 60 "Ranlerl  fi 50
Diplomata  2 52 4 — 9 Oíd Nick  60

4—10 Xlba  11 541 , 10 Dossièr  56
11 Leaflcss  * 58 11 Tio Paulo  5fi
12 Divinum  fl 54
13 .Itingle Cricr  4 58; 8" páreo — às 17.40 horas — 1.600

metros — CrS 100.000,00 — ''Almi*
8" páreo — às 17.40 limas — 1.200 rante Barroso",

metros — CrS 120.000.00 — (Vari- Coi. Ks.
antci — (Betting). 1 — 1 Mercúrio  55

2 Perseus  1] 52
Coi. Ks. 3 Bom de Bico  52

— 1 Tuchaua  fl 56 i 2 — 4 Kilarney  52
2 Atis  * 561 5 Bórcas  52

— 3 Gloucester  4 5S| 6 Zás  52
Foguete  4 5613 — 7 Armendari--  52
Relâmpago  7 56 " Dengo  12 52

— B Cullen  2 56 8 Expresso  fl 52" Gororó  8 55 fl Aliglit  51 52
Cervo  6 56 4 —10 Zèo  52

— 8 .lonix  5 53 11 Vatapá  52
fl Hartim  3 56 12 Gran Cônsul  52
"Mister Lion  1 521 "Embolado  10 52

8 Lagunila, J, Porlilho

fi- páreo — às 10,30 horas -
metros — CrS 80.000,00 — (Vaiiantei-- (Betting),

1 - Flchika, 1
Bruma, F.
Densidade.
Carinhos,.,
.loaneira, P.
Caçadora. A

Sou.a
Conceição,..
J. Portilho.
J. Santos...

Lima
llodecker.

Chispeada. F. Mala..
Recanta, ,T. G. Silva

APRONTOS DE ONTEM
CALOMEL — 600 rm 38"
BAILARINA — 600 em
ROSE REINE --- 700 em
VOVÓ BENEDITA
em 12"
CHACO — 600 em 38"
VAIVÉM — 600 em 37"
JANJAK — 600 em 37"
NICE BOY — 700 em 45"
CARPENTIBR — 1.000
65" 2'5
DIABO LOURO — 1.000
em 65"
LAMBRE — 700 em 46'
JONT1NA — 700 em 46
ROSANE — 600 em 40"
ETCHIKA — 600 em 41"
DENSIDADE — 600 em 37"
CAÇADORA — 600 em 38"
NESTPOINT — 600 em 39"
MASTER SONGE — 600
em 40"
CYGNUS -
MY DOLL
suave
PATSY -
suave
ILUSTRADA — 1 000 em 65"
TIMENE — 700 em 50". suave
XININHA — 600 em 40",
suave
HEUREUSÈ — 600 cm 36" 2 5
FLORABELA — 600 em 39",
«uave

GARBOLETO VENCE O "DERBY PAULISTA"
— As fotos mostram de que modo Garboleto levan-
tou domingo, em Cidade Jardim, o G. P. "Derby

Paulista". Na entrada da reta, vemos Avalon na
ponta, com Fiat Foot em segundo, tendo ao lado
Quíntuplo e, por fora, em quarto lugar, corre Gar-
boleto, eom Empyreu atrás, em sexto. Em baixo, a
chegada, com o filho de Garbosa Bruleur cruzando o
espelho com dois corpos sobre Empyreu e mal apa-
recendo o foclnho do terceiro colocado Acará. E, ao
lado, Garboleto voltando à repesagem, montado por
Pierre Vai, que o dirigiu magistralmente. O vence-
dor do "Derby Paulista", como já noticiamos, é de

propriedade do sr. José M. Cardoso de Almeida e
... foi criado no Haras São Quirlno, do sr. José Bonl-'A\ 

fácio Coutinho Nogueira, secretário de Agricultura
•*•."••*¦_,'»? do Estado de São Paulo.

Virgílio Pinheiro: dois meses
efrea

dois meses, em vista de o Ireio ter j
cometido diversas e-strepolias du-
rante o percurso do G.P. "Derby
Paulista".

Em suas resoluções de ontem, a
CC. paulistana acentua num dos
itens: "Suspender por dois me-
ses, o jóquei Virgílio Pinheiro Fi-
Hio, por ter prejudicado os com-
petidores logo após a partida do
páreo em que montou Fiat Foot;
por ter prejudicado Acalon duran-
te o percurso; e por ter proposita-
damente atingido com o chicote o
jóquei J.R. Olquin, infringindo o
artigo 59 do Código de Corridas,
indisciplina que, nos termos do
parágrafo 3.° do artigo 238, impe-
de aquele jóquei de montar nas
provas de programação clássica".

Os comissários bandeirantes re-
solveram ainda suspender o jó-
quei J. R. Olquin, até 23 de ja-
nélro, por ter prejudiendo Fiat
Foot, montando Avalon-

Êste último item da resolução
dos comissários paulistas leva a
considerar que. provocado, Olquin
revidou o partido de Virgílio Pi-
nheiro Filho.

15 MILHÕES
PARA AS DESPESAS
COM A VISITA
DOS GOVERNADORES
NORTE-AMERICANOS
Com o despacho dn presidente, da

República: "De acordo, ao Ministé-
rio da Fazenda, para atender", foi
encaminhado o processo em qne o
Ministério dos Relações Exteriores
solicita seja aquela Secretaria, de,Es-
tado autorizada a' colocar no Banco
do Brasil, à disposição da ãrqúivolo-
gista, ciasse M, Branco Cftlvct de
Azevedo, a importância de CrS ....
15.000.000.00, para atender ás despe-
sas decorrentes ria visita aõ Brasil,
de governadores estaduais notte-ame-
ricanos.

NOVÕlUMENTO W
PREÇO DAS PASSAGENS
DOS ÔNIBUS DE
NITERÓI E S. GONÇALO
Empresários de ônibus de Ni-

.mói e São Gonçalo estão piei-
toando, por intermédio do sindi-
cato da classe, aumento dos pre-
ros das passagens dos coletivos
cue servem às populações dos
deis importantes municípios flu-
minenses.

É êste o segundo aumento
pleiteado pelos empresários nes-
te ano, sendo que o primeiro
/«"•i concedido.

POTROS ESTRÉIAM DIA 7
DE JANEIRO

A Comissão de Corridas do
Jockey Club Brasileiro distri-
buiu o seguinte aviso:

"Os páreos destinados aos pro-
dutos de 2 anos começarão J ser
chamados nas primeiras corridas
de janeiro de 19G1- Para os dia!
7 c íl rio referido més estão pro-
gramadas duas provas, em 1.000
metros e com a dotação rie CrS
150.000,00 abertas a potros c po-
trancas, respectivamente, atiqui-
ridos nos leilões."

LANÇADA MONOGRAFIA
SOBRE
A "CERCOSPORIOSE"

DA BANANEIRA
Edilada pela Divisão dc Defesa Sa-

nltária Vogei-l. c em Comemoração
ao I." Centenário do Ministério ria
Agricultura, ioi lançada ta monogra-
fi_, do cngenhelro-agrônomo Nelson
F C. Lopes, intitulada "A Cercos-

poriose" da bananeira. Nesse traba-
lho o «ntor apresenta urna síntese de
estudos feitos sobre aquela doença •
o resultado das observações é apli-
coçõfs experimentais sobre as me-
d-das de combate que lem sido re-

comendàdas pela Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal. O trabalho está
desdobrado em quatorze capítulos.

CARREGAMENTO
DE VAGÕES

ECOS DAS ÚLTIMAS REUNIÕES
Correu o selini de Mormaço — Lonely continua largando mal —
nieri cravou durante o percurso — Sisamo desgarrou na hora decisiva

Ocorrências e observações

Ra-

800 em 38"
- 700 em 49'

700 em

Ks.
•Ti vs. — Cr? 5.60G.U0.

, 07 '- •'
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CORRIDA DE SÁBADO

~ J. Silva iShiai declarou
que na altura dos mil trezentos
metros seu conduzido ioi preju-
dicado por Quiet Boy, sendo obri-
gado a levantá-lo.

Quiet Boy teve de entrar no
chicote para conter a investida
de Shia na reta final e só le-
vou a melhor em virtude do pi-
loto do adversário ter cansado
nos metros derradeiros.

— A. Ricardo (Xininha) de.
clarou que desde a entrada da
reta sua pilotada vinha íjuerén-
do abrir, apesar dos esforços em
corrigí-lá.

Orissanga corria em último
longe, porém, na reta, «pareceu
com apetite e dominou Xininha
numa partida curta e fulminan-
te.

— Za-zo não correu nada.
Nunca esteve na carreira, ter-
minando apagado nos últimos
postos, numa atuação inexplicá-
vel.

— Mormaço, que vinha- fá-
cil na vanguarda, sofreu um con-
tratempo nos metros finais. O se-
Íim correu e seu piloto ficou de-
sarvorado, sendo obrigado a des-
montar após a passagem pelo
espelho.
.4 — R. Penido (Eboli) declarou
que sua conduzida na partida
foi prejudicada por Paddy, atra-

;sando-sp bastante.
— Timcne, que fazia sua es-

tréia no turfe carioca, foi es-
oalhada como barbada antes da
carreira. Estava muito indócil nas
cintas, mss acabou largando bem
e nunca esteve no páreo.

I * — Finely chegou a igualar a
linha de Florabela na reta final.
Esmoreceu, no entanto, permitin-
do que a adversária livrasse um
corpo em cima- do espelho.

5 —
clarou
;ua conduzida foi prejudiesda por
Ponta Negra.

— P. Lima- tApollonial de

pelou na rela, já era tarde para
alcançar a vencedora- Viçosa.

— Alejá correu muito. Saiu
na frente, lutando com todas que
apareceram e só esmoreceu nos
metros finais, terminando no ter-
eeiro posto.— Lonely continua largando
mal. Desta feita, ficou longe e
apareceu em atropelada tardia.

— Âmbar reapareceu num
cômodo triunfo. Correu no meio
do pelotão para atropelar na re-
ta e vencer com rara 

'facilidade.

— A. Ricardo iMar Cáspio)
declarou que na reta final foi
prejudicado por Lucky Prince,
que correu de golpe para dentro.

— C. R. Carvalho (Gar-
ganta) declarou que seu condu-
zido não quis largar, daí ter fi-
cado na partida-— R. Penido (Old Nick) de-
clarou que na primeira parte do
percurso seu conduzido vinha es-
cabeceando e se negou a- fazer a
curva.

— P. Lima (L. Prince) de-
clarou que nos trezentos metros
finais seu conduzido se atirou pa-
ra dentro, apesar de seus esfor-
ços.

CORRIDA DE DOMINGO

— La Guaira confirmou os
bons trabalho que possuia-, ve-
cendo com facilidade. Na reta,
veio pela cerca externa, chegan-
do ao espelho absoluta.

— Atafona correu muito e

.T. Carllndo: «'Mormaço perdeu
nma carreira incrível, dc vez que
o sellm correu na hora decisiva"

conduzido se negou a correr, daí
se ter atrasado bastante.

— D. Moreno (Ranieri) de-
clarou que na altura da milha,
seu pilotado cravou, negando-se
a correr.

— J. Negrelló (Olimpo) de-
clarou que ao atingir a varian-
te, seu conduzido se atolou, fi-
cando de golpe.

7 — J. Corrêa (Acasoi decla-
rou que logo após a partida seu

A maior utilização das unida-
des de tráfego registrada pelas
estradas filiadas à RFFSA.po
curso de 1959 pode ser estabcle-
rida pelo aumento do numero rle
vagões fornecidos cm confronto
com a movimentação de carga
alcançada no exercício anterior.

Era 1959. o carregamento de
vagões registrou um movimento
global de 939.252 veículos, en-
quanto o de 1958 se elevou a...
875.346, o que assinala um
acréscimo de 123.906 vagões.

Desse número a Central do
Rrasil participou com o forneci-
mento dc 229.848 vagões a
Santos-Júndiaí com 186.829, a
RVPSC com 100.856 e a RfN
com 72.599, tendo sido as tmi-
Jr.dcs que maior produçáo apre-
sentaram. A Viação Férrea do
Rio Grande do Sul, uma das
ferrovias que mais transportam,
nfo está incluída nessa estatís-
tica, pois sua incorporação so se
r'«eu cm fins de 1959.

Graças a êsse aumento no car-
regamento de vagões, o sistema
ferroviário nacional pôde alcn-
der a tempo e com regulnridadn
à demanda de transporte das re-
giões de maior concentração de
produção, eliminando as situa-
ções mais graves de perecimen-
to de safras e desestimulos aO
trabalho agro-industrial.

PARALISADAS AS OBRAS
DO FORUM DE
SILVA JARDIM
De há muito, foi iniciada a

i cforma do Forum de Silva
Jardim, no Estado do Rio, cujas
obras se encontram ultimamente
paralisadas, sem que se saiba o
motivo. Pouco falta para sua
conclusão, esperando-se que o
juiz de Direito local, sr. Nico-
lnÜ Mari Júnior, tome as devi-
das providências, a fim de que
os serviços sejam concluídos.

só se entregou nos metros finais I conduzido foi prejudicado por
após forte luta travada com a
grande favorita Vergonha. Per-
deu por cabeça.

3 — A. Nahid (Euclidia) de-
clarou que em toda a reta 'final
sua conduzida vinha se atiran-
do para fora, terminando pela
cerca externa

NOTIFICADOS
CONTRIBUINTES
DE CAMPOS
E SÃO JOÃO DA BARRA
Contribuintes do Imposto Ter-

ritorial de Campos e Sâo João da
Barra, Estaco do Rio, que não pa-
garem no devido tempo os tribu-
tos referente., ao segundo semes-
tre deste ano. serão executados.
Nesse sentido estão sendo avisa-

^dos pelo chefe da Recebedoria dc
,i,, Ide Tiger. I tenninou perden.o"para Éxpert e j Rendas da Secretaria das Finan-

• 1 F.ne__ foi wrrida em 6 - I. Souza .Sussex) decla- Kilarney. Mesmo assim, só se cas dp Estado que fun. ona no

exagerado alcance e quando atro-«rou que pos primeiros metros, seu!entregou nos metros derradeiros.I primeiro daqueles municípios-

Xasco, que lhe cortou a luz, cau
sando grande prejuízo, pois teve
de ser levantado de golpe.* — A. Ricardo (Daman) de-
clarou que logo após a- partida
seu conduzido foi prejudicado por
Acaso e, Xasco. sendo obrigado
a levantá-lo para não cair.

— Sisamo corria quieto pa— J. Corrêa íAbrili decla i
J. Corrêa (Candocai de- rou que em toda- a reta final seu ra uma partida curta e. na reta.
que logo após a partida conduzido vinha se atirando pára; quando deu a impressão "dé 

que
fora. pois vinha manheirandojia dominar a- carreira, correu de
muito. |golpe para fora, perdendo um pá-

— Mister Joe anda como l reo incrível,
clarou que suapilotada foi mui-! nunca. Largou e acabou com a! 8 — Quebrafogo foi muito pre-
to prejudicada por Jonsiona 113'carreira, zombando dos esforços | judicado durante o percurso
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Cruzeiro já pode
iniciar a festa
do bicampeonato

Mnrll domina n bola num "rebote" que ern fricil, pois só lm
Pauchord, que marcou vinte pontos con

BASQUETEBOU

via companheiras suns no "gorrafáo". Ao Indo Ismênla
tra o Brnsil c foi vice nns "cestlnlins".

Brasileiros embora derrotadas
nao desmereci

Efetivamente, as "estréias" brasileiras não perderam ontem o
VIII Campeonato Sul-Americano do Baccjuolebol Feminino. De lilo,
• Ias deixaram escapar o bicampeonato com aquela Indesculpável
"frlqulqul" do dia 27... Ontem havia funtíad.is cspirançais do pawo
a parte e a lula foi Igual. Após um primeiro tcin.io desfavorável,
28 x 21, reagiram parn perder apenas por cinco pontos, 51 x '6.

Uma derrota assim, imposta por um adversário que evidenciou cm
?õda sua campanha um maior volume ce cestas, Isto é, malcr pre-
cisão nos arremates, comproonoe-so por traduzir simplesmente uma
contingência desportiva. Nos confrontos havidos desdo Wi, leva-
vamos sobre as chilenas a vantagem Ce uma vitória. Haviamco
triunfado tels vêzcs e olas cinco.

fisse equilíbrio do performances que ora é absolutamente equl-
valente, bastaria para explicar o desfecho que nos parece justo.
Num certame disputado com tanta alma, um vico-campeonato é um
prêmio do gala. Cumpriram nossas patrícias uma campanha honroso,
merecodora do notso aplauso. Para os nossos amlgcs chilenos, que
com tanto sacrifício lograram cumprir os compromissos assumidos,
o titulo foi um prêmio justo. E se daqui scudimos as briosas cem-
pena Ismênla, Irene, Olge, Esteio, Maria, Luz, Onéslma, Sônia, Blcn-
ca, Pai, Sílvia e Cecília, lambem o f.^zemos o calorrscmento ii noa-
tas "scratchwomen" Heleninha, Neuel, Norma, Marilonc, Marli, Zlló,
Delcl, Marta, Nadlr, Meria Hclcnn, Benedita e Edlr polo vice.

deu entrada no .sen pedido, cn-
quanto que n Federação Per-
liambucana telégrafo.! ontem à
CBB reiterando seu pedido an-
terior de lnsòrlcfto, o qual não
íoi encontrado pelos dirigen-
tos da entidade raciona!.

Atendendo a que a primeira
é a mais nova entidade do bus-
o.Uttsbol e que a segunda não
ini culpa do .seu pedicio de
inscrição ter sido extraviado.
a CBB deverá atender às solt-
citações, o que importa cm di-
zer que serão 17, e não mnis
15, o.s dísputantes do Oámpèo-
nato Brasileiro de Fortaleza.

SEMPRE ISMÊNIA

SANTIAGO, fi (Dc Calo Le-
mas, especial para o Correio da
.Manha i — Teve um (inal cm-
polgante o VIII Campeonato
Sul-Americano de Basquetebol
Feminino, graças á extraordi-'nária reação da.s brasileiras
nos três minutos finais, quan-
do a.s chilenas venciam por
42x!i3. Em instantes a dlfcren-
ça foi reduzida para atingir o
qua.=e equilíbrio, 48x46. Bafe-
jndas pela chance, as chilenas
conseguiram uma cesta de
campo e cm cima da hora. um
lance que lhes garantiu o títu-
lo por 51x46. Positivou-se a
melhor pontaria das andinas o
que. tornou mais Justa a con-
quista do campeonato. A.s
equipes atuaram com as se-
Riiinte.s "estrelas": Chile —

i Campeai — Ismènia <20i, Só- .
nia (13), Silvia (2), Maria I3>,
Blancn (2), Irene t.2. e One-
sima i9i. Brasil —- (Vlcc-cam-
peáoi — Nadir (17), Hclcni-
nlta iii, Zilá (7); Norma 16),

te-""'*' iúi, .Marlene (2>, e Dsl-
ci (6).

AS COLOCAÇÕES FINAIS

Com o Paraquál vencendo a
preliminar por 54x53, as colo-
calões finais são a.s seguintes:
li? lugar — ChílP, 7 vitórias e
1 derrota; 2." Brasil -• fi vitò-

..rias e 2 derrotas; 3." Paraguai
,-— 5 vitórias e 3 drrotas; 4."
Peru —- 1 vitória e 7 derrotas
(goal averagei e 5.° Argentina,
1 vitória e 1 denota.

CORTOU AS TRANCAS

.SANTIAGO, 6 — O Chile
conquistou o titulo de campeão
súl-ameicano de basquetebol
feminino ao derotaí o Brasil,
ontem á noite, por 51x46, em
um 1'matoh" muito emocio-
nante, mns apagado pelo ner-
vaslsmo cie ambos os campos.

A vitória das chilenas foi
tanto mais merecida porque
rias se apresentavam cm con-
riicòes físicas piores do que a.s
das suas rivais. Mns o gran-
de entusiasmo das jogadoras
chilenas permitiu-lhes manter
quase sempre a vantagem de
dez, pontos, Nos Últimos minu-
tos, a furiosa ofensiva das bva-
.silcira.s levou ao máximo a
emoção, mas as chilenas fize-
ram o último e desesperado es-
forço para conter esse ímpeto
e conseguiram chegar ao fim
com a escassa vantagem de
pontos que as proclamou cam-
peão dc um torneio muito re-
nhldo, Imensa ovarão saudou
o feito do Chile, redobrando o

.entusiasmo qunndo a Jogadora
chilena Maria carreno cum-

.priu a promessa que fizera de
cortar ns trancas na própria
quadra, se a equipe chilena ga-
nhasse o "match".

Arbitraram o encontro o ar-¦ grntino Lc Ctirieux e o perua-
no Romaii.

No encontro preliminar des-
sa última Jornada, o Para-
guai venceu o Peru por 54x53,
depoi.s do primeiro tempo para
o Peru, que estava com a van-
tagem de 29x23. Arbitraram
«4sse encontro o argentino Ca-
peika e o chileno Bcnvenuto.

Ficou assim estabelecida a
classificação individual de
marcadores: Nunez (Paraguai)
171, Ismênla Pauchard ichi-
lei 158. Vclasquez tChilei 88,
Drlcy (Brasili 80, Saletti (Pc-
no 72. Onesima Reyes i Chile i
66, Sklerevlclus (Argentina)
65, Elizabeth Chaves iPerui
62. Pinto (Brasil' 58. Dlonlsia
Echaque iParagual» 58 e Sn-
lhuana iPem» 58.

O nono campeonato será
realizado na Argentina, cm
1962. (FP)

NOVAS INSCRIÇÕES

Apesar de ter sido encenado.
. anteontem, o prazo do recebi-
mento das inscrições para a
disputa do próximo Cnmpeo-
nato Brasileiro, c bem possí-
vel que. em caráter excepcio-
nal, a CBB venha a considerar
a participação de mais dois
concorrentes ao certame na-
cional: Território do Rio
Branco e Pernambuco. A en-
tidade "benjamim" do cesto-
boi brasileiro somente ontem

soa categoria
Ih hiihikiikI I\<-llo

PROBLEMA A ACERTAR

Na tarde de ontem esteve em
visita á CBB o sr. Rumieri,
presidente da Federação Pau-
lista de Basquetebol que pro-
curou justificar a ausência de
São Paulo no próximo certame
nacional com a alegação de
que sua entidade ainda tinha
problemas icasos anteriores) a
acertar com a CBB. Declarou
mesmo que viera ao Rio para
acertar esses problemas e
D.istm que tudo ficasse csclare-
ciclo a FPB voltaria a apoiar,
como sempre fizera, à CBB.

SELEÇÃO CARIOCA INICIA
PREPARO

Na tarde de hoje e no giná-
sio do Flamengo, os dezenove
Jogadores convocados pela di-
re-.-áo técnica da Federação
Metropolitana de Basquetebol
para a formação cio escrete
güánabarino, efetuará seu prl-
meiro ensaio. Amanhã e na
.sexta-feira outros treinos se-
rão efetuados em locais ainda
não fixados em definitivo, ma.s
sempre sob a orientação do
técnico Kanela que terá como
assistente o pvcp.vador tijuca-
no, Odinio Sarmento. Sete
clubes forneceram elementos
para a seleção carioca: Fia-
mento. Fluminense, Tijuca,
ftlackánzie. Bangu, Vasco,
Grajau, cabendo ao deca-cam-
peão o maior número. Sáo Os-
tes os "scratchinen": Fernan-
do. Barone, Valdir, Mical. Pau-
Unho, Rcné, Tovar, Sérgio
•-"ontes. Romildo, Sérgio, Mau-
íício, Candlnho. Feitosa, Chi-
co, Vonici, Espiga, Gabiru, Ru-
binho c Alexandre.

A CHUVA ATRAP.U.HOU

O mau tempo dilatou por
mais alguns dias, a decisão do
Campeonato Carioca de Aspi-
rantes que, como se sabe, es-
tá empatado entre o Flumi-
nense e o Grajau, Mais feliz,
o Fluminense ponde levar a
bom cabo a sua tarefa ao ba-
ter o América por 49 x 34. O
mesmo aconteceu com o Bangu
que alcançou a sun única vito-
ria dominando o Tijuca por
37x27. Ma.s o Grajau, evicien-
temente cm umn noite pouco
feliz, quando perdia para o'Maekenzle 

por 19 pontos de,
diferença foi salvo pela chuva
aos 7' 57" rio segundo tempo.
Aguardemos a disputa do tem-
po restante, em data a ser
marcada pela FMB para ver-
mos se o campeão de 59 con-
seguirá reagir e vencer, garan-
tindo a decisão em melhor de
três. Se isso não se verificar,
os louros caberão nos tricoio-
res.

Será hoje
a homenagem
a Eder Jofre

S. PAULO, ti (Sucursal)— Realiza-se amanhã, às 13
horas, no Ibirapucra, a home-
nagem da Prefeitura de Sao
Paulo ao campeão mundial
de boxe (peso galo) Eder Jo-
ire. Na oportunidade, con-
forme tem sido noticiado, o
sr. Ademar de Barreis'* ofere-
cera ao jovem "galo de ou-
ro", um escudo rie ouro, co-
mo reconhecimento da cidade
de São Paulo ao grande íei-
to de Jofrinho.
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Apesar da derrota final, o quadro brasileiro se reabilitou
da derrota no turno. Houve muita lula e uma notável

reação

BE1.0 HORIZONTE, (I — Oom «1

duai derotaí rnnatcutlTia da Am'-

rica, 1 x 0 para n Marlcltonal •

2 x I para n Crtuelrn, nn último

domlniti, n clube "«vlr-latin",

camprao da rldadt, diiparnu para
a conqllllta do blcnmpfonato, #«•

tando agora com 5 pontm d»> van-

tagem lébr» o» novoi vlra-llderea,

que i»o Siderúrgica e Vila Nova,

E a itgulitte a poilçllo atual do>

concnrrentei:
i." — Crurelro — 3S.

a.0 - Siderúrgica e Vila Nova ~*

33.
3." — America — 31.
4.0 — Atlético — 30.

8.» — Uberaba — JS.
6.° — Democrata — 23,

7." - Vale Rio Doce — Merldio-

liai e Bela Viata — 21,

8.» _ Renascença — Pedro Leo-

poldo e Guarani — JO.

9." — Sete de Setembro — 19.

10." — Curvélo — 17.

ll.o _ Metalurina — 14.

DUAS RODADAS ESTA SEMANA

Esta temana. teretno». duas roda-

dadas, as de números 9 e 10. Na

quinta-íelra, na nona, eis os e.t-

centros:

Em flcln Horizonte — Cruzeiro

x Mctaluzinai
Em Itabira — Vale Rio Doce a

Uberaba.
Em Site Lagnas — Democrati x

Sete di- Setembro.

Nova proposta
da Europa
ao Bahia

SALVADOR, fi —- O prest-
ciente Osório Vilas Boas vem
ds receber, além da que lhe
enviou recentemente o empre-
sário alemão Hans Bcck
mann. nova carta, desta feita
de um brasileiro que é funcio-
nário dc conhecida empresa
de aviação comercia., Carlos
L-irsen, dizendo Que chegara
e*.o Rio no próximo dia 9 do
corrente, dali seguindo para
esta Capital, onde se avistará
com o dirigente máximo do
tricolor. O sr, Larsen fé/, ver,
cm sua carta telegráfica, que
sn torna imperativo -a marca-
ção das datas, pois já tem
jogos certos num total de
aproximadamente 20, sendo
6 na Escandinávia, fi na Aus-
tria, 3 na Hungria. 3 .ia Tcho-
co-Eslováquia e dois em lo-
cais a serem determinados!
Larsen chegará a o-'ta Capi-
tal entre 10 c 17 deste mi-s.
Os jogos seriam em rriaio co
1961. (SP)

Em ÇUrvMo — CiuvMo a Vila
Nuva.

Em Sabará — Siderúrgica x Me-
riSlonal.

Em Dlvlnópolli -- Ciuaranl x
ela Vista.

Em Pedro Leopoldo — Pedro
Leopoldo x Renaicença.

Hànado, a tíéílm» rodada serA
Inlrlada corri o encontro entre os
conjuntos do Renmcença e dn Va-

Je Rio Dore. prossegulndo nn do-
mliign rnm as seguintes pelej»»:

Em Belo Horizonte — America x
Guarani,

Em Uberaba — Uberaoa x Side-
rúrglca.

Fm Sete l..ifnas — Bela VIM»
x Metaluzlna,

Em Lafalete — Meridional x De.
mocrata,

Em Pedro Leopoldo — Pedro
Leopoldo x CurvMn.

Em Nova Lim» — Vila Nova x
Cruzeiro (SP)

POR BARLAVENTO

Coutinho melhorei
salário e Pavão
não fica no Santos
SAO PAULO, fi — O ordenado do t-enlninvimtt* Coutl-

nho, do Santos, r de apenas ,18 mil cruzeiros meiisnls.
Considerando <|ue nn Capital há jogndprei íuedioerci;,
ganhando qunse o dobro, a diretoria do Santos já olá
olhando para a reforma do compromisso de Coutinho,

100 MIL CRUZEIROS

Sendo Coutinho a segunda "estrela" do quadro, quase
tão bom c tão famoso quanto Pelo, o Santos pretende lhe
oferecer bases de 100 mil cruzeiros mensais pnrn renovn<;Ú0
do compromisso. (Asp).

PAVÃO NA DISPENSA

S. PAin,0, fl — Embora o treina-
dor Lula ainda n*•> se tenha pro-
mmcladn oficialmente, sabe-se que
vários elementos de certo cartaz
nn futebol bandeirante figuraiItn

n« lista de dispensas com que o
¦Santos diminuíra seu elenco vi-
eanrio dar hig.ir a novo* contra-
tados.

PAVÃO F, URUBATAO
Dentre Mc«, o zagueiro UrubatAo

e o renlr.il Tavao, cMdcilmenti
permaiircerUo na Vila Belnviro,
tendn-so romo certas sua» dlc-
pensas.

OUTROS NOMES P1.0VAVE1S
Os arquelros LaIA e Irno deve-

rfin também deixar o Santas. Pelo
menos um díMes, Feljd, Ney, Tlte •
Flotl também estão na lista. (A»p)

Talvez não se realize
a II Florianópolis-Rio:
ABVO decidirá sexta-feira

Figueira Hnrbosn
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FUTEBOL DE SALÃO

oylistas em preparativos

O "Procclária", de Fernando Pimentel Duarte, navega sob a ponte llcrcílio Liu,, em
Florianópolis, por ocasião da partida simbólica da regata Florianópolis-Rio, cm 1058.
A segunda prova, programada para lSfil, poderá não se realizar. Sexta-feira, à noite,

na sede do 1. C. Rio de Janeiro, a ABVO decidirá \

vencedor geral — assim como uma série de regalai
do pequenos barcos — constituem-so em pequena!
regatas de 100 a 200 milhas, tendo entre ela* «té re-
gatas menores triangulares. Dentre essas podemop
citar: Miaml-Nossau, St. Pctersburgh-Havana (agori
cancelada), c outras do mesmo quilate. O SOR<
(como são abreviadas estas regatas) alcançou na
vela norte-americana uma expressão enorme, e ai-
guns veleiadores são mesmo de opinião que estas
séries são superiores à tradicional regata Newport-
Bermudas. Acreditamos que o SORC jamais cons*.
guiri apagar o renome da regata às Bermudas, nt
entanto, estamos de acordo que SORC são multo mali
apropriadas para aqueles que realmente se dedicara
ao difícil esporte da vela de oceano.

Realizou-se ria noite dc
ontem, no ginásio "GÜbcr-
ta Cardoso1', a segunda rodada
pela melhor de três entre V.
I;ab:I, Manufatura e Cario-
ca. A esta altura, os resulta-
dos dos dois encontros ,iá dc-
vem ser do conhecimento dos
salonistas, c ss peícrá saber
se haverá eu não n terceiro
encontro para juvents ou prin-
cipal. O Cone1!) da Manhã,
que acompanhou de perto o
d?senròlar des encontros] pú-
lilica em saparado destt se-
cão o resultado cies niesmos,
deixando para comcntá-ips em
nossa edição de amanhã.

NOTAS E COMENTÁRIOS

As divergências que estão
fingindo no seio da familia sa-
lonista, ocasiona-los por vários
artiitos por nós publicados, os
quais, sempre procurandoacompanhar a verd-de. cons-
trüindo; apontando irrcgurali-
dades graves no esporte que
vem rendo uma sensação eres-
cente, tend*m a trilhar pelas
qtteritõcs pesso.:is. íàstc não
ê nosso objetivo. 0 que pre-
tendemos é, pura e simples-
monte, provar qu? não esta-
n*.os progredindo como deve-
ria acontecer, dentro do âm-
bito político e dc direção. E'
necpsíário uma "demopratlsçà.-
ção" c?,1» interesse d«s filia-
<tos. o que não vem aoonte-
cendo já há mais de 3 imes.

As reações auo se verificam
neste momento, que não é
oportuno, a náo ser para po-
derem tumultuar e confundir
os realmente bem intencions-
dos, visto já lhe faltarem re-
cursos para manter uma luta
lea], é prova bastante, .^o in-
vós de provarem o contrário
de tudo quanto temos afirma-
do, vão se complicando cada
vez mais. através de tenta-
tivas desmoralizatforas. in-
fundrdss e pessoais. E como
não é êsre procedimentg que
se enquadra à nossa linha de
ação, deixaremos doravante
oue os - iminentes derrotados
fiquem sem resposta.

Limitar-nnr-emos apenas a
continuar criticando os erros
e exaltando as boas ações. E
disto, estamos certos, náo nos
pfastaremos até que se encon-
tre, realmente, o caminho
certo para que aqueles que ho-
je o constrosm possam se or-
gulhar de sua posição.

Os paulistas estão se prep?-
rando. desde já, para o próxi-
mo certame Brasileiro, a se
realizai* em 61, aqui no Rio,
sob a direção da FCFS. Já
organizaram duas seleções.
Uma de amadores e outia de
juvenis. Sua primeira apre-

tentação será cm Sorocaba,
contra as seleções locais. A
lista dos convocados que de-
verão seguir viagem para
;quela cidade, em duas tur-
mas. está essim elaborada:
JUVENIS —' Técnico, José
Menezes — Jogadores: Ubira-
jara, Mangano e J. Roberto
iBanguí — Faria e Alfredo
(Macabi) — Milton Cezer,
Darly e Cadinhos (Triano
Clube). AMADORES: Técni-
co: Izidoro Aldo Campos. Jo-
gador.és: Marin. Guto, Rsg-jto
o Rafael iBanesoa) — Ayres
(T. C. Paulista*) Ortiz e Ro-
berto tUniversitário) M. Cel-
so (Taubaté) —Ayrton lYpi-
r,-.nga> e Rogério (Macabi).
Nota-se que nos juvenis quase
a totalidade dos campeões es-
tadiiais cio Triânpn de Jácãreí,
integram a seleção. Nos ama-
dores, o técnico é o mesmo Izi-
doro, dirigindo quase noven-
ta por cento dos mesmos jo-
gádores que formaram a sele-
cão Vice-campeã do Brasil.
A data para- a realização dos
jogos será a de 9 deste mês.

O Mello T. C. colheu dois
triühfps, em seu ginásio, en-
frentando em peleja interesta-
duai, o Mesquita T. C do
Est. do Rio. Nos amadores,
venceu por 3x1, enquanto

CONVÊNIO SSR E CRB
O Convênio SSRCRB vem de

realizar duas Concentrações de
Orientação Rural, uma no Reci-
fé, em que se reuniram os repre-
séhtantès ruralistas da região
Norte-Nordeste e a outra em Fio-
rianópolis, com a participação dos
representantes do Centro e do
Sul do pais.

Essas concentrações, foram rea-
lizadas com a finalidade de se es-
tabelecer um plano de ação, pa-
ra a solução dos problemas do
homem do campo, a dinamiza-
cão de suas atividades, bem como
a elaboração de um programa de
assistência social.

Nas referidas concentrações, fi-
cou estabelecido que as Federa-
ções Rurais receberiam estreita
colaboração do Convênio, no sen-
tido da uniformização dos res-
pectivos Departamentos de Orga-
nização Rural, exatamente para
se aparelharem a bem executar
o "Plano de Ação".

Infelizmente algumas Federa-
cões Rurais estão atrasando, em
demasia, o envio para o executor
do Convênio, dos respectivos pro-
gramas, a fim de que esse orga-
nismo possa se preparar conve-
nientemente para, já no início do
próximo ano, colocar cm execu-
ção o "Plano de Ação" em íôdas
as filiadas.

que nos aspirantes, registrou-
te. um resultado de 2 x 1.

Estamos seguramente infor-
msdos e podemos anunciar
que Carlos dc Oliveira, mem-
bro do CT. da CBD que vi-
nha dirigindo o F. de Salão
do Vasco da Gama. solicitou
demissão do Cargo de diretor
daquela agremiação. Carlos,
mais conhecido nas hostes sa-
lonislas. por "Bujão", é um ve-
torano batalhador e sem dú-
vida o Vasco deverá sentir
sua ausência.

Na próxima sexta-feira, na sede do late Clube
do Rio de Janeiro, os membros da Associação Bra-
sileira de Veleiros de Oceano, reunlr-se-ão a fim
de decidir, entre outros assuntos, a realização da
próxima regata Florlanópolla-Rlo, cuia data oe par-
tida está marcada para 22 de laneiro próximo. E'
bem possível que nesta reunião decidam os mem-
bros da ABVO pcla não realização da citada prova,
efetuada uma única vez, no ano de 1958.

ILHA BELA UMA REGATA QUE DESPERTA
INTERESSE

Na Flórida, realiza-se anualmente uma série de
regatas de oceano Intituladas Southern Ocean Rá-
cing Circuit. Estas provas, que acusam ao final um

Talvez meditando 6stes pontos,
talvez pensando no SORC. nvem-
bros da AVO Imaginaram a cria-
çSo de uma série de regatas, ten-
do por ponto base Ilha Bela, Sflo
Pa-tulo, que atrairia tô-Jn a Iloli-
llia carioca e paulista. E, agora,
inteníi£ica-se èsle movimento c
muitos membros da ABVO t6m fo-
licitado á atual comodoria a cria-
ç&o desta série de regatas. Fala-
se da realização possível ao' ini-
cio da temporada — março ou

abril — quando os cariocas dlspu-
tam a Rlo-Colégio Naval, c os
paulistas a Santos-Ilha Bela. Pou-
cas milhas separam os dois pon-
tos, surgindo pois a grande possi-
billdade de aproveitar-se ai ocasiíio
paia a efetivação da série dc re-
gatas entre Ilha Grande e Ilha
Bela.

Como eftfi praticamente assente
a realizaçío destas regatas, é pro-
vàvel que nAo se realize a II Fio-
rianópoliõ-Rlo. Os motivos de iii-

FUTEBOL NOS ESTADOS
Estão programados para

hoje e amanhã os seguintes
jogos 

'pelo Brasil, segundo'informa 
a .Sport Press.

Santos terá hoje
na Ferroviária
primeiro da série
SAO PAULO, G — O Santos iniciará amanhã à noite,

em Vila Belmiro, portanto, em seus domínios, a série de
três compromissos difíceis para manter sua posição de líder
da tabela e ganhar o título máximo da temporada do
futebol paulista. Seu adversário é o perigoso quadro da
Ferroviária, tle Araraquara, que, apesar da queda de
rendimento, nos últimos cotejos que realizou, sempre mere-
ceu respeito de seus oponentes. E é por isso mesmo que os
praianos irão disputar essa partida eom certeza dc que
terão de usar de todos os seus recursos para não caírem
"cm casa". Uma derrota dos santistas, a esta altura, seria
quase que fatal para as suas aspirações, já que, tendo
posteriormente o São Paulo c o Palmeiras pela frente, em
seus compromissos restantes, só terá direito a empatar
com um, caso a Portuguesa, que é a vice-líder, com dois
pontos atrás, não venha a sofrer um tropeço contra o
Noroeste, domingo, e Jabaquara, seus últimos adversários.

SANTISTAS: MESMA EQUIPE
Segundo Lula, o Santos nâo tem

problemas de contusões e JogarA
amanhS. contra a Ferroviária o
mesmo quadro que bateu domingo
passado o Taubaté. Por sua vez,
a Ferroviária manterá a mesma
formação de eeu último conlron-
to, contra o XV de Piracicaba,
sendo estas as duas equipes:

SANTOS: Laércio; Dalmo, Mauro
e Zé Carlos; Calvet e Zlto; Sormâ-
ni. Mengalvio, Coutinho, Pele e
Pepe.

FERROVIÁRIA: Rosa: Porunga,
Antoninho "e Valter; Dirceu e Ro-
drigues; Palico, Pimentel, Baiano,
Dudu e Bazzáni.

PALMEIRAS TENTA
REABILITAÇÃO

O Palmeiras, Ji fora do titulo

máximo, terá um compromisso dos
mais fáceis, contra o América, em
seus domínios (Parque Antártica).
Os alviverdes tentarão a reablll-
taçáo do "desastre" de domingo
pasado, em Presidente Prudente,
contra o "Corlntinha", que lhe va-
leu a despedida melancólica do ti-
lulo de 60 e desesperanças no bl-
campeonato.

BOTAFOGO CONTRA O
TAUBATÉ

Finalmente, completando a íé-
rie de três Jogos de amanhã, em
Ribeirão Preto, o Botafogo enfren-
tara o Taubaté. num prélio sem
interèfêc. a nâo ser para que os
dois clubes procurem melhor il-
tuação na tabela de pontos per-
didos: (SP)

HOJE
CAMPEONATO PAULISTA

Em Santos — Santos x
Ferroviária.

No Parque Antártica —
Palmeiras x América.

Em Ribeirão Preto — Bota-
fogo -v Taubaté.

CAMPEONATO GAÚCHO

Em Porto Alegre — Inter-
nacional x Floriano.

CAMPEONATO POTIGUAR
Em Natal — Riachuelo x

ABC.

AMISTOSOS ESTADUAIS
Em Curitiba — Vasco da

Gama (Rio) x Ferroviário.
Em Fortaleza — Ferrovia-

rio x Campinense.

AMANHA

CAMPEONATO PAULISTA
Em Campinas — Guarani

x Comercial.
Em Piracicaba — XV de

Piracicaba x Juventus.
CAMPEONATO MINEIRO

Em Belo Horizonte — Cru-
zeiro x Metaluzina.

Em Itabira — Valeriodoce
x Uberaba.

Em Sete Lagoas — Demo-
crata x Sete de Setembro.

Em Curvélo — Curvélo x
Vila Nova.

Em Sabará — Siderúrgica
x Meridional.

Em Divinópolis — Guarani
x Bela Vista.

Em Pedro Leopoldo — Pe-
dro Leopoldo'x Renascença.
CAMPEONATO BAIANO

Em Salvador — Vitória x
Galícia.
CLUBE CARIOCA

No Morumbi — Bangu x
São Paulo.
OUTROS AMISTOSOS

Em Fortaleza — Ceará
Sporting x Campinense.

Em Belém — Clube do Re-
mo x Paissandu.

Em Presidente Prudente
— Coríntians, local x Londri-
na. ...

^m Marília — São Bento '
x Nacional da Capital.

Em Jundiaí — Ipiranga x
Internacional de Limeira.

leiiigaçáo dos dois eventos sáo ex-
plicados pelo próprio comodoro da
ABVO. sr. Osmar Stanim.

FALTA DF, TEMPO DOS
VELEJADORES

"— Nn próxima eexta-felra ei-
taremos reunidos na sede do ICRJ
para decidirmos a crlaçSo desta
série de regatas em Ilha Bela, e a
possível náo realização da II Fio-
nanópolis-Rlo" — falou inicial-
mente Osmar stamrm — "Acredito,

que esla série de regatas cm Ilha
Bela ou mesmo Ilha Grande, con-
íornie decidirão os associados dai
ABVO, poderá vir a Influir na de-
ciffto dc disputa nu náo da Floa
rianópolis. Êstcs dois eventos es-
tâo ligados entre si pelo fator
l-.npo dos iatislas, mas isto não
quer significar que os dois certa-'
mes nâo pos:am rcallzar-se. O
tempo de cada iatista é fator in-
fluente. Assim, estn a razão por qu»
talvez nâo venha a se realizar ou
? Florianópolis, ou mesmo esta st-
rie de regatris que deverão ser enr
março ou abril. Os iatistas d»
oceano acabam de perder cerca de
dez a quinze dias na regata Sana
tos-Rio, para a Florianópolis de»
verão despender quase um mês, a
nesta série possivelmente uns vin-
te dias. Sendo assim, vejo qua
em seis meses passaremos quasa
dois afastados de nossas' obriga-
ções, e isto talvez náo seja possi-
vel para todos. Logo, ou a Floria-
nópolis ou a citada série de rega-
tas nâo deverá realizar-se".

Acredita que qual dos doia
certames será cancelado?

Explico-me melhor: os doit
rertames poderáo ser realizados.
Na votação com os membros da
AVO veremos qual a opinião, mui-
to embora acredite que uma daj
duas será cancelada. Qual delas,
porém, é tllficil dc prever".•

PAULISTA DESEJA A SÉRIE
DE REGATAS

Domingos Giobbl, "skipper" do
"Bermuda", com o qual estivemo»
cm contato na última semana, ex-
pressou desejos de que se realizas-
se esta série dc regatas em Ilha
Bela ou mesmo Ilha Grande.

A idéia é. excelente e merece
um apoio de nossa parte — decla-
rou inicialmente Giobhi — "t

penso que a vela de oceano bra-
6ilcira muito poderá lucrar com
a sua realização".

Indagado sobre se participará da
próxima Florianópolis. Giobbi efir-
mou que sim. Naquele momento,
contudo, ainda nada estava aasen-
tado sobre esta aérie de regata»,
e a sua opinião sobro a realiza-
çáo ou náo de qualquer das duaa
competições náo foi indagada. O
centldo de divulgarmos â opinl&o
de um iatista paulista como «sta
é unicamente tornar claro que
também lá muitos acham exce-
lente a idéia da disputa da série,
multo embora nâo saibamos da
opinláo sobre o choque que possa
haver «ntre esta e a próxima
Florianópolls-Eio.
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Empresário sueco afirma \ Indiciado Santos como agressor
que o Real quer Bellini

O empresário sueco Borgi Lantz foi quem deu
a noticia de maior sensação no dia de ontem. De-
«embarcando no Galeão, pela K.LM, Informou
que o Real Madri estava interessado no concurso
do laguelro central Delllnl, do Vasco da Gama, e
que em breve entraria em açèo para liquidar o
assunto.

Dlise ainda o conhecido empresário que tinha
colhido a noticia junto aos dirigentes do famoso
clube espanhol, domingo último, por ocaslio do
encontro Real Madri e Barcelona.

Vamos aguardar, portanto, a arremetlda do
grêmio espanhol, pois estamos certos de que Vasco

e Belllnl encaram o negócio com multa simpatia,'
«•«•pendendo, logicamente, das cifras a serem ofe-
recldas.

M PINHO ESPERANDO
O sr. Milton Pinho nio deixou ainda a vice-

presidência da futebol, carso que vem acumulando
juntamente com a vice-presidência administrativa
do clube. Ninguém quer pegar o "aba:axl", ago-
ra no final do campeonato, e o remédio é ir espe-
rando que algum corajoso apareça, para não dei-
xar o Departamento acéfalo. João Silva recusou •
Antônio Soares Calçada, outro nome lembrado, pa-rec» que irá pelo mesmo caminho.
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Vasco

Ari pode
'AMBIENTE MELHOROU

Nno houve fratura
jognr. Falta saber: êle ou Pompéia

Ari está apto
e Pompéia
talvez treine hoje

[iiiciarnni-sc ontem, com um rigoroso individual comán-
dndo por Jorge Vieira, os preparativos do América para o
sensacional clássico de domingo contra o Botafogo. Após
o individual realizou-se um treino de dois toques, com
posições trocadas.

A respeito de Pompéia, o dr. Llicjano dc Oliveira decln-
rou ('iic ns melhoras do mesmo foram auspiciosas sendo
possível inclusive «iue participe do coletivo que será reali-
rado hoje. Quanto a Ari, não foi confirmada a suspeita
<ie fratura do dedo e o arqtieiro está cem por cento apto.

DJALMA liK.APAItKCKHA
D.ialnin embora náo lenha par-

ticipaclo do individual de ontem,
deverá eslar aplo ate domínio
próximo reaparecendo no lugar
rie Dr-r-io. Alem rie Djalma. três
Jogadores náo participaram do
Individual. Foram «Mes: PompiMa,
«•om lorsfio ho tornozelo; Jorge,
fortemente gripado <• JLeÔhfdas,
«llie sentiu antiga contusão, no
jogo de sáliado passado.

João Carlos e Wilson Santos
foram submetidos a unia [orte
íéssao de ginástica comandada
por Osni.

PAGO O "BICHO"

Terminado o treino de dois 1o-
quês, os jogadores foram dispen-
nados por Jorge Vieira. Coram
trocar de roupa e logo após re-
reherain o "hiebo" da vitória
Côntrà o Bnnsucessn. que foi de
tlez mil cruzeiros. Em caso de
vitória contra o Holalogo. pode-
.mos adiantar que o -bicho" não
será inferior a vinle mll cru-
loiros.

PROGRAMAÇÃO *"*A SEMANA
Jorge Vieira informou-nos a

programação da semana para o
jogo com o Botafogo, que é a
íegulntèi Hoje -- treino coletivo
pela manhã; quinta-feira —¦ jaú-
ua c inicio da concentração à
noite: sexta-feira — treino de
dois toques c no sábado treino
tático,

DJÀJLMA AMERICANO ATft 62
No dia de ontem, o zagueiro

Djalma renovou o seu contrato

Londres •
(píer ver

Eder Jofre
SÃO PAULO. 6 — Após

receber inúmeras propostas
vultosas para lutar em Tóquio
contra o nipônico Yonêkura,
na Itália com Pie ao Rolló,

além rin outras no México, o
campeão mundial dos gaios.
Eder Jofre acaba de ifecebèr
outra estupenda, desta feita do
empresário londrino, Davey"Fragcta, na ordem de 4(1 mil
dólares para que Jofrinho se
exiba em Londres, contra u
campeão britânico; Fred Gil-
roy. Eder receberia os 40 mil-
dólares livres de despesas,
com direito a três passagens
aéreas, hospedagem em hote-
dc primeira classe etc, A pro-
posta foi endereçada ao em-
presário Katznelson. "mane-
ger"' do campeão do mundo e
um dos dirigentes da Empré-
sa Brasileira de Desportos-
Katznelson disse que todas as
propostas recebidas serão es-
tudadas e consultados os in-
tcrèsses da Empresa e de Jo-
frinho. sendo aceitas as melho-
res. Mas qualquer luta sòmen-
te será efetuada após o com-
bate com Halimi. (SP)

rom o América ato janeiro dc
11161!. Djalma ganha atualmente
vinte mil cruzeiros, mas será au-
men tado no novo compromisso
firmado.

¦ 
/

jogam hoje
Portuguesa
e C. do Rio

Abrindo a penúltima rodaria do
returrip estarão jogando logo
mais à noite em Caio Martins, a.*
equipes do Ciuilo do Rio e da
Portuguesa. Será juiz do encon-
tro o sr. Amilcar Ferreira; A pre-
liminar será iniciada às 19,15 lis.
e o jogo principal ás 21,15 hts;

A Portuguesa que está concen-
traria desde ontem á noite, precl-
sa vencer para ficar disputan-
do a última colocaçSo com o S.
Cristóvão.

Equipes: Cdhio do Rio — Ita-
mar; Luclano, Osvaldo e Floria-
nò; Mário e Nõzio: Zèqülriha
Adilson, Fechando Ferreira e
Jairo.

Portiipiièsa — João Heis: Djal-
nia, Flodoalilo e Tláo; Miraldo e
Wilson; Barboslnha, Pinheiro,
Sabará Hêlío e Wellis.

¦sc
esta noite

em Curitiba
CURITIBA, fi — O público pa-

ranaense assistirá amanhã á no',-
te, no Estádio "Durival de Brito
a Silva", á luz dos ícu? rcflcto.
res, a exibição do esquadrão rio
Vasco da Gama. rio Rio rie Ja-
neiro, que teci como adversário
o quadro IochI do Ferroviário,
um dos mais fortes do futebol
araucarinno. Os vascainos *e
apresentarão para t torcida pa-
ranaense com os sem melhores
valores, inclusive Bellini, alem de
lia, jovem guardião vascalno que
vem se constituindo na peça mais
importante ria defesa, o veterano
Pinga, Sabará ele.

A PROVÁVEL FORMAÇÃO

A representação do Vasco da
Clama, deverá atuar com a mes-
ma equipe que perdeu domingo
último, para o Botafogo. F,is, por-
tanto, como entrará em campo:

liá; Paulinho. Bellini e Dario:
Éclo e Orlando; Sabará, Wilson
Moreira, Delem, Valdemar e Pin-
ga.

HOMENAGENS AOS
VISITANTES

Os dirigentes do Ferroviário
í.*tSo preparando grandes nome-
nagens ao clube carioca e seus
jogadores, devendo o retorno ss
dar na manhS de quinta-feir,,,
por via aérea. (SP).

Argentinos
perdiam

e causaram
conflito

QUITQ. 6 — A partida Inter-
nacional de Futebol qu* dls-
pulavam, hoje, nesta cidade, a
*eleçào da Argentina é • repre-
sentação de Quilo, foi suspensa
aos 10 minutos do .segundo tempo
devido aos graves atos de violèn-
clu promovidos pelos argentinos.
Estes estavam perdendo por 2x0.
placar já existente ao término
do primeiro tempo. (FP).
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Treino do Botafogo, ontem, foi com "tênis": Aí vemos Amarildo entre vários aspirantes, procurando passar,

Encoberto (n direita) está Símios, o srnndc caso da semana"Agi em defesa própria;
Valdemar me fêz ameaça"
O centro-avante China, do Botafogo, está em pleno pe-

ríodo dc recuperação dn distensão que o acometeu na
última semana, impedindo-o de enfrentar o Vasco. De-

clarou-uos o dr. Rcnc Mendonça que, rom as aplicni.-ões
de ultra-som, acredita que Chinu esteja refeito a tempo
de ser incluído na equipe para o jogo com o América.
Dc resto não há nenhum outro elemento titular do Bota-
fogo aos cuidados do Departamento Médico. Assim,
todos estiveram em ação no bate-bola de ontem à tarde
cm General Scveriano, à exceção do comandante do ata-
que, ficando para amanhã o treinamento individual com
exercícios dc ginástica e para quinta-feira o coletivo, que
será, a exemplo da semana anterior, único. Paulo Ama-
ral reuniu os jogadores do quadro principal para uma pre-
leção. Logo após choveu c os titulares foram dispensados,
continuando a bater bola apenas os aspirantes e reservas.
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"AGI EM DEFESA
PRÓPRIA"

Procuramos a palavra
de Nilton Santos a respeito
do lance de domingo úl-
limo que resultou em sua
expulsão de campo, criari-
do assim um problema
quanto à sua presença na
partida de domingo pvóxi-
mo contra o América. De-
clarou-nos o zagueiro alvi-
negro: "Fui ameaçado por
Valdemar e agi em defesa
própria. Êle avisou que me
acertaria na primeira opor-
lunidade e assim era eu ou
êle. Na primeira bola divi-
dida então procurei evi-
tar ser atingido. Valdemar
depende como nós todos do
futebol. Como êle, Pam-

em pauta
mas não se sabe
se tribunal julga
Se o relator não esquecer o

proresso em casa; se o advogado
do Fluminense não adoecer; se
náo faltar nenhum membro do
Tribunal; se o dia santificado de
amanhã não provocar outro adia-
mento (não por vinte e quatro
horas, mas por uma semana, ro-
mo é a praxe desse órgão Julga-
dor); se não esqueceram de pu-
ulirar a citação e, finalmente, se
o Trlbtlnal Especial da CBD re-
solver rjue não há qualquer lm-
pedlmento para a sua reunião,
Zezé Moreira será julgado ama-
nhã.

CONVOCADO

Pelo menos, o Tribunal eslá
convocado para se reunir dentro
de vinte e quatro horas, para
Julgamento do técnico do Flumi-
nense. que, no Jogo com o Grè-

mio. pela "Taça Brasil", invadiu
o gramado do M.-racanã. agre-
dlndo o árbitro paulista Olten
Aires de Abreu.

Como se recorda, o Tribunal
Especial da CBD esteve com o
processo relativo a esse caso por
três veies em pauta. Mas, em
cada uma das oportunidades hou-
ve um impedimento diferente, o
íillimo dos quais Incompreensível
(citação não publicada). Diante
da série de transferência, já nin-
guém sabe se ocorrerá outro pre-
texto para novo adiamento.

Amanhã é dia santo, observado
em parte. Talvez daí surja um
motivo. K como o Tribunal Ks-
peclal da CBD só encontra am-
bietile para trabalhar às quintas-
feiras (quem sabe, superstição),
nio está eliminada a hipótese de
Zezé Moreira Ir a julgamento na
próxima semana, apenas.
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lini. Errou ao atingir Pam-
polini. Fui em minha defe-
sa para que nào me acon-
tecesse o mesmo."
"NÀO HOUVE AGRES-
SAO NEM TENTATIVA"

Para o dr. Brandão Fi-
lho, não se consumou
agressão nem houve mes-
mo tentativa. 0 dirigente
alvinegro responde fazen-
do pergunta ao repórter:"Foi Valdemar atingido?"
E a seu ver não se pode
determinar a jogada como
uma tentativa de agressão.
Nilton Santos, no seu en-
tender, se quisesse agredir
Valdemar poderia tê-lo
feito, se fosse este o seu
propósito. Mas, acrescen-
ta, "Valdemar ficou à fren-
te de Nilton Santos e èste
nada fêz, demonstrando
assim não ter intensão de
agredi-lo.

Para mim o que houve
foi uma jogada brusca co-
mo tantas outras que es-
tamos acostumados a ver, e
principalmente contra o
Botafogo. Estamos cons-
tantemente vendo Garrin-
cha sofrer as faltas mais
violentas ficando os infra-
tores impunes, ou ao me-
nos sem sofrer a penalida-
de imposta a Nilton San-
tos. Assim fico confiando
na justiça do Tribunal, queé um órgão composto porhomens de bem" — con-
cluiu o dirigente alvine-
gro.

JORGE 0 SUBSTITUTO
A súmula do juiz Ar-

mando Marques encami-
nhada ontem à FCF indi-
cia Nilton Santos como
agressor. As declarações
prestadas acima, tanto por
Nilton Santos como pelo
diretor de futebol do Bo-
tafogo foram anteriores ao
conhecimento do fato. Co-
mo se nota, a indiciação
de Nilton Santos como
agressor agrava a questão,
aumentando assim as pro-
habilidades do zagueiro ser
suspenso. Acredita-se, pois,
que caso isto aconteça,
Jorge seja indicado como
¦substituto de Nilton San-
os.
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Go-Mangn foi « mais empenhado tio ensaio de. ontem,

leiro c assim mesmo: todo treino c rigoroso

PISTA E CAMPO

Treino com música
a novidade para
os atletas cariocas

Ulisses Láurindo
Os tácnices cariocas dc atletismo, ontem reunidos, resolveram

mudar a data de primeiro treino em conjunto dos atletas cariocas
selecionados para o Campeonato Brasileiro de Atletismo, de Porto
Alegre. A data de IS de dezembro, que a principio fora assentada,
ficou transferida para 17, face à realização da preliminar da cor-
rida de São Silvestre, que será realizada domingo dia 18, que con-
tara com a presença de todos os atletas de corrida de fundo dos fl-
liados cariocas.

Ficou assentado, também, que no treino de sábado 17, na pista
"Célio de Barros", o treino será acompanhado com disco especial-
mente escolhido para esse fim. Concordaram todos os técnicos que
esta novidade servia para tornar menos insipldo o treinamento nes-
sa fase do ano, quando a' maioria dos atletas estão praticamente
fora de forma.

INTERESSE

O professor Oswaldo Gonçalves,
que na reunião representou n sr.
Célio de Barros. falou aos res-
ponsáveis pela direção da equi-
pe pedindo para que se esfor-
eem no sentido de. levar à pisla
o • maior número dé convocados
possível, pois que, nesse treino,
aerão traçados todos os planos
práticos para os futuros treina-
intuitos.

Anunciou, também, o professor
Oswaldo Gonçalves que nesta oca-
siad o presidente falará a Iodos
os atletas presentes, eNortando-os
a se dedicarem para oferecer o

Bangu completo
com Ubirajara

Campeão Vila no Futebol de Salão
A foto apresenta unia disputa de bola entre

o jogador Celso, do Vila Isabel, e Gonçalves, do
Carioca, permanecendo Elmo na expectativa, na
peleja que os dois quadras disputaram, ontem a
noite, pelo Campeonato Carioca, de" Aiiiadore- ete
futebol de Salão e que foi vencido pelo clube da
2S de Setembro por 2 x 1. A peleja caraeterliou-se
pelo equilíbrio e pela movimentação, aproveitando
o Vila Isabel a oportunidade que se apresentou
para marcar e assim vencer o jSjo. Na primeira
partida da melhor de três o Vila venceu por 3x2.
Os tentos foram assinalados para o Vila pni- Celso
<2) e para o Carioca por Zeiinho. Ao final da

peleja Chiquinho do Vila Isabel e Zezlnho do Ca-
rioca foram expulsos por indisciplina. Apitou a
pedeja José Cetato rom uma arbitragem precisa,
somando a renda Cr*. 41.T50.00, muito aquém do
esperado, molhado naturalmente, pelas chuvas. -¦¦

Na preliminar, entre o Vila Isabel e o Manu-
fatura (juvenis! nio. houve decisão, pois com o
empate será necessário a disputa de um terceiro
JÔgo (sábado). O Vila-venceu o primeiro por 9x3.

Os quadros Jogaram assim constituídos'' Vila:
Ani.ir.min. Tuca. Celso. Aécio (Guilhcrmino) e Chi-
quinho; Carioca: Bidonl, Elmo. Chico (Romero),
Gonçalves e Zezinho.

amanhã noMorumbi
Hoje cedo o Bangu estará viajando com destino a São Paulo,

onde dará combate amanhã á tarde, no Morumbi, ao quadro do São
Paulo. Nesta peleja o tricolor bandeirante fará a estréia do pon-
teiro direito Célio, que vem de ser adquirido ao Canto do Rio por
1 milhão e melo de cruzeiros.

Ò$ banguenses fizeram ontem revisão médica, que revelou
que Ubirajara não sofreu fratura da mão, como se suspeitava. O
goleiro se ressente apenas de uma luxação forte, mas deverá se-
guir na delegação que viaja hoja para a Paulicéia. A embaixada
fera a chefia do sr. Manoel Rodrigues de Moura, dr. Ivon Cortez
como medico, Zizinho como preparador técnico, e com os jogado-
rts Ubirajara, Aírton, Joel, Darci Faria, Nilton, Élcto, Zózlmo, Cer-
raia, Zé Maria Déclo Esteve» Valter Vermelho, Luis Carlos, Ade-
mlr, Rubena • Tiriça.

tricampeonatn de atletismo nano-
nal ao novo Estado da Guana-
bara.

PROVAS E ATLETAS

Os-atletas João Alves dos San-
tos Filho e Dorival Silva não
mais irão á Argentina disputarem
a Maratona de Mar dei Plata.
Motivo: Em cima da. hora, a en-
tidade promotora negou-se a pa-
gar a passagem dos dois alicias,
passando para a Confederação
Brasileira de Desporlos a respon-
sabilidade de uma passagem. A
entidade do sr. João Kavelange
se viu melindiada e resolveu não
mandar nenhum dos seus repre-
sentantes.

No dia 12. segunda-feira, vol-
tarão a se reunir os técnicos ca-
riocas para continuarem traçan-
do planos para o certame nacio-
nal. O responsável por esta está
envidando esforço no sentido des-
*a reunião ser efetuada no Cor-
reio da Manhã.

Além da presença de todos os
técnicos, a reunião do dia 12 con-
tara também com a presença dos
médicos Ricardo Dias Gonçalves,
Dourado Lopes c Alulzio Cami-
nha, que responderão pela parte
médica da equipe.

Em homenagem à Marinha de
Guerra brasileira, será corrida
«abado, à noite, a Corrida Rústica
Almirante Tamandaré. A corrida
de sábado é uma esplêndida pro-
moção'do -Jornal dos Esportes".

Prosseguem em São Paulo os
preparativos dos atletas que in-
tervirão na corrida de São Sil-
vestre. Todas as semanas há tes-
tes para os atletas.

For?m indiciados par»
julgamento m sexta-feira,
no Tnlj mal de Justiça
Desportiva da FCF, os sc-
gulntés jogadores; Nilton
Santos, do Botafogo, poragressão; Tião Macalé, do
Botafogo, por jogo violcn-
to; Russo, do Vasco, porofensas morais; Dari. do
Fluminense, por atitudo
inconveniente; José Pinto
de Carvalho, do Bangu,
por agressão; o técnico
.lair Boaventura, do Ola*
ria, por ofensas morais ao
árbitro, e Botafogo e Vas*
co, atraso de jogo.O caso do jogador Nillou
Santos é o que certamen*
te atrairá as atenções ge*rais do público para o jul*
gamento a ser realizado na
sexta-feira. A indiciarão do
jogador, como agressor,
adianta quase que como
certa a suspensão, já quonão se trata de infrator
primário. Mas tudo indica
que o Botafogo vá fazer
uso do "efeito suspensivo",
que é concedido pelo CND
sem a menor parcimônia,como atesta o indulto quevem de ser conferido na
semana passada a Chinc-
zinho, do Palmeiras.

Com Olten
na arbitragem

Corintians
não jogará
SAO PAULO, 6 — O Co-

vítians paulista, enviará novo
ofício ao Departamento de
Árbitros da Federação Paulis-
ta de Futebol, ratificando os
dizeres do ofício anterior
quando vetou o nome do juir.
Olten Ayres de Abreu pela
sua conduta no jogo Santos
6 x Corintians 1.

NAO ENTRARA EM CAMPO

Gomo nesta Capita, cabe
Cinicamente ao Departamento
de árbitros indicar os_ api-
t a dores sem qualquer inter-
íevência dos clubes inleres-
sados, em seu novo ofício, o
Corintians comunicará que sua
equipe não entrará cm cam-
po, caso seja escalado Olten
Àyres dc Abreu para qual-
quer dos seus jogos. (Asp)

Fluminense
antecipou

concentração
O Fluminense está encarando

seu compromisso He sábado,

(Vasco da Gama) c-oin o mais

profundo respeito. A concentra-

ção que ae inicia normalmente
na quinta-feira foi antecipada

para a noite de hoje. Para quem
acompanha o futebol e sabe da

ogeriza que tém os jogadores por
concentrasSó pode avaliar a im-

pòrtância que a direção tricolor
está dando ao seu próximo com-

p f omisso,

BATE-BOLA: TODOS
PHESENTES

Como única atividade no dl»

rie ontem, o Fluminense realizou

um bate-bola. Todos os titulares

presentes, inclusive o comandan-

te Valdo. Por sinal, o artilheiro
tricolor houve-se muito bem,
demonstrando desembaraço e

ótima disposição, Pareceu ainda

um pouco gordo mas possível-
mente já esteja com seu pejo
normal sábado.

Telê que apareceu com um fun-
runculo, foi imediatamente aten-
riido pelo Departamento Médico,

que pouco depois, o liberava

para treinamento.

J. FRANCISCO CASA HOJE

O atacante Jair Francisco ca*
sa-se hoje, mas estará à disposl-

ção do tricolor para a peleja de
sábado. Jair Francisco deixari «
igreja e seguirá paia a concen-
tração.

Havelange
escolheu

um grupo
de trabalho
O sr. .loão Havelange, presi-

dente da CBD, já tomou ai
primeiras providências com re-
iai.-.io à futura Secretaria dot
Esportes, a ser criada no Es-
tado da Guanabara. Prelimi-
narmente, resolveu designar
um grupo de trabalho para
elaborar os planos relacionados
com a organizarão da nova Se-
cretaria, o qual ficou assim
constituído: general Pires de
Castro. Abílio de Almeida, Luiz
Murgel, coronel Jeronimn Bas-
tos, Mozart di Giorgio e, ain-
da, um nutro oficial-general a
ser convidado.
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separadamente

MARINHA

A nau D. PEDRO I,
de 200 toneladas,
unidade fundadora da
MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA

HOJE
Porla-aviões

MINAS GERAIS,
dc 20.000 toneladas,

a mais moderna unidade
da NOSSA MARINHA
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ram. E as belonaves são hoje depositárias das mais
avançadas conquistas da ciência.
Só os homens não mudaram. Vetustas tradições, VE-
LHAS DE 138 ANOS, apoiadas sóbre o austero pe-
desral das glótias pretéritas, caldeiam-se às novas
normas e funde-se, assim, do mesmo bronze, a nova
geração.
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As Grandes Figuras d
MARINHA -0 E

{Sjssfo Gloriosa Galeria figuram apenas
os Oficiais Superiores que comanda-
ram ações navais.

RR A BISAS3LEI ir**-*-*.-*.

Almirante Francisco Manuel Barroso
1804-1882

Barão do Amazonas
Guerra do Paraguai

(Batalha do Riachuelo)

ALMIRANTE JOAQUIM MARQUES LISBOA — IS37 — 1897
MARQUÊS DE TAMANDARÉ

Dc voluntário a bordo da Fragata "Niterói ' na Campanha (Ia Independência, alé a
República, através de 2 Impérios, uma vida dc serviços extraordinários ao Bra il. na
repressão a movimentos separatistas c cm cinco guerras: na Independência, Cisplatuut

Rosas, Oriental e Guerra do Paragur.í

1

. Alm. Alexander Thnmas Cochrane
1775-1860

Marquês do Maranhão
Campanha da Independência

Repressão .i movimentos separatistas

Almirante Itodri-o rinto Guedes
17GM815

Bar.*:o do Rio da Prata
Guerra da Cisplalina

. ¦ .777"
gí :;:•;, .-..,>:*¦$-?•¦¦ x ¦¦ vv*: ,

Almirante João Taylcr
1733-18J5

Guerra da Indenendvncii
.essão a movimentos separatistas

Almiraste João Grcnfiil
1S0O-18S9

CT.-rra da Indepcndc-nii.-*
Ií^prcssãD a movimentos seiíaraíl-jf-r.*?

Guerra contra Kosr.j

Almirante Froií-rfco Mariatl)
lJ9I-*i833

repressão a movimentos separatistas

I
Almirante Joaquim José Inácio

V- 185G-1869
Visconde de Inhaúma
Guerra do Parasitai

Almirante Delfim Carlos dc Carvalho
1823-1S96

Barão da Passagem
Guerra do Paraguai

Almirante Pedro de Frontin
1SG7-1S.19

l.-a Guerra Mundial
(Passagem de Humaitá)

Almirante Soares Dutra
18S3-I95Í

•L* Guerra üiuudial

 _._ . _5
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l¥l ár^üm. ii-T""^ H A. S
JOSÉ SANTOS DK SALDANHA OA CAMA. Contra-Almirante

"A necessidade da Marinlia da Guerra surge
imadiatamante após a existência do tr«i-

fego pacirico, e desaparece com este, exceto
com as nações que têm tendência agressiva
e man lêm a Marinha de Guerra como insti u-
menro de sua organização militar".

Estas palavras de Mahan já levaram ai-
guns csLudiosos a pensar na divisão das na-
ções eni duas classes gerais, segundo as ori-
gens de seus Podêres Marítimos.

Em certos povos, o tráfego marítimo
apareceu como uma necessidade, um impe-
rativo para a conservação dá comunidade.
Êle foi uma conseqüência naiural do desen-
volvimenlo econômico e social, obrigando ao
comércio externo e até à conquista de tem-
tórios ultra-marinos. mas de origens pura-

mente individuais. A necessidade da prot.*-
ção a esse tráfego surgiu como conseqüência
direta e imediata.

Em outros países, porém, a origem do
Poder Marítimo se caracterizou pela criação
preliminar da Marinha de Guerra. Eram po-
vos que não dependiam para sua vida do
comércio externo nem de colônias. Isso foi
feito no desejo, que não deixava de repre-
sentar uma forma de energia, de concorrer
na luta para a conquista de riquezas ou para
a obtenção de força e prestigio. Essa ori-
gem do Poder Marítimo caracterizou-se pela
iniciativa política e estatal, e o tráfego ma-
mimo surgiu depois para aproveitamento do
conseguido pela luta ou somente pelo pres-
tigio da Marinha de Guerra.

Saudação do almirante*

Jorge do Paço Matoso Maia
Ministro da Marinha

Congratulo-me com o Correio da Manhã pela publi-
cação de seu segundo Suplemento dedicado â Semana da
Marinha. Nos dias de hoje, quando vemos o reinicio das
construções navais em nosso Pais, a patriótica iniciativa
do Correio da Manhã adquire um elevado significado para
o nosso desenvolvimento econômico. a!ém do que já re-
presenta para a divulgação de nossas atividades mari-
nheiras.

Nas páginas deste Suplemento, o conceito de Poder
Marítimo surge, natural e expressivamente, lembrando-
nos que o nosso destino sempre dependeu e dependerá do
mar.

È claro que essa divisão se rc-
íere somente às origens. Com o
desenvolvimento e exercício pos-
teriores do Poder Marítimo,
muitas c1l.í nações do primeiro
grupo passaram a usar sua íór-
ça no n.a.- como elemento dc ex-
pansão imperialista, enquanto
outras »-*.o segundo grupo for;.-.vi
obrigadas a manter seu tráfego
pacífico, que já entrara para a
economia cia nação.

Em nosco país, o tráfego «r '.-
rítimo comercial antepipou-re á
criação da Marinha de Guerra;
Desde os tempos coloniais to., i
o comércio -interno e extcvno t»»i
feita por via marítima, e mo?nu
raramente sua esquadra csic j
em conc.i-;"js de dar prolição
adequada á .Marinha Meican .*.
Os pais lil;.;-..e pois, indiscu.i..'-
mente, ao primeiro grupo de nr.-
ções. nas ciuais a criação e a
existência do Poder Marítimo foi

uma come-
do desenvolvi-

um i,n:. , nuvo,
qüêneia lógica
mento nacio uai.

A não ser aqueles que tra-j: -
lham no mar, poucos homens no
Brasil fazrm idéia do que repi~-
senta de imprescindível para o
país o l.v.e e-cercício do trá .-
go marítimo. O público tem, »..-
conscienterr.-.ii.e, a percepção cu
vantagem re urna grande Ma.-,-
nha Mercante, como fator econô-
mico para a nação, e mais va*.'.-
mente ain: i a imagem da «-.--
cessidacie ds navios de gue i
como etem'3üt03 do poder !.".:»•-
tar naciona'. Evidentemente, d/.-
xando ei.» l_do os detalhes té'-
nicòs. r.acia mais simples e com-
preerisívei r*o que a idéia geral
da imprescindibilidade^ paia a
própria existência do país de t.m.i
grande e organizada Marinha
Mercante, exercendo seu mister,
mesmo cm caso de guerra, sob a
proteção c.a Marinha Militar, e
tendo à sua disposição, bons sc -
viços portuários, boas cartas de
navegação, bons estaleiros de rc-
paios e-.c. Em suma, a existe.ic :.
do Poder _.-.iaríí.imo como fator de
vida e cie economia para o p-.s.
Parece ciu.- o que sempre faltou,
nesse particular, foi uma ruai-
mentar preparação do espírilq
público.A população, em geral, so per-
ceberia tudo isto no dia em qae
o tráfego marítimo, por qual -
quer motivo, estancasse súbita-
mente.

Na última guerra mundial ucm
ou mal. esse tráfego foi assegu-
rado. e a vida continuou com
leves restrições. O papel qu». o
tráfego marítimo representa na
vida e na economia da nação é
bem maior que o imaginado a

iiru vista, e uma idéia maisprime

perfeita podeiá facilmente ser
obtida mediante a apreciação dos
dados estatísticos existentes. Po-
der-se-á ver, então, o que de va-
lioso e essencial representa para
o Brasil a conservação de suas
linhas de navegação. Pode ai-
guém argumentar que o tráfego
marítimo perderia sua importân-
cia se o pais íõsse auto-suficièn-
te em gêneros alimentícios e mi-
té. ias-primas. e íô.=se dotado de
tin-.a perfeita rede de comunica-
ções internas.

Evidentemente, o efeito de um
bloqueio marítimo será mais de-
morado no caso de. paiíes nessa
=ituação. como por exemplo os .
Estados Unidos ou a Europa oe
Napoléãò e de Hitler; mas, de-
moradas ou não, as consequên-
cias da supressão do tráfego ma-
rítimo são decisivas. Não é su-
jieieme a uni país alimentar-see
mesmo continuar sua produção
normal. É neceí.-ãiio, também,
que essa produção possa atingir
os centros consumidores, para a
continuação de seu comércio, que
lhe assegura a c:.pacidade econõ-
mica imprescindível durante a
paz e mais precisa ainda em oca-
sião de guerra, quando suas des-
pesas se acrescem de muito. Es-
tas condições são rigidamente
válida, a náo ser que seja ima-
i-inada uma nação completamente
auto-suficiente em alimentação c
matérias-primas, bastante gran-
cie e desenvolvida o-ra íazer to-
do seu comércio internamente,
resolvendo seu intercâmbio co-
merciaj entre Ss diversas re-
giões go pai-.. Mas ainda nao
houve este caso na história do
mundo: os Estados Unidos, mei-
cê de seu grande território,
abrangendo climas diversos, e
possuído de uma perfeita rede
¦de transpoites internos, é atua*.-
rien.e o nais qi':.» mai.s se apro-
xima désse ideal. Seu comércio .
interno é enorme, mas todos co-
nhecem o seu grau de dependên-
cia. sempre cm crescendo, do co-
mércio exterior. É claro que
existiram, e ainda hoje existem,
comunidades total ou quase to-
talmerite isoladas do resto do
mundo, mas semore foram cons-
tituíclas por povos dc baixíssimo
nível de vida.

Parn o Brasil, a supressão de
seu tráfego marítimo significaria
a derrocada alimentar, industrial
e financeira, em poucas sema-
nas. O país depende essencial-
mente das importações mariti-
mas podendo ser colocados em
primeiro plano o óleo combustível

e seus derivados, o carvão de pc-
dra as máquinas, aparelhos ma-
nuTaturados em geral, veículos e
respectivos accessórios. Das ex—
portações depende também para
o prosseguimento noi mal de seu
comércio externo, o principal
mantenedor da economia nacio-
nai. O tráfego de cabotagem e
igualmente essencial para o in-
lercâmbio de mercadorias, mate-

Palavras do vice-alminmie Luis Teixeira Martivi,

comandante do Primeiro Distrito Naval:

k EDIÇÃO de um Suplemcneto especial dedicado à Ma-

rinha do Brasil, no início das Comemorações da SE-

MANA DA MARINHA, é tuna brilhante iniciativa do

Correio da Manhã, êstc grande órgão, fator positivo da

formação da sadia opinião pública.
É indispensável a formação no povo brasileiro de uma

consciência naval, imprescindível a um pais de costas tão

extensas como o nosso, e como conseqüência dos compro-
missos assumidos com os nossos aliados continentais, para
a de fcs;. dos ideais democráticos comuns.

Juigo assim que essa promoção é de alto alcance pa-
triótico, e é com entusiasmo que me congratulo com a di-
reção desse jornal pelo serviço que vem prestar ao nosso
país e, cie forma mais ampla, ã causa do Bloco Ocidental
que integramos por tradição, por discernimento, por con-
vicção.

rias-primas e artigos manufaíu-
rados. entre as diversas regiões
do pais. devido à defícientíssima
rede interna de comunicações.
E dejde que houvesse a inter-
rupção do suprimento interna-
cional. a situação, nesse parti-
cu'ar. ainda se agravaria mais,
pela falta de combustível e ao-
bressalentes dc viaturas. O Bra-
sil então se transformaria ime-
diatamente. como já disse uina
vez um conferencista na Escola
de Guerra Naval, "em um gru-
po de ilhas, sem comunicações
mútuas e sem ligações com o <_>:-
terior". S»--melhante corte súbito
ras c»>municaçoes seria sentido

imediatamente por todos os cida-
dãos. indistintamente. Todos so-
freriam restrições no vestuário,
na alimentação, no transporte,
nos instrumentos ou ferramentas
necessários ao exercício da pro-
fissão. O Estado além de perder,
com a supressão das vendas, o
crédito no exterior, ainda fica-
ria com o seu orçamento intei«io
desiquilibrado. pois é.preciso as-
sinalar que somente o imposto
aduaneiro perfaz parte pondera-
vel de toda a receita da União.
Além disso, seriam afetadas todas
cs demais íoittes da renda tribu-
tá ria.

Uma Marinha Mercante não
pode s-er encarada apenas corno

Por ocasião «lo transcurso «la Semana tia
Marinha, saútlo, em nome da Esquadra Brasileira,
o "Correio da Manhã"", um dos tradicionais ór-
üã<>- «la nossa Imprensa, sempre atento em pres-
tigiar e elevar o nome daqueles que lutam no
mar pelo engrandecimento de nossa Pátria.

PEDRO PAULO DE ARAÚJO SUZANO
Vice-Almirante

Comandante-em-chefe da osquadra

uma empresa de transporte, pre-veitosa somente pelos dividend s
que fornece por seu trabalho ih-
trinseco e pela exposição da Ban-
deira Nacional cm mara «estrar,-
geiros. Sua utilidade trans«*em.e
dc muito a_ <^sas necessidades.
Realmente, para uma nação ma-
ritima, ela ê um dos pilares sobre
os quais repousa a existência da
comunidade. Do mesma modo a
Marinha de Guerra nao deve serconsiderada como um instrumen-
to de que se serve o homem pa-ra exterminar-se também sobre
os mares, ou como dispendiosa
arma conservada pelas nações
ricas para aumentar seu presti-
gio internacional e para impor
sua vontade aos povos longm-
qüos. Se bem que dispensável
aos países que não dependem «lo
mar, ela é ímpresciniiível àque-
les para os quais a longas estra-
das oceânicas representam um
respiradouro forçado. Igualmen-
te, é preciso destruir o conceito
bastante difundido, mesmo entre
os marinheiros, de que a Man-
nha Mercante é auxiliar da Ma-
rinha de Guerra. Embora tam-
bém não «x>nstitúa VCTdade ab=o-
luta, o inverso seria mais acerta-
do. De fato, a existência de uma
Marinha Militar, quase que só
pode ser justificada pela conti-
gência da defesa ao tráfego co-
mercial, linalidade esta que pre-
domina totalmente sobre as de-
mais.

LIGEIRO RESUMO HISTÓRICO
SOBRE A ILHA FISCAL

Síüif^"'"' i / . ~__YJ_\ j

¦*"*-•; *-¦":""" -¦'¦-.:''\': *•¦¦'-;•-: •*.'-'" ?' '* ¦¦-''¦'-.*--, - ¦-¦-</•.'.. '"'¦'-.*•? .-- V r^__^__\&^¥__^!-_±^/ZJí ' 1 ^^__\\__WSSm___

¦ '--'--¦" '¦'¦-¦ ''y-yf.:- ¦-..'•> .-- - -.' ¦-¦•-•*r^-'^-^*-^^f-*-g,giiBgff^g
' ¦-'.'¦ --,¦*"'" ¦.¦':¦¦'"''''"'¦:'-- '¦:*"¦ ¦';r"~*'Sr-L Z&&ÊÊ&

y^-Jl ¦:¦'-'':' '-:'¦' ~^« l ,. .'.*¦&&*'' -¦ ---'--"'''àmmm^mÈSSmtWmffi
^'''""', '¦ '¦¦**'- * ^r^^^A^^^A_Wm^km^a^:>^mmmam

Q ACIDENTE seográfico onde Se
ergue hoje a Diretoria dc Hidro-

grjfia c Navegação chamou-se ini-
cialmente "Ilha dos Ratos", desco-
nheceiiUo-se precisamente a ori_je:n
d».,*sa denominação prosaica.

Seu atual nome 'ilha Fiscal", pro-
vém clc sua primeira missão de vu!-
lo. sede de um posto alfândega-
rio- ali instando face à sua exceo-
c onal posição dominando a barra
c o ancoradouro dos ns-'-. de c^-
mércio, e data de 10-2

Secundo o historiador AUGUSTO
FAUSTO DE SOUZA, a ilha era pri-
mltivamcnte alta. ocupando uma
área d* 4.400 metros quadrados.
Sucesbivos trabalhos de arrasamen-
ti e aterros diversos aum?ntaram-
lhe a superfície para sele in.l me-
tro» quadrados.

A Ilha pertenceu inicialmente ao
Ministério da Fazenda, que desde o
ano de 18õl ali instalou ptíquenas
construções de caráter provisório
para abrigar material e aparelho?
das docas da Alfândega. Somente
::<J a.ios miis t3rde cogitou-se — de
ali construir modesta edificação de
tijolo composta de um corpo cen-
trai dc 3 pavimentos e dois laterais
de 1 =ó pavimento, sem qualquer
pretensão arquitetônica, orçada na
época cm cento e cinqüenta contos
de reis-

Deve-se so próprio Imperador,
cm uma visita a ilha a mudança do
modesto projeto original, para a
verdadeira obra dc arte que hoje
se encontra na Ilha Fiscal. Segun-
do o Imperador, encantado com o
panorama, "a ilha é um delicado es-
tõjo digno de uma brilhante jóia".

As obras pr«-'ongaram-se de 6
de novembro de 1881, data do assen-
tamento da primeira pedra do edi-
ficio. até 27 de abril de 1889. se
bem que apenas oo decuxão de 1390

foi terminada a pavimentação di
ilha.

Toda a obra desde o desenho ini-
ciai até a prontificação final este-
ve a cargo •• responsabilidade do
eng. Dr. ADOLFO JOSÉ DEL-VEC-
CHIO, diretor das obras do >':.-.:*-
(crio da Fazenda, na épo<*a. e «mstou
a importância de mil e cinqüenta
e um conto?, trezentos e vinte e
dois mil e quinhentos e oitenta e
quatro réis. segundo o relatório do
Inspetor da Alfândega datado de
30-4-1894.

Em 1914 a ilha foi entregue ao
iIinis'ério da Marinha por suges-
tão inicial do eng. «Ia Fazenda MI-
GUEL R GALVAO.

Desde então ali instalou a Mari-
nha sucessivamente a Repartido de
Faróis, Repartição de Hidrográfica,
Repartição Central Meteorológica.
Repartição de Carta-Marítima. Su-
perintendêncía da Carta Marítima,
Superintendência de Navegação. Di-
retoria de Navegação, e fínalmen-
te Diretoria de itdrosraü* e Na-
tregaçio-
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Para 

falarmos da história c evolução do (K.\. dc sua
vida longa de quase dois séculos, embarquemos no

mágico transporte da imaginação e voltemos ao passado.Vemos a distante Europa nos albores do século XIX. Asconquistas napoleónicas fazem com que a corte e a Fa-
mílía Real Portuguesa sc desloquem para estes Brasis dc
paz e de esperança. Partem de Portugal em novembro de
1807 as naus da frota portuguesa conduzindo a preciosa
carga.
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Guarnecendo-a e defendendo-
a veio a Brigada Real da Maii-
nha eom seus marinheiros-ar-
tilheiros e marinheirós-íuzilei-
ros.

Aos marinheiros-artilheíros ca-
bia a tarefa de fazer a artilharia
de bordo e a guarda dos paióisde munição. Aos marinheiros-
fuzileiros cabia a defesa do na-
vio contra as abordagens even-
tuais do inimigo, bem como ia-
7.ê-las quando necessário fosse.
Tarefa dos fuzileiros seria tam-
bém executar pequenas ineur-
eões terrestres quando tal íô:-.se
preciso à continuidade da ação
naval.

Posteriormente pelo Alvará de
13 de maio de 1808 foram junta-das eslas guarnições sob a de-
nominação genérica de ARTI-
LHEIROS e com o eletivo de2.032 praças. Inicia-se então asérie quase ininterrupta de ati-
vidades desta força de que dis-
punha a Marinha.

A partir de 13 de dezembro de
1808 vê-se engajada nas lutas de
Caiena como parte integrante
na tropa, sob o comando do te-nente-coronel Manoel Marques.

crer que permaneceu a bordo dos
navios da Esquadra.

Posteriormente por haver sido
considerada uma tropa de real
utilidade e em ótimas condi-
eões para combate, foi alojada na
Fortaleza de São José da Ilha
das Cobras, onde até a presentedata existe um dos quartéis do
CFN.

_ Em 1821, quando do regressoua família real a Lisboa, foi or-
garuzado um batalhão da Briga-da Real da Marinha a fim de per-mnnecer destacado no Hio de Ja-neiro. Tal acontecia, por haversido a tropa tida como "discipli-
nada e de confiança". Éste bata-lhao que permaneceu no Rio deJaneiro, passou a ser denomina-
do "Batalhão da Brigada Nacio-
na] e Real dá Marinha".

0_ Príncipe Regente conside-rando os relevantes serviços
prestados por éle resolveu porprovisão de 31 cie agosto de 1822,
aumentar-lhe o efetivo para4.100 praças e 54 oficiais. Ja-
mais éste efetivo foi atingido.
Pelos eseiiios da época encon-
tra-se até uma' tabela de pré-mios pela captura

"••• '¦}¦¦'<.' '--'\i '¦¦ ¦.-¦".¦¦..'":¦¦:¦..' ¦ . :7-. ... ¦¦.¦--¦.¦¦¦¦¦.. ¦-.'::-.:-V.

ria dos serviços relevantes. Os in-surretos, que não concordaram
com atos de D. Pedro nromové-
iam desatinos e depredações pvlacidade, ocupando depois ,, Morro(lc São Januário, de onde foram

|TO¦*•**•**»-» **T*^t '**?-%:¦'¦- ' ** X-f ÍÍL>-~>*:™('-'*-- 
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'mo".

Fuzileiros no ar

tuaçâo è que passaram a consti-
tuir séna ameaça às nossas aspi-
rações de liberdade.

Em 3 de janeiro de 1823 zarpado Rio de J::neiio a Esquadra, co-mandada pelo almirante Antônio
Rodrigo de Lamare, com o obje-
tivo de combater os insurretos
da Bahia. A bordo 1.413 praçasdo. então, já denominado "Ba-
talhap de Artilharia cia Marinhado Rio de Janeiro", batismo quelhe era dado "para que não pa-reça depender ainda daquela ori-
gada que existe em Portugal".

Continuam as lutas e embar-cam na esquadra de Cochranemais 950 fuzileiros que vão com-bater nas terras e nos mares donorte do país pela independência
da Pátria.
; Posteriormente, ainda sob aDenominação de Batalhão rie Ar-tilhana da Marinha, auxilia astropas de Francisco de Lima eSilva a debelar a revolução re-

publieana cie 1825, em Pernam-buco.
Mal se inicia a paz no Norte eno Sul cio Pai?, deflagra a guerracontra os Estados do Pratau-uarnecendo a artilharia de bor-rio e efetuando desembarques oscomponentes do B.italhão de Ar-tilhana. participam de toda acampanha.

nilude das funções. Por isfocriou-se em 1826, a Imperial Bri-
gada de Artilharia da Marinhacomposta de dois batalhões dêseis Companhias cada um comum efetivo de 1,753 homensires anos após, novamente con-siderados insuficientes os efeli-vos, era a Imperial Brigada ele-vada a categoria de Corpo de Ar-tilhana da Marinha, mantendo aorganização binaria rie bala-Uipes, sendo estes, entretanto deoito Companhias. Desta formaseu efetivo atingiu a 2.789 ho-mens.

Em novembro de 1829 o Mi
Á7-wi 

d,a 
£Iari"!'''- Conselheiroiwiguel de Souza e Mello Alvimem documento oficial, exalta asexcepcionais qualidades do Corpode Artilheiros.

,i^'L'ancacia a Paz- sobreveio odesarmamento dos navio.*- I<-1„acarretou uma flutuação nos eíe-
Ahu-inha.COrPO •* Altilhar« da

f

Tem-se notícia de que chegou aefetuar desembarques à viva fôr-
ça com o objetivo de preparaçãodo terreno para ações mais pio-fundas. Empenha-se nesta cam-
panha até a rendição de Caiena
e a retirada das forças que se deu
a 14 dc janeiro de 809. Ao re-
gressar desta campanha, não se
tem notícias exatas do local em
que ficou alojada, tudo levando a

A famosa Banda dos Fuzileiros

Com o aumento progressivo daEsquadra, o Batalhão de Arti-mana da Marinha tornou-se ln-suficiente para atender à mag-

Em 1841. a 18 de *<ji
Utou-se a sagração e coroD. Pedro II. O préstito v
Quinta da Boa Vista erad ido do Esquadrão da GuHonra e das bandas derias cavalaria;*.

As crônicas da épocadescrevem a solenidade*
pas formavam alas comintervalos desde a Qüin

ho efe-
'..i.ao de•indo da

prece-
a; cin de
música

assim"As tro-
grandes
a até a

(Continua na pág. 27.a)

ção de "candidatos" à incorro-ração.
A razão de haver sido comi-derada como éxecutante de reie-vantes serviços na época — foidevido a ação decisiva do Bata-lhao na: revolta da Divisão Auxi-

liadora, com cerca de 2.000 ho-mens comandados pelo tenente-
coronel Jorge de Avilar de SouzaTavares —, valheu-lhe a comen-

expulsos pela artilharia cia For-taleza dc Sao José da Ilha dasCobras e por tropas de infantaria
no nosso histórico Batalhão

Proc-iamaua a Independência
tornava-se necessário uma açãopronta contra as tropas portu-guesas inconformadas com a si-

Agência Marítima NorÜnes, Ltda.
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Escola Naval
Tradições

3.° Caderno

eiecnica se unem
Form arem o Oficial ííava

^ 
ESCOLA Naval é o mais ar.tigo estabelecimento de en-sino superior brasileiro, tendo as suas origens presas naescola de astronomia, cosmografia e náutica fundada pe'oinfante D. Henrique no promontório de Sagres em 1438
Depois de retumbantes sucessos, que alargaram os ho-montes do mundo, as velas lusitanas, com o desastre de Al-cacer-Kebir em 1959, entraram em decadência e a Escolade Sagres no esquecimento-.*

QUASE 
dois séculos, entretíin-

to, haveriam de passar at*j
que D. José I, aconselhado

pelo sábio Marquês de Pombal,
voltasse as suas vistas para os
assuntos navais e, por meio de
uma série de reformas, pro-curasse trazer à Marinha Lusa o
esplendor quc ela conhecera nos
albores do século XVI. Assim é
que em 1751, por decreto real,ficava estabelecido um quadrofixo de pilotos para a Armada
Real e aumentado o número de
praticantes c'a Aula de Navega-
ção, remanescente da Escola de
Sagres e seu elo que é a Acade-mia Rea" que se vai criar mais¦tarde, de dezoito para trinta.

Em 1761, D. José I instituiu a
classe dos Guardas-Marinha, deInício vinte e quatro jovens de
descendência nobre, apenas, quedeveriam ser instruídos e educa-dos nos navios de guerra. Em1774, entretanto, devido ao pou-co interesse demonstrado pelosguardas-marinha, a experiênciafracassou, adotando-se então aforma dos voluntários exerci-tuntes.

Mais tarde, já no reinado deD Maria I, íèz-se nova tenta-tiva de melhoramento do nívelIntelectual da oficialidade, quese consubstanciou na criação, em1779, da Academia Real de Ma-rinha,a a qual habilitava jovensde todas as classes sociais aexercerem funções de tenente
para cima. O curso era feito em
três anos, devendo o candidato
aer maior de 14 anos e possuir

tonhecim-yitos das regias funda-mentais de aritmética. a Aca-demia ficava subordinada aoInspetor Geral da Marinha eseus mestres e alunos equipara-dos aos da Universidade de Lis-ioa. Pe.p decreto de 1779 fica-va também proibido o ingressona Marinha Real, quer comoo.icial de guerra^ quer como pi-loto. a quem nao apresentassecertificado de haver concluídotodo o curso matemático e, paranomeação a tenente, a quem nãotivesse feito pelo menos doisanos de exercícios no mar numaviagem à índia ou ao Brasil.
Em 1782 foi restabelecida aCompanhia cios Guardas-Mari-nha, permitindo o ingresso nãosomente aos jovens fidalgos co-ino também ao.s filhos de capi-laes-tenentes ou de sargentos-mores para cima, e aos alunosda Academia Real que h ou ves-cem sido premiados. Seis anosmais tarde criou-se também osaspirantes a guardas-marinha,com o intuito de selecionar osjovens que de fato possuíssemqualificativos para a vida domar.

Com èste esquema a instruçãonaval em Portugal funcionou até1796, quando foi publicado o•Novo Plano de Estudos para osEstudos da Real Academia dosGuardas-Marinha", que alémde introduzir grande ampliaçãono currículo criava os Voluntá-rios da Real Academia de Mari-nha, que, apôs a conclusão do
«•.urso, embarcavam nas naus e

rí gatas -'00111 vencimentos desoldo e comedorias", para entãoprestarem provas que os capa-míassem a exercer funções de2.° tenente.
Deste modo, ao se iniciar oséculo XIX, a oficialidade daMarinha Portuguesa proviam cietrês grupos hierarquicamente

dr-postos: Companhia de Guar-das-Marinha, Voluntários daAcademia Real de Marinha, efina.mente os sargentos de mar-e-guerra e pilotos que forma-ram o que hoje se üenomina decorpo dc oficiais auxiliares.
TRANSFERÊNCIA PARA

O BRASIL
Com a aueda da Coroa Portu-

Academia Real. Após a chega-
ua, instalou-se provisoriamentenum quartel na Rua dos Ouri-
ves. passando logo depois parao Mosteiro de São Bento, onde
funcionou a!é 1832.

Com a retirada das tropas na-
poleônicas do solo lusitano, co-
meçou a germinar em Lisboa
intenso movimento, o qual de-
terminou a volta de D. João VI,
visando reconduzirão Brasi' ã
condição de Colônia que lhe as-
sentara até 1808. Para tal fim
foram impondo ao monarca a
volta cie todas as repartições quesc tinham estabelecido no Bra-
si!.

Ern 1822 chegou a vez da Aca-
demia Real ser intimada a re-
gressar, porém insuflado porseus conselheiros e pelos movi-
mentos populares, o Príncipe
Regente respondeu às Cortes de
Lisboa dizendo que a Academia
voltaria a Lisboa quando a Re-
íTência assim o achasse conve-niente. Tal ato de rebeldia de-e*arada, juntamente com muitosoutros que o regente vinha pra-tícando, resultou na célebrecarta enviada pelas Cortes, a .ciüal o regente recebeu nas mar-
gc-ns do Ipiranga, proclamando,então, arrebatadamente. como doseu.feitio, a independência danação brasileira.

Em 7 de abril de 1824. reuniu-
se a Companhia dos Guardas-
Marinha e todo o pessoal da já

rão militar gènuinajnente brasi-ic-:ra . Cabe ressaltar como curió-sidade que dentre os guardas-marinha que assinaram a 
"ata

desta seção de inauguração eprestaram juramento se encon-trava um jovem de origem oor-tuguêsa, Francisco Manor-1. Bar-roso da Silva, que viria a sermais tarde, juntamente com Ta-mandaré. o expoente da Mari-nha de Guerra Brasileira.
De 1824 até os nossos dias aAcademia dos Guardas-Mari-

nha. atual Escola Naval, sofreuvárias modificações, notada-
mente nos currículos e nos mé-'..-dos de ensino que foram sen-do atualizados de modo a per-mitir uma perfeita integração do
jovem oficial na moderna táticacie guerra naval. Em 1937 0curso foi desdobrado passando aEscola Naval a formar oficiaiscia Armada, Fuzileiros Navais e,'n tendentes.

SEDES
As diversas sedes onde fun-cionou a Escola Naval foram asseguintes: de 1808 a 1832 —

Mosteiro de São Bento; de 1832a 1833 — Largo de São Fran-cisco; de 1833 a 1839 — Mostei-ro de São Bento; de 1839 a 1849— nau "D. Pedro II"; de 1849 k1867 — Largo da Prainha: de1867_a 1880 — Fragata "Consti-
tuiçao"; 1880 — Arsenal de Ma-

CALDEIRAS AUTOMÁTICAS
200 a 10.000 Kgm/hr. — 100 a 300 Ibs. ....,._  .. _...._. ... ...... ... .. ..--.... ...... ... .»-¦- /..;v>.-;- _-»-v\.- 'ii..'s'':'^*'-í'"^,Xv^.';v'»'V'-''\.''- ¦-¦¦»¦"' v> -j<»'--*:'':' v- ' v- '-.r-\-.. '

TANQUES DE PRESSÃO — AUTOCLAVES —
EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA QUÍMICA•— SERVIÇOS DE PRENSA HIDRÁULICA —
TRADIÇÃO EM CALDEIRARIA PESADA —

INSTALAÇÕES DE ESTOCAGEM E
AQUECIMENTO DE ASFALTO

^^^m^m^^^m^^^_^_^__^___________m

histórica deve1,^ 
J°CalÍZaJa »a,1,h* de Villegaignon. Uma de nossas relíquias*áíin"n 

o„í „„ f rn™° STldf naveZad°--* francês Nicolau Durand de VilU-„a.gnon, que no século XVI pretendeu fundar uma «rande principado em terra.
americanas

gue^a frente aos exércitos deJunot. todas as grandes reparti-
çoes do governo de El-Rei fo-ram transferidas para o Brasil .-dentre elas. embarcada noConde D. Henrique", veio a

»-nlao Academia Imperial dosGuardas-Marinha para presta-rem o juramento de fidelidadeas instituições do novo país quese criava, tornando-se a partiroe então uma escola de forma-

gjjggg-jt&Si-

rinha da Corte; de 1881 a 1914—- Ilha das Enxadas; de 1914 :.
1921 — Enseada Batista das Ne-
ves; de 1921 a 1938 — Ilha riasEn.cadas; de 1938 em diante —'lha de Villegaignon.

Nossas caldeiras são construídas sob NORMAS "RIGO-
ROSAS, no par de experiência de técnicos com mais dc
40 ANOS NA ESPECIALIDADE, produzindo unidades de
alto rendimento térmico «• completa GARANTIA E AS-
SISTENCIA.

Inúmeros clientes, satisfeitos, são as nossas melhores
referèneia-s. «

Informe-se, d.i qualidade e preços de nossos produtos.

ICÊSA - INDÚSTRIA DE CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS S. A.
SEDE — FABRICA: RODOVIA PRES. DUTRA — KM 16 — NOVA
IGUAÇU — KSTADO DO RIO DE JANEIRO. — RUA FLORÊNCIO
DB ABREU, 364 — FONES: 33-3744 / 32-7731 / 37-4612 — TELEC.R.
••SPALSEISA*' — S. PALI.O. — AV. BIAS FORTES. 1680 — I5EI.O
HORIZONTE. — CORRESPONDÊNCIA: RUA' 1H1S INVÁLIDOS. 194

— TELS.: ;2-40*,S, -'2-S95I <* 3Í-4»JS'» — RIO DB JANEIRO. 72035

As esijuadias modernas preci-
sam «ias bases dos arsenais para
sc manterem no mar com maior
continuidade, ha expressão .lii.ã-
mica cio Poder Marítimo. As
operações navais não devem ser
interrompidas para que os navios
regressem a bases distantes .-. fim
cie se reabastecerem de combuslí-
vel, suprimentos, sobressalentes,^

'• munição, etc, ou para reparos.
Quanto mais próxima fôr a ba-
se <io teatro cie operações, meno-
res serão as interrupções .ius .-.ti-
vidades da esquadra na zona em
nue são mais solicitadas. A
localização estratégica «Ias ba-
ses navais é, portanto, a conside- -
ração fundamental no planeja-
mento da sua construção.

Os homens que guarnr-ce.i. as
bases, fazendo-as funcionar cíí-
cientemente, são mais importantes
ainda do que a sua localização c
as suas instalações. O treina-
mento, a organização e o entrosa-
mento «Je milhares de pessoas, ..as
mais variadas categorias, especia-

1.dades e ocupações, é uma tare-
fa complexa c difícil «le criar e
manter em funcionamento, pois a
base é, ao mesmo tempo, um esta-
belecimento militar, um centro «ie
comunicações, am grande arma-
zém <ie mi! produtos, um porto <ie
carga e descarga, uma oficina <I.;
reparos cie navios, um hospital, um
hotel, uni centro de recreação,
um centro de treinamento e
adestramento e, sobretudo, um
alvo muito visado pelo inimigo.

Os arsenais são grandes esta-
leiros de construção e de reparos.
Atendendo à muito maior comple-
xidade dos navios de guerra, emcomparação cohi os mercantes, os
arsenais têm, necessariamente,
que dispor de equipamentos e ins-
talações mais" caros e versáteis, e
de pessoal mais especializado e de -
melhor qualidade do que os esta-
leiros comuns. Um arsenal, em
caso de guerra», utiliza ao máxt-
mo a sua capacidade de produção,
construindo navios e efetuando
docagens, reparos de vulto, re-
cuperação de unidades avariadas,
instalação de novos armamentos
e e-iuipamentos, etc. Em tem-

po de paz, os arsenais mantêm .-,
esquadra em plena condição de
ei .ciência, reparando e moderni-
/ando seus navios; constróem no-
vas unidades de guerra; o utili-
zam a sua grande disponibilidade
produtiva na colaboração .-om ó
comércio e a indústria <-m geral,inclusive construindo navios mer-
cantes e embarcações para suprir
as deficiências do pais nesse se-
[or. Os arsenais, sendo grandesindustrias pesadas, devem ^er lo-
calizados junto aos maiores cen-
tros industriais e comerciais «lo
pais, pois se apoiam no seu par-
que industrial, A sua operação
exige, obviamente, uma grandeorganização técnica, industrial e
comercia].

I ma nação que precisa e de-
seja ser poderosa no mar -deve
ter arsenais que lhe construam,
mantenham'e reparem os navios,
e de bases adequadamente- .situa-
das para apoiar e suprir a sua¦¦squadra. Bases e arsenais cons-
Unem vultosos investimentos c

grandes organizações, .: não po-liem ser construídos a curto pra-zo, ao se aproximar uma guerra.Deixar para depois, pode, então,
representar uma derrota certa ou,
pelo menos, imensos prejuízos au
pais.

_.,.-.:" ..: .-. . /¦
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Aviação
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A PROEZA de Santos Dumont no '•Demo-se.le"', cm 190.3,
demonstrando a possibilidade do transporte aéreo era

veículo mais pesado que o ar, levou, nas nações industrial-
mente mais adiantadas, urr mundo de pessoas a estudar o
aperfeiçoamento e progressj do veículo e a formar os lio-
mens que o haviam de dirigir.

Naval Brasileira
NASCIMENTO E INFÂNCIA

JUVENAL GREENHALGH. Almirante — Engenheiro NavaT

kl o Brasil, onde a glória e o re-
nome de um brasileiro fa-

zi.m vibrar a fibra patriótica dos
nacionais, teve o acontecimento
extraordinário eco e não tardou
que se procurasse dispor de um
quadro de pilotos c_pazes d;
dirigir os aparelhos que aqui
chegassem, estrangeiros, pois não
se poderia pens.r em fabricá-los
no país. industrialmente muito
atrasado.

A uma cami.nha intensiva o
entusiástica feita per Irineu Ma-
rinho e Victorino de Oliveira ná
"A Noite", seguiu-se a criação
do Aero Cl.ibe Brasileiro, em fins
de 1911. que se propunha a cj-
tabelecer um campo de vôo. uma
Escola c".c Pilotos e a promover
concursos nacionais e internaci;-
nais de aviação.

Meses depois, em janeiro d?
1912. já aprecia a Eseo.a oe
Aviação, cujas ativid.dcs ío-
ram ini-eiadas pela construçÇa '_

uma pista de vôo em subúrbio :'. >
Rio de Janeiro, no chamais Cr.-
po dos Afonscs.

A essa escola acorrer.m lc*o
oficiais üe 2/Iarinha, cs icner. ..s
Rr.ul Bandeira, Virginius De :.-
maré e Vielor de Carvalho e
Silva, entusiasm:des pelo que era.
r.a oc.siío, um novo desporto, e
que foram des primeiros a se-
reai por ela diplomados, cabsn-
do ao Terer.ie Raul Bin'e;ra o
"Breve!'' ou diploma r.c 1 dess.i
escola.

Entrernentes. não cessava a
campanha da "A Noite*', que pro-
movia a vinda ao Brasil dos ases
que apareciam nos campos e."-
trangeiros. pilo.ando aparelhos de
tipos cada vez mais aperie;c..-a-
dos. Por outro lado, os fabrican-
tes de aviões, no intuito come.-
cil de vcr..'er seus produtos, pa-
ra equi os mandavam para
nêies se exibirem cs seu.;
mais e::_: erimentades pilotos.

Deve-se. indiret: mente, a u*~-
desses pilo.o.-, o paragua o 

'. e-
tiroísi. representante da CuriL.3.
fábrica americana que acabara : e
lançar o tipo Fiying Boat (!•'-
riroplanc). a criação, na época,
da nossa Aviação Naval.

Peiirossi. considerado, então, o
ás mur.:-.i__l de acrobacia_ aéraa.
propôs-se, en.re outros vôcs que
realizou, a exibir-se no an: go
prado da Jockey Club Br:silc:.o.
íren.e a as.-istêíicia de um cie
seus õii s üe cor.ida. Em u .a
tarde ensolarada de um domin-
go de dezembro do ano de 1915.
levou Pe-.irossi a efeito a demor_•-
tração de sua ex.r.ordinária de-
treTa e cor gem, assombrando a
multidão ali presente, inacos.u-
mada ao esoetúculo, com as mais
audacios.s acrobacias.

Presenics se achavam altas au-
toridades do Governo, e enae
ei s, o ministro da Marinha, a'-
miranie Alexandrino de Aler.c r.
cujo espírito juvenil e entusias.a.
apesar da idade provecta, dei::an-
do-se contaminar pela emoção c*o
grande púbico que carreg va e i
triunfo o herói aéreo, decidiu
criar a Aviação Naval.

Seu primeiro ato foi o de ee-
comandar à fábrica Curtiss. ci ¦ e
Pcliossi representava, 3 hidre-
aviões com motores de 90 H-*.
que. tomando os caracterís icos
Cl. C2 e C3. vieram a constituir
o primeiro núcleo da nossa Avia-
ção Naval.

Nessa ora_ião. o "Sargento Al-
buquerque". velho navio merca-
te adquirido pela Marinha. em
1912. e transformado em trans-
porte de guerra, era empregado
na exportação, principalmente de
gêneros alimentícios, para a Amé-
rica do Nor.e. dada a deficiên-
cia de navios para o tráfego co-
mercial marí*.;mo. decorrente da
eclo=ão da Primeira Guerra Mun-
di í-

Não havia verba p;ra pagar
a encomenda, mas isso não cons-
tituiu problema para o fogoso mi-
nistro que, embarcando no "S.r-
gento Albuquerque" um carrega-
mento de feijão, adquirido pela
respectiva verba e equivalente ao
valor dos aviões, pôde assim ob-
tê-los nessa não menos valiosa
n-.aeda.

O mesmo ''Sargento de Albu-
querque" trouxe, na sua volta, os
aviões que. eneaixotados. desem-
barcaram e*n 13 de julho de 1916.
rendo rec-ihides ao Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro.

Acompanhando os aviõe?. vi-
nha o mecânico americano —¦"export in aviatioa" — Or-
ten Hoover, encarregado de
suas montagens, tendo si-
ôo designados, para a?sis-
!i-!o. cs tenenes Raul Ban-
deira. Viriginius Deiamarc. Vic-
tor de Carvalho e Silva e Au-
gusto Schorcht. os três primeiros,
como já foi dito, pilotes breve-
tades pela Esccla dos Afonsos.

Desencaixotadcs os pevtenres
do primeiro avião — o Cl — foi
é'e montado na Carreira n° 1
do Arsenal de ?Tarinha, onde se
conslruira, per úllimo. o Cruza-
dor "Tamandaré". e d í lerçaío
rs 3 horas cia mar" ã no dia 9
ce agosto dê^se ano. 1913. com
grande arsistència c:-; inter"ss"-
dos e do pes.orl da Arsenal de
Marinha do Rio de .T~n:iro, esta-
bélecirr.ei-to que. fei assim, o
berço da nossa Aviação Navr-1.

Nc-se mesmo dia, sob a dite-
ção de Orion Hoover e ten:.o
como passageiro o Tencnle Seher-
cht. após diversas tentrtive.. ièz
o Cl seu orimelro vôo. Acon-
tree que Hoover rio era pró-
prliniente um avlr.ãcr. mas ape-
rr.s um mecânico e, côsse moão,
ê-re n i-^eiro vôo. cbe:o c'e bar-

fkfmBÊBsS -. '.'*T!l^f!*,TÊSjS**ÍS§K . :*i; i.'-w-.-_

Lançamento ao mar do "Cl", no dia 9 de agosto dc 191C, dc uma das carreiras ia
Arsenal de Marinha do Rio de Jancir

b-.ra.T rs c.VEsdas pela inexpe-
riê.acia do _,H0o, foi acompanha-
ío com su.-o e ansiedade pelas
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assistentes. Mas tudo terminou
tem e Hoover, ao fim, com per-
sis;en!e e cor.jesa prática ad-
quirida nesses aviões, veio a tor-
nar-;e um excelente piloto, sen-
do nomeado Instrutor da Esco-
Ia Naval de Aviarão, criada pou-
co d.pois. pelo decreto de 23 de
agosto de 1916. a primeira e_-
cola de aviação militar estabele-
cida no Brasil.

Montr.dcs e lançados ainda da
mesma carreira do Arsenal de
Marinha os ouiros dois ap.re-
lhes, ai se alojaram por dois me-
ses, quando foram transferidos
para a Ilha d:s Enxdas. lccal
escolhido para sede da escola.

Embora o decreto de criação
dessa escola especificasse —
"sem aumento de despesa", com
igu^l artificio ao empregado na
compra dos aviões, foram ali
construídos os hangares e c_rrc:-
ras necessárias para o abrigo dos
três aparelhes, agora destinrdos
à instrução dos alunos da eseo-
Ia recém-crirda e cujo primeiro
comar.d nte foi o então capitão-
ce-fragata, - Pro:ógenes Guima-
raes.

Em março de 1917, após z di-
p.omação cia primeira turma de
aviadores n.vais brasileircs, o
presidente da República dr.

Wenceslau Braz. fêz s-eu prT-.
meiro vóo em um dê-las ...iões
da Marinha, pilotado pelo tenen-
te Auguslo Schorcht.

Em agosto de 1919. dia 15. 03
então tenentes Raimundo Aboim
e Mário Goãinho faziam o pri-
meiro correio aéreo para a Ilha
Grande, iniciando o que .2 cha-
mou depois — Correios da Es-
quadra.

Assim, a Aviação Naval aican-
çou. já na sua infância, diversos
recordes na História da Aviação
Brasileira:

— O '"brevel" n° 1 dos pi-
lotos formados no Brasil — te-
nenle Raul Bandeira.

— Os primeiros hidro-aviões
qi'e deslizaram em mares brasi-
le.ros.

— O primeiro vôo do presi-
dente da Repúblia do Brasil.

— O primeiro correio séreo
brasileiro.

Tels recorás estabelere-n uma
tradição e, o que tem tradição,
nunca se extingue. Parodiando o
grande poeta, humano e hurr.a-
nitário. cujo estro serviu a gran-
des causas brasileira?, pode-se
afirmar que a ír.dição da Avie-
ção Naval é como o An. eu — *"Se
no chão rola sem íór<*3J, m.ispar-
te do chão se ergue".
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CUMMINS MARÍTIMO teta"**

NRTO-6-M

*

Sendo Daixo e esguio. êste nova

mo.-r marilimo encerra grande potência

e ocupa pouco espaço.

O emprego do turbocorr.pressor ¦ná maior margem de

potência por peso. O NRTO-S-M desenvolr?
" 220 IJP a 1800 RPM em regime continuo — para embarcações

de serviço — e 335 HP a 2100 RPM — para embarcaç5__ do recreio.

Construído de acordo cem 03 altos

padrõí.3 da Cummins, cada motor è submetido a

testes para assegurar a tradicional segurança devido ã qual

o nome CUMMINS é famoso em todo o mundo.
Sua polir.cia varia de 100 a 1120 HP.

Especifique CUMMINS para ter segurança d-

: potência, para operação econômica, para longa duração.
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MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA:

SUA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1939 Novamente a guer-

ra incendeia os ma-
res do mundo. E mais uma vez,

a Marinha mantém a neutralída-
de brasileira, patruliiando nossas
águas territoriais.

1942 - A. ,9 'lo aK'^t<i, po-
rém, cinco navios

brasileiros são torpedeatlos e o es-
tado de guerra é proclamado.

DE TRINDADE AO RIO
GRANDE

Através 3.895 milhas mariti-
mas, coube à Marinha do Bra-
sil, nesta íase de nossa História,
a missão de, quer -patrulhando e
protegendo o nosso extenso lito-
ral, quer escoltando comlwios
internacionais, manter livre;; de
perigo, as rotas marítimas queasseguravam a subsistência dos
brasileiros do Norte, do Sul e do
Centro.

Com chefes como Soares Du-
tra, alguns milha,*. de homens
lutaram ativamente contra as
agressões de submarinos ini-
inigos.

E, Garcia D'Avila, G.-istão
Moutinho, Aristides Garnier, Ro-
sauro, Júlio Moura, Sargento Mo-
raes Lima e Cabos Pereira da
Silva e Joaquim Lima, são ai-
guns dos mil bravos marujos, das
Marinhas de Guerra e Mercante,
tombados no caminho do dever e
da honra e cujos restos mortais
vagueiam ao sabor da ondas,
tendo, apenas, para lhes a ben-
coar a última morada o signo
resplendente do Cruzeiro.
A BATALHA DO ATLÂNTICO

Por duas vezes, neste século,
a humanidade teve o seu desti-
no intimamente ligado ao desfê-
cho de duas guerras que, envol-
vendo de rojão, nas suas terrífi-
cas e inevitáveis malhas, a tota-
lidade dos povos do mundo, le-
varam a morte e a destruição a
todos os recantos da terra.
Nestas duas guerras o OCEANO

ATLÂNTICO roi, pela sua alta
importância geográfica, política
e estratégica, o cenário onde se

desenvolveu uma luta de morte,
na qual duas fatias da hurnani-
dade se entrechocavam buscando
impor a sua supremacia. Asfronteiras da.s suas águas e.tcer-
ravam uma área marítima de41.322.000 milhas quadradas, o
que representa a segunda das
mais extensas superfícies oceâ-
n'cas do Universo. As grandes
potências que lutaram pela liber-
dade e pelos ideais democráticos
dos povos livres, os maiores cen-
tros industriais, as grandes re-
servas de matérias-primas estra-
tégicas e as mais fecundas fontes
supridoras de produtos integra-
dos à vida e ao bem-estar da hu-
manidade encontram-se localiza-
dos nas proximidad-es ou ao lon-
go de sua extensa orla.

Diariamente, navegavam por
suas estradas líquidas nada me-
nos do que 1.400 navios, duran-
te a Segunda Guerra Mundial, o
que nos dá uma idéia clara da
importância das vias de comu-
nicação que o Atlântico cons-
titui.

De um lado os submarinos ale-
mães tentavam impedir que os
navios aliados levassem a um
porto as cargas que constituíam
o suprimento indispensável à ali-
mentação e ao funcionamento da
indústria; do outro, estes mes-
mos navios arrastavam a fúria do
bloqueio porque, para a prosse-
cução da guerra, para a conse-
cução da vitória, era imperativo
que aqueles suprimentos alcan-
cassem o seu destino. Assim, a
Batalha do Atlântico foi, essen-
cialmente, um combate sem tré-
guas aos submarinos inimigos
que concentraram todo o peso do
seu ponderável poder ofensivo
numa desesperada tentativa de
paralizár as principais rotas ma-
rítimas de comunicações, comer-
cio e abastecimento dos aliados
naquele oceano.

A ferocidade desta batalha po-
de ser aferida pela elevada per-
centagem de torpedeamento de
navios mercantes aliados no
Atlântico. Dos 4.786 navios
afundados, 3.109 o foram neste
oceano.

WfTW

Opinião <lo Almirante Ingram, Comandante
da 4." Esquadra Americana:

"Tive oportunidade de apreciar de perto a
bravura e a capacidade dos marinheiros do
Brasil. As operações que esses bravos marujos
se encarregaram foram de suma importância, e
os esforços dispendielos foram tremendos. É
preciso que o povo brasileiro tenha conheci-
mento do que foi a tarefa desses bravos soldados
do mar".
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"ENQUANTO o mar fôr a via em si mesmo, mas os interesses que
«Ie comunicações mais importante nele se desenvolvem.
para as relações comerciais e lojrísti- Daí a importância das comuni-
cas das nações, a Missão básica da cações marítimas, quer ultramarinas
Marinha permanecerá sempre a mes- quer costeira'" .
ma: manter o domínio das comunica- A vitalidade dessas linhas de-
ções marítimas de forma a que elas vem, necessariamente, ser mantidas,
possam ser utilizadas por nós e nega- qualquer que seja o sacrifício, por-
das ao inimigo. que delas dependem o livre exerci-

Esta faculdade é obtida eom cio dos direitos políticos da naciona-
exercício do Poder Marítimo e não lidade, bem assim o acesso às fontes
pode ser comparada à ocupação do de abastecimento das matérias-psrinias
terreno na guerra terrestre e não indispensáveis à sobrevivência do sen
uma verdadeira possessão das águas, povo.
as quais são um meio e não um obje- Essa magna tarefa foi a eontri-
tivo de valor intrínseco, porém, buição da Marinha de Guerra Brasi-
possibilidade de usá-las e a capaci- leira à causa comum da Democracia,
dade de negar ao adversário a sua nos anos negros de 1939 a 1945, con-
utilização. É necessário, por conse- tribuicão sem a qual teria periclitado
guinte, considerar, não o elemento á vitória das Nações Unidas.

MCã$ Y~"->m.£-y^lf// \jf*Ò \-m~-prjmJmm V J ,

t % i-• 'mÊSmJ1*} \ m:m -MM

t "* ^-> 'lU*t fm^nu)i .\'m*l« \ '¦¦'¦:'' Kri^»~^~t\_- ¦''¦'¦ ''* '» 
L* ':s\ *'¦ ' *«?*•«:¦¦•'¦:-*í; :v;:;'*.tií s<x,i«tíL \ » ,* -• , • it1:*- •¦':» *\

>w i ¦ J s*t«**.*S :''í-' )[. - S*-S J«w R...tf<tna. ' 
X^ ... „ „ /

t ¦ / í' t ^ * } 
'• 
í. ' X

i I / *. ««««.«f-njiARçb mi] ( 5. ; "^m«^^«A

11 

%is». »^«í«i. | -:S! L.-Í .^ 
¦>* MARÇO 1911 ~ 6-D-SZKMBilO ÜM11 . ^=Sr~. , ; 

™'-»«»«¦'». ri* HrJ . ^&<fcá» ,""1' --»llt(mi ' <«,^___. . ~ ,
—JS. A- V»-^-, i. 4>--: :: r \^,*^ ^*"* ¦ '¦" "«'¦ ".'V i 'llVCtt

iyAV^f tm-M- 
¦ »:*..*/*v.:^.^*.^1 L ( -^r^ U* ¦ ^- v-y-^-v——,—~~.

m&u.,-a. / v ;! y €Sr l h/t? ™",«/

^yáMi^k^ix %^tmM ^^<m^^
>vi &y*h. *s>*.:*•* *"¦ *'• ' '¦'"!¦';'¦**•: •»rt4*i'*í: ¦'¦¦¦fJ^':"~^T^.^> ' Is* ¦¦':'." : ,,„„„.a .1* **1 V' *<f.- *<^^5u«««"^
^M5 A*'::' '] **•**/ \W ' - -¦ :-:^*'*Sfi»ij-c«i»Í4y'

•> oKmhfsm^r-s*Mt* ¦¦*¦'':;". + í :V * 
''*JT '¦' **^* - *^'' 

; - ; *'\

¦: .-:.*.!.*'^Sí / : S : W. s. ;.>«u.v>. S *,!">','Tv }

J 71 ylml ; }*—7^: -«•— :i- S
"""Irr 1. ««/"^ --NAVIOS MKSCAÍxTes JLFT.-NDADOf» j._ r-^ 

" 
^ T."^" . '

«>R submarinos so^r£5rnw 
^^^T, 

/^ ^,v,os ««cantes AFÜN>AIX»S •—
": M t */: '*..". "Vs ;TBEZ;KMBRa 19ÍI-S! J-UT.H0JJ,» ^ /' ""^ 

,;>>;Nri,v> * .*« * «<W.-»* <»- COUBÔW* :
í Si ; ÍS» . S í" 

S 
'¦ S4C0STU llMa — 21 M«0 ISIS

¦;¦'.*• J-* ^J^í ,;;fc" f«»<»>ví ¦ -~y. :*• *_ S* *:* S i t ÍP <:-: > -¦ ,«:.:.- ! •-.:¦.

} 
¦*^*<v«o //k-. í ' :'a :¦•¦¦•¦•->>•:¦¦.*.,¦¦; 'é^* -1 :-%<í>»-t™ .« .«.,* * • :í»

~ ¦ t—.^m^^m.; 1_ i

I

i



cadern» CORREIO DA MANHA. Quarta-Feira, 7 de Dezembro de 1960

SERVIÇOS REALIZADOS PELA MARINHA DO BRASIL

I — Proteção ao Tráfego Marítimo:
ai Número dc navios escoltados — 2.831:
b) Extensão das rotas percorridas — 600 000

milhas marítimas ou seja 30 voltas ac
mundo, feitas pelo Eouador;

cl Segundo estatísticas absolutamente ver
dadeíras a Esquadra Americana do Atlán-I
tico, dispondo de cerca de 1.000 uni-
dades, comboiou 1G.000 mercantes oul
seja 16 embarcações mercantes por uni•
dade de guerra. Nos^a esquadra, dispon*
do de apenas 50 unidades, comboiou
cerca de 3.000 navio=. correspondendo.'

portanto, a uma média de 60 mercantes j
por navio de guerra.

II — Ataques • Destruição d« Submarinos:
a) Ataques positivados — 46:
b) Ataques duvidosos — 123;
c) Afundamentos homologados — IS;
NB — Muitos submarinos foram destruídos i

no Atlântico pelas Forcas Navais do Bra-;
sll e dos Estados Unidos, em operações-
conjuntas. Entretanto, na guerra anti-
submarino, as desíruicõss doi mesmos'
são dificilmente homologadas e » Mari-.
nha do Brasil, por uma questão de prin-.
cíplos, nio deseja atribuir-s* êxitos so '
bre os quaU possa pesar a mais lerc;
parcela de dúvida.

HI — Recolhimento de Náufragos en* Atto
Mar:

a) Número de níufraüos recolhidos — 654.

V — Escolta aos Tranportes da FEB:
o) Milhas náuticas percorridas em cada

viagem — 9.360.

VI — Varredura dos Canais de Acesso aos
Portos:

a) Varredura de minas;
bi Lançamento de redes protetoras n» en-

trada dos portos do Rio de Janeiro e
Recife. __

VII — Transporte de óleo Combustível e
Derivados:

Serviço de transporte de derivados do pe-
tróleo, entre os centros produtores da-
Antilhas e vários portos nacionais, a fim:
de evitar a paraüsaçãTo dos serviços er.
muitas zonas devido á fatta quase ab
soluta daqueles combustíveis.

III — Adestramento
mari no:

Adestramento dos navios dc escolta brasi-
leiros e americanos, realizado continua-
mente pelos nossos submarinos.

IX — Defesa Local:
ai Recife — Encoraçado "São Paulo";

Patrulha Oceânica:
Serviço realizado pelos CT classe "Marci ,
lio Dias*" para manter severa vigilância'
capaz de impedir os forçadores de blo-j
queio e os abastecedores de submari-,
nos inimigos.

a I Duração das patrulhas — 12 a 14 dias:;
b' Áreas marítimas a serem batidas em 24 ¦

horas — comprimento: 700 milhas, lar-j
gura: 200 milhas. '

; ^^^^Bí
| i — Proteção ao Tráfego-Marítimo: V — Escolta aos Tranportes da FEB: • /iü ^tiÉai

! '"777, "¦;::-'r..-,:'.- v,,,., 3,, c,,, ,- ,,, ...-_ ^ ||Pl|Jfj

H 
dades. comboiou lG.iioo mercantes ou trada aos portos ao r.io ae janeiro *"*"*"/Í53*"l
seja 16 embarcações mercantes por uni Recife. ./** fiAg |

«-**¦¦-'•¦¦• •* in.*. ¦¦ i-tt«Hin /¦ ¦ Rn v.*••<•.-.•¦*.•-, Servi* > de transporte de derivados do pe- u -^''^/^w-^víí^-^-í^
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muitas zonas" devido -i i.ü.. q .ase ab / t£&!ÍÕs£&ÊÍ3$ÊÊ)a) Ataques positivados — 46. soluta daqueles combustíveis. f \ P1||||"Í

j 
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' 

raV'*^ Monitores "Parnaiba' r "Para Af^^^^^^P 
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" 
ai Numero de náufragos recolhidos — 554 "Itacurussá".  y^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê

X — Reboque a Navios MtrcintM Torpe- J^^^^^^^^^^^^^^^^

ítüt-io <í o*> aua-u-.-i-.jtM** i-it: -'"'«'i'"' i * 
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I „,-„ inimijn, ») Abastecimento de Fernando dc Noronha \¥^$^&8.f£t&J8- A^íí*; . í|
bj Ocupação permanente por destacamen > *• * a* * ""*- ¦* ¦¦• . _

to de Fuzileiros Navais, ca inóspita Ilha P^^^^^^^^^^^^^:iA I
| noras — comprimento: ... mim», .... da Trindade, distante aproximadamente. Z^^^^^^^^^^^^P 
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PIONEIRISMO E LIDERANÇA
NA CONSTRUÇÃO NAVAL

__ mmWSa

O Estaleiro Lahmeyer da Cia. Comércio e Navegação está em plenofuncionamento e já lançou ao mar o 1.° navio encomendado
pela Comissão de Marinha Mercante

-•-¦- ¦ -¦'¦••'¦ ¦ *'--'-/í_fe__íí^^ ^Gl^.í *&_fe£3*?w£ % • t^m-i ¦¦:-.¦¦¦ ¦ ¦
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'¦* . ¦*'ííâ8iHH8s_S__S^£^ ' •¦': +''.' -.-£ Í*^<*ft • • .' :- :¦; "*!¦¦-_»•'•
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f) Vista geral dos Estaleiros
Lahmeyer da Cia. Co-
mércio e Navegação, em
Ponta d'Aroia, Niterói,
agora em pleno funcio-
namento.

4) Flagrante do lançamento ao mar do cargueiro "Ponta d'Areia*',
tornou um marco da implantação da indústria de construção

em 7 de nov^
na vi no Brasil.

«yembro de 1960, acontecimento que se

Em Ponta d'Ar_._, Niterói, no
mesmo local onde, há mais «ie
um século, .Mauá sonhou <• c<>-
meçou a realizar o "Brasil-Potên-
cia Naval", estão sendo, agora,
construídos pelo Estaleiro Lah-
meyer da Cia. Comércio e Nave-
gação os navios de que tanto ne-
cessita a nossa Marinha Mercan-
te. O primeiro deles — uni car-
gueiro de 1.550 tdw — já foi
lançado ao mar em novembro úl-
tmio. Mais três da mesma tone-"agem 

e dois de 6.175 tdw estão
em construção e descerão, em bre-
ve, tias carreira-:. Serão atendidas,
assim, dentro dos prazos previs-
tos, as encomendas feitas pela Co-
missão de Marinha Mercante, de
acordo com a recomendação do
COCICON (Conselho Coordena-
dor da Indústria «!e Construção
Naval) e financiamento do
B.N.D.E.

RESSURGIMENTO
4-

Inspirados pei«i idealismo «ie
Mauá, homens cie empresa íiz«s-



t

§=

s
f:
¦

ir-

S.** Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-Feira, 7 de Dezembro de 1960 11

I

ram ressurgir a construção naval

em Ponta ciWreia. Ali, fundaram,

em 1905, a Cia. Comércio Nave-

•jação. Reformaram as oficinas e

construíram, já em 1911, o dique

seco Lahmeyer — o primeiro da

América do Sul — e concentra-
-Ur$&** i-m~

ram suas atividades principalmen-
te em reparos navais e na cega-

ção. Surgiu, então, o Estaleiro

Lahmeyer. Ilá mais de 50 anos,

Ponta d'Areta está em pleno fun-

cionamento, atestando o ânimo da

iniciativa privada no Brasil. Hon-

rando o pioneirismò do Barão de

Mauá, a Cia. Comércio de Nave-

gação soube compreender a for-

tiiulação da política para a im-

plantação da indústria de constru-

ção naval, consubstanciada na Lei

3.381, dc 24 de abril de 1958, li-

derahdo, hoje, esse complexo ra-

mo industrial dentro das mais

modernas técnicas e processos.

Com todas as oficinas do seu

parque industrial em pleno fun-

cionamento e com todas as suas

quatro carreiras já construídas, o

Estaleiro Lahmeyer da Cia. Co-

mércio e Navegação está habili-

tado a lançar ao mar, anualmen-

te, 70.000 tdw de navios.

FABRICAÇÃO DE PEÇAS

SOBRESALENTES DE

MOTORES DIESEL

Verificando que mais de 35%

da frota mercante mundial dc na-

vio a motor possui motores dic-

sei M.A.N., a Cia. Comercio e

Navegação celebrou com a

M.A.N. Machinenfabrik de Angs-

burgo. Alemanha, um contrato de

assistência técnica e de fabrica-

ção, no Brasil, das peças sobres-

salentes de motores diesel. Hoje,

a grande oficina iá está inteira-

mente equipada c montada, em

pleno funcionamento para o aten-

diuiento rápido e dentro dos mais

altos índices de técnica e eficiên-

cia. Sua instalação foi dirigida

por engenheiro e especialistas ale-

mães da M.A.N. que pós, assim,

sua longa experiência e renome

mundial a serviço da indústria na-

vai brasileira. Além disso, tam-

bém está equipada para fabricar,

sob encomenda, qualquer peça so-

bressalente de outras marcas de

motores diesel, mediante desenho

e respectiva autorização.
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•-.-, VM-, narcial do nátio das carreiras do Estaleiro Lahmeyer, venclo-sc o "Ponta d*Areia" cargueiro de 1.500 tdw m>
} 

mêntJantí de ^r7anç"do ao mar e o segundo navio damesma tonelagem que será lançado ao mar em janeiro

próximo.
I

PADRÕES DE NAVIOS D OS ESTALEIROS DA CIA. I
COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO I

II Cargueiro de 6.175 tdw ^^t^Â\ t\ T fr
|nj)| Comprimento total  116.7 \\\ Fl /Á\\ Pl*\\ 3 I •*¦**- **-
lylt Comprimento entre PP. . 106.84 \1 NV fl //1 I l U ^-X.ll ___\i*-'.*¦% ,..
m Boca Moldada  16.35 n» U AlfjK / \ « \|\S mJÜQl/
Ul Pom.il .....  -m <-< y W lll * .3^-\V'.- fil jgV

|i  , Cargueiro de 10.150 tdw
\__\ fò^JLZA* . '^^*«!Í\^íÍ-Ítj--*:*' r • Comprimento total  160.12 m
|i-í| ~*"fj< '^ m/Pjfâ ^&>i *-"*sI \\ I-Y^iCS.-jZ^-V 1 Comprimento entre PP. . 147 m

l|| ^2*> Á__Jgffi£"liLjll«jl^^ Calado Máximo 
".'.'.'.'.'.'.'. 

8.028 m

Hll "~^' 
~ *"" Baio 

de Ação  Z.500 .-...:.-..

II f— —l Cargueiro de 1.550 tdw
lll ^-—^"f" x \íii " ' o»5^*^ r~-Stí=sj Comprimento total  72.30 m
llÜI 4- — s- 9 N<L. -r "*f* 

^"'-X ;\ -*-.^'- 1" '* Comprimento entre PP. . 66,00 i
/ f/P- x 8 ^'^1 - 3P---Í 7^ > í JÈ^Sv J y-áSÇt Boca Moldada  10.8 m

11! .^^L/í- ; ^-<^^ M.-S-B^a /SVS- % & ^M__y^_________i Pontal  5,25 m
|j| Ü» ¦** a ^ j'1^!.,.*^ JTrl.. ^.rrjjy Calado Máximo  4.62 m

UU ~ 
~ '"' •—-—- — Raio 

de Açáo  4^00 milha»

í

CIA. COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO Estaleiros Lahmeyer
— uma tradição de mais de 50 anos em reparos e construções navais

Estaleiro e Oficinas: Rua Vilagran Cabrita, 28 — Tel: 2-1029 — Niterói
Estado do Rio de Janeiro

Escritório: Av. Rio Branco, 103 — 5.° — Tel: 43-6109 — Rio de Janeiro

83398
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que na paz nos enriquece na guerra nos ameaça Ruv Barhosa
A MARINHA DE GUERRA

il GUERRA no m-ir, é diferente. Se nos
território?, a ocupação é assunto im-

portanto, no mar o importante é a possi-
biiidade de seu uso. O mar é de todos e
todos o usam na paz; na guerra éste uso
deve ser assegurado a despeito dos esfor-
yos do adversário para impedi-lo.

Os navios de maior importância são
os mercantes. Em torno deles tudo gira.

Márcio Lyra, cap.-cfe-corveta
É a sua manutenção em tráfego, com se-
gurança, o desejo das nações marítimas.
Esta segurança é, entretanto, afetada em
situações de guerra. A organização que os
Países mantêm para a segurança das rotas
marítimas é a Marinha de Guerra, cuja
missão fundamental é assegurar as vias de
transportes marítimos durante a guerra e a
negação destas vias ao inimigo, através do
Domínio do Mar.

Os efeitos des'e domínio têm
tuas conseqüências rio território
nacional ou inimigo, que as sen-te de forma indireta mas de-
cisiva; nos dias que correm, en-
tretanlo, com o desenvolvimento
dos projéteis teleguiados e au-
todirigidos, os navios de guer-ra, principalmente o* submari-
nos, podem fazer sentir de mo-
do direto os efeitos destas ar-
mas com a destruição de fontes
de produção e centros populososterra a dentro. A resnonrabili-
cia.de das Marinhas de Guerra na
defesa do território nacional
cresceu espetacularmente.

O TRANSPORTE MARÍ-
TIMO

As terras emersas da superfl-
cie do planeta são descontínuas;
nelas a humanidade se distribui
c divide politicamente; nelas de-
Ecnvolve a maior parte das ati-
vidades industriais e agrícolas de
que depende c o comércio que
faz a troca dos seus produtos,
tima vez que a nivclação cia ne-
cessidade do consumo, motiva-

da por comuns atividades bioló-
fiicas óbvias e tendências de co-
muns atividades sociais, univer-
saliza éste consumo, em contras-
te com distribuição geográfica de-
sigual da capacidade das terras
em oferecer matérias-primas bá-
sicas. A conseqüência é a dis-
tribuição também desigual dos
centros de manipulação destas
matérj s e a imperiosa necessi-
dade rie transporte, quer dentro
dos limites das divisões políticas,
quer ent*"e estas divisões.

Na superfície das terras em
que vivemos o transporte exige
yias artificiais que'são traçadas,
é claro, de acordo com as áreas
a servir; ferrovias e rodovias pro-movem o meio de deslocamento
do fluxo de transporte terrestre,
e, de acordo com os centros de
produção e de consumo, têm me-
nor ou m^ior afluência em cer-
tas áreas.

Entretanto rodovias e ferrovias
são limitadas pela descontinuida-
de das terras. O oceano e a at-
mosfera constituem o traço cie
união das superfícies emersas. O
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pi imeiro prouuz uma via na-
tural, entre elas sem irregulari-
dades de relevo.

A atmosfera é continua, por
sobre es terras e oceano, e é
a via natural capaz de ligar
quaisquer pontos do Globo.

E', portanto, da superfície das

superfície do planeta e os por-
tos constituem os pontos comuns
à rede terrestre e à marítima
deste fluxo. Próximo deles estão
as áreas terminais, quer de uma
quer de outra rede e são pon-
tos importantes para interrupção
do fluxo0 quando nisto há inte-
rêsse.

LINHAS DE COMUNICA-
ÇÕES MARÍTIMAS

As tenv.s são politicamente di-
vididas pelos povos e com elas
as rodes terrestres. A atraosfe-
ra é também repartida, quando
por sóbre elas, da mesma forma.
O mar, entretanto, nâo tem do-
no, do mesmo modo que a atmos-
fera que lhe fica por cima. Até
o presente, a soberania dos pai-

um meio que assegura vias de
transportes e é nelas' que se eon-
tentra o interesse. A manuten-
ção do tráfego marítimo e as «ti-
vidades que se desenvolvem no
mar produzem os seus efeitos nas
área-i terrestres em última aná-
lise.

No tempo de paz c no tempo
de guerra as linhas de comuni-
cações maritimas são exigências
permanentes e, no tempo de guer-ra, é imperiosa- a exigência, de-
corrente do próprio estado de be-
ligerância, em virtude da troca
de materiais, equipamentos e
pessoal essenciais à manutenção
da própria guerra.

Na guerra, as rolas comerciais
poderão subsistir ou ser interrom-
pidas, em virtude de riscos. Po-
derão ser também intensificadas.
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o
terras emersas, da camada oceâ-
nica e da camada atmosférica que
nos servimos como meios de des-
Jocamento do transporte.

O transporte aéreo seria, em
decorrência da continuidade da
atmosfera, o ideal. Entretanto o
instrumento que o produz de ma-
neira mais generalizada, o avião,
nos dias que correm, por impôs-
sibilidade de ordem econômica,
como a exigência efe potência portonelada transportada, nas capa-
cidades e velocidades atuais e a
impossibilidade de carregar mer-
cadorias de grande porte e t»êso,
em grande quantidade por 

"uni-
dade, ainda deixa ao terrestre e
marítimo a maior Darte do trans-
porte-

A descontinuidade das terras e
a necessidade d<e comunicações
entre elas, e mesmo ao longo das
suas costas, obriga o uso do mar.
Éste usò é maior ou menor por
parte dos paises, conforme o ba-
lanço de suas necessidades para
prover a suficiência e conforme
localização geográfica deis fon-
tes de suprimento.

Desta forma, os transportes
terrestres e marítimos asseguram
a- continuidade do fluxo da maior
parte dos materiais por toda a

CARGUEIRO — O REI DOS MARES
ses que têm costas, é exercida em
sua faixa de 3 milhas da costa,
na superfície do mar.

Assim todos se utilizam cio
mar e as linhas de comunicações
marítimas usuais em tempo ue
paz, são cs rotas -comerciais. Em
virtude da localização das ter-
ras em relação ao mar, das con-
dições deste em relação aos fun-
dos_ e seus acidentes e da-s con-
dições cia atmosfera, as rotas co-
merciais convergem em certos
pontos ou se cruzam, apresentan-
do zonas comuns de tráfego obri-
gatório, como as áreas terinin-ais
junto aos portos de origem ao
destino, ou as aproximações de
canais, contorno de cabos, etc.
Estas sao áreas focais.

Assim, o mar, que é um todo
homogêneo, no sentido da pos-sibilidade de utilização, possuizonas de maior importância dita-
das pelas áreas terrestres que olimitam e não pelo próprio mar.
Deste modo, as comunicações ma-
rítima uão se distribuem igual-
mente peios oceanos, mas são
concentradas em certas linhas quesão as linhas de comunicações
marítimas.

O DOMÍNIO DO MAR
Ninguém ocupa o mar. Êie é

São também criadas novas rotas
que serão liuh:s de transporte e
suprimento ou serão utilizadas as
antigas rotas comerciais neste
mister.

De qualquer forma, a manuten-
ção em tráfego dos navios de
transporte, mercantes ou não, pa-
ra assegurar o fluxo de materiais,
equipamentos e pessoal é um ob-
letivo com o propósito de produ-zir os efeitos nas áreas terrestres,
onde aqueles materiais, equipa-
mentos e pessoal elevem ser usados
para obtenção da vitória, e paraevitar que também o inimigo go-ze desta vantagem de manter em
tráfego seus navios, com os mes-
mos fins, é necessário negar-lhe
o uso do mar- E' esta faculdade
de utilizar as comunicações ma-
ritimas e impedir sua utilização
pelo inimigo que se convencionou
chamar de Domínio do Mar.

A necessidade deste domínio
está geográfica e cronoiògicamen-
te na decorrência da importan-
cia que assumem determinadas
linhas de comunicações maríti-
mas. Pode, porUnío. ser tem-
porario ou permanente. O seu
exercício é um coneeito relati-
vo e, conforme as circunstâncias,

(Continua na pãg. 29.**)
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Navio egípcio de batalha, datando dc 1.500 anos A. V 
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Máquinas para a

TRIAL D
A ClQ. COUlérCIO e NaVeOaCãO equipa o Estaleiro lohmeyer com máquinas modern-s-imas- ds construção novol i-iportodos essa a colaboração da

STAHLUNION-EXPORT GMBH

A ampliação e modernização do Estaleiro Lahmeyer - o estaleiro nacional de maior porte - contou com a colaboração da SUhlunion-ExportGMBH.Dentre os

equipamentos adquiridos por seu intermédio, destacam-se: dois guindastes móve.s para carreira de 30 toneladas, uma prensa automática de 400 tonelada, para

mo-dagem de chapas de aco. máquina de 320 toneladas para dobrar cavernas a frio e máquinas pantográf.cas automáticas de corte simultâneo de chapas de aço.

A Companhia Comercio e Navegação, a Stahlunion-Export GMBH e as fábricas que produziram a moderna maquinaria instalada no Estale.ro Lahmeyer. sentem-se

honradas de haverem contribuído para o enriquecimento do parque industrial brasileiro com um conjunto compro e orgânico de equipamentos espeoai.za-.os e ae

alto padrão técnico. des*mado à indústrta naval.

Guindaste "DE MAG"' cie 7 t para movimen-
tar cargas pesadas no Estaleiro Lahmeyer.
Fabricante: DEMAGZUG
GMBH-WETTER (RUHRi
(Alemanha)*

- S nr —

® UNDEMANN
Prensa"LirKÍem«nn 

"automática de -400t para
moldagem de chapas de aço. Fabricação de
KommanditgeseMsehaft.DuiseldoTf.Aletnanhe

Guindaste móvet
"Kt-K-ks" de 30 t
em serviço no
páteo das cairei-
ras do Estaleiro
Lahmeyer.

-fflu

kocks Jm I

m ttlm

tWÊm I

$C0TT/£H
Máquina de 300 t para dobrar cavernas
a frio. Fabricante: Scotisch Machine
Tool Corp. de Glasgow.

KJELLBERG-EBERLE
Máquina pantogfifici 

"•PSR" automá-
tica de corte paralelo e retangular para
chapas de aço. Fabricação: Kjetiberg
Ebe-^GMBH.F.-a-is-.fürt-Ais-nantia.

mt 
~^Ljg?*LCA.__ - - - - - - - _ s , jü^-

TAHLUNION-EXPORT GMBH
Dusseldcxf páa Alemanha Ocidental

-tcofd Ttftt



14 CORREIO DA MANHA. Quarta-Feira, 7 de Dezembro de 1960 3-° Caderno

Q ALMIRANTE Luiz Phelippe
Saldanha da Gama era ciire-

tor da Escola Naval quando ir-
rompeu o movimento conhecido

Con. ra-a .mirante Luiz Phelippe <Ie Saldanha <?a Ga ma *
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Alm. Luiz Phelippe de Saldanha
da Oama
1816-16-5

**.***_*____,,

como Revolta da Armada, em
1893. Em dezembro deste ano

redige e lança um manifesto
aderindo à causa revoluciona-
ria. Os lances anteriores e pos-teriores a este gesta vieram con-firmar o conceito oue dêste ofi-
ciai faziam indiscutivelmente osbrasileiros, civis ou militares,
subordinados ou superiores: um
co-nceito de absoluta confiança,
oriunda de sua retidão de cará-ter, de firmeza, lealdade e com-
potência, que coroavam uma vidainteira de devotamento ao Br.v
sil e ã Marinha de Guerra. Fo-ram gestos de firme decisão, te-nacidade e coerência, firwliza-dos por uma morte em combate,onde uma nobre bravura sobre-
pujou em grandeza a enormeselvageria dos algozes.

Saldanha era fluminense. Nas-ceu em Campos em 7 de abrilde 1846. Foi Aspirante a Cuar-da-Marinha de 1861.
Desde cedo, pois, Guarda-Ma-

rinha, tomou parte nas campa-nhas do Uruguai e Paraguai: de-monstrou Saldanha as suas ver-dadeiras aptidões pela carreira
que abraçara. De fato, lornoti-
se uma das figuras exponenciais
da Marinha, quer no terreno mi-
Jifar como no cívico. Patriota,
militar austero, quer empenha-
do em duros combates no perío-<lc/ de guerra, quer plasmandocaracteres — na direção da Es-
cola Naval, nos últimos anos da
sua carreira — vale como um
padrão de altas qualidades a ser

r..:v,;.:: :;.;::.-:>:;;..'i'.'v'i •>•-..*: . ...vV . :.. - - - H. ~ •
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Navio 'oceanográfico, cx-esco!a, "Almirante Saldanha'*
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PSl MAR

Ar conüicionado em
todas as dependências

Serviço Rápido de Carga e de Passageiros enire
NOVA ORLEANS. PORTOS DO BRASIL E DO
RIO DA PRATA

DEL CAMPO
DEL AIRES

DEL ALBA
DEL MUNDO

DEL VALLE
DEL SOL

*

DEL RIO
DEL ORO

DEL SANTOS
DEL MONTE

DEL VIENTO
r

RUA VISCONDE INHAÚMA N.« 134-A
 Telefone: 23 4134 e 43 4501 

RIO DE JANEIRO
Rua 15 de Novembro. 170 Rua Cons. Nebias. 14 - 5."

Santos São Paulo

©

0
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indicado
futuras. às gerações aluais

As comissões que, na paz, lheforam confiadas, desempenhou-
as com raro brilho. Dentre elasdesíacam-se as seguintes: Adjun-to da Comissão incumbida derepresentar o Império do Bra-•Sil na Exposição Internacional
de Viena, na Áustria; Membroda Comissão de reoresentacão
cio Brasil na Exposição In.priia-
cional de Filadélfia, Estados
Unidos da América do* Norte;

Bibliotecário da Marinha: Se-
cretário do Almirante Silveira
da Mota, em Missão Especial à

Imperial Marinheiro Marcilio Dias
1838-1865

China; Representante do Govêr-
no brasileiro na Exposição Con-
tinental em Buenos Aires; Dele-
gacio do Brasil ao" Congresso Ma-

ritimo Internacional em Wash-
infton e Diretor da Escola Na-
vai.

Saldanha morreu em coimba-
\r-. em 24 de iunho de 1895, em
Campo Osório, no Rio Grande
cio Sui. Tornou-se ligura le^en-
ciaria e símbolo do Oficial da
Armada. Oficial de virtudes ex-
cepcionais, como cidadão e como
militar, imolado nas lutas e ódios
políticos de sua época, soube
cumprir o seu dever de brasilei-
ro até o sacrifício, impondef-se.
diante do julgamento implacável
da história à classe como símbo-
lo e ã nação como exemplo.

IMPERIAL MARINHEIRO
IvIARCÍLIO DIAS

Antes de morrer, o Imperial
Marinheiro de l.a Classe Marcí-
lio Dias, horrivelmente ferido a
cutiladas, pôde ainda ouvir, con-
fusamente embora, os ruídos
festivos da vitória que ajudara
a conquistar, na batalha violen-
ta que fora travaria na véspera.

Marcilio Dias tombeu no con-
vés da canhoneira "Parnaíba",
en, plena Bat?lha Naval do Rir-
chueio, em 11 de junho de 1865,
e faleceu no dia seguinte em
conseqüência drs ferimentos.

Era chefe cie uma peça de arti-
lharià, posto qus só abandonou
quando seu navio foi abordado,
para travar luta, braço a braço,
co':1! os atacantes.

A "Parnaíba" havia sido ata-
cada por três navios paraguaios.
Conseguiu pôr a pique um deles
mas foi abordada pelos outros
dois. Foi nssta ocasião que
Marcilio Dias e seus companhei-
res tiveram de enfrentar um
co*ntingente bem mais numero-
so e de gente aguerrida e brava.

Sucumbiu combatendo, com o
corpo crivado de feias cutiladas.
De quatro atacantes que enfren-
tou bravamente, conseguiu, an-
tes de tombar, colocar dois dê-
les fora de combate.

Marcilio Dias era gaúcho, nas-
cido em 1838. Teve praça de gru-
mete em 1855.

Gradualmente ascendeu às
Classes Terceira, Segunda e Pri-
meira.

Ao verificar praça no Impe-
rial Corpo de Marinheiros, a
fim de receber a instrução mi-
1'tar obrigatória, Marcilio Dias
teve como seu primeiro comr.n-
dante a então capitão-de-mar-e-
guerra Francisco Manuel Barro-
so da Silva, o futuro comandan-
te cia nossa esquadra vitoriosa
cm Riachuelo, onde o Imperial
Marinheiro ganhou fama impe-
recivel.

Tendo cursado a Escola Práti-
ca de Artilharia, íoi promovido
a Marinheiro de Segunda Ciasse.

De sua turma, comporta de 38
alunos, somente 15 foram habi-
litados nos exames finais, sen-
do Marcilio Dias um desses 15,
e sempre soldado distingüido.

A finalidade cia Escola era
ciir.r artilheiros com habilita-
rões para poder desempenhar a
bordo dos navios da Armada os
cargos de chefe de peça. fiéis

de Artilharia, carregadores e es-
coíeiros.

Aprovado nos exames, Marcí-
• io Dias embarcou na canhonei-
ra 'Parnaíba" em 1063.

Distingüiu-se lio ataque a
Paissandu e a sua bravura e de-
dicação imortalizaram-no cm
Riachuelo, tornando-o símbolo
cio marinheiro.
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A FROTA Nacional de Petroleiros, criada

em 1030. representou a primeira inicia-
liva de porte no sentido de equacionar e
solucionai- o problema do transporte marí-
limo de produtos petrolíferos em nosso país.
Iniciativas anteriores, da parte de emprê-
sas privadas e entidades governamentais,'se 

limitaram à aquisição de alguns navios
petroleiros sem o sentido de formação de
uma frota especializada.

A constituição da Frota Nacional de

Petroleiros decorreu do Plano Salte for-
mulado em 104o, lendo inicialmente fica-
do subordinada ao Conselho Nacional de
Petróleo. As incertezas que então cerca-
vam a produção nacional de petróleo bru-
to e o elevado dispêndio de divisas com a
importação de produtos refinados orienta-
ram os elaboradores daquele plano para as
atividades que mais rapidamente contri-
buissem para reduzir os gastos no exterior:
implantação da indústria do refino c aqui-
sição de uma frota de petroleiros.

A tonelagem iniciai da FRO-
NAPE íoi fixada em 220.000 Idw.
Doze unidades de 16.000 a 20.000
teiw atenderiam as linhas de lon-
go curso; dez pequenos navios cie
cerca de 2.00Ü tdw se encarre-
gariam de transportar ao longo
do litoral, os produtos oriundos
das refinarias cuja construção
então se iniciava.

Nos anos que se seguiram as
condições reinantes não íavore-
ceram o emprego dos grandes na-
vios nas rotas de importação pa-
ra o Brasil. Para manter esses
navios em operação, era neces-
sárío lançá-los no mercado in-
ternacional de aíreíamentos. Nos-
sos navios navegaram então nas
mais diversas e longínquas-rotas,
adquirindo a valiosa experiência
tão útil às atividades de operação
e de formação cie empresa.

Em 1945 foi promulgada a lei
n.° 2.004 instituindo o monopólio
estatal do petróleo e criando a
PETROBRÁS. Nos termos dessa
lei, a FROTA NACIONAL DE PE-
TROLEIROS íoi incorporada à
nova empresa como uma das suas
unidades de operação, situação
na qual se mantém até os dias
atuais.

Integrada no sistema da PE-
TROBRÁs e com um amplo mer-
cado a trabalhar, a FRONAPE
passou a ter suas atividades go-
vernadas por duas finalidades
bem definidas:

executar todo o transporte
marítimo em cabotagem nos têr-
mos da lei 2.004. e

participar do transporte das
importações e exportações em
apoio à política nacional do pe-tróleo.

As linhas normais de cabota-
gem tèm origem em Madre de
Deus, Santos, Manaus c Rio Gran-
cie, aonde estão localizadas as
principais refinarias. O petróleobaiano é transportado de Madre
de Deus para Santos em volume
que torna essa rota a mais inten-
samenfe trafegada no país; além
disso os produtos refinados emMataripe abastecem os portoscompreendidos entre Fortaleza eVitória. Os excedentes de Santos
são escoados para os portos do
sul do país; Manaus atende os
portes do norte até Fortaleza, eRio Grande abastece Porto Ale-
gre. Em breve, com a conclusão
das coras da Refinaria do Rio cieJaneiro, os excedentes desta re-

gião serão transferidos por mar
para outros portos, principalrnen-te Vitória e Rio Grande.

Esse movimento elevará a ca-
botagerri a perto de 4 milhões de
toneladas, pois, só no primeirosemestre do corrente ano, já ai-
cançou 1.853.000 t.

Acrescente-se que a FRONAPE,
além dos produtos petrolíferos,
tem sido solicitada e tem presta-
do a sua colaboração no transpor-
te da álcool e cie óleos vegetais.

O aumento da cabotagem obri-
gou a principio, a uma retração
nas operações em longo curso nos
anos de 1956 e 1957; a expansão
cia tonelagem própria e o maior
número de afretamentos no mer-
cado internacional possibilitaram
o impulso que se verificou a par-
tir dê 1958.

Em 1959, com mais de um mi-
hão de toneladas de petróleo
baiano na exportação e 2 milhões
de toneladas de produtos diversos
na importação, a participação
global da FRONAPE alcançou a
quase 30% do movimento de pro-
duíos de petróleo e 137c dc iodo o
comércio exterior cio Brasil.
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A FIM de atender às necessidades, cada vez maiores da

Marinha Brasileira e do-próprio país. funciona, na Ba-

se Almt. Castro e Silva, uma Escola de Escafandria. Nes-

sa Escola são formados, e distribuídos para as diversas uni-

dades. centros e bases, os mergulhadores da MB. Excep-

cionalmehte, militares de outras corporações, fazem um

dos dois cursos daquela Escola. .

Atualmente, conta a Marinha com 20 oficiais e 97 pra-

cas cursados em escafandria, concentrados, a grande maio-

ria, na Base Almt. Castro e Silva, no seu Departamento de

Socorro.
Os mergulhadores deste Departamento estão capacita-

dos o realizar as mais variadas operações de mergulho, o

que já tem sido plenamente demonstrado nas várias opor-

tunidades em que seus serviços foram solicitado..

Atualmente, entre mergulhadores,
hã três graduações: de 1* classe, d<*
2a classe e mcstre-mergulhador.

Essas graduações são atingidas
por meio de cursos e exames.

No curso tic 2a classe o homem
se adapta ao meio cm que vai tra-
balhar, realiza pequenos trab-.Mi»^

a pequenas profundidades, utilizan-
do os dois tipos básicos de equipa-
mentos de mergulho Aprende li-
siologia de mergulho, noções de pri-
meiros socorros e medicina de mer-
gu'ho.

Após êste curso, permanece, o
mergulhador, no mínimo por 2 atio^

efetuando serviços de pequeno vul-
to ate profundidades dc 20 metros,
adquirindo, neste período, a desen-
voltura que o habilitará a fazer o
curso para mergulhador de 1* cias-
se.

No curso de mergulhador de 1*
classe ensina-se. em minúcia, o que

di* respeito _ fisiologia de mergu-
lho a grandes profundidades, ope-
rações de corte c de solda debaixo
dágua, com acetileno. hidrogênio,
oxigênio, ou utilizando eletrodos,
conhecimentos teóricos-prãticos do
emprego terrestre e submarino do*
explosivos, pratieando-sc demoli-

ções. O- homens rspecialàiam-*;-
lambem, em operações de salT_n»*-«-
to e de rccuper_«r_o

Os mestrcs-mergulhadore. são os
oficiais com mais de 12 meses - -
1* classe

Cont» a Base Aimle. Castro e
Silva, com um núcleo de mergulh--
dores composto de 6 oficiais . '¦ i
praças, distribuídos internamente
em 3 grupos: de salvamento, de de-
molição, e dc serviços gerais.

Os grupos de salvamento e de
demolição são compostos de mergu-
lhadores de 1* classe e o de Servi-
ços Gerais, por mergulhado» es de
1* e 2* cUase, os de _** classe em
maioria. Todos os grupos sâo che-
fiados por oficiai- mestres-mergu-
lhadores.

Aplicando os seus taahecmei**.•>»
e a prática adquirida realizaram no
corrente ano. entre operações de
salvamento, de demolição, de corte
e solda, de socorro, e em vários ou-
tros serviços. 982 mergulhos, num
total de 1.29- horas tendo sido cm-
pregados 477 mergulhadores.
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Quando foi aberto o

Canal de Panamá unimos
mais do que dois oceanos.

Unimos as marinhas de todo
o mundo, cruzando a» sua?

bandeiras no Atlântico e no
Pacífico. Lá estava no mastro

dos navios mercantes e dos
navios de guerra — a

bandeira do Brasi.

Homenagem à, Ma:rir_±L€t cio _Btv=lsí1
f* «de

Estaleiros Ellicotrt do Brasil S.Á..

Avenida F.anklin Roosevelt, 84 — Sala 1002
_.,....,- ¦ v .* ~ * i *¦ # _¦ * - ¦; 
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No dique de Construção n.° í do Estaleiro Inhaúma progride com rapidez a montagem
de um dos navios de 5.600 DWT, da classe BRASÍLIA, para lançamento ao mar em janeiro
próximo. Ao fundo, a gigantesca Oficina de Cascos, com meio quilômetro de compri-
mento, em cuja linha de produção são prefabricados os navios, de acordo com a mais
avançada técnica. A instalação do Estaleiro conta com a assistência financeira do Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico.

Navio de 5.600 DWT, da Classe BRASÍLIA, para carga seca e refrigerada, dispondo dos
mais aperfeiçoados equipamentos para manobra, propulsão e navegação, projetado
especialmente para atender, com segurança e economia, as condições de carga ao

longo do litoral brasileiro

KXO*
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lio de Janeiro, Guanabara,
Escritório: Av. Pres. Antônio Carlos 607 — Tel.: 31-1975 (R. Interna)

Entre os vultos marcantes da historia da Marinha de Guerra, ao lado de
Tamandaré, Barroso, Inhaúma e tantos outros nomes ilustres, devemos in-
citar os engenheiros Levei e Braconnot, pioneiros da construção, no Arsenal
de Marinha, dos primeiros navios couraçados para a nossa Armada.

Retomando o ritmo do progresso, a construção naval de porte no Brasil
tornou-se, em pouco tempo, indiscutível realização, conjugando assim as tra-
dições marítimas de nosso povo com a pujança de uma nova e crescente civi-
lização industrial.

Contribuindo decisivamente para o sucesso da Meta Presidencial da
Construção Naval, a Ishikawajima do Brasil empenha-se em completar a
instalação do Estaleiro Inhaúma, um dos mais modernos do mundo. Simultâ-
neamente acham-se em construção no Estaleiro os navios cargueiros de
5,600 TDW% do mais elevado padrão técnico, contratados pela Comissão de
Marinha Mercante para as linhas de grande cabotagem operadas pelos arma-
dores nacionais.

Na. Semana da Marinha de 1960 a Ishikawajima do Brasil orgulha-se
em concorrer, com os navios construídos no Estaleiro Inhaúma, para o forta--
lecimento da unidade nacional e a elevação do padrão de vida do povo
brasileiro.

'¦' ' ' JC? te.tete; ^.^.A^a-te ¦-,  ¦'. :.¦**' ¦.<.'--.•:"-.-.'.<• .':;'.•.'-..-•.¦' iz-fí-' .
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Serviços Hidrográficos:

TRABALHi0 DA
Q.S 

."«.NOS que se seguiram ao descobri-
mento do Brasil em 1.500, foram de re-

duzida atividade cartográfica, principalmen-
te por parte do.s seus descobridores, que não
apresentaram, no domínio das campanhas hi-
drográficas, a ação que era do esperar, ten-
do-se limitado á elaboração de Instruções
Náuticas".

ai situação perdurou até o sécu-
lo XIX que foi assinalado por marcantes
trabalhos dos especialistas franceses, cujas
expedições hidrográficas propiciaram os
elementos para a construção da maioria das
cartas náuticas de nossa costa. Entre elas

MARINHA NA GUERRA £ NA PAI
destacaram-se as campanhas hidrográfi-
cas de Roussin, Tardi de Montravel. Barrai
e de Mouchez, sendo dignos de nota os ira-
balhos do grande mestre que, sem dúvida,
soube ser o ilustre Comandante Mouchez.

Esse labor fecundo dos especialistas
franuceses provocou dos oficiais brasileiros
entusiasmo e a decisão de se dedicarem aos
árduos serviços hidrográficos de campo. As-
sim é que merecem realce os trabalho-; do
Comandante Manoel Antônio Vida] de Oli-
veira. mui justamente considerado o "hídró-
grafo brasileiro padrão*' e cujo exemplo
serve de roteiro àqueles que se dedi-
cam ã Cartografia Náutica.

Os empreendimentos acima re-
feridos c outras providências «lc
caráter administrativo promove-
ram um clima propício <lc com-
preensão no campo «la- atividades
técnicas relativas ã Hidrografia,
Sinalização Náutica c Mefeorolo-
gia, as nuais culminaram com a
promulgação de atos sucessivos
que permitiram a criação das rc-
partições especializadas para su-

' 
perintender aquelas atividades.

A administração dos faróis, a-oiu
a criação das Capitanias de Por-
los cm 1S4.">, ficou a cargo das
mesmas nas respectivas provín-
cias; anteriormente ficava nos
próprios faróis <¦ era subordinada

i Administração Geral da Mari-
nha.

Várias tentativas posteriores,
especialmente cm 185(5, foram in-
frutíferas, no sentido de dotar <j
pais de uma repartição que ad-
ministrasse os faróis. Essas ten-
tativas foram, contudo, coroadas
de. êxito em 18/6. pois foi liai-
xado o decreto que, em -?(í de ia-
neiro, criava a Repartição dc Fa-
róis, sob a direção esclarecida do
comandante Francisco José dc
Freitas.

Não menos afanosas foram as
campanhas para " criação da tão
reclamada Repartição Hidrográfi-
ca, instituída por decreto dc _' dc
fevereiro dc 1876, que teve por
primeiro diretor o eapitão-de-fra-
pala Antônio Luiz Von 1 foo-
nholt/, Barão de Tefé.

Em !88S, foi igualmente cria-
da a Repartição de Meteorologia.

A« Repartições Hidrográfica,
«le Faróis e de Meteorologia fo-
ram, em 1893, fundidas em uma
«ó com a denominação de Repar-
?lição «Ia Carta Marítima.

Em 1908, uma alteração no res-
pectivo regulamento conferiu á
.Repartição da Carta Marítima a
denominação «ie Superintendência
«le Navegação.

No ano de 1914, o ministro da

Marinha adquiriu, por troca com
o da Fazenda, a ilha Fiscal, pa-
ra onde, nesse mesmo ano, foi
transferida a Superintendência de
Navegação.

Em 1923, a Superintendência
de Navegação teve nova altera-
ção em" sua denominação, que
passou a ser Diretoria de Nave-
gação.

A designação de Diretoria «le
Navegação foi mantida até 1946,
quando íoi alterada paia a atual
— Diretoria <íc Hidrografia c
Navegarão.

Cabe aqui assinalar que, depois
de 1923, continuaram somente sob
a alçada da Diretoria de Nave-
gação os Serviços de Ilídrogra-
fia, Sinalização Náutica e Nave-
gação.

Retornando às atividades hidro-
gráficas, é oportuno salientar que
o desenvolvimento da moderna
Cartografia Náutica data de 192'»,
quando novos cometi mentos fo-
ram levados a efeito e permiti-
ram a criação da especialidade de
Hidrografia e Navegação para os
oficiais da Armada, no mesmo ni-
vel de igualdade com as demais
.io Quadro de Comando.

O verdadeiro impulso desta es-
pecialidade deve-se. ao esforço di-
nãmico do então almirante ''raça
Aranha que teve a rara felicida-
de de congregar em torno de -ua
fecunda administração oficiais en-
tusiastas da vida do mar que co-
operaram, com o máximo de de-
votamento, para a organização-
padrão da hidrografia no Brasil.
Cabe também ao ilustre chefe a
glória de ter instalado o primei-
ro radiofarol om território brasi-
leiro — o radiofarol dc São To-
nié, na costa do Estado do Rio
de Janeiro.

Como era natural, a segunda
guerra mundial, em «pie a Ma-
rinlia do Brasil tomou pane ati-
va, paralisou, temporariamente, as
atividades hidrográficas, que. a
pouco, vão retomando o sei: rit-
mo normal.

ORGANIZAÇÃO I*. FIN ALT-
DADE ATUAL ¦ A organiza-
ção da Diretoria <ie Hidrografia
e Navegação ê semelhante à dn
maioria dos Serviços Hidrográfi-
cos .Mundiais, seguindo, de per-
to. as normas «le trabalho e ten-
do equipamentos similares aos do"Hydrographic Office" da Mari-

olia Norte-Americana e do "Hy-
drographic Departament" da Ma-
rinha Britânica.

Como já fbi anteriormente men-
cionado, cabe-lhe a direção dos
Serviços de Hidrografia. Oceano-
grafia, Navegação, Meteorologia
Náutica e Sinalização Marítima,
Fluvial e Lacustre.

Compete-lhe, privativamente, a
execução da Cartografia Náutica
Brasileira, cabendo-lhe, igualmen-
te, a instalação, manutenção e re-
paro dos faróis, balizamento e de-
mais auxilios à navegação, inclu-
sive os auxílios-rádios, assim co-
mo a divulgação de todas as in-
formações que possam interessar
à segurança da navegação.

Pertence-lhe, ainda, a represen-
tação do Brasil junto ao Bureati
Hidrográfico Internacional e às
repartições congêneres estrangei-
ras, c a representação da Marinha
junto aos diversos .Serviços Geo-
gráficos Nacionais.

TIPOS DE CARTAS QUE.
CONSTRÓI - A Diretoria de
Hidrografia e Navegação cuida
da Cartografia Náutica abrangeu-
do nesta denominação não só as
cartas de navegação como tam-
bém as meteorológicas, baíimétri-
cas, litológicas, magnéticas, ictio-
lógicas, etc.

As cartas náuticas publicadas
peia DIIN são construídas de
acordo com as "Especificações só-
bre Cartas", que contêm minucio-
samente as resoluções técnicas
recomendadas peia V Coníe-
réncia Hidrográfica Internacional
de 1947.

Todos os detalhes relacionados
com a construção das cartas, nau-
ticas da DIIN, em suas diferen-
tes fases, desde o preparo e ile-
senho da.s minutas até a sua im-
pressão "offset", 

pelo processo da
zincogravura, compreendendo o
desenho, a pantogravação e a gra-
vação em vidro ou plástico, o pre-
pa'ro do orginal montado, a foto-
grafia, o retoque, o transporte e
a impressão íinal. estão minucio-
-¦amente explicados nas "Especifi-
cações sóbre Cartas".

A Diretoria de Hidrografia o
Navegação, até o presente mo-
mento, só se tem incumbido «ia
Cartografia Náutica da Costa
Brasileira, elaborando cartas com
apoio em levantamentos próprios
modernos e de compilação, princi-
pahnente com base em levanta-
mentos antigos dos especialistas
franceses e brasileiros.

OUTRAS PUBLICAÇÕES —
Aiém das cartas acima citadas a
Diretoria de Hidrografia e Na-
vegação organiza, imprime e íor-
r.ece uma série de publicações, de
grande valia para o navegante.
Dentre elas salientam-se: o Ro-
teiro para a Costa do Brasil, a
Lista de Faróis, a Lista de Au-
xílios-Rádio, o Almanaque Náu-
tico, tábuas de Navegação, etc.

Estas publicações, e também as
cartas, são mantidas em dia pe-
!os "Avisos aos Navegantes", ir-
radiados diariamente por diversas
estações-rádio e distribuídos quin-
zenalmente, sob a forma de fo-
lhetos. Desta última publicação¦íão enviados exemplares a vários
serviços congêneres no exterior.

Mantém ainda a DIIN nm ser-
viço de centrali/.aão dos "Avisos
aos Navegantes" de paises estran-
geiros, que estão permanentemeii-
te à disposição dos interessados".

DISTRIBUIÇÃO DAS CAR-
TAS — A.s cartas construídas, pe-
Ia DIIN destinam-se aos navegan-
tes em geral, lauto da Marinha
de Guerra como da Marinha Mer-
cante.

Seguindo as normas e praxes
internacionais, a DIITsi mantém
intercâmbio de suas cartas e do-
eumentos náuticos com os demais
serviços estrangeiros congêneres.

NAVIOS — A Diretoria de
Hidrografia c. Navegação empre-
ga, no momento, os seguintes na-
vios, nos trabalhos especializados
indicados:

NAVIOS-] 11DROGRÁFICOS
— "Sirius" —- Construído no
Japão."Canopus" — Construído no
Japão."Argu.s" — Construído nõ Ar-
senal «le Marinha."Taurus" — Construido no Ar-
senal de Marinha."Orion" — Construído no Ar-
senal de Marinha.

NaWIO-FAROLEIRO — "Jo-
sé Bonifácio".

NAVIO - OCEANOGRAFICO
"Almirante Saldanha".

NAVIOS-BALIZADORES —"Mestre 
João -.los Santos", "Ea-

roleiro Santa*', "Farolciro Arca.-,","Faroleiro Wanderley", ''Prático
Juvéucio", "Faroleiro Getúlio Li-
ma", "Farolciro Nascimento".'"Castelhanos".

!•"A RÓI S ]¦: B \LrZAMENTO.S
Compete â Diretoria de Hi-

drografia e Navegação a instala-
ção e manutenção dos diversos si-
nais de auxilios ao navegante, di--
tribuídos por toda a cosia, rios e
canais navegáveis do Brasil.

A fim de cumprir integralmen-
te esta sua atribuição a DIIN. por
intermédio do Departamento «ie
Sinalização Náutica, providencia o
ab.-istecimento sistemático de so-
bressalentes paya os faróis e ser-
viços de balizamento, elabora ins-
r-iirões técnicas relativas au fun-
cionamento e conservação dos
mesmos, mantém cursos destina-
dos aos futuros farofeiros e rea-
liza estudos acerca da construção
de novos sinais.

A fiscalização e o controle da
situação do material e do pessoa.!-ão feitos por meio de inspeçõe*
realizadas pelos comandantes àot
n.-ivios-íaroleiros.

MATERIAL DE NAVEGA-
ÇÃO — Entre as atribuições da
l'HN, há, em seu Departamento
de Navegação, as seguintes:

Fornecimento, às unidades na-
vais e estabelecimentos de terra,
de instrumental c aparelhagem e«-
peciais de navegação, publicaçõe*
para instrução e orientação sô-
bre assuntos de navegação e ma-
nobra e, principalmente, de car-
tas náuticas nacionais ou, em fal-
ia destas, estrangeiras.

Todas as publicações técnicas
produzidas ou adotadas pela Di-
retoria para uso cia Marinha são
ilistribuidas imediatamente após a
sua prontificação, a todos os na-
vios e estabelecimento» navais, e«,-
tendendo-se esta distribuição aos
serviços nacionais interessados.

Também são remetidas as pu-blicações às^ repartições congêne-
res estrangeiras que mantêm per-imita com a DIIN.

As Divisões encarregadas do
fornecimento do material especia-
lizado às unidades navais têm o
encargo de reparar, manter em
bom funcionamento ou, então
substituir a aparelhagem nelas
instalada.

OCEa\NOGRAI'i.\ E ME-
. TFOROLOGIA —. Entre os

grandes interesses da Diretoria de
Hidrografia e Navegação, con-
iam-se a Oceanografia e .t Me-
teorologia. No empenho de estu-
dar o oceano e o seu clima, tan-
to para proteger a navegação co-
mo para orientação das indústrias
marítimas, e mormente da pesca,a Diretoria de Hidrografia e Na-
vegação mantém um serviço de
oceanografia e meteorologia náu-
tica, que, com a cooperação de
tocios os navegantes, recolhe ele-
mentos para a análise e divul-
gação.

No setor da meteorologia é íci-
ta a previsão diária do tempo, p.i-ra os navios no mar, à base de
três cartas sinóticas, com infor-
mações meteorológicas fornecidas
pelas estações costeiras do Servi-
ço de Meteorologia do .Ministério
da Agricultura c desta Diretoria,
e pelos-navios no mar: radio-
sondagens atmosféricas diárias mis
ilhas da Trindade e tie Mocail-
guè, esta localizada na Baia de
Guanabara; estudo da climatologia
marítima, com vista a futura con-
íecção de uma "Carta-!'ilóto" ria
nossa costa; Curso dc Observador
Meteorológico para marinheiros e
faroleiros; aferição, reparos e for-
necimento dc aparelhos meteoro-
lógicos.

Raramente os .nos da vida ad-
ministrativa se prestam às mani-
lestações literárias. O Aviso aos
Navegantes é talai/ o único queostent.T. o galardão de um poc-ma expressivo em que um de nos-
sos grandes poetas contemporâ-
neos pós o melhor de sua sen-d-
bilidade, traduzida cm versos de
rara inspiração.
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Vista gerai da Jciscola de Apri-ndizes de Marinha du C«-ará
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QUATRO HOMENS, QUATRO CONTOS OE RÉIS E UMA ESQUAURA
i LARGA e aguçada visão e à inteligên-

cia brilhante de José Bonifácio, o Pa-
Iriarca da Independência, nunca passaria
desapercebida a necessidade de assegurar o
domínio do mar nas áreas do Atlântico Sul,
próximo ao Brasil, para que a desejada In-
dependência — se tornasse realidade nia-
terial. Éste homem, de grande horizonte
político e cultura invejáveis, estava convic-
to da imperiosa necessidade de ter uma
Marinha eficiente, que fosse capaz de opor-
se vitoriosamente às forças navais portuguè-
sas que mantinham livres e asseguravam as
comunicações marítimas com a metrópole.
A existência de forças navais para o Brasil
pois. estava condicionada a Independerei.-

real do Império que se iria fundar e a sua
futura grandeza, prestígio e sobrevivência
no conceito das nações livres. Fatos poste-
riores vieram mostrar suas convicções na
iniciativa e apoio aos assuntos navais e sò-
mente o deciínio de seu prestigio político
impediu que pudesse atender a seus expe-
rimentados conselheiros navais nas medi-
das para estabelecimento, logo no começo
do Império, de uma Marinha completamente
equipada à altura das suas responsabilida-
des. Livres os caminhos marítimos para o
mundo e asseguradas as rotas comerciais,
uma Marinha Mercante numerosa teria ac--
lerado consideravelmente o ritmo de pro-
gresso do Brasil, país essencialmente ma-
rítimo.

Pouco depois do dia conheci-
do como o "Fico", providências
íoram tomadas por parte das
Cortes, é compreensível, para
repelir esperadas tentativas de
movimentos libertadores. A 7 de
março dc 1ÍJ22 o governo portu-
guês mobilizou novas tropas pa-
ra reforçar as já existentes no
Brasil e ordenou aos agentes no
exterior que se opusessem à re-
messa de material bélico para os
portos do Brasil.

José Bonifácio era ministro ao
Reino e dos Estrangeiros desde
janeiro e já havia tomado duas
decisões que consubstanciavam
importantes providências — em
21 de janeiro, ordenando ao de-
sembargador do paço chanceler-
mor que não fizesse remessa das
leis vindas de Portugal para
qualquer repartição do governo,
antes de serem vistas pelo prin-
cipe Regente, para que éste de-
terminasse a sua execução quan-
do "análogas às circunstâncias"
do Brasil: a outra (30 de janei-
ro) concitando os governos pro-
visórios de todas as províncias a
que se unissem "com sujeição à
regência" de D. Pedro.

Quando pois, o governo portu-
guês ordenou que fossem nega-
dos os vistos à remessa de mate-
rial bélico para o Brasil, José
Bonifácio fêz uma circular co-
municando a todos os cônsutes.
que o nosso governo dispensava
despachos das autoridades lusi-
tanas para qualquer material"destinado à Marinha de Guer-
ra".

Não restava dúvida quanto as
diretrizes de ação política que se
desencadeava e do importante
papel que forças navais iriam
nela ter.

Uma figura agigantou-se .ias
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providé..cias |Mi'a a formação -ia
Marinha do Brasil: Felisberto
Caldeira Brant Pontes, futuro
Marquês de Barbacena, nascido
em Minas Gerais. Cursado no
Colégio dos Nobres em Lisboa,
assentou praça na Real Acade-
mia de Lisboa c alcançou a sua
maior aspiração de jovem, que
íoi a de vestir o uniforme da Ma-
rinha. Com apenas 19 anos de
idade, em virtude de prêmios
conquistados no curso da Real
Academia, fêz jus à patente de
Capitão-de-Mar-e-Guerra. O go-
vêrno dc D. Maria I negou-lhe a
patente ostensivamente "por ser
muito moço para arcar com res-
ponsabilidade de tal cargo" e
veladamcnte por ter nascido no
Brasil. Brant desiludiu-se e re-
quereu transferência para o
Exército. Serviu na África, vol-
tou à Lisboa e como tenente-co-
ronel veio servir na Bahia, onde
casou-se. Ai lundou uma casa
comercial e teve aumentada sua
fortuna. Esteve sempre preo-
cucado com coisas referentes a
Marinha c. espírito ativo que era.
dedicou-se a várias atividades
ligadas ao bem público.'Em 

1819 teve ocasião de rea-
lizar notável empreendimento que
a um homem do mar na épcca
parecia como surpreendente ini-

ciativa: mandou construir a pt i-
meira embarcação a vapor do
Brasil. A viagem inaugural íoi
entre Salvador e Cachoeira. O
casco do barco íoi construído na
Bahia no estaleiro da Preguiça: a
máquina a vapor veio da Ingla-
terra.

Em 1821 ha vendo-se declarado
partidário da Independência teve
que retirar-se da Bahia para o
Rio e dai embarcou para a In-
glaterra.
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JOSÉ LiOnii,

Caldeira Brant conhecia muito
de Marinha e estava ao par ae
todos os fatos à ela ligados na
Europa. Foi com um homem co-
mo éste que José Bonifácio po-
de contar no momento em que o
Brasil precisou de meios e co-
nhecimentos para organizar sua
Marinha, indispensável que era
para realizar a Independência.

José Bonifácio conhecedor da
presença, em Londres, de Brant
e, desde logo pensando em colo-
car junto do governo britânico
um eficiente trabalhador de con-
fiança, para a ação política que
traçava, nomeou o ilustre bra-
sileiro encarregado de negócios
na Inglaterra, a 12 de agosto.

Das instruções que expediu
Bonifácio a Brant. de início, cons-
tavam 18 itens. Depois de tra-
tar de assuntos ligados à Inde-
pendência do Br* = 'l. versavam
sóbre as relações comerciais t
declarava que o governo brasi-
leiro estava disposto a fechar a.s
portas a qualquer barco estran-
geiro que se recusasse a reco-
nhecer o direito de constituir-se
como nação independente. Em
seguida José Bonifácio tratava de
assuntos ligados à criação de um
poder marítimo para o Brasil —
cuja importância já o Estadista
antevia num pr.ís de imensa cos-
ta marítima e tantes rios nave-
sáveis — Pedia éle a Brant a
vinda de "barcos a va]X>r já feito*
c de operários capazes de cor.-
trui-los no Brasil".

Declarada a guerra a Porluga.
com o grito do Ipiranga, as tro-
pas terrestres iniciaram suas
ações entusiàsticamente onde era
preciso impor a vontade nacional
•jelas armas. Mas Portugal man-
tinha o domínio do mar e éste
domínio era preciso conquista-
lo para o Brasil a fim de cortar
as comunicações marítimas da
metrópole com suas tropas e as-
segurá-las para os movimentos e
transportes pelo mar indispensá-
veis às operações para integra-
cão de todo o território e à c - -
tivação da independência.

As instruções seg.i-.^es Que
recebeu Brant eram p*>ra o a*ja-
relhamento de elementos navais.
Soube o futuro Marquês de Bar-
bacena devidamente usar o pres-
tigio que conquistara junto à Ma-
rinha Britânica e à Corte de Saint
James, quando prestou serviços
desinteressados à uma esquad'-
inglesa na Bahia.

Calõgcras referindo-se aos pc-
didos de José Bonifácio diz:

"José Bonifácio, inteligente-
mente, noressou-se em acolher
auxilio di ta.-r.o valor e. além dos

encargos políticos de representa-
çáo diplomática, lhe entregou o
desempenho de inúmeras incum-
béncias que visavam preparar o
novo reino americano para en-
frentar a luta que se antolhava
contra a antiga metrópole. Sol-
dados (?), marinheiros, màqui-
nas. navios, aparelhamento de
arsenais, tudo isso e mais outras
numerosas tarefas lhe foram co-
metidas pelo ministro. Esquecia-
se, entretanto, de remeter os rc-
cursos financeiros indispensá-
veis. Nem por isso diminuiu a
atividade de Brant, nem esmore-
ceu sua faina exaustiva em cor-
responder à confiança do govêr-
no e às exigências de sua ter-
ra. A tudo satisfez, valendo-se de
sua fortuna pessoal, da dos ami-
gos que nele confiavam, e do
crédifo aue possuía".

Contava mesmo Caldeira Bran:
em carta a um parente:"Jamais deixarei de fazer o
que couber em meus esforços a
favor da Pátria, e, por isso. sem.
socorro do governo, despenden-
do o resto de minha pequena for-
tuna, e pedindo emprestado aos
meus amigos, mandei 7 oficiais e
125 marinheiros em um navio; 45
mais em outro; 103 marinheiros e
2 oficiais em outro, e estão a par-
tir mais 1G4 marinheiros e 12
oficiais. Mandei mais dois na-
vios carregados dc artilharia e
munições de guerra, e há de lar-
gar outro com cabos para o Ar-
senal de Marinha".

Em uma palavra. José Boni-
íácio tinha que criar forças na-
vais capazes de se opor às por-
tuguésas que buscariam impedir
o uso do mar pelo Brasil. E ver-
dade que o poder marítimo lusi-
tano de que faziam parte suas
forças navais estava já em declí-
nio. após um período de alguma
estabilidade com as administra-
cões do Marquês de Pombal e
de Martinho de Melo. Os arse-
nais de Portugal, com falta de re-
cursos e material quase só aten-
diam reparos urgentes e indis-
pensãvêis: as construções eram
entregues aos estaleiros do Bra—
sil. , .

Aqui havia realmente** estalei-
ros bons em Belém. Recife. Ba-
hia e Rio de Janeiro e estaleiros
secundários em Maranhão. Ala-
goas. Santos, Paranaguá. Santa
Catarina e Porto Alegre.

As forças navais portuguesas
estavam assim dispostas em 1821:

EM PORTUGAL:

Naus: — D. Sebastião, Maria
I. D. João VI. Vasco da Gama,
Príncipe da Beira c Belém;

Fragatas: — Phenix. Carlota,
Amazonas. Pérola, Vénus, Tritão
e Constituição;

Corvetas: — Princeza-Real,
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Martim Francitco

Regeneração. Andorinha. Lealda-
de Restauração. Congresso. In-
tante D. Sebastião, Conceição e
Benjamin;

Navios menores: — Príncipe-
Real. Maia e Cardoso. Conde de
Peniche. Lebre. Tejo. Providên-
cia. Boa-Ventura, Constância.
Nympha. Bom-Porluguês, Três
de Maio e Curiosa.

NO BRASIL:
Naus: — Príncipe-Real. D.

João de C astro. Afonso de Al-
Imquerque. Martim de Freitas.
'tainha d» Portugal, Medusa e
.-Tíncipe do Brasil.

Fragatas* — União. D. Pedro,
Três Reinos Unidos. Real-Caro-
lina, Real-Leopoldina e Suces-
so;

Corvetas: — Maria da Glória.
Liberal. Calypso. Aurora. Voa-
dor e Dez t\z Fevereiro;

Navios menores: — Magnani-
mo. Princeza-Real. Orestes. Lu-
cônia. Luiza. Gentil-Americana.
Balão Reino-Unido. Princezinha,
Infante D. Miguel. Audaz, Ve-
lha de Diu. Maria Zeíerina, Maria
Emilia e Leopoldina.

(Continua na pá*-. 31.*)

MOTORES
MARÍTIMOS

•* *M W^mmmÈAmj^x li 11
Sm. ®--

Wmm^^mKl^^F^^T^Tê^K ^•': ®y
^S iSl *¦ ''"\'~'\.-"'3i-m^mmM^&za%^^mSc^L'lt&A'

**^m ^a^L ¦ ' MSÈ a* rí-^&MmBmmalml^BMBB^

Pronta entrega mr

Assistência permanente pP*
Dc 2 300 bhp mm%w^^

MOTORES ESTACIONÁRIOS
MAQUINAS DE SOLDA ELÉTRICA

CONJUNTOS ELETRÓGENOS
MAQUINAS EM GERAL

OFICINA ESPECIALIZADA

©'

OTOSIL AQUINAS E OTORES S. A^
V.xxx SjiHji Luzia, 173 And. - Tel-. 12-S091 - 32-43**l Oficina e D«-pó-.i'o: Zi de Juüio, ifli — lei- J«-i**«-

End. T-l-c. MOXOSH. — KIO DE JANEllIO
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

10)
11)

De cima para baixo, a partir da esquerda:

CL Barroso com a proa seccioado;
Ruínas da proa seccionada no páteo do Arsenal:
O CL Barroso já reparado;
Plaina de 32m2 de campo de operação;
Torno dc 26 ms. úteis entre eixos;
Máquina de valanccameiito dinâmi co;
Retifica de eixos;
Popa completa de um navio hidrográfico, deixando o interior do edificio
dc Obras Estruturais;
Secção de chata para óleo, construída para a Petrobrás, a caminho de
montagem;
Navio Hidrográfico recentemente construído no Arsenal; e
O NT Presidente Wcnceslau, de 33.000 idw, deixando o dique do Arsenal,

após reparos.

OCIOSIDADE
FORCADA

O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, cuja
principal missão é manter em perfeitas condições ope-
racionais os navios da Esquadra Brasileira, já cons-
fruiu, desde 1936, em suas instalações 35 cascos. O Ar-
senal, porém, não se limita aos seus serviços da Ma-
rinha de Guerra; executa reparos de vulto em navios
mercantes; fabrica peças das mais diversas para a in-
dústria nacional, que pode dispensar assim a impor-
tação por vezes custosa e demorada; tem colaborado
decisivamente na implantação da indústria de cons-
trução naval quer sob a forma de equipamentos e es-
pecificações técnicas quer através da formação de mão-
de-obra especializada.

O Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras possui
o maior e o mais precioso equipamento para constru-
ção naval instalado na América do Sul. A despeito da
paralisação das construções para a Marinha, a despeito
de todas as limitações que lhe foram impostas, este
equipamento vem sendo, por um esforço gigantesco
de quantos ao Arsenal ligaram sua vida, por dever de
ofício ou por vocação, renovado e aproveitado mais do
que, em semelhante conjuntura, seria de esperar.

E' oportuno registrar alguns dos itens desse equi-
pamento:

Uma carreira com 230 ms. e outros com 160 ms.:

Três diques secos, com 253, 170 e 90 ms.;

Uma cábrea para 100 t de levantamento;

Três fornos elétricos para fundição, sendo um para
6 t e dois para 3 t;

Uma prensa hidráulica para 3.000 t, a maicr em
funcionamento na América Latina;

Dois martelos de queda, paru esforços de 1,5 e 4,5 t;

Seis fornos a óleo para tratamento térmico de gran*
des peças;

Um forno para galvanização para 100 t;

Um torno horizontal com capacidade útil, entre
eixos, de 26 ms; o maior da América Latina;

Um torno vertical para trabalhar diâmetros até 4
ms e cargas até 40 t, o maior da América
Latina;

Uma plaina com mesa útil de 32 m2, a maior da
América Latina;

Uma máquina para balanceamento dinâmico de es-
truturas até 4 ms de diâmetro e até 10 t, a
maior da América Latina;

Um laboratório de pesquisas, equipado com raios-X
e raios-gama;

Vários guindastes e pontes-rolantes com capacidade
variando até 30 t;

Dezenas de tornos pequenos, de tornos de precisão,
de limadoras, frezas, perfuratrizes de todes os
tamanhos e especificações, ferramentas as mais
variadas e todo UM ELEMENTO HUMANO,
que se conta aos milhares, treinado, especial!-
zado e de alto grau de eficiência.

Com todo esse equipamento pesado, com a maior
"sala de risco" da América do Sul, com cerca de 5.000
operários, com a maior área coberta de mecânica pe-
sada conhecida nesta parte do Continente, cabendo ao
Estado incorrer na amortização dessa imensa oficina
sem compensação econômica apreciável, o Arsenal de
Marinha não pode nem deve continuar como simples
artesão restaurador de máquinas, nem apenas como
fator do processo da formação de técnicos, porque a
sua hipertrofia — bendito gigantismo — seria, se as-
sim acontecesse, um estranho e oneroso fenômeno.

O apoio que agora se presta a iniciativa privada
no setor da construção naval extrapola a órbita da con-
veniência porque é, sobietudo, indispensável. E é pre-
cisamente por se haver chegado a esta conclusão, fun-
damentada na urgente necessidade de reposição da
nossa frota mercante, que se torna imperativo o apro-
veitamento de todos os fatores de produção capazes de
antecipar a solução do nosso problema hidroviáriç, que
bem merece éste pequeno sacrifício nacional.

Cabe, pois, perguntarmos: até quando deverá per-
manecer ociosa esta inestimável capacidade de pro-

dução?
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AS REALIZAÇÕES no setor básico das indústrias de que
carece um país para promover o seu desenvolvimento

econômico exigem dos seus pioneiros muito além da ousa-
dia, da inteligência e da capacidade, porque elas são filhas,
principalmente, desta centelha impondrável — a Fé

Não teria nascido a indústria do aço nos Estados Uni-
dos, se Abraão Lincoln não lhe houvesse adjudicado o
contrato para a fabricação dos trilhos, que deveriam cortar
o país de leste a oeste, ligando os dois oceanos. O preço da
indústria nacional, que ainda se iria fundar, era substan-

-cialmente mais aito do que aquele oferecido pios concorren-
tés alemães, franceses, belgas e ingleses. A qualidade ra
uma incógnita, os prazos de entrega aleatórios. Mas
Lincoln decidiu pela indústria nacional, justificando-se com
a premissa de que a oportunidade deveria ser criada pa.aaquela indústria, se era verdade que os americanos deseja
vam vê-la surgir. Isso era a Fé.

NA 
SEGUNDA metade do século
XIX o Japão lançou-se à

obra da construção do seu impe-
rio industrial e assombrou o mun7
do com as realizações concretiza-
das em apenas 50 anos cie trabi-
llio. Era ainda uma obra de Fé.

Entre nós, o esfór«;o de Mauá
lançando os primeiros trilhos do
sistema ferroviário brasileiro, ba-
tendo, ao meio do século passado,
as primeiras quilhas construídas
pela indústria privada, foi tam-
bém uma obra de Fé, que criou
prosélitos.

Em 1919, quando já tendiam a
8pa3ar-.se os últimos trai.os cia
obra naval de Mauá, uma firma
de capitais e direção brasileiros,
com apenas quatro anos de con.».-
titttída, acreditou no desenvolvi-
mento econômico do- Brasil, .sopc-
sou as nossas possibilidades no se-
tor das construções navais, e cria-
va na Avenida Brasil um pequeno
estaleiro naval, ocupando a área
de 5.000 m2. Esta firma foi a
Emaq-Engenharia e Máquina SA,
que reivindica as honras de pio-
neira, no Brasil, como estaleito
de construção naval em a<,o, utili-
zando solda elétrica.

No mesmo ano de cria<-ão do
seu estaleiro, criava também um
departamento de dragagem e, o
que é notável, para éle construía
todo o equipamento flutuante cie
que necessitava.

Poucos anos depois, ao construir
a draga Emag-161, cujo prefixo
nemerico indica a quantidade cie
obras já realizadas na época, con-
seguia utilizar 65% de materiais e
de equipamentos fabricados no
parque industrial brasileiro a par
do emprego de 100% de mão-de-
obra especializada e "know-how"
brasileiros. Esta Emaq-161, tte
1.000 HP de potência instalada e
com capacidade para recalques a
1.200 metros de distância é um
dos atestados táticos do grau a
que chegaram a nossa engenharia
naval, a nossa administração em-
piesarial, sendo. sobretudo, um
testemunho de Fé.

A Emaq construiu, nos. últimos
11 anos 240 embarcações, entre as
quais, relocadores, chatas, dragas,••ferry-boats". lameiros, destoca-
dores fluviais, serrarias e acam-
pamentos flutuantes, balsas para
base de perfurações petrolíferas
no mar. lanchas para fins diver-
sos e diversos caladores e potèti-¦cias e um navio petroleiro, de
1.300 Tdw, entregue para o ser-
viço da Fronape, em julho do ano
passado.

Do Rio Grande do Sul ao Ama-
zonas, em Goiás e Mato Grosso,

no Rio São Francisco, no Tocan-
tins, estão operando embarcações
construídas pela Emaq, levando
aos rincões de nossa terra a cate-
górica afirmação de que estamos
aptos a rasgar o caminho do nos-
so progresso, empunhando as fer-
ramentas, nossas ou alheias, em-
pregando os capitais, próprios ou
importados, utilizando a experiên-
cia das indústrias já consolidadas
ou criando a nossa própria expe-
riiSncia, qúãndo aquela se torna
inacessível.

Entre os muitos problemas em
que foi chamada a prestar sua co-
laboração, dois relativamente re-
centes, merecem registros espe-
ciais, não pelo vulto das obras,
mas, pelo significado da realiza-
ção. — Referimo-nos ao flutuan-
te especialmente construído peratravessia de equipamentos no Rio,
Paraíba montado em tempo útil
para atender a exigida urgência,
necessária ao início das obras da
Barragem de Três Marias; e a
belsa para transporte de veículos
que substituindo a ponte em cons-
trução no Rio Tocantins, permitiu
que íôsse realizada na data pre-vista a ligação Belém-Brasília.

Como se vC-, a Empresa formou
o seu '•know-how" numa época
adversa e de inteiro abandono da
Construção Naval.

As embarcações construídas, emcondições rudimentares, sem o
equipamento que a moderna Téc-nica recomenda, totalizaram mais
de 25 mil Tdw.

Cabe aqui ressaltar, que não
obstante ainda estar operando no
seu modesto estaleiro, à Av. Bra-
sil. naquele local a 23 de junhoúltimo, teve a EMAQ a honra de
lanç-ar a. primeira embarcação fi-
nanciada pelo Fundo de Marinha
Mercante.

Foi a lancha "El Rey" de 32,00
m de comprimento, com lotação
para 200 passageiros, primeira uni-
dade de uma série de 5, contrata-
da pela Companhia Navegação
Bahiana, parte do seu programa
de renovação de frota com finan-
ciamento do mencionado Fundo
de Marinha Mercante.

Com o advento do Fundo de
Marinha Mercante, a Emaq soli-
citou os favores do novo instituto
para o projeto de expansão dos
seus estaleiros. Aprovado o proje-to, os seus dirigentes iniciaram a
construção, na praia da Rosa, na
lha do Governador, dos novos es-
taleiros da empresa, que cobrirão
uma área de 45.000 ni2.

Os investimentos da firma em
tal empreendimento atingirão a
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PARA TODOS OS TIPOS DE CARROS

Consultem nossos preço»

Fabricação da juntas para quaisquer
fins, em cobre, cortiça, vetumoide, pa*
pelâo sinplox o batumado, Fibras, juntas
maciças, tratores estacionârios, motores
marítimos, navios etc.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

iiiFÁBRICA DE JUNTAS E ESTAMPARIAS

Rua Carlos Seidl, 846 - Tel.: 54-2453
Caju Retiro - Rio de Janeiro

ACEITAMOS ENCOMENDAS PARA TIPO DE JUNTAS ESPECIAIS
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340 milhões, pretendendo-se ain-
da í»ste ano inaugurar-se o edifi-
cio n.° 2, com 3 500 m2 de áreacoberta, que comportará as seguin-tes unidades industriais:

Oficina de máquinas, oficina deeletricidade, oficina de tubos car-
pintaria, almoxarifado, depósito detintas e massames, compartimento
ae compressores, compartimento
de geradores, estação abaixadora
de 'tensão..

A segunda grande estrutura com7.000 m2 dos quais 3.800 m2, deárea coberta, já foi iniciada eabrigará a oficina estrutural doestaleiro.
Além desses dois edifícios, dis-

porá a nova unidade de mais trêsoutros prédios destinados a salade risco, escritório técnico e deadministração e, finalmente, o deinstalações de vestiário, restau-rante, consultórios médicos e den-tário ocupando somente, este últi-mo prédio cerca de 1 mil e du-zentos m2.
Apesar de estar operando hálongos anos no setor da indústria

de construção naval, como disse-
mos, possuindo, portanto, técnicae mão-de-obra especializada, aEMAQ, apresentou ao GEICON
como navio-padrão, 2.200:3.000
tdw, o projeto de propriedade detradicionais estaleiros alemães,
cuja assessoria técnica poderá uti-'lizar.

As duas primeiras embarcações
desse tipo, foram encomendadas
pela Comissão de Marinha Mer-cante, como parte da recomenda-
cSo do GEICON tendo sido o con-trato assinado no dia 8 de agosto
último e tomarão os seus cascosn°s. 249 e 250.

»-¦-> 
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Petroleiro "Embaré" de 1.300 tdw, construído pela •'EMAQ"
para a Companhia Docas de Santos. Terminado cm fins
de 1959, esta é a primeira embarcação de sua c 1 asse

construída no Bri»*."'
Estas unidades, juntamente oom

2 navios mistos para 54 passagei-
ros, firmados com a Companhia
de Navegação Bahiana, darão a
demarragem de obras das novas
instalações da EMAQ.

O estaleiro, que está sendo cons-
truído dentro da mais moderna
técnica, terá carreiras para lança-
mentos transversais, nas quais se-
rão montados, simultaneamente,
dois navios de até 3.000 Tdw, ca-
da.

Possuirá, outrossim, uma carrei-
ra para reparos, devidamente
equipada com instalações especiais
para encalhe de embarcações de
até 3.000 Tdw.

Para acabamento dos navios dis-
porá o estaleiro de 70,00 m de cais
acostável e um pier com 116,00

m que permite a terminação si-
ínultànea de dois navios de 3.000
Tdw. e pequenas embarcações.

A fim de que sejam atendidas
as exigências de movimentação
dos materiais, que serão utilizados
nas carreiras de construção, no
cais acostável e pier, serão utiliza-
dos 3 quindastes de 20 tons. a 15
metros e 6 toneladas a 30 metros
de raio; 2 quindastes sobre pneus
de 4,5 toneladas.

Para satisfazer as áreas de es-
tocagem de matérias-primas e as
diversas oficinas, disporá o esta-
leiro de õ pontes rolantes, sendo
uma de 20 toneladas e 4 de 5 to-
neladas.

Dada a flexibilidade do projeto
aprovado pelo GEICON, a EMAQ
construirá petroleiros até 4 mil
toneladas.

Alguns Aspectos da Construção Naval .no Brasil
A indústria de construção na-

vai propiciará até 1963 uma eco-
nomia de divisas da ordem de 125
milhões de dólares. Tal valor,
entretanto, está sujeito a retifica-
ções devido à ação da inflação
nos custos em cruzeiros e à va-
riação nos preços de importação
de algumas partes que a indús-
tria nacional ainda não está ca-
pacitada a produzir.

A implantação desta indústria
consumiu cerca de 670 milhões de
cruzeiros e de 3.550 mil dólares
em investimentos estrangeiros.
Na fase de consolidação deverá
ainda consumir 4.758 milhões em
moeda nacional acrescida de 18
milhões-em moeda americana.

PROBLEMAS DE MERCADO

O problema de mercado para
os navios construídos pelos esta-
leiros nacionais apresenta, segun-
do o COCICON, dois aspectos dis-
tintos: o financiamento para a
produção da indústria na fase
pioneira, que est4 afeto ao Fun-
do de Marinha Mercante, criado
com este fim específico; o finan-
ciamento na fase posterior, quan-
do a produção já estiver estabi-
lizada e se possa contar com o
auxílio das organizações finan-
ceiras privadas na suplementação
dos recursos financeiros do Fun-
do, possibilidade que só poderá

CENTRO DE iNiíRUÇÃO
ALMIRANTE
WANDENKOLK
O CIAW. primitivamente Centro de

Instrução do Bio de Janeiro, foi cria-
do pelo Dcc.-lei n." 7.077, de 24 de
novembro de 1944. regulamentado pe-
lo Dec. n.° 27.G92, de 11 de janeiro
cie 1950.

Sua criação foi urna conseqüência
das lições aprendidas durante a Se-
gunda Guerra Mundial. Verifieou-se.
nas emergências da luta, a necessi-
dade de institutos em que se siste-
matizasse a instrução técnico-profis-
sional. reunindo as Escolas jã exis-
tentes e criando novas unidades es-
cola res especializadas, coordenada por
administração e comando único.

O patrono deste Centro é o almi-
rante Eduardo Wandenkolk. primei-
ro-ministro da Marinha no regime
republicano, um dos pioneiros da es-
truturação do ensino especializado na
Marinha. Suas diretrizes constituí-
ram a base da organização atual dos
Cursos de Especialização e de Aper-
feiçoamento técnico-profisionais.

O CIAW se acha localizado na Ilha
das Enxadas onde já esteve sucessi-
vãmente sediada a Escola Naval, o
Quartel de Marinheiros e a Escola
Wandenkolk. estabelecimento em que
foram ministrados os primeiros cur-
sos regula res de Especialização e de
Aperfeiçoamento para o corpo su-
balterno da Armada. ,

E* o CIAW o estabelecimento de
instrução técnico-profissional padrão
da Marinha Brasileira-

se corporilicar se a indústria dt
transporte marítimo puder ofe-
recer garantias e oportunidade de
lucro como qualquer outra ativi-
dade econômica.

Éste último aspecto será gran-demente alcançado se se adotar
uma política de atualização gra-
dativa das tarifas de modo a co-
brir os custos reais de operação.
Deste modo, e só assim, poder-se-á transformar a Marinha Mer-
cante Nacional numa atividade
lucrativa, capaz de atrair o capi-
tal privado para a compra e fi-
nanciamento das embarcações
produzidas r.o país.
PROBLEMAS DE MATÉRIA-

PRIMA
_ A falta de um suprimento con-

tínuo de determinados tipos de
chapas e de outros produtos si-
derúrgicos indispensáveis à cons-
trução naval é uma decorrência
natural da inexistência entre nós
até bem pouco tempo de uma in-
dústria de contruçao naval orga-
nizada em grande escala. Assim
foi necessário ante o apareci-
mento desta indústria nas bases
que ora ela apresenta para de-
pois_ aparecer o estímulo à pro-dução de certos aços especiais
pela indústria siderúrgica nacio-
nai. Tal íato foi observado pelnCOSIPA e USIMINAS em cujos
programas consta a produção de
chapas para a construção naval,
garantindo deste modo um íorne-
cimento contínuo a longo prazo.Além dos produtos siderúrgicos.
o efeito multiplicador da indús-
tria naval já se faz sentir. Os in-
dustriais começam a se dedicar ã
produção de motores diesel, elé-
tricôs, bombas e uma série de ou-
trás partes complementares de
que carece a produção de navios.

Os estaleiros nacionais têm de-
mandado apreciável quantidad?

„a chapas grossas e finas, além
dos forjados cuja procura aumen-
tara acentuadamente quando ter-
minar a fase de implantação e as
indústrias de partes complemen-
tares entrarem em fase ativa.

Embora se tenha verificado pe-
quenos problemas de entrega por
parte das siderúrgicas nacionais,
os_ programas de construção naval
náo sofreram nenhum atraso con-si dera vel pois aquelas empresas,
uma vez com os pedidos em car-
teira, iniciavam imediatamente
a produção de chapas e perfis na-
vais.

O suprimento de componentes
especiais vem sendo satisfatória-
mente resolvido pela Aço Villares
e pela Acesita, as quais estão ca-
pacitadas a produzir eixos de até
iõ.OOOt, madres de leme, hélices
e suportes de leme fundidos,
além das partes complementares
dos motores diesel.

CONTRIBUIÇÃO DE VOLTA
REDONDA

O quadro abaixo mostra o mon-
iante dos fornecimentos feitos
pela CSN aos estaleiros nacionais
nos últimos cinco anos. Embora
parcial, pois se referem a única
companhia e a uma fase de im-
plantação, estes dados revelam aimportância que a indústria deconstrução naval irá assumir nosróximos anos.

• crfis para usos gerais
em estaleiros 6831

Perfis navais  1 .045
Chapas grossas para uso
geral  2.779

Chapas grossas para uso
naval  5.232

Chapas finas a quente
para usos gerais .... 1.120

Chapas finas a quente
para usos navais ... 2.659

TOTAL  13.42a
SSSS53Í
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O ensino técnico é um dos aspectos mais em relevo doproblema da Construção Naval. No clichê alunos da EscolaTécnica do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro recebendo
instrução especializada
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Os povos sãos e fortes, as nações másculas e livres
amam nas suas esquadras a imagem da sua própria
existência. As raças decadentes e sem futuro vão-n\as
esquecendo, e deixam-se entorpecer à beira do oceano,
soholentás e indefesas.

ÍWuu Barbosa vC
*C
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DESENVOLVIMENTO NACIONAL
RM ABASí FORCAS A

mt

Cap.-Fragata J. R. I.essa de Aboim

A AUDACIOSA atitude do povo brasileiro, investindo de-
" eididamente na senda do desenvolvimento nacional,
não poderá ser mais detida, tal o impulso que já daquiriu.
O Brasil será, ern muito breve, uma grande potência, le-
vando ao concerto das mi<;«_es a serenidade que lhe outorga
uma linha tradicional de ação moderadora no campo inter-
nacional. Representamos, assim, uma lídima esperança

para o mundo, pois iremos participar dos grandes concla-
ves om outra reivindicação que a da paz entre os homens.
Esta é a aspiração legitima do povo brásileirr

O Descnvolvimer-to Nacional
é uma afirmação de vontade e
autodeterminação que o Brasil
manifesta perante as demais
naç«3e_. Cabe agora ao nosso
povo transf«**rmar êsse movimen-
to nacional, que em seu violen-
to impulso inicial abalançou pro-
fundamente as raízes de uma
obsoleta economia colonial, em
um decidido e firme progr_ssO
no sentido de um Brasil reali-
7.udo, ocupando o lugar que lhe
cabe entre os demais países do
mundo. Pois será preciso que
o progresso material seja apro-
voltado* no beneficio geral da
sociedade, dentro dos padrões
morais c humanitários que sem-
pre orientaram nossa política.

Não pretendemos defender o
ponto de vista de que nos venha
a caber a liderança de qualquer
grupo de nações, pois via de re-
gra essa posição- gera a tirania,
sob as mais variadas aparências:
imperialismo, colonialismo, do-
minação econômica, e outras.
Temos, porém, uma elevada
mensagem a levar às nações ami-
gas, e para isso necessitamos
ocupar uma posição condigna en-
tre os demais países, para que
nos ouram quando falarmos de
tc/lerância entre os homens, coo-
T>eração entre os Estados e paz
no mundo.

Naturalmente, reconhecemos
quo será uma longa pregação,
visando um futuro remoto. Na
atualidade, muitos são ainda os
antagonismos, os desequlibrios e
as desconfianças que conturbam
as rplações pacíficas entre os
povos. E embora o fantasma da
guerra pareça que se vai dilum-
do pouco a pouco, êle ainda cons-
titui uma ameaça constante,
principalmente por parte daque-
les que continuamente a ele se
referem, cOmo o único meio de
alcançar a paz. Paz que será
então imposta, segundo concep-
ção própria do vencedor e alheia
ao consenso geral.

Acreditamos que nosso próprio
¦esforço para o Desenvolvimen-
tO Nacional e as realizações que
vêm sendo alcançadas, assim
como as novas riquezas incor-
poradas ao patrimônio da nação
constituem motivos de cobiça,
que devem alertar-nos para que
não sejamos novamente apanha-
dos de surpresa.

Vivíamos em paz com todo o
mundo, porém a avalancha da II
ÍJrunde Guerra veio alcançar-
nos em nossa própria casa. Nos-
bos pacíficos navios mercantes,
iem sua navegação* pachorrénta
entre os portos dc. Nordeste, fo-
ram atacados por inimigos que
não havíamos hostilizado. E
pais, maridos e filhos foram jus-
tamente indignados pedir nas
praças públicas medidas ao go-
vêrno, o que acabou nos levan-
do a uma guerra, para a qual
não estávamos preparados.

Dessa forma, é obrigação dos
militares, e nâo apenas um lon-
gínquo dever, prepararem-se
para fazer face às possíveis
ameaças que possam vir a pai-
rar sobre ncfeSa pátria. Na iden-
•tificação dos antagonismos que
possam gerá-las e na determina-
cão das medidas adequadas para
fazer face a eles, trabalham os
órgãos de planejamento milila-
res com o máximo cuidado, aten-
tos às contínuas variações da si-
tuação internacional e à orienta-
ção de nossa política exterior. E,
principalmente, aos recursos que
a nação poderá despender com
armamentos, sem afetar outras
atividades de preponderante in-
terôsse nacional. Éste é o pon-
to crítico dos problemas que os
Estados-Maiores têm de resolver,
pois quanto mais se desenvolve
o país. mais aumentam as res-
ponsabilidades das Forças Ar-
madas.

As Forças Armadas são, po-
rém. caras. Não é determinado
equipamento, navio, canhão ou
avião, que é dispendioso —- sao
as próprias instituições milita-
res que são onerosas. Mas en-
quanto elas constituírem o único
meio de afirmação de sobrania
nacional, não poderão ser elimi-
nadas. São o peso que suportam
as nações livres, são o preço des-
ta liberdade, que não regateiam
os povos que sabem dar-lhe o
devido valor. É um pesado
ônus que o patriotismo dos mi-
litares procura tornar mais leve,
seja na retribuição do máximo
de serviço no interesse público,
compatível com as atribuições
precípuas das Forças Armadas,
seja no criterioso estabelecimcn-
to de equipamentos mínimos para
atender a seus objetivos, seja
pela parcimônia nos -astos me-
viláveis.

Não podemos, assim, silenciar
sobre as argumentações capcio-
sas e envolventes, geralmente
originadas pelo desconhecimen-
to ou por uma apreciação super-
íicial dos fenômenos econômicos,
e que visam atribuir às Forças
Armadas, pela elevada parcela
do orçamento federal que lhes
cabe, a responsabilidade pela di-
fícil situação financeira que atra-
vessa o país.

Inicialmente, é necessário exa-
minar quais as despesas que
competem ao Governo federal.
De uma maneira geral, essas sao,
essencialmente, as relativas a de-
lesa nacional, ao pagamento de
compromissos federais assumi-
dos ao financiamento de algu-
mas obras públicas, ao pagamen-
to de juizes, deputados, senado-
res militares e funcionários pu-
blico3 civis, e algumas migalhas
distribuídas a título de subven-
ções além de substanciais con-
tribuições de investimentos go-
vernamentais, em empresas es-

SEMANA DA MARINHA
Lubrificantes e Produtos Fonseca, associam-se. jubilosos,

às homenagens que o país tributa a sua gloriosa
Marinha de Guerra
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fatais ou cie economia mista, que
definem a intervenção do Estado
na vida econômica do país. Es-
sas são as despesas consignadas
no Orçamento da República; c«ija
elaboração é coordenada pelo
DASP, que estabelc-ce a distri-
buição percentual pelos vários
órgãos.

Por outro lado, há gasto, pú-
blicos que escapam à esfera re-
deral, cabendo aos governos es-
taduaís e municipais realizá-los,
dispondo de renda própria para
essa finalidade, consignada nos
respectivos orçamentos.

Temcís a considerar, ainda, que
b desenvolvimento da agricul-

tura, por exemplo, é propor: io-
nado por meios outros que não
a receita orçamentária federal,
como sejam O produto dos ágios
rárhbiais e as facilidades banca-
rias das carteiras agrícolas, além
das contribuições estaduais e
municipais.

Dessa forma, é capeioso com-
parar os 6,1% orçamentários que
cabem à Marinha com os 5,9%
que cabem ao Ministério da
Agricultura, pois que aqueles são
rt-almente Os únicos recursos dis-
pdníveis por aquela Força Arma-
da, enquanto que as atividiides
controladas por êste Ministério
contam com vultosos meios de
outras procedências.

O mesmo exame, procedido
para co*m os recursos emprega-
cios nas despesas com o Desen-
volvimento Nacional, demonstra
mie estes são praticamente inde-
pendentes dos gastos militares.
Pois é sabido que a principal
fonte de subvenção para a ins-
falação do parque industrial ctue
fará nossa grandeza está nas fa-
cilidades cambiais e alfândega-
rias concedidas, constituindo as
barreiras tarifárias a proteção de
sua produção.

Aliás, quando as Fôrç3s Arma-
das aplicam seus recursos orça-
mentários em encomendas na in-
dústria nacional, o que ocorre
em ritmo crescente, bem como
no desenvolvimento de indús-
tri*? do interesse da defesa ria-
cional, não só nos setores de_ pes-
quisas como nos de formação de
técnicos e cientistas, estão ela5
contribuindo ponderàvelmente
para o Desenvolvimento Nacio-
nal.

E não mencionamos ainda os
investimentos e gastos que rea-
lizam nas órbitas estaduais e mu-
nicipais, através as guarnições,
quartéis, bases, arsenais, escolas
e outros estabelecimentos mili-
tares, espalhados por todo o país.
Dessa forma é falso o peso mor-
to que dizem representarem as
Forças Armadas, mesmo consi-
deradas apenas em termos eco-
nômicos.

Outro aspecto de suma impor-
táncia são os modernos conceitos
econômicos de Produto Nacional
Bruto. Produto Nacional Líqui-
do e Renda Nacional, apurados
na elaboração do Orçamento da
Nação. Há uns vinte anos que
os Estados Unidos da América
passaram a elaborar aquele orça-
mento. que agora deve acompa-
nhar obrigatoriamente a propôs-
ta orçamentária do Executivo ao
Congresso, sendo que no Brasil,
somente a partir de 1954 passou
a constar da publicação 'Anua-
rin Estatístico do Brasil", orga-
ni/.ado pelo Conselho Nacional
de Geografia e Estatística.

Com Paul A. Samuelson ("In-
troducão à Análise Econômica")
aprendemos que o Produto Na-
cional Bruto representa a sOma
de: (1) compras de mercadorias
e serviços para o consumo; (2)
compras governamentais de mer-
cadorias e serviço; e (3) invés-
timento bruto privado interno e

• externo. O Produto Nacional
.Líquido difere daquele apenas
quanto à terceira parcela, em

que é computado o investimento
líquido privado. Isso leva a uma
diferença entre ambos que rars-
mente atinge a 10%-. Por sua
vez, a Renda Nacional pode ser
definida como o total do valor
liquido de todas as mercadorias
e serviços produzidos durante o
«ano. A Renda Nacional deve
corresponder ao Produto Nacio-
nal Líquido, descontados deste
apenas os impostos indiretos sô-
bre as empresas.

Esses importantes elementos,
segundo a moderna ciência dns
finanças, são os que refletem
realmente a atividade econômica
do país. De fato. ensina-nos o
professor AUOmar Baleeiro: "O
conhecimento da Renda Nacional
representa dado de fato impres-
cindível à análise da conjuntura
econômica''.

Devemos notar, assim, que o
Orçamento Federal constitui ape-
nas um dos elementos formado-
res do* Produto Nacional Liqui-
do, pois em :_eu cálculo *s esta-
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"Desenvolvimento e Marinha"

ticistas da renda nacional com-
putam todos os gastos governa-
mentais de mercadorias e servi-
ços incluindo, naturalmente, as
dotações militares consignadas
nO Orçamento feder;* ara aqui-
sições de material e salários.

Portanto, a consideração dos
gastos das Forças Armadas face
ap-snas ao Orçamento federal não
corresponde á uma apreciação
correta do ônus que representa
para c «-«ais. pois que o" o«— -
to da Nação é que verdadeira-
mente indica sua real situação
econômica.

O quadro adiante,' em que
apresentamos os valores do Pro-
duto Nacional Bruto e da Ren-
da Nacional, comparandO-os com
a despesa orçamentária da União
e dos Ministérios Militares, bem
demonstra o pequeno vulto des-
tes castos face aqueles importan-
tes elementos. E mostra ainda
ctue os incrementos do Produto
Nacional Bruto e da Renda Na-
cional são muito mais acentua-
dos que os das dotações orça-
mentárias dos Ministérios Mm-
tares. !.'

Precisamos, assim, fugir à fal-
sa idéia de que tal ou qual des-
pesa governamental comprOme-
te o desenvolvimento nacional,
face aos dados do Orçamento fe-
deral, porquanto a verdadeira
situação econômica do pais só
tem sua representação real e fi-
dedígna no Orçamento dá Nação,
que estabelece o Produto e a
Renda Nacionais.

As Forças Armadas, verdadei-
ros atributos da soberania na-
cional, devem manter-se vigilan-
tes, atentas aos que, além de não
compreenderem seu verdadeiro
papel, procuram incompatibili-
zá-las com o anseio de desenvol-
vimento do povo brasileiro, que
se confunde com as próprias as-
piraçoes das Forças Armadas
nacionais.

E êsse sentimento por parte
dos militares nao decorre ape-
nas de uma esmerada formação
cívica e patriótica, que Os faz
adotar como objetivo mais alto
de suas atividades a grandeza da
Pátria, mas também da exata
compreensão de que o valor mes-
mo das Forcas Armadas, instru-
mentos do Poder Militar, depen-
de diretamente dos recursos na-
cionais.

Sem uma sólida base ecOnômi-
ica, poderá um pais dispor de
armamentos numerosos, porém
sua eficiência será duvidosa.
Representarão, quando muito, o
mau aproveitamento provável de
um desafogo financeiro momen-
táneo, mas nao estarão lastrea-
dos pelos recurs.DS que definem
o Poder Nacional, em seus vá-
rios campos, proporcionando-lhe
a requerida solidez.

A Guerra, na atualidade, se
inicia e mesmo se desenvolve, às
vezes, sem choques entre as
Forças Armadas Oponentes. Uma
providência politica, adequada,
pode forçar o "inimigo" a ceder
em sua resistência-,..., .... »-..,.

O conceito moderno de Estra-
téaia transcendeu o campo mili-
taV, podendo-se definir a Gran-
de Estratégia, ou Estratégia Ge-
ral como a arle de empregar cfs
recursos da nação (econômicos,
políticos, psico-sociais e milita-
res) visando à consecução dos
objetivos nacionais, sObrepujan-
do os antagonismos existentes, se
possível sem guerra, mas, se ne-
cessário pela guerra.

Dessa forma vemos que, de
conformidade com a conjuntura
internacional, se poderá agir co"m
outros meios, que não apenas os
militares, para alcançar o efeito
desejado.

Por outro lado, a ação do Po-
der Militar, quando necessário,
exige o apoio de toda a sorte de
recursos que demanda o esforço
de guerra.

Já está distante o tempo em
que as batalhas se processavam
apenas entre os grupos armados.
Hoje. e cada vez mais, a condu-
ção da guerra exige a participa-
cão direta do elemento civil, nas
fábricas, nos laboratórios e nos
campos. O alcance dos moder-
nos engenhos de guerra e seu
tremendo poder de destruição
permitem ao inimigo penetrar
profundamente no território ata-
cado, atingindo principalmente
as fontes de produção do país, .
reduzindo dessa forma sua capa-
cidade de reação.

As Forças Armadas, sem dúvi-
da, formam na primeira linha
de defesa da nação e de ataque
ao inimigo. ?_as não se pode fa-
lar mais em retaguarda, quando
todo o território nacional pode
ser atingido por mortíferos en-
genhos inimigos.

Dessa íorma, a guerra hodier-
na alcança todas as camadas da
população, e as forças de com-
bate diretamente empenhadas
nas ações exigem um substan-
cia] apoio do elemento civil, re-
presentado pelo fluxo de supri-
mento (pessoal e material) ne-
cessário ao andamento das ope-
rações e pela sustentação* do mo-
ral do pessoal combatente.

A eficiência das Forças Arma-
das e sua real expressão, são,
assim, diretamente decorrentes do
grau de desenvolvimento nacio-
nal. em todos seus aspectos. Es-
pecialmente o econômico, que é
índice da vitalidade da nação e
de sua capacidade de manter e
operar os meios militares. Um
país economicamente fraco po-dera dispor de poderosos arma-
mentos mas será incapaz de sus-
tentar uma luta por um certo
tempo.

Portanto, o Desenvolvimento
Nacional é uma necessidade ab-
soluta para as próprias Forças
Armadas, no que se refere à se-
gurança nacional e à capacidade
de defesa do pais. E também
nãò poderá aquele movimento
prescindir delas, pois que são o
atributo da Soberania que per-
mitem se processe o desenvolvi-
mento dentro das diretrizes tra-
çadas de confoYnidade com os in-
t_c«3_s«_s nacionais...-• ,*,«- ai&à
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CIOR
Prepara a Reserva de Comando

A ÚLTIMA grande .guerra, com o seu caráter global, mos-
trou não ser mais possível, a nenhum pais manter, em

tempo de paz. forças bastante grandes, para atender às
eventualidades de um conflito armado. As Forças Arma-
das passaram a ser, portanto, um núcleo altamente ades-
trado e em permanente evolução, capaz de se expandir
rapidamente ao iniciar-se uma conflagração. Essa expan-
são rápida, entretanto, só é exeqüível quando o pais dis- ¦
põe de forte infraestrutura industrial e de conveniente
adestramento militar largamente difundido na população.
O conveniente adestramento militar da população cifra-se.
principalmente, no preparo de uma reserva utilizável eni
caso de guerra. Foi pensando nessas lições proporcionadas
pelo gigantesco conflito iniciado em 1939, que a Marinha
resolveu formar oficiais para a sua Reserva, deixando de
lado, de uma vez, a idéia de que o pessoal da Marinha
Mercante constituía a reserva natural para a Armada.

r.rquacira. tomando contato rn^\
i om a vida do mar e conhecen-
do portos da nossa costa.

Após dois anos de curso, sub-
metidos a rigoroso regime mili-
tar e a intenso programa de au-
ias e exercícios os alunos estão
: ptos a receber o galão de
fiuarda-Marinha e embarcar nos

navios da Esquadra fou em ór-
gão da Diretoria de Intendência
e do Corpo de Fuzileiros Xavais)
para um estágio de adaptação de
dois meses. Curto embora, esse
período dá ao jovem Oficial da
Reserva um bom conhecimento
do que é exigido de um Oficial
de Marinha e atguma prática do
serviço em um navio de guerra
no mar.

Aprovado no estágio de adap-
tacâo, o Guarda-Marinha é
promovido a Segundo-Tenente.
pronto já a prestar serviços em
caso de guerra.

Mas não é apenas formando
Oüciais para a sua Reserva que
a Marinha colhe juros dõsse

empreendimento. Trazer para •
nosso convívio essa plêiade dst
.uturos lideres de atividades ci-
\ ir, pô-los ern contato com o
nosso regime de vida e com os
nossos problemas, fazer deles¦gente da Marinha", é lançar
. ementes que darão bons frutos
no futuro. O alicerce do poder
marítimo de uma nação é a••mentalidade naval" de seu po-
vo. Fazer a mocidade universí-
tãria conhecer e aprender a
amar a sua Marinha é lançar
bases profundas para o nosso po-
d*?r marítimo. Esse é. também.
>.m serviço que o CIORM esta
prestando ã Marinha c ao Bra-
sil.
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p Foram então criados, pelo De-
Kaeto-Lei n.° 9.851, de 13 de
setembro de 3 9-46, os Centros de
Instrução de Oficiais para a Re-
serva da Marinha. Entretanto,
somente em 1951 foi determina-
do o início das atividades do

¦frimeiro CIORM — o do Rio de•asneiro, sendo para isso utiliza-
das, em caráter provisório, as
instalações do Centro de Espor-
tes da Marinha, situadas na Ilha
das Enxadas. Assim, de 195:.
para cá, o CIORM tem forneci-

H) à Marinha um contingente
apreciável de Oficiais para a
Reserva, num total geral de 803.
distribuídos como se segue: 432
oficiais para o Corpo da Arma-
da, 190 para o Corpo de Inten-
dentes da Marinda e 181 para o
Corpo de Fuzileiros Navais.
¦Os candidatos são admitidos
para um curso de dois anos me-
diante exame intelectual e de
saúde, sendo as inscrições aber-
tas somente àqueles que são alu-
nos de estabelecimentos de en-

sino superior ou cursam (ou¦ •ursaram) o 3.° ano Clássico ou
Cientifico, ou o 3.° ano do 2°
•¦:c.o Comercial ou Técnico decolégio oficial ou equiparado.

A seleção para um dos trêsCorpos (CA, CIM e CFN) é fei-
:a levando em conta, principal-mente, o curso superior que o
candidato freqüenta ou pretenderequentar. Assim, procura aMarinha aproveitar o mais pos-.íyel os conhecimentos e apti-
does, que os oficiais da sua Re-
serva já trazem da vida civil.

O regime escolar atende, na
medida do possível, os interesses
cj__e os alunos, tém nas suas és-
celas. Assim *á que as aulas são
diárias nos períodos em que,normalmente, as faculdades con-
cedem férias (15 de dezembro a
14 de fevereiro c 1.9 a 31 de ju-lho); no período de 1.» de mar-
ço a 30 de julho as aulas são
realizadas apenas aos domingos.
Mo mês de julho os alunos do1.° ano fazem uma viagem deinstrução abordo dc navios da
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Formatura dos a lunos do ••CIORM-'

CONTRIBUIÇÃO DE VOLTA REDONDA AO
SOERGUIMENTO DA MARINHA MERCANTE

:fit Quando <<. planejava a constru-
ç^o dc Volta Redonda, um dos
pontos mais detidamente conside-
rados pelos técnicos da Comissão
do Plano Siderúrgico foi o da ne-
.cessidade de assegurar abasteci-
mento regular de matérias-primas

£8 Usina, sèm o que, o êxito do
empreendimento estaria compro-

liirietido. Uma análise realista da
ffituação brasileira no campo dos
[transportes, nacjuela época, levou
H conclusão clc que Volta Redon-
da. não poderia ificar exposta aos'aúares do nosso sistema de comu-
Reações, notoriamente deficientes.
E por isso decidiu-se que a Com-
pa»hia Siderúrgica Nacional esta-
1>eleceria a sua própria ponte en-
ti* a Usina c as fontes de mate-
ria-nrima.

Ao campo Uo tran-porte niari-
limo, decidiu-se que caberia i
CSN organizar e operar uma fro-
ta carvoeira, não só para o trans-
porte de carvão metalúrgico desti-
nado aos fornos de Volta Redon-
da, como ainda de carvões de va-
por c para gás, resultantes do bc-
neficiamento do primeiro, destina-
dos às ferrovia, e fábricas de gà.s.
E por ato presidencial de 1946,
foi a Companhia Siderúrgica au-
lorizada a criar um Departamen-
to de Navegação, com prerrogati-
vas de empresa de navegação ma-
rítima.

Assim, iniciou suas operações
dc transporte marítimo, com dois
navios denominados "Siderúrgica
Um" e "Siderúrgica Dois", tipo
bul-k-carrier, somando 2.840 tone-
ladas deaihvcight. l.ogo depois,

adquiriu mais três navios, "Side-
rúrgica Três", "Siderúrgica 

Qua-
tro" c "Siderúrgica Cinco*', eie-
vando a tonelagem total da frota
para 16.712 t.dw.

Esta contribuição da CSN para
o soerguitnento da frota, mercan-
te brasileira não parou ai. A me-
dida que a produção de aço ia
crescendo em Volta Redonda, mais
se acentuava a necessidade de au-
mentar a tonelagem da frota car-
voeira que abastecia a Usina de
carvão metalúrgico.

Para atender à demanda de car-
vão que adviria com o plano de
expansão para um milhão de "to-
ncladas de lingotes de aço, foi con-
tratada a construção de dois navios
de 11.750, t.dw, cada, com o pra-
zo dc fornecimento de 2 anos.

Além dessa providência, eoi
1953, a CSK adquiria os navios•'Siderúrgica Oito" e "Siderúrgi-
ca Nove" já prontos e construí-
cios em 1948 e 1949, com a to-
nelagem àeadiveight de 7.895 ca-
da um, passando, dessa forma, sua
frota a contar com 32:502 t.dw.

O problema do abastecimento
da Usina, em carvão nacional, que
chegou a preocupar seriamente a
direção da Companhia Siderúrgi-
ca Nacional, ficou, com essas
aquisições, resolvido.

Estabc!eecu-se um programa de
transporte tecnicamente elaborado
e rigorosamente cumprido, não só
levando em consideração os fato-
res complexos das operações por-
tuárias, como as exigências da
manutenção das embarcações, de
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modo a atender Volta Redonda
com a regularidade necessária.

Em 1955 a CSN, num progra-
ma de maior alcance de transpor-
te marítimo, incorporando à «ua
trota os dois navios de 11.750 t.
<lw, anteriormente encomendado*,
lançou-se na linha do carvão im-
portado dos Estados Unido, da
América.

Era mais uma etapa no ^enti-
do de tornar-se auto-suficiente no
abastecimento de carvão para a
Usina de Volta Redonda, pois já
agora, além da total independeu-
cia no transporte do carvão cata-
rinense, dava o primeiro passo no
sentido de transportar, em embar-
cações próprias, o carvão e.stran-
geiro que a Usina Siderúrgica
consome.

Os navios "Siderúrgica Um" e"Siderúrgica Dois", que presta-
ram relevantes serviços no início
das atividades do Departamento
de Navegação, foram vendidos pa-
ra ceder lugar às embarcações
acima referidas, mais modernas,
de porte muito maior e pemiítin-
do um custo de transporte unitá-
rio mais baixo.

A frota da Companhia Siderúr-
gíca Nacional não se limita a
atender ás necessidades da Usina
de Volta Redonda; os objetivos
da Direção da Empresa são am-
pios e atendem, também, ao abas-
tecimento de carvão metalúrgico
e de vapor, a diversas Empresas,
entre elas a E. F. Central do
Brasil, a E. F. Leopoldina, a Rê-
de Mineira de Viação, a Viação
Férrea Rio Grande do Sul, a So-
ciété Anonyme du Gaz du Rio
de Janeiro, a Mineração Geral do
Brasil, a Cia. Paulista de Servi-
ços de Gás, a Cidade de Santos
Serviço de Eletricidade e Gás e
a Cia. Vale do Rio Doce. Quan-
•lo em viagem -de longo curso, pa-
ra trazer carvão estrangeiro, o*
navios da CSN escalam em Vi-
tória e fazem carregamento de
minério de ferro da Vale do Rio -



2<* CORREIO DÁ MANHA, Quârta-Feira, 7 de DezèM l>ro dc 1960 .**.• Caderiui

"Força de Trans porte da Marinha 9?

Um dos aspectos marcantes da
I'.' Guerra Mundial foi a consta-
tação da possibilidade de reali-
••ação. pela Marinha, de dosem-
barques, em praias inimigas, com
o propósito do conquista do posi-
ções favoráveis para as mnis di-
versas finalidades estratégicas,
que passaram à história com a
designação de "operações anlí-
bias". Decorrente disto, procurou
u Marinha do Brasil, desde a fim
do último conflito mundial, am-
pliar seus conhecimentos a res-
peito dessa nova tática, bem co-
mo prover-se dos meios necassá-
rios para manter um rhInimo.de
adestramento nesse tido peculiar
de operação.

Finalmente, iem 19S4, pôde ela
contar com meios, fornecidos pe-
!a Nação, para adquirir uma sé-
rio de Navios Tranporte.

Tendo em vista a permanente
característica deficitária da con-
jun tura financeira nacional, pro-
curou a Marinha um tipo de na-
vio que. atendendo às necessida-
des específicas de realização do
adestramento anfíbio, pudesse ser
aproveitado para transporte mili-
tar, tanto de pessoal como de
carga.

Dos tipos do transportes estu-
«lados, foram escolhidos os do
•'Custódio de Mello' e os do "Ary
Parreiras", e feitas as encomen-
das aos estaleiros japoneses, face
à situação econômica mundial.

Em abril de 1955, foi. afinal,
recebido o primeiro dos trans-
portes, o TrT. "Custódio do Mo]-
lo", e, logo a seguir, o TrT. 'Bar-
roso Pereira". Finalmente, em
1957 chegaram ao Brasil os T.Ts.
•Ary Parreiras" e "Soares Du-
tra".

Km 1955, quando da incorpo-
ração do "Custódio de Mello", o

ministro da Marinha, almirante
Amorirn do Vatlo, em face à cri-
sc da marinha mercante brasilei-
ra nos serviços de cabotagem,
que na época assumia proporções
calamitosas. colocou o.-- novos
transportes, bem como os dernais
já cm serviço na Marinha de
Guerra, à disposição da Presi-
ciência da República a fim dc que
contribuíssem para o escoamento
da produção, notadamente dc gê-
neros alimentícios, que se dele-
riorava nos portos por falta de
transporte: o para adminis!rar
esta incumbência de natureza co-
mercial criou o Ministério da
Marinha o Serviço de Transpor-
tes da Marinha.

Ainda em abril de 1955 reco-
beu o Serviço de Transporte o
"BARROSO PEREIRA" e, em
maio do mesmo ano. era incorpo-
rado a ésse Serviço o NT "ILHA
GRANDE". Em agosto e outubro,
ainda no ano de 1955. foi defini-
tivamente consiituído o Serviço
de Transportes pela incorporação
ao mesmo dos NTs. "RAZA" e
'•RIJO" respectivamente.

Este seeviço existiu até feve-
reiro de 1956, quando fase à pre-
visão do chegada de dois novos
Transportes, à complexidade dos
encargos desse Serviço e à neces-
sidade de uma perfeita coordena-
ção com as demais Forças Na-
vais, para o cumprimento das
missões militares. íoi criada a
FORÇA DE TRANSPORTE DA
MARINHA. como Força Naval
independente, e. subordinada ao
Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada.

Durante o período de exist«"'n-
cia do Serviço de Transportes
Marítimos da Marinha foi o se-
guinte o resumo das atividades
do mesrno:

i- 1 • " 3.
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1955 I 302 ! «8.33.-Í i 2.187 j 21.090 72.877
1!>56 1 88 18635 26C 27.091)

A - - Carga de Marinha e dos dernais órgãos ti 3 Gove

B —.Combustível transportado para a Marinha; c

fj — Carga, de gêneros aUmeritícíòs e outros.

FORCA DE TRANSPORTE DA MARINJá como
no restante do ano de 1956, foi
atividades:

o resumo
H \
das

.2 «
•o rt

V.

"= 
M

S&
195G 61.434 782 48. 108

Veremos adiante que, embora
lendo diminuído, nos anos súbse-
quentes de 1957, 1958 e 1959. a
solicitação da: cabotagem nacio-
nal, ainda uss.m, foi muito maior
do que a referente aos demais
órgãos do Governo incluindo a
rença havida entre os serviços
prestados para o atendimento das
necessidades da cabotagem na-
cional o para as solicitações dos
demais órgãos do Governo, in-
clusive da Marinha.

da própria Marinha.
Na parle puramente militar,

entretanto, maiores tem sido as
solicitações, e a Força dc Trans-
porte tem satisfeito plenamente
os compromissos relativos a sua
finalidade específica com grande
rendimento. -

O resumo estatístico das ativi-
dades da Força nos anos de 1957,
1958 o 1959 e ate outubro d<:
196U. é o seguinte:

«ale* t* £5

9 > § §
5 ¦ ê b

~Í957 " ~544 
UO'000 I 4.003 "§7500 50.164

1958 454 114.918 4.104 22.967 42.268
1959 460 116.406 | 4.500 2.000 41.500

1960* 331* 93.465*. I 2 001* 4.800* 30.030*

* Dados computados até outubro de 1960.

A _ Carga da Marinha e outros órgãos do Governo;

B — Combustíveis para a Marinha; ^^

q . Cargas de gêneros alimentícios e outros.

são do Maiiniia Mercante e a
1'e-trobrás solicitam a cooperação
cia Marinha, ou quando há car-
ga nas prajgas' do.-, vários portos
quo não dispõem de transporte,
em virtude dos navios, perien-
contes aos armadores nacio laia
e autarquias, não terem saiisfei-
to às necessidades dessas mes-
mas praças, ou por tirem acha-
do que os fretes nao são com-
pensadores. Nunca, entretanto,
concorrendo e prejudicando os
interesses da iniciativa priveda
nem- tampouco os dns autarquias
existentes com assa fi-nalidr.tií
específica.

Não consignada nos resumos
acima apresentados existe uma
outra atividade 6a Força de
Transporte que merece registro
à part;, é a que diz respeito a
transporte de pessoal.

Neste âmbito, dois aspectos de-
vem ser considerados além do
transporte efetivo, constante e
normal de pessoal militar das três

A Força de Transporte da Ma-
rinha complementa a cabotagem

sempre que os órgãos responsa-
veis do governo, como a Comis-

e no ano do 1959 atendeu as so-
licitações do INiC para o trans-
porte dos nordestinos atingidos
pela sêea. Como um elemento e.u-
cidativo desta última asserçãq
beista consignar que sc'> no mes
cie dezembro do ano de 1958 fo-
ram evacuados de Fortaleza,
pelos navios da Força, cerca de
4.600 pessoas entro homens, mu-
üicres e crianças.

Do mesmo modo _> Força de
Transporte da Marinha partic-i-
poú dos socorros prestados aos
habitantes do Nord?ste quando o
rompimento da barragem de
OróSj ocasião em que coube a
esla unidade da Marinha o trans-
porte de cerca oe 80% co tota.
dos socorros.

A ForTrM também foi soltei-
taaa a colaborar com o Supremo
Tribunal EleiSural, por ocasião
do último pleito, e atendeu to-
país e concomitantemente, a Casa
da Moeda; utilizando ês'c mesmo

rheio de" transporte, podo nao so
repor em cédulas novas as re-
colhidas, como também, fornecer
às suas delegacias esiadur.is.
principalmente as do Nordeste,
moedas divisionárias e estampi-
" 

Na parte operativa militar tem
a Força participada de todos os
exercícios conjuntos com a ts-

quadra"! permitindo a realização,
de operações anfíbias. ,

A ForTrm funciona também
como" escola de mar. e como tal
é nos seus navios que os alunos
do CIORM, já encaminhados em
outras profissões, travam con-
tato mais intimo com a vida oo
mar Os alunos da Esco.a ae
Marinha Mercante encontrar!*)
nos navios-transportes da Força
a sua escola ideal, pois que estes
al'am a formação militar mar.-
nheira. com as peculiaridades
funcionais de Marinha Mercan-
te e é norteado por èste espi-
rito que suas viagens de instru-
cão •-ão feitas a bordo dos Trís." 

Do exposto conclui-se que a
Força dc Transporto da Marinha
foi criada como Força Naval,
com funções definidas, cuja exis-

Forças Armadas: são os relativos
ao transporia dos nossos solri'a-
dos para Suez e ao atendimen-
to da populsção civi. nos casos -
oe calamidade pública-

Quanto ao primeiro aspecto —-
transporto das guarniçoes do
Exército-que- integram a Força
Internacional ria ONU no Orien-
to Médio — todos os Transportes
têm sido feitos em navios da
Força de Transpor.e da Marinha,
mesmo agorc em qua a respon-
sabilidade financeira não é mais
do governo Brasileiro e sim da
própria Organização das Nações
Unidas. A preferen cir. dessa Or-
ganizacão pelo transporte feito
pela Marinha é não só o reconhe-
cimento do àito índice de eft-
ciência dos serviços prestados.
como também mais uma prova aa
vantagem do transporte marítimo
sobre os demais tipos de trans-
porte do ponto dc vista econo-
mlco-financeiro. quando se trata
de transporte ae grande quan-
tidade de pessoal e material. Es'.e
aspecto econômico do transporte-
marítimo é que torna o mar lao
importante para a humanidaiae
e leva todos os povos a, muitas
vezes, com grande sacrifício, pro-
curarem ter uma Marinha o-.:
Guerra capaz de permitir o uso
do mar com relativa liberoade e
segurança, pois é a própria so-
brevivência da pátria que pari-
ga quando èste setor da segu-
rança nacional é relegado a se-
gundo plano por incapacidade
ou incúria dos seus dirigentes.

Quanto ao segundo aspecto —
ateidimento cas necessidades aa
população civil em caso de ca,a-
midade pública — tem a Força
de Tranporte atendido pronta e
eficazmente a todas as solicita-
ções, que lhe tem sido feitas pelas
autoridades.

Assim, tem a Força ateadiao
as solicitações da COFAP no
transporte de gêneros para ater
nuar crises regionais, nao so
de produção como de consumo e
ainda no final do ano de 19o3

dos os pedidos de- transporte que
esse egrégio Tribunal lhe fêz.^

A Caixa de Amortização uti-
ifea-se"' dos píéstimòs da ForTrM
no recolhimento do papel-moeda
dilacerado dos diverstos pontos do

tõncia é imperiosa para a nossa
Marinha e cuja organização, cui-
dadosarr.ente elaborada, tem por-
mititío cumprir com eficiência a
finalidade para a qual foi insti-
tuída.

Transüories Hidroviários

SERVIÇOS MARÍTIMOS
MADRID S. A.

ESCRITÓRIO
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REBOCADORES EM GERAL
E TODO O SERVIÇO DO RAMO
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A INFLUÊNCIA dos transportes
hidroviários na economia bras:-

leira é lima decorrência inescapá-
vel das características geográficas
e Ua evolução histórica de nosso
pais. Um simples relance ao mapa
cio Brasil, face ao resto do mundo,
mostra claramente poríque a quase
totalidade de nosso comercio exlc-
rior. de exportação e importação,
se processa sobre á^ua. mesmo com
nossos vi/inhos na América do Sul;
só com a Bolívia e o Paraguai nao
nos comunicamos exclusivamente
pelo mar. sendo èste último acessi-
vel por via fluvial- Internamente, o
Brasil é um p.-.ís dc dimensões con-
tinenlais e de ainda reduzida den-
sidade demográfica, no qual pode-
mos reconhecer o clássico "Arqtn-

pélago Econômico", onde 5;(i da po-
pulação vivem cm estados litorâ-
neos. ao longo de í> mil quilome-
tros de costas marítimas, agrupa-
dos em regiões separadas por vas-
tas distâncias, ainda não ligadas ef>-
cientemente por rodovias ou fer-
rovias A própria configuração fi-
sica do Território Nacional, onde
os rios e as montanhas em geral
dificultam a. penetração na Hinter-
lãndia, ao passo que "os mares, em
sua maior extensão, apresentam-se
notavelmente livres de tempesta-
des, severas ou freqüentes, e gelos
que assolam outras paragens, con-
tribuiu para que as vias terrestres
pioneiras fossem traçadas perpen-
dicularmente ã costa, convergindo
para os portos de mar e firmando
a consciência de arquipélago que
dominou nossa formação histórica.

VULNERABILIDADE
O panorama da economia nacúo-

nal, no tocante à rede de transpor-
tes, foi violentamente afetado pela
Segunda Guerra Mundial, que re-
velou a vulnerabilidade das rotas
marítimas essenciais ã ligação Nor-
te-Sul e a ausência de vias terres-
três suplementares. O período de
pós-guerra, além de encontrar um
ambiente alertado para a gravidade
da situação, presenciou um surto
extraordinário de progresso, espe-
cialmente quanto ao setor industrial
e ao fortalecimento do mercado
consumidor interno. Nos doze anos
que se seguiram à guerra, isto é,
de 1948 a 1957 inclusive, nossa po-
pulação. fonte principal de produ-
ção e . de. .-consumo, apresejitou. »
elevado incremento de 33%, eu-

quanto o produto nacional bruto
crescia de mais de 600"-r., e a renda
real p« / capita, índice do padrão de
vida. aumentava cerca de 30', . Km-
bora c ritmo de crescimento eco-
nômico, se encarado a curto prazo,
mostre-se irregular, as perspecti-
vas a médio e longo prazo, no con-
senso de opiniões, são extremamen-
te fa.oráveis, tornando-s«? ainda
mais acentuadas à medida que sc-
jam removidos os pontos de estran-
gulamcnto que afetam aiguns s«^-
tores básicos de nossa economia.

DEFICIÊNCIAS
"Entre os setores básicos deficien-

tes destacam-se, em primeira linha,
os transportes ferroviário.-, é hidro-
viários, que são justamente os mais
apropriados à circulação das gran-
dos safras agrícolas e das matérias-
primas necessárias aos modernos
parques industriais. Kncjuanto os
transportes rodoviários. após a
guerra, mantiveram um ritmo de
expansão regular — a: despeito de
severas restrições, cambiais. — e
já dispúnhamos da terceira aviação
comercial do mundb, os sistemas fer-
roviários e hidroviários. salvo exce-
ções bem definidas, não se têm ex-
pandido em níveis satisfatórios- Che-
gamos, assim, a uma situação pa-
radoxal. em que os transportes sô-
bre água, cuja característica uni-
versai é proporcionar circulação de
bens e pessoas a baixo custo e em
grande escala, e que são peculiar-
mente adaptáveis às nossas condi-
ções geográficas e ecológicas, não
somente têm-se mostrado incapazes
de atender às solicitações crescen-
tes da economia nacional, como não -
têm podido enfrentar a concorrên-
cia de outros sistemas intrínseca-
mente mais onerosos. Digno é de
nota que os sistemas rodoviários e
aeroviários, aos quais o Estado pro-
porciona estimulo e fornece a in-
fraestrutura, na forma de estra-
das e aeroportos, mas cuja opera-
ção se acha em mãos de empresa*
rios privados, são justamente os
que têm melhor correspondido às
necessidades da vida nacional. Pelo
contrário, os transportes ferrovia-
rios e hidroviários, em que o Estado
participa como grande operador,
não só se revelam desajustados em
seu conjunto, perante a realidade
brasileira, como se apresentam em
.geral .c-ônicamiitntc deficitários na
parte operada, pelo governo.
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"rLASSIS SPES", esperança da classe, eis o lema do Co-** légio Naval. Fundado em 1951, vem contribuindo eíi-
cientemente Dará o aprimoramento cul jral e profissional
da oficialidade naval brasileira.

O Colégio está instalado na Baía da Ilha Grande, nas
cercanias de Angra dos Reis, no mesmo local em que fun-
cionou a Escola Naval e, até bem pouco tempo, uma Escola
de Grumetes. Recanto de rara beleza natural, com ensea-
das serenas e de mar claro, pequenas ilhas, praias de areia
limpa e folhagens abundantes das montanhas circundan-
tes, Angra dos Reis é a sede dos campeonatos brasileiros
de pesca submarina e local excelente para a prática de es-
portes aquáticos, possuindo per todas estas qualidades na-

turais mencionadas grande valor turístico.

COLÉGIO NAVAL
Esperança da Marinha

Angra dos Reis, entretanto,
não é uma cidade morta como
tantas outras fundadas na época
áv.rea da mineração-, pelo seu
porto são exportadas grandes
partidas de café, entram e saem
orodutos siderúrgicos para Vol-
ta Redonda, constituindo-se
mesmo num natural escoadouro
da produção de toda a região que
vai do leste de S. Paulo ao su-
tíoeste de Minas e a oeste do Es-
tado da Guanabara, regiãc na
qual se pretende instalar a ci-
ciode industrial carioca. Na Bala
de Jacuacanga, próximo de An-
gia, está em construção um dos
grandes estaleiros do programa
brasileiro de construção naval.

O Colégio Naval, cujo curso
era ministrado em dois anos
apenas, terá a partir do ano vin-
cSouro um curso cientifico com-
pleto, distribuído ao longo de
três anos, período no qual os
a.unos vão recebando paralela-
mente à formação cultural os
primeiros fundamentos da car-
reira que pretendem abraçar.
Centro dêste programa os alu-
nos estão aptos, findo o tercei-
ro ano, a ingressar na Escola
Naval sem prestação de concur-
so. Aos que não desejai em con-
tinuar a sua formação militar, é
concedido certificado de resev-'vista da Marinha.

Podem ingressar na Marinha
Brasileira, através do Colésio
Naval, rapazes de 14 a 18 anos
oe idade que possuam o curro
ginasial completo. O concurso c".a
admissão consta de provas de
português, matemática, história,
geografia, francês e inglês, exa-
r/ie de saúde e psicotécnico,
piática que íoi recentemente in-

troduzida em todas as reparti-
ções da Marinha.

O Colégio dispensa aos seus
aiunos cuidadosa assistência mé-
dica, ministrada em instalações
modernas e bem aparelhadas,
contando inclusive com labora-
tol io de análises e Raios X.

Vivem no Colégio cerca de mil
pessoas, entre -cCiciais, professo-

r*»5", militares auxiliares e civis
qve zelam pelo conforto e cui-
dam do preparo de mais de qui-
nhentos alunos.

A Marinha, ao regulamentar o
ensino e a educação no Colégio
Naval, definiu-o claramente co-
mo uma escola de formação,
compreendido êste termo no seu
sentido mais completo e inte-
gral. As autoridades navais,
nem de outros objetivos mais
i-nediatos, tinham em vista de-
senvolver um sólido embasa-
mento cultural e social que per-
mitisse ao futuro oficial uma
perfeita compreensão da realida-
de social que o cerca, atribuin-
do-se o justo valor que a sua

função na comunidade lhe con-
fere.

No Colégio Naval, dentro dos
pidrões da mais lídima demo-
cracia, os alunos recebem ins-
ti-ução gratuita, além de aloja-
mento, alimentação, a maior
parte do fardamento, assistência
social e até mesmo um pequeno
soldo para as despesas indiví-
duais.

Seguindo as normas da mo-
derna pedagogia, pratica-se in-
tensamente o chamado ensino
extra-classe, isto é. uma série de
jilividades nas quais os alunos
são emulados a porem em práti-
cr aquilo que lhes é ministrado
nas aulas de classe. Através do

"CEMITÉRIO DE NAVIOS-

grêmio de a".unos, que recebem
aj-oio integral da direção do Co-
legio, os alunos organizam ali-
vidades culturais esportivas.
r-ecreativas e artísticas. Um jor-
nal mensal e uma revista anur.l.
redigidos pelos alunos, consti-
tuem important« meio de propa-
ganda desta unidade naval.

Em resumo, podemos dizer
que o Colégio Naval vem preen-
chendo as suas -finalidades. N-
medida em que éle contribui.'
pára uma formação mais sólià-
do oficial da Marinha de Gue;-
ra, na medida em que éle trans-
formar jovens imberbes em bra-
sileiros úteis, então estarão com-
p-.-nsados todos os esforços dc-
queles que dedicam as suas vi-
dns à vida da Marinha Brasi-
leira.
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Ao largo da ilha da Conceição encontra-se o "cemité-
rio de navios" das empresas oficiais Lóide e Costeira, onde
amigas unidades (datam de 1881) apodrecem sem que ihes
seja dada baixa. Naquele trecho de mar estão paralisados
os navios de prefixo ''Ara"' e os 'Ita" 

("Itapuí", "Itapura",

tã&é-yt^ :—-¦ ¦¦ ~ i .;»s>~."'^r_.'.'vr,:s3'É^
"Itabera", "Itapuca" e outros). O mesmo espetáculo 6 pro-
porcionado na Ilha do Mocanguê. onde velhas embarcações
do Lóide Brasileiro umas aguardando reparos, outras bai-
xas e algumas para serem vendidas como sucata, dão ao

local um aspecto impressionante.
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TRADICIONAL ESTALEIRO DA ZONA DO PANTANAL - PUCCINI & CIA. LTDA.
O tradicional esfcíeiro da zona do Pan-

tanal, em Mato Grosso, da tirma "Puccini

& Companhia Ltda." há 40 anos vem pres-
tando seus serviços às grandes e pequenas
embarcações das frotas que navegam nesta
região. Pequenos e grandes reparos são ofe-
recidos por êste estaleiro às embarcações que
transportam as necessidades do comércio e
áa' indústria de S-óda a região. .A economia

de divisas que o estaleiro contribui para o
país é marcante, uma vez que, antes, as
frotas do Serviço de Navegação da Bacia do
Prata, da Sobramii e de outras pequenas orga-
nizações tinham de procurar estaleiros do Ura-
guai e da Argentina para reparos e manuten-
ção de seus navios. Esta economia levou a di-
reção da Puccini & Companhia Ltda., que em
breve se transformará em sociedade anônima.

a apresentar projetos de expansão de seu cs*a-
leiro oo GEICON, hoje, COCICON. Cuida,
também, a autarqiua federal de proporcionar
ao estaleiro, a construção de três navios de
transporte de gado bovino, o que facilitará, em
muito, o abastecimento de carne aos Estados
de São Poulo e da Guanabara. No clichê, os
estaleiros Puccini, em Corumbá, Mato Grosso.
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A Marinha de Guerra Serve na Paz
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"Sirius'% que representa a mais moderna técnica em navios hidrográficos, serve, na paz, trabalhando pela segurança da
Marinha Mercante. Esta é por exemplo uma das tarefas que excede a função militar das forças navais e as levam a se cons-

ttítuírem, também, em fator econômico

MUSEU DA MARINHA
ANTIGAMENTE o Museu Naval, foi criado por Decreto de
" 14 de março de 1868, mas só foi levado efeito em 25
de março de 1884, com a intervenção do almirante Arthur
Silveira da Motta — Barão de aTaceguai. Foi inaugurado
em salões do A.MJR.J. Por Decreto de 1890, Museu e Bi-
Mio teca foram reunidos e colocados em um só estabele-
cimento à Rua Conselheiro Saraiva, hoje A.S.O.A.

Objetos e quadros que existiam em toda parte foram
colocados no Museu e a 11 de junho de 1889, aniversário
de Riachuelo, foi solenemente inaugurado e franqueado à
visitação pública.

Em 1906 íoi incorporado ao Arquivo da Marinha, pelo
Decreto 6510 de 11 de junho de 1907. Dispunha, então,
de valiosas peças, quadros a óleo, episódios do tempo do
Império de E. Martino, A. Parreiras, Muratori; retratos de
ministros da Marinha, telas, quadros de vasos, modelos de
navios, bandeiras, estandartes, canhões, torpedos, armas
portáteis, minas; projéteis, etc....

Porém, não levou o tempo que
deveria levar como acontece com
todos os museus do mundo. Por
Decreto 20.446 de 14 de jan. de
1932, foi extinto e suas mara vi-
IhosaJ preciosidades foram dis-
persas por diversas dependências
da Marinha e em grande maio-
ria entregue ao Museu Histórico
Nacional.

_T possível que algumas pes-
¦ooi julguem que um só Museu
com diversas seções, solucione o
fator histórico de determinado
departamento ou o acervo patri-
monial de cada pais, mas todos
es paises que têm tradições ma-
ritimas relacionadas com a his-
tória pátria, o post-uem, e dão o
teu maior estímulo e carinhosa
•ssistência aos feitos gloriosos de

seus antepassados Assim vamos
encontrar na Suécia, Noruega, Di-
nsimarca, Holanda, Bélgica, In-
norte e sul, a Praça Mauá é um
dos centros principais da cidade
na qual se enc«*>ntra grandes co-
mércios, ponto de taxis, e linhas
de ônibus e lotações, bondes, es-
tação rodoviária e o próprio cais
do porto, tudo indicando uma
ótima propaganda e conhecimen-
to geral, pois a finalidade de to-
do e qualquer museu é adquirir,
conservar e expor, para ser co-
nhecido o que possue como órgão
de estudo, de consulta, e de or
gulho histórico e marítimo de
nossa terra. Assim ajudará a
quem o visite, incentivando o
culto de tradições dos mais be-
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los exemplos que esta terra tem-
nos dado..."

Auguramos a concretização
convincente deste manancial de
relíquias históricas do Museu da
Marinha e é com denodo e hon-
ra que exaltamos os nossos an-
tepassados que tão brilhantemen-
te defenderam o nosso solo -¦ pá-
trio nas páginas de nossa histó-
ria marítima, e ao visitarmos ês-
te Museu, lá nós encontraremos
fatos, e acervos maravilhosos
que constatam a fibra de um po-
vo, acrescida de amor e glória
nas tradições de todos os povos,
gravados nos mais distantes re-
cantos da Natureza.. .
glaterra, França, Itália, Espanha,
Japão, Argentina, Venezuela e
muitos outros, como grandes cen-
tros de conhecimento e cultura,
relativos à Marinha e ao mar,
mostrando assim aos visitantes o
valor da pátria e de seus filhos
através dos tempos .

Ao fazermos una retrospecto
da história, vamos notar que a
navegação marítima é quase tão
antiga como a civilização. As
primeiras embarcações se asse-
melhavam às dos selvagens de
hoje, grosseiras pirogas feitas de
broncos de árvores, depois vie-
ram os egípcios, fenícios, carta-
gineses, atenienses (grande po-
tência naval daquele tempo);
mais tarde, os romanos, gauleses,
escandinavos, etc., até chegar-
mos à revolução profunda da en-
genharia e técnica modernas isto
é, desde a piroga até o submarino
ou barco atômicos. A história
nos conta fatos inéditos daqueles
tempos registrando maravilhosas
páginas de heroísmo e consagra-
ção a pátria...

A idéia de reavivar o Museu
da Marinha aventada em 1942
caminhou para frente até 1952,
aumentando cada vez mais_o seu
patrimônio com a aquisição dos
acervos dos almirantes Barroso
e Tamandaré. Daí em diante com
as sucessivas mutilações do
S. D. G. M. determinando a
transferência de pertences e ati-
vidades para outros lugares, já
um tanto exíguos, acarretou as si-
tuações de angústia de espaço pa-
ra o serviço e caótica para o
Museu.

Museu da Marinha; foi o pri-
meiro do país e tudo mostra que
êle deve continuar a ocupar o
seu lugar bem merecido. Ao vi-
sitarmos as dependências do Ser-
viço de Documentação Geral da
Marinha, vamos encontrar espa-
lhadas por diversas salas as mais
belas prendas de um passado
glorioso que a história nos con-
ta — telas preciosíssimas, qua-
dros com relação à história pá-
tria, espadas e espadins antigos,
bandeiras e flàmuias, veneras e

condecorações, bustos, modelos de
navios, estandartes, brazões, re-
licários do mais alto sentido his-
tórico, torpedos, minas e até mes-
mo o galeão do tempo do Impe-
rio qe se encontra no Arsenal
do R. de Janeiro; enfim, acervos
que bem traduzem o denodo de
um povo, de realizações impere-
cíveis, de feitos gloriosos e dá-
divas inextinguiveis.

Consultado pela nossa repor-
tagem o diretor do S.D.G.M. Al-
mirante César Machado, assim se
expressou sobre o Museu da Ma-
rinha:

— "E' preciso que êle se tor-
ne uma realidade, retorne ao seu
lugar de longas datas, integrando-
o numa Orgânica Naval como a
expressão do mais alto valor his-
tórico e cultural, o relicário de
fatos e dádivas históricas que
tão enobrecem o orgulho de um
povo que vive e exulta dos maio-
res feitos gloriosos que a história
nos conta. Precisamos de local,
lógico que essa questão não deva
ser caso isolado do SJD.G.M., to-
davia é necessário, pois precisa
de atenções excepcionais por par-

. te da Administração Naval, para
integrá-lo no seu patrimônio
convenientemente instalado e
aparelhado, próximo, se possível,
do centro de atividades da Mari-
nha o que facilitaria a freqüên-
cia de seu pessoal militar, para
consultas, estudos, ou mesmo pa-
ra a visitação do próprio públi-
co. O local mais indicado para
sua instalação, que pelos seus per-
tences, não dá num espaço ex-
tremamente exíguo, é o antigo
Arsenal de Marinha que dá fren-
te para a Praça Mauá, com as
suas carreiras onde poder-se-iam
colocar antigos vasos históricos.
Na sua instalação seria observa-
dc o seguinte: a) topografia dos
salões; b) iluminação adequada;
c) dimensão dos cheios e pés di-
reitos. Por não se achar o Mu-
seu em lugar próprio é que na

Semana da Marinha e em certas
datas, são levados objetos para
exposição com os riscos dos
transportes. Devido a isso é que
os museus de toda a parte do
mundo, de um modo formal,
proíbem empréstimos de objetos
e a cessão de relíquias para a
exposição fora."

E continuando — "O Museu
deve constar de duas partes: uma
destinada ao público e outra aos
estudiosos e pesquisadores. E'
neste sentido que deve ser feita
a distribuição e arrumação dos
objetos, peças, documentos,
etc...".

E observando — "Para aumen-
tar mias ainda o patrimônio do
nosso Museu, foi expedida pelo
S.D.G.M. uma circular pelos Dis-
tritos Navais, Diretorias, Estabe-
lecimentos, Capitanias, etc..., no
sentido de cooperarem em oca-
sião oportuna com objetos, reli-
quias telas, documentos, ensig-
nias, fatos históricos etc..., com
certo valor histórico aompanha-
dos de um ligeiro comentário sô-
bre o evento".

Finalizando — "O local antigo
Arsenal, como foi dito, é o me-
lhor lugar, pois se encontra ex-
celentemente localizado; perto
das instalações da Marinha e Zo-
na de desembarques não só de
militares como também de passa-
geiros do cais do porto, estes em
demanda de outras nações, ou
mesmo, brasileiros de outras pa-
ragens.
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Draga de construção brasileira, (Estaleiros E M A Q ).
construída em tempo recorde, possibilitando a antecipa-

rão das obras da Hidrelétrica São Francisco .
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O PODER MARÍTIMO...
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(Continuação da pág. 12)
em maior ou menor liberdade esegurança.

O PODER MARÍTIMO
A ação de obter, manter eexercer o domínio do mar exi-

ge um agente que é o Poder Ma-
rítimo. Éste não é só constituído
cie navips de guerra, mas de tò-das as armas, instalações e con-dições geográficas, hidrográficas
e meteorológicas que permitema um beligerante controlar otransporte marítimo durante otempo de guerra.

O Poder Marítimo é constitui-do de:
a) _Fôrças navais, incluindoaviação embarcada;
b) Forças aéreas baseadas emterra para operar sobre o mar*c) Frota mercante;
d) Base e posições estratégi-cas; 6
e) Estrutura econômica e in-

da de Dunquerque. para trocar 50destroiers por 8 .posições estraté-
gicas nos pontos que eles julgavamde maior importância. Aos ame-ricanos também interessou, na 2a.Grande Guerra, posições estraté-
gicas no nosso pais, às quais lhesforam permitidas utilizar.

A Força Aérea baseada em ter-
ra, mas operando sobre o mar, in-tegra-se no Poder Marítimo, jáque sua ação está servindo ã Es-tratégia Naval.

O emprC-go da aviação, comoelemento do Poder Marítimo, paraexercer o controle das comunica-
ções marítimas, é hoje corrente.Dentro do raio de ação eficaz dosaviões podem estes dificultar autilização de áreas marítimas pe-los navios inimigos, além de bene-
íiciarem grandemente a liberdade
de ação das forças nossas ou ami-
gas, em tais áreas.

Longe pois de reduzir a impor-
tãncia do Poder Marítimo, a avia-
ção constitui hoje um elemento

relevante désse poder, aumentan-
do as possibilidades e eficiência do
exercício do Domínio do Mar.

A Marinha Mercante e os por-tos sáo os elementos vitais parao pais, influindo consideravelmente
em sua economia. Na paz são os
elos da corrente econômica entre
os diversos portos de um mesmo
pais e entre paises, transportan-
do as permutas que dão vida,
mantém e desenvolvem os povose na guerra, tornam-se absoluta-
mente indispensável pelas neces-
sidades criadas pelo próprio esta-
do de beligeráncia que é um tre-
mendo devorador de matérias-prl-
mas e outros produtos que não
existam no pais.

A capacidade econômica e in-
dustrial é que permite ao país os
outros elementos componentes do
Poder Marítimo.

AÇÕES NAVAIS
São os navios de transporte,

' -- '/¥'? -"'31. \<%

Navio de guerra da época do descobrimento do Brasil
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Navio "Viking" de batalha, vendo- se os escudos presos junto aos remos

mercantes ou não, que fazem as
comunicações marítimas e, por-tanto, é no sentido de sua prot*--cão que as ações para a obtençãoe exercício do Domínio do Marsão realizadas.

Já foi dito que o domínio tío
mar não é uma concepção abso-
luta. Não significa um controle
completo nem ilimitado do mar.
O beligerante mais fraco, que per-deu o domínio do mar procurará
por várias ações produzir perdasaos navios de transporte. Entre-
tanto, enquanto estas perdas não
sáo decisivas para impedir as co-municações é justificada a pre-tensão do domínio do mar. Não
seria justificada esta pretensãocom a perda total dos navios detransportes ou perda que signif!-
casse interrupção da capacidade
de transportar pelo diminuto nú-
mero de navios restantes da des-truição.

Onde nenhum dos beligerantes
puder usar o mar'sem estas per-das excessivas ou onde ambos o
puderem usar, ainda que com pe-rigo, não haverá domínio do mar
e êle estará em disputa.

As forças navais inimigas cons-
tituem a ameaça ao livre tráfego
marítimo e. deste modo, com me-
dida preventiva, a sua destruição
ou o seu impedimento de acesso
ã área onde desejamos o controle
das comunicações é o primeiro de-

-ejo. Isto è obtido mantendo-se
concentrada ou pronta para con-
centração rápida uma f«ir.;a naval
capaz de combater com vantagem
qualquer força r.... : ai*e.-sária
que o inimigo possa concentrar.
A forca que mantemos concen-
trada é a esquadra de batalha e
obviamente a destrui-^âo da força
inimiga é preferível, porque asse-
gura um domínio peimanente.Se o inimigo não pode concen-
trar forças capazes de combater,
sua esquadra de batalha evitara,
o combate decisivo e n*--te caso
o bloqueio é feito por aos: O de-

..-.olvimento dos engenhhas de
guerra submarina e aérea impe-
dem, no entanto, hoje. o bloqueio
cerrado. Em decorrência um blo-
queio à distância é feito, embora
conceda certz. liberdade de movi-
mento ao inimigo e exija maior
número de navios de combate.
Este modo de conservar o niini-
go à distância e ameaçado de in-
t€rc;ptação e possivelmente des-
truição caso interfira constitui
uma cobertora geral para o trâ-
fego marítimo da área em dom!-
nio.

A cobertura geral, entretanto,
não é somente possível de ser pro-lida por uma força capaz de do-
minar o mar: qualquer força na-
ral colocada em posição favorável
fornece cobertura geral para a

(Continua na pág. 30.**>
dustrial com capacidade para
prover os demais elementos do
Poder Marítimo.

Esses elementos devem ser usa-
dos com propriedade para obter-
se resultados positivos nos pro-
pósitos a que servem: a Estra-
tégia é o manejo destes elemen-
tos. Como a guerra é feita de
riscos, uma boa- estratégia será,
no seu maior conteúdo, uma esco-
lha_ inteligente de riscos a queserão submetidos os elementos doPoder Marítimo n_i sua utiliza-
ção.

A disponibilidade da nação
em unidades navais, ou suas Fôr-
ças Navais, é denominado Poder
Naval que, sendo embora elemen-
to primordial do Poder Marítimo,
com este não se deve confundir.

As bases e posições estratéj»i-
cas permitem que as operaçõesnavais se desenvolvam, pois, porelas, os navios recebem de ter-ra a assistência tanto material
(combustíveis, reparos, reforços
de pessoal, etc.) como intelec-
tual (ordens, informações, etc),
imprescindíveis às sua atividades*
Concretizam o fator POSIÇÃO.
A reação da terra sobre o mar
faz-se sentir através as Bases.

Os fatores de PODER (Forças
Navais) e POSIÇÃO (Bases es-
tratégicas), dos quais dependem as
operações para obter, exercer,
conservar e ampliar o Domínio
do Mar, deverão ser considera-
dos em conjunto no planejamen-to das operações, pois normal-
mente nenhum delas, por si só,é suficiente para- alcançar os pro-
pósitos visados.

A superioridade em PODER deurn beligerante, em determina-
da área, pode ser compensada
ou mesmo sobrepujada pela van-
tagem que trará ao oponente a
posse, nessa área, de POSIÇÕES
que permitam mais fácil e efi-
ciente emprego dos elementos de-
íensivos de suas forças.

A. INGLATERRA, que sempre
deu muito valor ao mar, e cuidou
com carinho da estratégia naval,
nunca abandonou o binômio PO-
DER—POSIÇÃO. A sua esquadra
tem sido sempre uma das primei-ras do mundo, e se olharmos com
atenção um mapa geográfico, ve-
rificamos que ela possui posi»;xõesestratégicas em quase todas as
áreas focais.

Os Estados Unidos da América
que, por ser uma nação mais no-
va, não teve ocasião das guerras
do passado de obter, como a In-
glaterra. posições estratégicas,
aproveitou-se da situação critica,
em relação ao PODER, em que a
Inglaterra ficou depois da retira-

ÉPi SAUER S. A. Indústrias Mecâni

En. Teleg*. "Engrenagem*' Rua São Cristóvão. 10"
Telefone: 34-2187
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Rio de Janeiro-Brasil
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ENGRENAGENS
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* DE VELOCIDADE

SAÚDA m

Gloriosa Marinha de Guerra do Brasil
NA

SEMANA DA MARINHA
1960



30 CORREIO DA MANHA, Quarta-Feira, 7 de Dezembro de 1.60 3* Caderno

O RO DER
MARÍTIMO

%

(Continuação da pág. 29)

navegação contra as forças que
lhe são Inferiores.

A cobertura geral não é uma co-
bertura absolutamente eficaz, uin-
da que contra corsários de super-
flcie e, desta forma, os navio., de
transporte devem ser protegidas.

O primeiro elemento de sua pro-
teçÃo é a imensidade do próprio
mar. As rotas evasivas são um
meio de evitar interceptação por
íncursores inimigos. No entanto, a
prática traz como conseqüência
a falta de simultaneidade de che-
gada ao destino dos material.'' ou

nhos novos são decisivos tem ilu-
dido o conhecimento popular só-
bre a guerra. Tais armas têm o
seü reinado — que é exclusiva-
mente o da surpresa — muito re-
duzido e cada vez mais o são, em
virtude da rapidez com que se
criam antídotos e eficientes, mer;-
cê dos conhecimentos da humani-
dade, capazes de equilibrar o seu
aparecimento.

Enquanto a guerra fôr o meio
de solução das disputas dos gru-
pos da humanidade e parece que,
infelizmente, o tempo do desapa-
recimento da guerra ainda está
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Velas, vapor, madeira e ferro. Fase da trans ição para o encouraçado. Fins do século XIX
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O nosso encouraçado "Minas Gerais", protótipo do navio de batalha da Primeira Guerra
Mundial

pessoal transportados, a desvanta-
gem de sacrificar alguns navios
para salvar a maioria, além da
falta de auxilio mútuo; é neces-
sário também dar aos mercantes
outra forma de proteção que não
somente a rota evasiva e a cober-
tura geral. Assim os mercantes
«B_o artilhados dando-lhes. mais
proteção própria. Entretanto, sò-
mente uma proteção direta, prova
aer eficaz. A forma usual é reu-
nlr os navios em comboios e dar-
lhes proteção de navios dc guer-
ra, que constituem a Mbertura
cerrada. O armamento dos mer-
cantes geralmente não seria sufi-
ciente contra todos os tipos de
atacantes e a escolta armada do
comboio é por isto indispensável.

Indubitavelmente, na II Guerra
Mundial, os riscos a que se ex-
puseram os navios foram maiores
do que em qualquer outra ocasião,
em virtude do enorme progresso
nos equipamentos navais e aéreos,
permitindo que a camada oceânica
e camada atmosférica f<__s_m usa-
das em sua plenitude, na conse-
cução das ações desenvolvidas pa-
ra assegurar ou impedir o tráfego
daqueles navios. E' bem verdade,
entretanto, que como sempre, a
mesma técnica que desenvolveu
aqueles equipamentos forneceu
também defesas que a eles se po-
diam opor.

AÇÕES NAVAIS
ANTI-SUBMARINA

_E* interessante observar como
a idéia de que as armas e enge-

longe, devemos estar vigilantes e
preparados para as emergências.
A guerra é odiosa e incômoda e a
esperança da humanidade ver-se
livre dela sempre existiu; e o cré-
dito no fato das inovações bélicas
serem capazes de conter o homem
no ímpeto de resolver pela força
suas disputas também é bem ve-
lho. E' difícil imaginar que o ca-
melo foi a primeira surpresa béli-
ca, quando apareceu no Oriente
antigo como arma e estarre-
ceu os exércitos. Dai para
cá, aos carros de guerra dos
Assírios sucederam as surpre-
sas, em intervalos longos; a es-
pada de ferro dos hititas, o ca-
nhão, o submarino, o avião, o gás.
a guerra bacteriológica, o foguete
dirigido, o engenho nuclear. Al-
gumas destas armas foram usadas
poucas vezes e mais não o foram
tais os seus efeitos; os gases e a
guerra bacteriológica. Passamos
uma guerra mundial de seis anos
lutando com armas convencionais
existentes, antes e depois dos ga-
ses e da guerra bacteriológica e
não empregamos estas últimas. Já
houve guerra depois do advento
dos engenhos nucleares e eles não
foram usados.

A guerra continua tão present
como antes. Nos mesmos jornais
em que lemos as noticias de reu-
niões para o desarmamento total
em outras páginas encontramos
notícias de experiências de novas
armas nucleares e novos engenhos
de guerra. Ainda está presente o"si vis pacem para bellum".

No caso especffeb dn navegação

os piratas parecem ter sido os pri-
meiros a afetar a segurança da
marinha mercante e a organiza-
cão dos conjuntas de navios espe-

às Marinhas de Guerra. As guer-
ras que se seguiram mostraram a
necessidade de se dispor destas or-
ganizações de frotas de combate
e daí para os dias que correm as
Marinhas de Guerra tornaram-se
onerosas, embora indispensáveis
aos Estadas, em virtude da ex-
traordinária complexidade dos
equipamentos e armamentos dos
seus navios.

A princípio o navio de guerra
destinava-se ao transporte de ma-
rujada adestrada ao combate e a
abordagem constituía meio para
despejar sobre o inimigo o ele-
mento fundamental do combate; o
homem com seu armamento por-
tá til. Depois os navios se desti-
naram a carregar os canhões e o
fim era chegar às distâncias em
que o alcance destes permitisse le-
var o projétil a alcançar o inimi-
go. O aumento dos alcances au-
mentou as distâncias de combate
consideravelmente.

Quando o avião surgiu como ar-
ma o navio de guerra passou a
levá-lo e o alcance do avião pas-
sou a ser a distância do combate.
Deste modo, no mar, sucederam-se
as armas portáteis, os e____.es, e
os avi«*es como armas doa navios
de goenra.

Entretanto o submarino foi a

baixa velocidade era o ponto fra-
co do submarino a possibilidade
de agir mergulhado tornava-o te-
mível. A guerra no mar passou a
ter dois campos: a superfície e a
massa oceânica.

Apareceu o projetil-dirigido e o
aumento da velocidade e de raio
de ação do submarino moderno
imerso ou na superfície tornou
obsoleta a tática anti-submarina
existente. O submarino juntou ao
torpedo o projétil dirigido como
arma e mais ameaçador se tornou
uma vez que o alcance de sua ação
é enorme e a sua velocidade obri-
ga-nos a achá-lo antes de que fa-
ça uso de suas armas- Um con-
junto aeronaval foi consagrado
como antídoto eficaz na guerra
anti-submarina: o grupo de caca
e destruição.

A guerra anti-submarina pas-
sou a ter três campos: a superfi-
cie, a massa oceânica e o espaço
aéreo. O navio-aeródromo tornou-
se indispensável como núcleo dos
grupos anti-submarinos.

O emprego dos mísseis conferiu
aos navios de guerra poder con-
siderável e em breve todas os na-
vios serão navios-aeródromo no
sentido que a esta palavra em-
pregamos para designar uma pia-
taforma de alta mobilidade e fie-
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Apogeu do navio de batalha . Encouraçados da 2.a Guerra

clficamente destinados ao seu
combate, para proteção das rotas
do comércio dos egípcios, no tem-
po da rainha Hatchepsut, e mais
tarde da dos fenícios, já com gran-
de bioH-*"» —«-'*!. nte. deu origem

ameaça mais temível aos navios
de superfície, quando surgiu, e o
torpedo foi a sua arma. Os anti-
dotos apareceram e a guerra anti-
submarina criou táticas capazes
de neutralizar a sua ação- Se a

Peças para CATERPILLAR - EUCLID - ALLIS-CHALMERS
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

ROLAMENTOS - PINOS - BUCHAS - ROLETES - FILTROS -
DISCOS - DETENTORES - PARAFUSOS - PORCAS - ETC.
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xibüidade tática e estratégica pa-
ra lançamento de engenhos aéreos,
os quais, num futuro próximo tor-
narâo obsoletos os atuais erige-
nhos pilotados.

CONSTRUÇÃO NAVAL
E DESENVOLVIMENTO
Além do mercado para os seus

produtos, a construção naval, como
qualquer outra indústria, necessita
dispor em escala adequada dos fa-
tôres de produção indispensáveis á
sua operação, isto é, — capital, téc-
nica, mão-de-obra, equipamentos e
matérias-primas. Uma das cara.*; te-
ris ti cas da construção naval, como
•* artesanato gigante" que ét consiste
no vultoso investimento inicial ne-
cessário à instalação de um estalei-
ro de porte. Como era previsto, a
mobilização de recursos oriundos do
Fundo de Marinha Mercante, trans-
formando a demanda potencial de na-
vios em mercado atual, veio criar
clima propicio & investimentos, ha-
vendo manifestações firmes de gru-
pos nacionais e estrangeiros visando,
não sõ expandir os estaleiros exis-
tentes, como também instalar novos
estaleiros com maior capacidade de
produção. A assistência financeira,
prevista pelo Conselho do Desenvol-
vimento para complementar os in-
vestimentos de ordem privada apli-
cados em estaleiro!, monta a Cr$ 3,4
bUhões até 1961.

1
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QUATRO HOMENS, QUATRO CONTOS DE RÉIS E UMA ESQUADRA
(Conclusão da 19? pág.)

Apesar do número de adesões
dos nacionais que _podiam con-tar para as guarniçoes, José Bo-
nifáck), D. Pedro e ministros
acharam que não era suficiente
e seguro aventurar a entrega do
comando da esquadra a estes ofi-
ciais.

Aconselhados por Caldeira
Brant resolveram contratar ofi-
ciais e guarniçoes estrangeiras
para, junto com nacionais e por-tuguêses, comandar e guarnecernossos navios. Foi também Cal-
deira Brant que lembrou o nome
de Cockrane, cuja atuação conhe-
cia e que estava no Chile, onde
combatera na campanha da Inde-
pendência. Nosso agente comer-
ciai em Buenos Aires, Antônio
Manoel Corrêa da Câmara, rece-
beu ordens de procurar Cockrane.
Em 4 de novembro foi-lhe envia-
da uma carta em cuja resposta, a
29, afirmou que viria para o Rio.

Assim deve-se a Brant a or-
ganizaçáo .do Grupo de oficiais
ingleses <jue compuseram o pri-

meiro comando das Forças Na-vais brasileiras.
No Sul as forças navais ade-riram à Independência. Ao Nor-te o domínio do mar era exerci-do pelos portugueses e sua maiorforça naval estava na Bahia.

!f "-ata-se de uma nau "D. JoãoVI , duas fragatas, duas char-ruas, um bergantim, uma escumae três navios mercantes, armadosem guerra. Era preciso anulara ação desta força e evitar qual-quer tentativa de reforcá-la a fimde poder impor às províncias donorte, principalmente Maranhãoe Para, a nova ordem de coisas.O resultado da campanha de-
pendia do domínio do mar e odestino do Brasil estava entreguea ações navais.

A nação começava. Dificulda-
des financeiras eram compreensi-
veis. Mais compreensível era a
preocupação do governo em con-seguir de qualquer forma osmeios para as ações navais de quetão -extremamente necessitava.Ontem como hoje, a Marinha lu-

taria com tão somente o mínimo
compatível com a segurança.
Para o preparo e reparações da
sua primeira esquadra o govêr-no Imperial contava apenas com
quatro contos em caixa. O mi-
nistro e Secretário dos Negócios
da Fazenda desde 4 de julho de
1822 era Martim Francisco de
Andrada, cuja capacidade e co-
nhecimento sobre finanças leva-
ram D. Pedro a convidá-lo paraeste cargo. Martim Francisco en-
controu uma situação tumultua-
ria, o Banco do Brasil sobrecar-
regado de dividas, sem lastro me-
tálico; o Tesouro Nacional com-
pletamente desfalcado. Só seu
saber, o pu'so firme, a visão ad-ministrativa é que conseguiramreorganizar as finanças públicas.Obteve "dinheiro suficiente paracustear os gastos excessivos da
guerra da Independência e ainda
deixou nos cofres do Tesouro um
respeitável saldo em moeda cor-
rente e outros valores para fazer
face às dívidas que daquela guer-
ra subsistiam".

Com 4 contos de réis para fazer
frente aos gastos com -prestos deuma esquadra afigurava-se um
quadro crítico. Sob responsabili-dade própria Martim Franciscotomou emprestados a Cândido
José de Araújo Filho, futuro
Marquês de Sapucal, vinte contos
de réis. Mas foi Golçalves Ledo,
o grande lutador da campanha li-
bertadora, quem deu a idéia deuma subscrição nacional e popu-lar em benefício do desenvolvi-
mento da Marinha de Guerra em
criação. José Bonifácio e Mar-
tim Francisco ao conhecerem ?sbases do plano, aceitaram-no comentusiasmo.

O Decreto de 24 de janeiro de1823 do governo Imperial mandaexecutar éste plano. Assinava-se
uma ou mais ações de valor de800 réis paços mensalmente.

Os negociantes do Rio de Ja-neiro deram ao j»ovèrno mrús decem contos de réis, os de PortoA'egre cerca de sete contos tcontribuições vieram de outras
partes, tendo Santa Catarina

mandado dinheiro para comprade uma canhoneira.
D. Pedro I e D. Leopoldina

pagaram adiantadamente
10.080$000 correspondentes a trêsano* de 250 ações e reforçaramassim a Esquadra com um novoongue.

A Marinha de Guerra nasceupor uma imposição das circuns-tancias comuns a todos os paisesmarítimos como o Brasil: a ne-cessidade do domínio do marGraças a perspicácia, inteligência
\ cultura de José Bonifácio deAndrada e de homens como Bar-oacena Martim Francisco e Gol-
___\,i*^/*àia pôde o país conseguiraste domínio na campanha daInoependencia e assegurar a uni-dade territorial do Brasil além deprover 0 sopro inicial de uma-•viannna de Guerra que viria atéos dias de boje, cento e trinta e°'-° a-**-*» depois, com as glóriascom que se cobriu nas lutas paraa conquista do domínio do ms*onde se fez preciso para a se-gurança do destino do Brasil

6 A 13 DE DEZEMBRO
SEMANA DA MARINHA

GLÓRIA
li

i

A ARMADA
— sentinela avançada para a defesa da Pátria!

i

Mais uma vez, os brasileiros rendem homenagem à sua intré-
pida Marinha de Guerra. Mais uma vez, a Pátria agradecida
evoca o heroísmo dos bravos da Guerra da Independência, da
Batalha do Riachuelo, da Passagem de Humaitá e das missões
de comboio e patrulha das costas brasileiras nas duas guer-
ras mundiais. Ao saudar a Marinha, na sua festiva Semana,
os brasileiros orgulham-se de poder contar com tão valorosa
sentinela da defesa da nacionalidade e da integridade do Pais.

A Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil, associando-se
às comemorações da Semana da Marinha, rejubila-se por estar
transformando em realidade um velho sonho de nossa Armada
— o estabelecimento de um grande centro de construções
navais na Baia de Jacuacanga, através dos estaleiros da
VER.B — e por ter a Verolme United Shipyards entregue,
completamente remodelado e modernizado, o majestoso porta-
aviões "Minas Gerais", orgulho da Marinha de Guerra do Brasil.

DO DRASIL

Verolme
ESTALEIROS REUNIDOS DO BRASIL
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MODERNOS CONCEITOS DE CONSTRUÇÃO NAVAL
Contra-Almirante, Engenheiro Naval. (R.Rra.)
APRESENTADO à Primeira Semana de Es-

tudo.s Sobre Transportes Marítimos e
Construção Naval, organizada pelo Centro
de Engenharia Naval da Escola Politécnica
de São Paula e patrocinada pelo Instituto
de Engenharia de São Paulo, setembro de
1960.

O presente trabalho descreve, de íor-
aia resumida, a evolução dos métodos de

ANICETO CRUZ SANTOS
construção naval até os nossos dias, focali-
zando os processos e conceitos que revolu-
cionaram tais métodos desde a Segunda
Guerra Mundial.

A seguir menciona a consolidação dos
progressos realizados no período de pós-
guerra, em bases comerciais competitivas,
citando a indústria naval japonesa como
exemplo.

EVOLUÇÃO
Durante séculos o metido de

construção de navios permaneceu
basicamente inalterado. Apertei-
çoaram-se os materiais utiliza-
dos, progrediram os aparelhos dc
bordo e os equipamentos dos es-
taleiros, porém, desde os tem-
pos da rica de Noé até as véspe-
ras da Segunda Guerra Mundial,
na maioria dos estaleiros a eorrs-
trução tradicional consistia em
armar-se a quilha sóbre uma car-
reira, tora por tora e mais tar-
de chapa por chapa, seguida pe-
Ia sobrcquilha, as hastilhas, as
cavernas e os vaus do convés.
Armado o esqueleto do navio.
íazia-se o "levantamento" do
casco e do convés para a con-
íecção de moldes, e a seguir a'preparação e a instalação ds ca-
da peça do invólucro do navio.
Pronto o casco, era o mesmo lan-
çado ao mar, em festiva cerimô-
nia, e então já flutuando era
completado o aparelhamente ne-
cessário à prontificação do navio
para entrar em serviço.

O método acima delineado,
proveniente da experiência de
muitos séculos e de muitos po-
vos afeitos ao mar, apresentava
vantagens bem definidas. No ca-
so dos barcos de madeira, o pç-
ríodo de construção a seco, sô-
bre a carreira, era muitas vezes
prolongado deliberadamente, com
o intuito de melhor sazonar a
madeira, daí resultando um navio
de alta qualidade. Quanto aos
navios de aço, o sistema do "le-
vantamenlo" dos moldes sobre o
casco, para preparação das cha-
pas, vinha facilitar a marcação
dos furos de rebites, e permitia
a construção de cascos com su-
perfícies perfeitamente desen-
volvidas, cuja beleza constituía
motivo de justificado orgulho pa-
ra os seus construtores.

O progresso e a divulgação da
técnica aplicada à engenharia e
à indústria não poderiam deixar
de influir sobre a construção na-
vai. Desde o início do século XX,

os principais estaleiros passaram
a adotar o sistema usado pelos
fabricantes de pontes e outras
estruturas metálicas, no qual a
preparação dos moldes das peças
é feita na "sala de risco", sóbre
o desenho de linha traçado em
escala natural. Nos moldes são
indicadas todas as operações a se-
rem executadas, permitindo as-
sim que as chapas e demais pe-
ças sejam inteiramente prepara-
das nas oficinas, para montagem
final no casco sóbre a carreira,
dependendo apenas do "alarga-
mento" dos furos de cravação,
para acerto. O moroso "levanta-
monto" dos moldes sobre o casco
lica reduzido às últimas chapas
para fechamento do casco, nas
quais vão acumular-se todas as
imprecisões do sistema.

O desenvolvimento correlato
dos equipamentos dos estaleiros
contribuiu para o progresso da
construção naval, em vários de-
talhes, como por exemplo a fu-
ração das chapas por meio de
broqueadoras portáteis, em vez
de máquinas de punção fixas,
mudança esta indicativa da ten-
ciência de trazer-se a máquina à
obra. Tal tendência, hoje gene-
ralizada, permite reduzir-se o
manuseio de chapas grandes e
pesadas, com- economia de tempo
e de mão-de-obra.

A substituição dos primitivos
guindastes fixos, tipo "derrick",
que ladeavam as carreiras e ca-
racterizavam a silhueta dos es-
t-aleiros antigos, por guindastes
móveis, veio introduzir o elemen-
to de mobilidade que faltava ao
método tradicional, elemento este
precursor do processamento mo-
derno de que trataremos mais
adiante. Os guindastes móveis
que, além. de atenderem a mon-
tagem do casco, servem também
para o transporte de peças das
áreas de preparação para o local
de montagem, eram até recente-
mente do tipo de torre ou cabe-
ça de martelo, com capacidade de
3 a 5 toneladas, permitindo a
variação de alcance a nível cons-

tante. Os guindastes de torre es-
tão hoje substituídos pelos de
lança tipo "levei lufíing", de ex-
trema precisão, com cap cidade
unitária de 30 a 80 tonela ias, ou
maiores, dependendo do tamanho
do navio a ser construído.

REVOLUÇÃO

A introdução da soldagem eló-
trica foi o principal fator res-
ponsável pela revolução que, em
poucos anos, suplantou a evolu-
ção tranqüila dos métodos de
construção naval. Empregada, no
intervalo entre as duas guerras
mundiais, como processo auxi-
liar de fabricação e montagem,
a soldagem elétrica impôs-se,
durante a última guerra e no pe-
ríodo de renovação e expansão
de pós-guerra, como o método
dominante de construção de na-
vios, ao qual tornou-se impera-
tivo adaptar-se toda a organiza-
ção produtiva dos estaleiros mo-
dernos.

Entro as vantagens oferecidas
pela soldagem elétrica, em subs-
tituição à rebitagem para liga-
ção de peças estruturais, pode-
mos citar: (a) quanto ao na-
vio, a redução do peso do casco,
resultante da eliminação de cha-
pas superpostas, de abas de era-
vação nos perfilados e de cabeças
de 

"rebites; 
(b) a simplificação do

projeto estrutural do navio, e
conseqüentemente de sua cons-
trução, facilitando a estanquei-
dade à água e ao óleo e a pre-
venção da corrosão; (c) o menor
investimento que representa o
equipamento para soldagem e
serviços complementares, compa-
rado com o equivalente para
cravação; (d) a maior facilida-
de em recrutar e treinar solda-
dores, a curto prazo; e (e) o em-
prego extensivo de pré-fabricação,
associado ao uso da solda, que
permite abreviar-se considera-
velmente o período de constru-
ção do navio.

Naturalmente a soldagem ele-
trica não constitui panacéia uni-

* Aym^^Jm^mmrl ^m^mr^'' i*** "Í- *!!Vj T. 
'***-m«iW 

«f ^àí^^^^£tiT *w£

fJMoÉoireà
marítimos
naeionuis

MaJÊÍ JmmmmÀW BJH 8 ^*^g^^^^SMBBgS\M W M jÉJKSk Jg§
FABRICADOS NO BCASIl

Construção e técnica ctemõ
Motorei Importado» alé 2.200 H. P
Peça» — Assistindo ~ Oficina

Representantes e distribuidores:

HOOS MAQUINAS MOTORES S.A.
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 25 - 16."": on«*ar — Tel.s 43-0Ó59

SÃO PAUtO — Rua Florêncio ds Abreu, 793 — Tel. ¦ 35-9409
BEIO HORIZONTE — Av. Paraná, 237 — Tel.: 2-3511

BRASÍUA — Av. Centro!, 1780 __

versai, e de sou uso precipitado
o indiscriminado, imposto pela
contingência da guerra, resulta-
ram sérios desastres. Todavia, as
pesquisas realizadas nos paises
que lideram a construção naval
revelaram os pontos fracos e os
meios de corrigi-los, transíor-
mando a debatida questão — sol-
da versus cravação — em terr.a
histórico superado. Os pontos de
destaque focalizados pelas pes-
quisas foram: (a) normas de
composição e propriedades fisi-
cas para os aços estruturais des-
finados à soldagem, hoje incor-
poradas às regras de construção
das sociedades classificadoras de
navios; (b) normas de projeto
para estruturas soldadas, visan-
do especialmente a eliminação
de descontinuidades e outros fo-
cos de concentração de esforços;
e (c) controle da qualidade da
soldagem, pela aplicação de se-
qüências adequadas, pela yerifi-
cação periódica de habilitação
dos soldadores o através de ins-
peção de campo mais rigorosa do
produto acabado.

Como corolário da soldagem,
foram introduzidos processos de
corte oxi-acetilênico, por meio de
máquinas automáticas e semi-au-
tomáticas, que substituíram as
tesouras mecânicas fixas, incre-
mentando a flexibilidade do mé-
todo de construção pela pré-fabri-
cação. As modernas máquinas de
corte, justificáveis no caso de al-
ta produção, são guiadas por
controles eletrônicos, que inter-
pretam a fotografia transparente
do desenho, eliminando assim a
necessidade de riscar, preparar
molde e marcar a chapa.

A utilização eficiente dos no-
vos recursos postos à disposição
dos construtores navais exige que
os materiais estruturais sejam
movimentados em fluxo contínuo,
desde os pátios de armazenamen-
to do aço, através das oficinas
de pré-fabricação dos blocos, até o
local de montagem do casco. Co-
mo nos demais processos indus-
triais modernos, o fluxo ideal
para materiais no estaleiro será
unidirecional e retilíneo. Embo-
ra poucos estaleiros antigos pos-
sam adaptar-se à nova situação
devido a circunstâncias locais
irremovíveis, os principais esta-
leiros planejados no período de
pós-guerra têm seu arranjo ba-
sico formulado em torno do ilu-
xo unidirecional retilíneo dos
materiais estruturais.

Outro aspecto do desenvolvi-
mento da construção naval con-
sisíe na substituição das carrci-
ras tradicionais por diques de
construção. Estes, embora dc
custo inicial mais elevado, apre-
sentam vantagens que, em mui-
tos casos, sao consideradas deci-
sivas no planejamento jj^ esta-
leiros modernos. Entre>«*tas ci-
taremos: (a) o arranjo umeure-
cional, no qual o dique, de cons-
trução é o prolongamento da ofi-
cina de pré-fabricação, perde
muito de sua significação se con-
jugado à carreira de construção,
devido à elevação obrigatória da
cabeceira da carreira em relação
ao nível do estaleiro; (b) no ca-
so do dique, os bolcos pré-fabri-
cados são movidos do nível do
estaleiro para baixo, e no caso
da carreira, para cima, contra a
gravidade; (c) a montagem dos
blocos no dique, em plano hori-
zontal, é obviamente mais fácil
e mais precisa do que na car-
reira, em plano inclinado; (d) a
operação de lançamento do navio
ao mar, cuja complexidade e
custo aumentam rapidamente
com o tamanho do navio, fica
eliminada no caso da carreira, e
substituída pela simples opera-
ção de lazer o navio flutuar pe-
lo alagamento do dique.

Na época dos navios de ma-
deira, as carreiras de constru-
ção cios estaleiros de alta classe
costumavam ser cobertas com
telhado, como proteção contra as
intempéries. A mesma razão con-
tinua válida hoje, parlicularmen-
te em clima tropical ensolarado,
onde a cobertura pode justifi-
car-se financeiramente, pelas
condições de conforto e rendi-
mento de trabalho que propor-
ciona. A instalação de cobertu-
ra, mais consontânea sobre um
dique de construção do que sõ-
bre uma carreira, impõe que a
montagem do casco seja aten-
dida por pontes rolantes em vez
tíe guindastes laterais. Natural-
mente a mesma estrutura serve
para suporte da cobertura e das
pontes rolantes.

CONSOLIDAÇÃO

No período extremamente com-
petitivo que se seguiu à última
guerra surge, como o mais im-
portante evento ligado à cons-

trução naval, a consolidação dos
progressos realizados sob a
pressão das hostilidades.

Como exemplo típico da apli-
cação dos novos métodos, dentro
do critério de competição inter-
nacional que constitui a melhor
medida do sucesso técnico-econó-
mico, citaremos a indústria naval
do Japão. Embora tal exemplo
não seja o único, destaca-se pelo
fato de que, 12 anos após o tér-
mino da guerra, o Japão já ha-
via ultrapassado a Inglaterra co-
mo líder mundial de tonelagem
mercante construída.

Dispondo de boa reserva de
mão-de-obra habilitada, em to-
dos os níveis, os principais es-
taleiros japoneses, orientados pe-
Ia politica governamental de re-
cuperaçao e de conquista de no-
vos mercados, concentraram-se
em meticuloso exame dos pro-
gressos técnicos surgidos duran-
te a guerra, visando incutir-lhes
o sentido econômico de que ca-
reciam- tais progressos. Como
providência de base para o res-
surgimento da indústria de cons-
trução naval, foram feitas mobi-
lizações maciças de novos capi-
tais, a serem aplicados na remo-
delação dos estaleiros, de acordo
com os modernos conceitos de
pré-fabricação extensiva e pro-
cessamento continuo de mate-
riais. No setor de administração
industrial, foram também im-
plantadas as mais aperfeiçoadas
técnicas de planejamento, pro-
dução e controle. Os assuntos de
aquisição e manuseio de mate-
riais, programação de produção,
cronogramas de montagem, dis-
tribuição de cargas de trabalho,
inspeção e outros correlatos, me-
receram competente atenção na
reorganização dos estaleiros.

Simultaneamente, os projetos
básicos de navios mercantes dos
tipos mais procurados pelos ar-
madores internacionais foram, na
medida do praticável, padroniza-
dos, visando a simplificação da
procura de componentes. Estabe-
leceram-se normas industriais
abrangendo os materiais e equi-
pamentos que entram na cons- .
trução do navio, reduzindo-se e
padronizando-se, entre outros, os
tamanhos de aço estrutural, de
canalizações e de acessórios em
geral. Foram adquiridas patentes
e licenças de fabricação para
equipamentos de marcas íamo-
sas, nos ramos de propulsão, má-
quinas auxiliares, navegação, co-
municações, etc. Finalmente, es-
tudos minuciosos de produtivida-
de permitiram que, para cada
operação da construção de na-
vios, íôsse adotada a solução es-
pecítica mais econômica.

CONSTRUÇÃO NAVAL
E SUAS NECESSIDADES
Para construir navios, não basta

a uma nação possuir estaleiros. E'
também essencial dispor de um par-
que industrial amadurecido e sufi-
cientemente diversificado, capaz de
suprir os elementos materiais que,
postos no estaleiro, serão por êsttí
transformados na entidade que é o
navio. Entre a srnatérlas-primas, des-
taca-se o aço, quer sob a forma de
chapas e perfilados, quer utilizado
em peças fundidas e forjadas, má-
quinas, canalizações e demais com-
ponentes. A produção anual de ....
130.000 toneladas irá consumir cêrea
de 45.000 toneladas de aço estrutu-
ral. Tal demanda, embora pequena
se comparada com a produção na-
cional de lingotes, que em 1957 atin-
giu 1,5 milhões de toneladas, requer
em sua maior parte produtos espe-
cializados como chapas largas e per-
filados ainda não produzidos no pais.
Um passo decisivo para a nacionali-
zação da construção naval será o
funcionamento da COSIPA e da
USIMINAS. que anunciam a íabri-
caçfio de chapas largas.

Os demais componentes do navio
poderão, cm grande parte, ser obti-
dos no pais, graças ao nosso cies-
cente «lesenvolvimento industrial.
Considerando-se a auto-suficiéncia
que deve possuir no mar e o seu
caráter internacional, o projeto e a
construção dos navios estão normal-
mente sujeitos ã aprovação e fisca-
lização de sociedades classificadoras
de âmbito mundial, que estabelecem
normas rígidas, baseadas em sua ex-
periência secular e na avançada téc-
nica de seus países de origem, pro-
tegendo assim os armadores, as com-
panhias de seguro e os usuários da
navegação. As nossas indústrias te-
râo, pois. de trabalhar dentro de es-
pecificações -e inspeções rigorosas,
que tenderão a elevar o nível téc-
nico de sua produção.
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COI ESTA Escola criada em 1923
no Arsenal do Continente sob adenominação de Escola Técnico-Pro-

fissional. Naquela época destinava-
se a preparar operários para pre-enchimento das vagas da classe ini-
ciai da carreira de "Operário de Ar-
senal". Evoluiu consideravelmente
desde aquela data. estando, no mo-
mento, atravessando uma fase de
franco desenvolvimento, não mais
atendendo somente às necessidades
do Arsenal, como também suprindo
o mercado interno de mão-de-obra
especializada, com técnicos e arti-
fices tão necessária ao surto indus-
trial que ora se verifica em nosso
país. Visando maior objeUvidade
organizou seus cursos de forma tal
que pudesse enquadrar-se dentro
da mais moderna técnica, com pos--
síbilidades de modificações imedia-
tas, tão pronto assim determinem
as necessidades de maior rendimen-
to nas aplicações das referidas téc-
nicas. Por outro lado não despreza
a formação cultural, base integra-
dora do homem no seio de uma co-
..tividade ajustando-se dessa ma-

,'ieira aos moldes previstos pelo Mi-
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ESCOLA TÉCNICA
DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

nistério de Educação e Cultura. No pecialidades exigidas para implan- Atualmente o corpo discente dapresente ano letivo a Escola Técni- **»Çao da nova industria de constru- Escola é o seguinte* 
*-c"l«- ua

ca do Arsenal de Marinha do Rio ^aif^^iíL^i-c oi -- Curso Técl*J?<-° —-- 11 alunos-i. !,-,.-.._„ . - . Alem destes, a Escola vem reall- Curso Básico ss*i ¦•
™™ 

*ul'!i™ 
. m*"-*em os seguintes zando cursos industriais extraor- Cu.?o de A^ren-"''

I?*fS.iJ^mar"0.s: Cu*-??. Técnico do dinários de qualificação para cha- Sem InauT-29 Ciclo do ensino médio, que for- peadores e soldadores elétricos aiza-»em 
™™-

ma desenhistas técnicos das espe- oxi-acetüênicos. cursos êsses de na- tnal ••¦¦ « "
cialidades de Construção Naval" tureza intensiva para aperfeiçoa- ^ Maquinas Eletrotécnicas*'; Curso mento de operários dos estaleiros T°ta,: "lí 307 "
industriai Básico do 1* ciclo do en- do Rio e adjacências Outros cursos. s ,ns<-riçoes aos exames desti-sino médio, fornecendo conhecimen- como alguns de formação expediu *•*¦*-•*>-¦ a obtenção de matricula aos

i • -^!1COS das espeeialidades de e aperfeiçoamento, apresentação das p.u"os ordinários da Escola são rea-eletricistas, mecânico, chapeador, três fases do método TWL alfabe- 1-zadas durante o mês de janeirocaldeireiro de cobre (tubulador), tização, acompanhamento desenvol- d<* cada ano-
rtW„t*"~<L-*!.e. •rerro' íei7,Mro.*J f?n- vimento dos alunos recém-diploma- Ao serem matriculados os alunos
r^Iíwf^SS. llavi*.- so-da<-or. dos* nas oficinas do Arsenal, etc-, recebem, gratuitamente, assistênciatorneiro, frezisU e ajustador; Curso fazem parte das atividades educa- médico social, assistência dentária
ohi-i.fír!? , gem 1Í™"st-'*-*- co*» cionais extraordinárias da Escola todo o material didático necessário'objetivo de formar artífices, nas es- Técnica do AMRJ. à sua aprendizagem, alimentação

A CABOTAGEM
E 0 LONGO CURSO "
Apesar das elevadas despesas .-.-.-

biais em fretes, verifica-se que, uo
reaparelhamento da Marinha N£-r-.-.--
te. foi dada prioridade à cabotagem,
o que nos parece justa em vista do
imperativo constitucional que aostorna responsáveis pela -navegação
costeira. Outrossún, julgamos ser ai-
tamente desejável que, além «Io Lói-
de Brasileiro, outras empresas na-cionais de armadores privados, ve-nham inter-essar-se pelo lon*co curso,como fonte segura de obtenção de di-visas para a economia nacional, a
exemplo do que ocorre om a ln-
C-atera. a Grécia e os paisesdizmvos. ,

uniforme e uma pequena bolsa
dinheiro i guira de auxílio em
passagens.

Hfr.&i^^V-*'*^
*^^5

*5>oiilio de um Coração
I%€ariimli»eÍjro...

A tristeza de não partir também. A melancolia de não
ver os mares abertos, os céus escampados e quase sempre
azuis. No coração, contudo, a maravilhosa esperança de
um dia fazer-se ao mar... de ser um homem do mar.

É o desabrochar da vocação marinheira. O despertar
das virtudes do civismo, do arrojo, da disciplina, do
amor à Pátria, que dão significado e grandeza à gloriosa
Marinha do Brasil.

A £sso Brasileira de Petróleo, quese honra em servir â Armada do
Brasil, associando-se às comemora-
ções da Semana da Marinha, exorta
os jovens a exercitarem as virtudes
que imortalizaram Tamandaré,
Barroso e Marcílio Dias.

(€sso)
-.550 BRASILEIRA DE PcIKQLEO
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assistência Médico-Social da Armada
A ASSISTÊNCIA Médico-Social da Armada — AMSA —

conhecida em todo o Brasil, é um esforço da Marinha
tia Guerra no sentido da valorização do homem.

Criada sob o influxo desse propósito de elevado espi-
rito público, veio a AMSA se elevando dos modestos limi-
tes dos seus primórdios até a amplitude dos seis atuais
serviços.

A sua destinação é demarcada
càaiainente pelo seu Regulamento.
Sendo um órgão da Diretoria do
Pessoal da .Marinha, tem por finali-
dadi! proporcionar assistência medã-
co-soeial aos beneficiários e pensio-
nistas dos militares da Marinha ne-
la inscritos. Essa assistência cobre
hoje os mais variados setores, co-
mo: 19 — O médico-cirúrgico; me-
diante hospiíalização c tratamento
em ainbulatórois, inclusive o fisio-
terápico, além dos exames labora-
toriais e de rádiodiagnóstico, das
visitas domiciliares e do banco di;
sangue. 2? —: A assistência odonto-
lógica, «nie se desdobra em den-
tistéria, cirurgia, endodontia, paro-
dontia. prótese, odontopediatria e
ortodonüa. S? — A assistência far-
macêutica, pelo fornecimento de
medicamentos. 41* — Na modelar as-
sistência especializada ã infância,
visando principalmente ã recupera-
ção infantil e, finalmente, o serviço
social cm si, trazendo, pelos inqué-
ritos e visitas, o estudo e a solu-
ção para os inúmeros casos de sua
alçada.

Não só as exigências de evolução
social salientaram a necessidade do
perfeito atendimento dos dependen-
tes do pessoal da Marinha Brasilei-
ra. Esta corporação, militar pela
natureza específica de suas at-vi-
dades. proporciona, seja na paz e
ainda mais na guerra, um pol feito
atendimento médico-;sociaI.

COMO FUNCIONA

Mediante um desconto de 2% cm
seus vencimentos, o servidor da nI8
assegura, aos seus dependentes, os
benefícios que a AMSA propicia.

Esse desconto dos contribuintes,
entretanto, cobre apenas cerca de
20% dos gastos daquela instituição,
sendo o restante pago pela Mari-
nha.

Convém aqui ressaltar que, com
os recursos normais por essa foi ma
obtidos, vem a atual Diretoria da
AMSA. mantendo-a sem "deficits"
e em perfeito equilíbrio financei-
ro, melhorando ainda, sensivclmen-
te os seus serviços.

O número de matriculados na
AMSA. ate 31 de outubro úitima
atingiu a cifra de 27.982 (18.97G
militares e 9.006 civis), abrangen-
do 84.337 beneficiários.

Os serviços de ambulatório da
AMSA compreendem: um ambula-

íório central, à Av. Presidente Var-
gas; um posto de atendimento em
Madureira, recentemente inaugura-
do e um posto de atendimento em
Niterói. _ digna de menção essa
tendência para descentralização dos
serviços assistenciais, como decor-
rência do perfeito entendimento da.s
suas finalidades demonstrado pelos
seus dirigentes.

A hospitalização é feita pela ....
AMSA no Hospital Nossa Senhora
da Glória. Pela excelência do seu
padrão de atendimento, éste lios-
pitai, que se destina aos casos ci-
rúrgicos e à maternidade, se situa
entre os melhores desta cidade.
Além de dois aparelhos de Raios-X,
sendo um deles recentemente ins-
talado (Phillips de 600 MA), possui
o mencionado Hospital um ótimo
centro cirúrgico, com três salas de
operações, duas salas de partos,
duas de pré-partos. berçário, ser-
viço preventivo de câncer ginecoló-
gico, laboratórios clínico e de ana-
tomia patológica, enfim, todos os
atributos de um eficiente estabe'e-
cimento hospitalar.

Dispõe ainda esse Hospital de
uma perfeita Escola de Auxiliares
de Enfermagem, curso reconhecido
pelo Ministério da Educação e Cul-
tura, que prepara enfermeiras —
essas imprescindíveis auxiliares dos
serviços médicos. Releve-se assim
mais este aspecto salutar da AMSA,
no setor educacional, preparando
auxiliares técnicas de grande valia
e capacidade.

CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO
INFANTIL

No Departamento de Assistência
Hospitalar, conta ainda a AMSA,
com a Clínica de Recuperação In-
fantil (CRI), insta-ada em Jacaré-
paguá. Em local aprazível, numa
bela chácara de propriedade, da Ma-
rinha, funciona a referida Clinica,
que se destina a abr!gar têmpora-
riamente os beneficiários menores
iate 12 anos), nos casos de doen"a
materna, orfandade, desajustes so-
ciais e inúmeros outros casos. Em
ambiente sadio e agradável. ai>*da
que modesto, têm as crianças ali in-
ternad?.s uma perfeita assistênc-a
material, moral e módico odontolõ-

MOLES Tr \S INFECTO CON-
TAGIOSAS

No setor das doenças infécto-con-

•\, A • 1/ « • ] «»«^f\iv-::iciÀ:;^;:s:=;Ã^^
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Luxuosos transatlânticos com ar condicionado

PA3A BUENOS AIRES PARA EUROPA

27 de janeiro de 1961
30 de março de 1961
30 de maio de 1961

23 de fevereiro de 1961 (*) (*
1) de abril de 1961
11 de junho de 1961 (*>"CABO SAN ROQU-aE59

6 de dezembro 17 de dezembro <**)
27 õe fevereiro de 1961 10 de março de 1961
25 de abril de 1961 | 6 de maio de 1961 (*)

Escalando em: Tenerlfe, Algeciras. PALMA DE MALLORCA,
Barcelona, Marselha e Gênova

(*) Escala em Lisboa — (**) Escalas em València — (***) Es
cala em Ville-France

Cruzeiros turísticos à Europa — Excursões CASO NORTE
SOL À MEIA-NOITE e TERRA SANTA

Consulte sua Agência de Viagem ou os Agentes no RIO:

WILSON, SONS S. A.
AV. RIO BRANCO N.' 17 — Fones: 23-5988 e 23 >723

31630

tagiosas, como a tuberculose e no
das doenças mentais, também a
AMSA exerce sua influência bené-
fica, proporcionando adequado tra-
tamento aos beneficiários que dela
necessitam, através de convêno quemantém com estabelecimentos hos-
pitalares especializados.

Mas a atuação da A.MSA não s2
limita à Guanabara ou à Niterói.
Ela se exerce em todos os Distri-
tos Navais, por todo esse imenso
Brasil, agindo em consonância com
os respectivos Comandos e Serviços
de Saúde da Marinha. Para refor-
ços de verbas destes serviços regio-
nais, a atual direção da AMSA, pas-
sou a fazer retornar aos mesmes,
no corrente exercício, as contribui-
ções do pessoal que neles está des-
taeado. Essa medida de alta com-
preensão das neeessidn-Jes regio-
nais e que vem trazendo excelen-
tes resultados, decorreu de decisão
da atual Dire'.oria-Geral do ressoai
da MB, a cuja gestão.muito deve o
desenvolvimento da A?.ISA.

A êst-e modelar serviço ass*síen-
ciai não cem faltado o apoio dec';:-
vo do sr. ministro da Marinha, que
estimula todas as iniciativas que vi-
sam à melhoria do serviço méd co
da MB.

Poiém mais expressivo que o
simples relato das atividacl:s é. sem
dúvida, o conhecimento dos dades
estatísticos a respeito dó atendi-
mento que a AMSA presta.

No ano corrente, por exemplo, de
janeiro a outubro, foram ateaidid-s
191.!*32 pacientes, tendo sido pres-tados 324.599 serviços. Estes se di-
vidiram em 1C0.653 consultas, ha-
vendo 4.314 internaçj ;=, sento
real:zados 1.371 partos e 1.937 ope_
rações.

Os exames de laborató-io ati""'-
ram a expressiva cifra de 52.0 .-,
os de rádiodiagnóstico 16.r"0. O--
trás técnicas de exame. ineluirdo
lrstopatologia. metabolismo, elet-o-
cavdiografia, prevenção do câncr
na mti'her, etc, alcançaram o nú-
m'-i-o 1.925. Na fisioterania fòrafro,
feitas 7.356 aplicações e 606 de ra-
dioterapía. As anestesins ger: is Fl-
cánçaram 1.222. As vsitas d"m'c':-
liares foram era número de 310. e
471 transfusões foram realiza'-?.
No setor de odontologia foram £?"-
tos SG-47.3 trabalhos e na farmíe'a
foram aviadas 71.8"il recebas, tol--
lizando o valor de Cr$ 17.933.472,00.

MELIIOR.A.MENTOS RECENTES

Visando ã constante açcencão téc-
nica e produtividade de seus servi-
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Gabinete odontoló;j'co tio AmV.r.aíório-SecIs

inten ;if:ea Jor de imagens, v.em a
AMSA de inaugurar, om a presei.-
ça de S. Exas. os SiS. Almirante-,
Ministro da Marinha e Dà-etor-Ge.al
do Pessoal, além de outras a'tas eti-
tor"dadcs navais, um moderno pôs-
to de atendimento em Madurelra,
situado à Av. Edgard Romero n? ..
5J1; dispõe o m :smo de consulto-
rios para pediatria, clínica médica
e odontológica. estes com Raios-?!
e também meroturbinas de alia
rotação.

Também vêm de ser inauguradas
as amplas instalações do Laborató-
rio de Análises Clínicas da sede, in-
clusive sua câmara asséptica e que
fica dispondo de tedos os recursos
técnicos para atingir suas finalida-
des. A nova apareíhasem do Servi-

extraordinário valor no tráfamelnto
c. > câncer, bani como e;u'p*mer j
c"e rèfrigeraçídfpara o Banco cie
Sii--íi!e.

Assim é a AMSA. um grardò or-
gati' -.iii para uma grande cause..
Te.-á falhas porventura, adv*n*'- "s
das su-.s crescentes ajtividades e
cias suas múltiplas atribuições, f?,-
tôres que se aliam à escassos c-s
verbas de c^ue dispõe, entravanio
a sua marcha ascencional.

A AMSA é, como dissemos ao ini-
c'o destas notas, um esforço sair-
tar para a valorização do elemenlJ
humano, uma obra humana e hu-
manitária, cuja emulação d-sejai 'a-
mos ver propagada por tod-s os d -
mais setores da nossa terra.

ESTALEIROS
MÃO COLABORAM

WSÈmÈm

Infelizmente os principais ln-
tea\-3cados em tal prog-.ima uc
ensino profissional, os estaleiros
particulares não esi.ão colaboia:.-
do como deviam na realização dos
cursos. Muitos dèlcs relutam cí.i
dispensar seus operários do tri--
balho por algumas semanas pa.a
freqüantar os cursos. Num pais
em qua as estatísticos indicaim a
formação cie apenas 823 opeaá-
rios especializados anualmente
em todos os setores industriais,
sendo que a indústria de cor-situ-
ção naval conta com uma pr.-
cantsgçm mínima, não se cDiri-
prèsndé Inl indiferença ; or par-
te dos estaleiros Dciva-du.

Maternidade tio Ilcspilal S. da Glória

NAViOS
DZ PASSAGEIRO

ços, a AMSA instalou em suas clí-
nicas odontológicas, aliás, no que
parece cm caráter pioneiro dentro
da Marinha Brasileira, a moderna
conqu'sta do progresso industrial
que vem revolucionando a odonto-
log;a e que são as microturblnas
para alta rotação. Estes aparelhos
substituem vantajosamente os m-
tores de consultório abreviando
grandemente a duração do trata-
mento e eliminando praticamente a
dor na resecção dos tecidos dentú-
ri'-,-.

Além de um possante anarelho de
Raios-X. Phillips de 600 MA. i*- i-
talado no Hospital N- S. da Glória,
destinado ao r á d i oda^nóstico e
com dispositivos para tomografias e

P0R1E
DAS EMBARCAÇÕES
Não é provável, na verdade, que

a tendência para o empri^o de em-
barcaçõ^s de médio e grande por-
te, em lu«ar das pequenas unidades,
possa vir a atingir o extremo de ex-
cluir inteiramente o tráfe3o dessas
Últimas nos transportes de cabote-
gem. As condições de calado em
muitos portos nacionais e eni s»sas
barras, a escassa disponibilidade de
cargas neles existente, e iambjn,
muitas vezes, os pequenos percursos
em que devam ser transportadas *s
mercadorias deles procedentes om a
eles destinadas, impõem a utilizaçíio
de embarcações pequenas nas linhas
que os servem.

ço de Oftalmolc j*.a, comnosta «le
apare'hos pata dia^iióstico e ti.
mento dos estrabismes e ambliòpias,
além de uma lãmo:da de fenda p-.-
ra estudo microscópico do globo
ociilar. íoi na mesma ocasião inau-
guiada.

Já foi adquirida e brevemen'e
será instalada no Hospital N. S. ua
Glória, uma moderna Bomba de Ci-
balto, modèío "Theratron Júnior C",
e tubos de radium. elementos de

A situarão de navios de pars^irt-
ros sõ pode ser considerada coro
alãrroante. Há trinta anos atr^s,
quando entraram em serviço as uni-
cades maij novas que possuímos, dis-
púnhamos de cerca de 40 navios e
cs Carnes hoje reduzidos a IO. Para
cada passa sem emitida, são recu":-
dai o ou 4. Não preciso insistir aqui
sobre a significação que tem, ra. a
a Uniíãò e a segurança nacionais, a
fácil e oportuna movimentação d;
pessoas e tronas ao longo da cosia.

.---•*• -¦ 
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O desaparecimento do
Encouraçado São Paulo

MUITO se tem dito e imaginado" sóbre o desaparecimento
do encouraçado "São Paulo". Uma -ersão técnica quenos pareceu, dentre todas, a mais lógica. íoi-nos contada

pc*Jo engenheiro-naval Ary Biolchini. e é aqui relatada
O SAO PAULO fora preparado

pura a viagem, tendo sido ins-
talado a bordo um pequeno grupo
gerador para prover-lhe a neces-
sária iluminação. Os homens que
•nele viajavam atenderiam à ne-
cessaria vigilância aos cabos de
reboque e a possíveis avarias c
perigos, comunicando-se pelo
rádio com os dois rebocadores
holandeses incumbidos da faina
de reboque.

Certa noite, o mar encrespou-
se e caiu fortíssimo vento e mau
tempo, cortando completamente
a visibilidade entre os navios. Â
primeira providência, nesses ca-
sos, é aumentar bastante o com-
primento dos cabos de reboque,
para dar-lhes maior elasticidade
e evitar que os mesmos se par-
tam devido aos choques c impac-
tos provenientes do mar grosso.
Nessas condições, os dois reboca-
dores não poderiam avistar o
SÃO PAULO, sendo a sua pre-
sença percebida apenas pela fôr-
ça que exerceria nos cabos. O
próprio contato pelo radar de-
veria apresentar dificuldades por
causa das péssimas condições at-
mosfcricas na ocasião.

Partidos os cabos de reboque,
os rebocadores procurariam ime-
diatamente aproximar-se do SAO
PAULO para restabelecer o con-
tato e o reboque. Entretanto, te-
riam de colher antes os cabos
partidos; além disso, a própria
manobra dos rebocadores com um
mar violento poderia pô-los em
sério perigo de virar e ir a pique.
como tombem a ocorrência de um
abaldoamento entre os mesmos ou
com o velho encouraçado teria
conseqüências fatais para eles.
Assim, a busca teria sido feita
com as precauções recomenda-
veis ao caso, o que lhes impôs-
sibilitaria de restabelecer o con-
tato com o SÃO PAULO dentro
das primeiras horas após o rom-
pimento dos cabos.

No encouraçado, sem propul-*>ão, sem governo e sem bombas
possantes para lhe esgotar os po-
rões, a situação deveria ter sido
dc pânico. Perdendo a tração
dos rebocadores que o mantinham
no melhor rumo c o defendiam
do impacto dos vagalhões, o
SÃO PAULO teria aos poucos
atravessado nas ondas, fenômeno
que sempre acontece a um navio
em alto mar cujo leme e máqui-
nas estejam parados. Nessas con-
dições, o jogo transversal atinge
amplitude considerável, possibi-
li tando o embarque de grandes
quantidades de água. O velho en-
couraçado, com as suas escotilhas,
portas c vigias já não oferecendo
a neccesária es'anqüoidade doi»
bons tempos, e com a sua obso-
leta compartimentagem interna
carecendo da adequada seguran-
',-a, teria recebido água em gran-
des quantidades nas suas cober-
tas, paióis, porões e comparti-
mentos, não sendo possível à sua
reckizida tripulação, com os par-
cos meios de que dispunha, es-
gotá-la na mesma proporção em
que ela embarcava.

Água nos porões traria duas
conseqüências, ambas fatais ao
SÃO PAULO: aumento do pesodo navio e, portanto, do seu ca-
lado, tornando cada vez mais fá-
cil o embarque da água pelasaberturas do casco; rápido de-
çréscimo da estabilidade do na-
vio, fazendo com aue a amplitude
do jogo lateral a longitudinal ar-
montasse sempre, mergulhando
mais e mais as bordas e facüi-
tanto também o embarque da
água. Desse modo, o SaO PAU-
LO teria emborcado e ido a pique
em, no máximo, uma hora após

o rompimento dos cabos de re-boque, muito antes portanto de
poderem os rebocadores efetuaruma busca adequada.

O velho e glorioso navio, quepor quase cinqüenta anos foraurn símbolo e uma garantia parao Brasil, teria terminado os seu-sdias no fundo do oceano ao invézde submeter-se ao triste e im-
placavel destino de ser desmon-
tado e servir de sucata para uma
grande usina siderúrgica da Eu-

ropa.
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O couraçado "São Paulo" que cond u/iu o sr. Getiilio Vargas ao Prata

DRAGAS BRASILEIRAS
Quando a indústria de constru-

ção naval do Brasil se afirma
vitoriosa, com o lançamento do
primeiro navio construído em
«staleiros nacionais, as comemo-
rações da Semana da Marinha
ganham outro relevo neste ano
de 1960.

Cria-se mais uma indústria de
base. Cria-se um novo mercado
tle trabalho. Cria-se um novo
mercado comprador para o par-
que industrial brasileiro.. Criam-
se as condições de auto-suficiên-
cia para o desenvolvimento da
navegação de cabotagem e das
linhas internacionais.

O Brasil voltará a ocupar o
iugar, que já lhe pertenceu, no
concerto das marinhas mercantes
de todo o mundo. Um lugar de
direito, porque tem uma das
mais extensas costas marítimas
do mundo voltada para um
oceano, que cresce dia a dia em
importância não só estratégica
.orno também comercial.

MARINHA E PORTOS

Paralelamente ao incentivo go-
vernameníal à indústria de
construção de navios, se desen-
volve um programa dc melhora-
mento das condições dos nossos
portos. O Ministério de Viação
e Obras Públicas, através do
Departamento Nacional de Por-

'.os, Rios e Canais — esíá empe-
nhado num plano, que já está
em plena execução. Um dos seus
itens mais importantes é a dra-
gagem. Para éste trabalho espe-
cializado, as autoridades brasi-
loiras,^ até recentemente, con-
tratavam serviços com orga-
nizações sediadas no exterior.

% Agora, o MVOP já está organi-
zando sua própria frota de dra-
gas. A primeira unidade — a
Draga Paraná já está em opera-
ção em Belém do Pará. A se-
gunda — a Draga Pernambuco
está a caminho do Brasil, des-
cendo o Atlântico com destino
ao Rio de Janeiro, rebocada por
um rebocador de alto mar. A
Paraná é do tipo sucção e re-
c;.Ique e tem potência instalada
de 5.000 HP, suficiente para
abastecer de energia uma peque-
na cidade. Possui alojamentos
completos para 45 oficiais e tri-
pulantes. Opera em turnos con-
tinuos de 24 horas de trabalho e
está equipada com oficina me-
cânica completa para reparos
'"in loco"'. Sua primeira tarefa
é exeavar o canal de acesso do
dique seco de Vai de Cãs, na
Capital paraense.

Ambas as dragas, fabricadas
pt-la Ellicott Machine Corpora-
tion, de Baltimore, foram adqui-
ridas através de financiamento
do Eximbank.

t'$%

DRAGAS BRASILEIRAS
Os planos para a instalação

dos Estaleiros Ellicott do Brasil
foram aprovados pelo GEICON
tomo de "relevante interesse pa-
ra a economia nacional".

Com a experiência de 75 anos
na construção de dragas, já ten-
do projetado e fabricado mais
le 300 destas gigantescas exca-
vadoras para os seis continen-
les, a ELLICOTT traz para o
Brasil um "know-how", 

que
poucos países do mundo pos-
suem.

Muitas das dragas Ellicott fo-
iam **ponta-de-lança" na exe-
cução de gigantescos empreen-
oimentos de engenharia, como o
Canal do Panamá, o Canal de
Suez e o Canal São Lourenço
t EE.UU. — Canadá) que abriu
o caminho entre os Grandes La-
gos e o Atlântico.

Os Estaleiros Ellicott do Bra-
sil estão fazendo uma inversão
inicial de 300 milhões de cru-
z^iros. Em máquinas e equipa-
mentos, será empregada quantia
s-iperior a 500.000 dólares. No
p.-imeiro ano de suas atividades
cm Niterói, será atingido o in-
viice de 67% de nacionalização.
Vais uma grande indústria se
integra no plano do GEICON —
uma verdadeira indústria de ba-
.^e de construção naval.

¦-. : ¦¦:. ¦ ¦..:.-. ¦ ..-; ,--'•;•;- --<¦.;•

DRAGA E TRANSFOaTE
j. O transporte bidroviário ainda
continua a ser o meio mais eco-
numico de transportar mercado-
ria. As civilizações e as riquezas
i.asceram ao longo dos cursos
d'água. Ê uma constante hislõri-

ça; Rios e mares fundarem im-
pC-rios. Do galeão primitivo ao
navio atômico, há sérvios de
progresso. A moderna industriai
de construção naval n5o ex-sli-
ria. se paralelamente não se de-
•.envolvessem e aperfeiçoassem
os- equipamentos de dr-*gDgcm,
1 ossibititando a construção de
-anais, diques e portos, abrindo
-is costas marítimas das nações
ao pujante intercâmbio do co-
méic.o internacional.

Por isso, os países d«* itono-
mia avançada invertem grande*
romãs na, conservação de suas
hidrovias internas e dos «eus
••«•rios. fator indispen.-?ável de
progresso. Nações com ampi;

progresso seguem «..visão de
exemplo

O Brasil pode se considerar
privilegiado, neste setor, porque
>erá auto-suficiente, incluindo-se
entre os poucos países do mundo
que fabricam dragas — uma Wc-
nica cada vez mais especiali-
zrda.

Não é sonhar aíirmar-se que.satisfeitas as necessidades na-
cionais. o nosso pais venha a ex-
portar dragas, sobretudo para na-
çoss desta parte do continente.

75052
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A ESQUADRA BRASILEIRA
^UAS razões, sua constituição e sua história no século XX

Embora seja um país de grande extensão territorial,
pela forma come foi colonizado, o Brasil possui todos os'seus grandes centros industriais no litoral ou próximo dele.Tal fato faz com que o transporte marítimo, do ponto devista economicamente racional, seja vital à economia na-cional.

Neste ponto surge a Marinha de Guerra na sua ver-dadeira função, a qual seja. a de proteger a Marinha Mer-cante, impedindo que a ação inimiga corte a via naturalde comunicação entre dois pontos do litoral. Atualmente,com a evolução da balística, um único submarino, mesmoos de propulsão convencional, pode sem vir à superfíciedestruir com teleguiados todo o parque industrial paulista.Surge assim mais uma função que deve ser preenchidapela Marinha de Guerra,, isto c. a de proteger não mais olitoral mas tarnbém o interior dó Dais dos rierieos vindodo mar. , "

Com a rápida evolução quo
sofreram os engenhos bélicos
depois da Segunda Guerra
Mundial, tornou-se impossí-
vel ao grupo dos. países eco-
nômicamente periféricos, dos
quais o Brasil faz parte, man-
ter üma força armada alta-
mente modernizada. Esta in-
capacidade econômica, entre-
•tanto, é grandemente coni-
pensada pela política de gru-
pos, que vem nesta segunda
Jmetade do século XX nor-
teando as relações interna-
cionais. Assim nestas nações
periféricas desenvolveu-se um
novo conceito de forças ar-
madas, que, na marinha em
particular, consiste em sa
manter um pequeno número
de unidades modernas, de
modo a formar uma esqua-
dra homogêneai, capaz de so
constituir num núcleo-escola,
ou melhor, numa esquadra-
escola.

Nesta esquadra-escola, trei-
nados pelos elementos da a<i-
va, os membros da reserva
naval, que devem constituir
o grosso das forças armadas,
recebem os conhecimentos
da guerra no mar, ficando
assim aptos a guarnecerem
as novas unidades que, em
caso de conflito, a marinha
venha a adquirir.

CONSTITUIÇÃO DA
. ESQUADRA BRASILEIRA

A Esquadra brasileira atual-
,*mente se encontra dividida
em: 1. Força de cruzadores:
formada por dois cruzadores

ligeiros ((Tamandaré e Bar-
roso) de 12.000t de desloca-
mento: 2. Flotilha de Contra-
torpedeiros: constituída pornavios de quatro classes: 1.
Classe "Pará" (composta pe-
los contratorpedeiros "Pará"
e "Paraíba" de 3.000t recen-
temente adquiridos nos Es-
tados Unidos); 2. Classe "Mar-
cílio Dias" (três navios de ..
2.000t de deslocamento; 3.
Classe "Amazonas" (seis na-
vios de 1.800t); 4. Classes"Bertioga" (oito contratorpe-
deiros de 1.300t, com uma
velocidade de 15 nós, pró-
prios para comboiar navios
mercantes).

3. Flotilha de submarinos:
formada por dois submarinos."Hiimaitá" e "Riachuelo" e
uma corveta. a "Imperial Ma-
rinheiro", como navio de
apoio.

5. Como unidades auxilia-
res cabe mencionar as diver-
sas unidades de ensino espe-
ctalizado como a Centro de
Instrução Almirante Wan-
denkolk na Ilha das Enxadas.
e o departamento de reparos,
destinado a manter os equi-
pamentos de bordo em per-
feifo funcionamento, auxilian-
do os navios da esquadra na-
quelas tarefas que pela sua
magnitude exijam instrumen-
tal mais adequado do que
aquele de bordo.

No plano de modernização
da esquadra, no qual a ma-
rinha está atualmente empe-
nhada, acha-se a aquisição de
um navio aeródromo, "Minas
Gerais" e de quatro contra-
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torpedeiros da classe "Pará",
dos quais dois já foram incor-
porados à Marinha constituiu-
do todas estas cinco unidades
uma força-tarefa anti-subma-
rina.
PEQUcNO HISTÓRICO DA
ESQUADRA NO SÉCULO XX

Em 1910, com os encoura-
çados "Minas Gerais" e ''São
Paulo", os cruzadores "Bahia"'
e "Rio Grande do Sul" e
mais os contratorpedeiros da
antiga classe "Pará", a Mari-
nha de Guerra brasileira vol-
tava ao esplendor dos tem-
pos da Campanha Platina.

De 1922 a 1937 dificulda-
des internas impediram queo país renovasse a sua fro-
ta de guerra, até que em 1937
o Arsenal de Marinha bateu
as quilhas dos três contra-

torpedeiros da classe "Mar-
cílio Dias' e. mais tarde, em
1940 as quilhas dos seis da
classe "Amazonas".

Durante o último conflito
mundial, a Marinha Brasileira
em ação conjunta com a Ma-
rinha Americana garantiram
no Atlântico Sul o abasteci-
mento de matérias-primas,
indispensáveis ao esforço do
guerra aliado, perdendo nes-
ta missão 476 homens contra
469 da marinha mercante,
443 do Exército e apenas 8
da Aeronáutica, estes doi*.
últimos em campanha na
Itália.
CONCLUSÃO

O atual programa de mo-
dernização da Esquadra Brasi-
leira tém sido amplamente
atacado por importante cor-
rente do pensamento nacio-
nai. que alegando as condi-
ções precárias das finanças
governamentais concluem que

um maior dispêndio com as
forças armaaas além de sei
ineficaz pelas próprias con-
dicões da guerra moderna, é
grandemente inoportuno. Pa-
rece-nos que este é um ra-
ciocínio por demais simplista.
No íntimo todos nós latinos
somos pacifistas por excélên-
cia. porém,, elevemos encarar-
a realidade do mundo e nao
vivermos num mundo utó-
pico onde a guerra não exis-
ta ou a hipóteses de uma
guerra futura não deva ser
considerada. Posto isto, a ne-
cessidáde de nos preparar-
mos para a eventualidade
pior é um imperativo do mo-
mento. pois seria criminoso
que os responsáveis pela se-
gurança nacional, pela no:>
sa liberdade de ir e vir. pelas
nossas decisões no campo po-
lítico e econômico postergas-
sem para a ocasião do con-
flito a preparação das nossa-"
defesas.

FUNDO PORTUÁRIO NACIONAL
Relações das principais obras

Q 
FUNDO Portuário Nacional criado em 1953 para reapa-
telhar o sistema portuário brasileiro prevê uma série

de melhoramentos nos portos de Manaus, Belém, Natal,
Mucuripe. Cabedelo;- Recife, Maceió. Aracaju. Sai-
vador. Ilhéus, Vitória, Niterói, Rio de Janeiro, Angra
dos Reis, São Sebastião, Santos, Parapaguá. São Francisco
do Sul. Itajaí, Imbituba. Laguna, Pelotas, Rio Grande c
Porto Alegre.

A.ém deste programa serão
construídos novos portos era
Macapá, Itaqui, Amarração. Ma-
ihado, Campinho, Forno e i lo-
rianópolis.

Ta! programa, que exigirá in-
v-jstimehtos da ordem de 1.27U
m:lho._ para as novas instala-
ç-ões e 2.5 bilhões nas melhorias,
sc constitui em notável expan-
são paia as atividades econômi-
cas no Brasil uma vez que pelos
j*ortos acima citados, circulam
todas as grandes mercadorias do
r-.osso comércio exterior.

Apresentamos abaixo uma re-
lação das principais obras a sc-
rem realizadas pelo Fundo Por-
tuáriò.

MANAUS — (Investimento de
IVO milhões) — construção .dê
Sóis grandes armazéns.

BELÉM — (862 milhões) —
serviços de dragagem' para o
aprofundamento do canal dc
acesso para 9 metros Constru-
çfio de novo cais em Icoaraci
(10 metros de calado), constru-
ção de novo porto com 300 me-
tros de extensão e que será liga-
d., poi" uma moderna rodovia a
iseléin.

Em MUCURIPE seruo inver-
t»dos 885 milhões em obras de'proteção, serviços de dragagem,
construção de um frigorífico.

NATAL — (252 milhões) —
serviços de dragagem, constru-
ção de obras lixas para o m.e-
ll.oramento do canal de acesso,
instalação especial para expor--
lação de sal trazido de Macau
por novas extensões ferrovia-
í ias.

CABEDELO — (503 milhões)
— serviços de dragagem còhclu-
s-jo do guia corrente do pório.
construção e instalação especial
para descarga de combustíveis
líquidos, construção de um silo
para Irigo e de um frigorífico.

RECIFE —- (1 bilhão e 45 mi-
lhões) — serviços de dragagem,
ligação do porto de Limoeiro
com d '-hinterland", construção
d'_ GüO metros de cais e arma-
zéris.

MACEIÓ — (332 milhões) —
dragagem, construção de 300 me-
tros de cais e armazém recupe-
iatão do cais existente.

ARACAJU — (148 milhões) —
dragagem, conclusão do trecho
d. cais construção de armazém.

SALVADOR — (inversão de 1
bi'hão e 194 milhões) — cons-
nurão de 2-10 metros de cais
(para 10 metros de calado).
i?;ual extensão de quebru-mar de
proteção, aterro do terraplaho de
Água de Meninos, construção de
armazéns e parques de estoca-
gem. aí-jm de novos equipamen-
tos portuários.

ILHÉUS (27 milhões;. —
construção de novas instalações
na enseada do Malhado, re-
cuperação das pontes de atraca-
vão existentes.

VITÓRIA — (1 bilhão C 14tí
milhões) — conclusão dos ser-
viços de dragagem da barra pa-
ra 13 metros e do canal interno
e bacia de evolução para 11,5
metros, de modo a permitir o
acesso de navios de 35.000 tone-
ladas. Conclusão do cais do

Paul e prolongamento para 350
metros, construção e instalação
especial para petroleiros, aquisi-
rão de equipamentos especial!-
/ridos para descarga de carvão
para atender a Usiminas, Com-
panhia de Ferro e Aço Vitória.

NITERÓI — (73 milhões) —
..ohstrução de um novo arma-
zém. dragagem do canal de aces-
sc e bacia de evolução do pôr-'o. conclusão do trecho do cais
existente.

RÍO DE JANEIRO — (inver-são de 2 bilhões e 69 mithõesj— _ dragagem da bacia de evo-
lução do porto e do canal de
«.cesso para o cais de minério e
carvão, conclusão das obras e
instalações desse cais. constru-
toes e instalações especiais paraa carga e descarga de petrolei-
ros, construção de um conjunto
dc armazéns e estação de passa-
geiros do "piei" da Praça Mauá.
construção de um silo para . . .
10.000 toneladas, com o respec-
tivo equipamento de descarga,
melhoria e expansão do frigori-
íico do pôrlo e a construção de
prédios para oficinas cie admi-
nlstracão.

ANGRA DOS RETS — (472milhões) — dragagem para 10
metros de calado, instalações cs-
pediais para descarga de carvão,
com parque de estocagem c mo-
vnnentação, construção de novos
armazéns e de um silo para tri-
po ampliação do terraplano do
porto, construção clc 250 metros
cio cais para embarcações de pc-
ciuetio calado.

SÃO SEBASTIÃO — (123
milhões) — dragagem, recupera-
. So das instalações existentes,
construção de 5.000 metros qua-
rirados de área d.» armazenagem.
construção clc um pequeno par-
que para combustíveis líquidos.

SANTOS — (4 bilhões) —
dragagem na barra e na área in-
.orna do pôrlo, construção de
mais de 590 metros de cais. cons-
trução de 45.000 metros quadra-
cios de área de armazenagem,
ampliação dos silos para trigo,
construção de um frigorífico pa-! a exportação de trutas, cons-
trução de 10.000 metros qua-citados de área de armazenagem
psra graneis, conclusão do tef-
minai de petroleiros .de Concei-
cãòzinhá, constt itrf.o de tanques
para 100.000 toneladas de capa-
cidade c as linhas cie duto para
recalque dos produtos, constru-
ção de novos prédios para ofici-
nr.s e administração.

PARANAGUÁ — (905 mi-
lhões) — dragagem para navios
r,-é 10 metros de calado. 12.000
rr.etros quadrados de área de
armazenagem, construção de um
s:lo para 10.000 toneladas, com
equipamento de descarga de na-
vios, abertura e pavimentação.» . avenida portuária, aquisição
de um g. upo-gerador e amplia-
ção da rede elétrica do porto,melhoramento da rede de abas-
tecimento de água dos navios.

SÃO FRANCISCO — (409
milhões) — dragagem., constru-
ção de 4.000 melros quadrados
de área de armazenagem, silo
para 10.000 toneladas de trigo..

ITAJAÍ — (282 milhões) _
dragagem, conclusão de 200 me-
tios de cais. construção de um
.'..o de 3.000 toneladas parat'igo e frigorífico para 500 tone-
ladas, melhoramento da rede de
abastecimento de água e encr-
gia eiOtrica do pôrio.

1MBITUBA — (inversão dc
599 milhões) — derrocagem das
pedras de Imbi.uba, construção
cie um abrigo da enseada do
porto, construção dc novo trecho
6 'i cais para movimentação do
ervão. construção de um par-c;ue para estocagem e moyimen-tação do carvão.

LAGUNA — (inversão dc 108milhões) — dragagem da barra,
canal de acesso e bacia do evo-
Uiçãp do porto, construção dasvias de acesso ao "piei" petro-loiro, ponte sobre o Ssco cia
Mangueira, construção do par-
que de combustíveis líquidos* e a
sua ligação por meio de duto
com o "pier", remodelação dos
armazéns existentes. ampliação• d;»s redes de abastecimento de
á.»íua -e de energia, aquisição de
uni gerador de 600 KVA. cons-
trução de edifícios pt. ra oficinas
o administração.

PELOTAS — (168 milhões)— dragagem do canal de acesso
a-> porto e conclusão do cais em
construção.

PORTO ALEGRE — (798 mi-
Ji.ões) — dragagem dos canais
dc acesso do porto, pavimentaçãoda área portuária, construção de
linha férrea, remodelação das
redes de abastecimento de água
e distribuição de energia elétri-
<;. do porto.

A par da parte material do
F'..no, é'e encerra também o seu
lado social, pois prevê cursos
especializados para o pessoal
portuário, tanto para a operação
de máquinas, movimentação de
i..ercadorias, adestramento pro-''ssional. como também a eleva- .
f-ão.do seu nível social.

LONGO CURSO
A navegação de longo curso é.

tradicionalmente, um campo aberto
à livre competição internacional, sen-
do tá] situação mantida pelas nações
marítimas, nem sempre por inclina-
ção doutrinária; porém pelo temor
de represálias inevitáveis. No Brasil.
que há mais de 150 anos abriu seus
poi tos ao inundo, não se aplicam ao
longo curso os estatutos legais que
protegem a cabotagem.

FROTAS MERCANTES
E* óbvio que a posição dns frotas

mercantes cas principais nações re-
ílete acuradamente na política 

* dos
respectivos governos, tanto na esíe-
ra internacional como na doméstica.
Todos os paises marítimos conside-
ram suas frotas mercantes como ía-
tor de poder, na paz e na guerra
e, conseqüentemente, estabelecem re-
quisitos mínimos para" o seu ciejazn-
vol vim ent o e atuação.

A contribuição governamental para
a execução dessas diretrizes num-
lesia-se sob íor.i.as que variam des-
de a garantia de financiamento e a
conccsào de subsídios aos armado-
res privados, em. efeito na maioria
dos países democráticos, até o mo-
nopólio estatal da navegação, em vi-
gor na Rússia e na Polônia. A pos.-
ção de qualquer Marinha Mercam*»
está. pois, indissolíivelmente liga-d*
à orientação política, adotada ;¦'*.-'-•»
país. 

'¦¦
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FUZILEIROS NAVAIS:
SUA HISTÓRIA E SUAS LENDAS

e amores-

(Continuarão da 4a. páp)
Capela Imperial. Os fuzileiros
navais, em seu primeiro unifor-me de gala: sobrecasaca, chaY-leteiras de metal amarelo, calçabranca, sapatos ingleses de duasorelhas, polainas de couro ma-cio, barretina com chapa, tope ebola", formavam na Ruà Direi-ta, desde ã Rua do Sabão até aCapela. "Os oficiais e praças os-tentavam nos braços, laços de litaamarela e verde e nos copos ciasespadas e canos das armas, ra-
malhetes de violetas
perfeitos".

Em julho de 1S47 criou-se aInfantaria de Marinha para ku-bstituir o Corpo de Artilharia 6aMarinha, uma vez que com acriação do Corpo de Imperiais
Marinheiros a incumbência daartilharia pasmara para este. Eem novembro do mesmo ano foidecretada a criação do Corpo deFuzileiros Navais, formado pelopessoal do antigo Corpo de Ar-tilharia de Marinha.

Em 185J novamente a Marinha
de Guerra foi chamada a inter-
vir. Desta vez em águas do Rioda Prata na guerra contra Ori-
be e Rosas. Os Fuzileiros Na-
vais participaram de toda a cam-
panha. Embarcados sob o co-
mando de John Pasooe Groenfel,
almirante-comandánte dc uma
esquadra de 17 unidades, chega-
ram ao cenário da peleja e, cm
terra, combateram ao lado das
forças do General Manuel M¦•--
quês dc Souza.

Em 1852, foi reorganizado o
CKN. sob a denominação «Jo Ba-
tálhao Naval, com um efetivo de
1.216 praças -distribuídas poroito Companhias. Esta reorga-
nização foi indiscutivelmente um
marco na tendência de flexibili-
dado e atito-suficiõncia. em com-
bato, das forças de Fuzileiros
Navais, pois sua estrutura jácontava com duas baterias de ar-
tilharia e 6 Cias. de Infantaria.
O apoio de fogos já era eompu-
tado como fator importante.

Em 1863 e 64 o Batalhão Na-
vai por seus destacamentos em-
bareados em navios da esquadra
sob o comando de Joaquim Mar-
quês de Lisboa participa efeti-
vãmente da Campanha Cisplati-
na. Nesta campanha estiveram
ao lado do Exercito do Mona

Barreto e do coloradres. Vila-s de Melo e Salto Se-bastopol e Paissandu forammarcos de sangue acrescidos àlegenda do Batalhão NavalNovamente, em 1865. vão osruzileiros Navais interferir nacruenta campanha contra SolanoLopes. Nessa campanha o Ba-tal ha o Naval te -e duas missõesdistintas — desembarcado e reu-indo foi empregado na constru-eao da Estrada de Ferro que seestendia da bóc-a cio riacho Quiáa Porto Eliziário, pontos separa-

de Fló- "Chegou a primeiro Escola de
1-S'ainbo,E.scoía que não tem rii-ai.

Pelo som cia baleria
Ale parece o Batalhão .Varal.'"

Eis aí duas estrofes. Uma lem-
bi a a melancolia dos rincões ser-tanejos: outra é alma esfusiantedo carioca acompanhando obamboleio dos corpos que se agi-tam aos acordes ritimados daBanda dos Fuzileiros.

No dizer de Peregrino Júnior,
o novo ama ai seus bravos e as

e de mais outras que lhe seriam
incorporadas^

E. enfim, cm 1932, foi organi-
zado o Corpo de Fuzileiros Na-
vais, estabelecido nos moldes de
uma grande unidade, com as
adaptações necessárias ãs suas
finalidades e ao meio naval.

Tem, desta feita, um quadro
próprio de oficiais, pois, até en-
tão. pertenciam eles ao Corpo da
Armada.

«B»_^ - 
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de Guerra para operar «som as
forças navais e demais forças ar-
mudas do pais em operações de
caráter naval, com a risponsa-
bilidade principal no desenvol-
vimento da doutrina, da *t-r:.;* a
c do material de operaç-ões an-
fibias.

Hoje o Corp* de Fuzileiros Na-vais é empregado nas mais va-
riadas tarefas: guarnec-. frontei-
ras, defende bases, executa ser-
viços de policia naval, guarnecce dirige o presidio da Marinha,
monta guaraa a estabelecimentos
navais, íorn«»ce destac-amentos de
seguranç-a aos navios principaisde nossa Marinha e nesses guar-nece sua artilharia antiaérea.
Suas tropas são altamente trei-
nadas e especializadas nos mais
diversos ramos da atividade mi-
litar. Seus serviços requerem
especializações de: guerra qul-mica. foto-informação, pára-
quedismo. material bélico, edu-
cação física, cl:.-<.'...,.:. e se-leção de pessoal técnico de ensi-
no, artilharia antiaérea, artilha-
na naval, moíomecaniza^-ão. co-
municaçõe'». pilotagem de hclJ-cópteros. observação aéro-naval,
escafandria, engenharia e ínfan-taiia.

Fuzileiros Navais! Seja o vos-so lema — a ásumus — que nosenche de esperança e de cora-
gem nos_ dias amargos e sóbre o
qual, vós mesmos, tergiversaisnos momentos de gala, para res-saltar a vossa pre^sença alegre edespreocupada,, a palavra quetraduza o nosso pensamento:aqui estamos para vos renderum preito de carinho.

O preparo físico do fuzüeiro é um dos pontos altos da Corporação
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Tope histórico da antiga Fortaleza
de S. José da Ilha das Cobras, ondehoje está situado o QG do CK.N*

cios pelas barrancas de Curupai-
ti.

Fracionado. a bordo dos na-
vios de guerra, efetuou desem-
barques nas margens e ilhas dos
rios Paraná c Paraguai, Corrien-
tes, Riachuelo, Vila Mercedes,
Cuevas, Vila de Uruguaiana,
Passo da Pátria. Itapiru e La-
goa Vera. São páginas de emo-
«;ão o heroísmo que bordam a his-
tória dêste batalhão que hoje
vemos desfilar em seus casacos
vermelhos.

De 1873 até lí)07 o Batalhão
passou por várias reorganiza-
ções, recebeu diferentes designa-
ções, dilataram-Se e restringi-
ram-sc os seus ofelivos, até fi->:ar-?e._ entre 1907 e 1924. comt)
Batalhão Naval. Com êssc nome' angariou, definitivamente, a
simpatia popular e entrou, co-
berto de carinho, para o "folclo-
re" brasileiro. Seresteiros e can-
tadores tangeram suas violas e
musicaram as palavras rudes e
sinceras que emergiam da grati-
dão do povo para tecer o preito
sutil de homenagem aos seus he-
róis.
"Hú c/iía.t coisas que me iaz cho-

. \'àE no nos tripas c õaiaioo na-
íva:"

indumentárias vistosas. Nos fu-zileiros se casavam estes dois.fatores para lhe oferecer um ob-
ieto digno do seu amor. E as-sim. "siri cozido" e "espanta
boi", alcunhas que acompanha-ram o Batalhão Naval e perlus-traram o anedotário brasileiro,eram a antonomásia. carinhosa'na essência, com que se procura-va dissimular o sentido do velhoaáágio — quem desdenha quercomprar.

Deles, disse Raquel de Quei-roz — ** fuzileiro em dia de íes-ta é mais bonito do que generalcom seus bordados"... "não háguerra sem fuzileiro, mas semfuzileiro não há festa". E aindaRaquel -de Queiroz refere, termi-nando a sua página de lôa Temi-nina aos nossos fuzileiros, as ge-rações de brancas, morenas ecabrochas que através de século emeio curtem as dolorosas penasde amor trazidas por esses tira-nos de casaco vermelho.

AS DUAS ÚLLTIMAS
TRANSFORMAÇÕES

Em 1924 íoi criado o Reeimen"-to Naval, constituído das Compa-nhias do antigo Batalhão Naval

AS TAREFAS DOS
FUZILEIROS

Por definição do seu regula-mento, os fuzileiros são "uma
íórça de que dispeie a Marinha

CABOTAGEM
Ainda no âmbito da cabotagem de-ve ser destacado o problema dotransporte tíe passageiros. São ver-dadeiramente alarmantes nossas de-•ficiéncias nesse ramo, tanto quan ti-tativo. quanto qualitativamente. Poríalta de tran--porte marítimo, des-viam-se para outros meios de via-

ção. mais dispendiosos par* a eco-n-trnia nacional, e para as própriasfinanças individuais e públicas, pas-sageiros que, normalmente, procura-riam viajar por mar. Hevelam as es-tatísticas disponíveis rjue. para caáa
passageiro atendido, três outro* sãorecusados, por falta de acomodações
nas empresas de transporte mariti-
mo. Principalmente- para as regiõesdo Norte e do Nordeste, o estabelc-ciment.i de linhas rejrulares «te pas-sageiros, em escalas freqüentes, vi-ria atender a uma n-cessidade quejá há algum tempo tornou-se cri-tica.

FORMAÇÃO
DE OPERÁRIOS
ESPECIALIZADOS
EM CONSTRUÇÃO
NAVAL
A Comissão de Treinamentooe P«?ssoal Especializado

COTEPE. assinou um convê»i->com o Arsenal de Marinha ao R"ode Janeiro para a formação, emcurso de aprendizagem de 20 a 2-imeses de duração, «ie 62 opera-rios «especializados para a indús-trip de constru^o naval.
A execução deste programaImediato conta com o inteiroapoio das companhias cs:.-,: :< denavegação que con<*ederam os re-cursos n«?«-«ssários para a suare=t«7ação num montaiíe de

4.7T0 mil cruzeiros, sendo que 0Arsenal cooperará com suas ins-talações de ensino e seus pio-íes=ôr«^.
A COTEPE. visando um pro-grama mais amplo de ensino,

vem realizando junto ao minls-
tro da "Viação. seu presidente,
gestões no sentido de que seja
incluída no Orçamento da União
uma emenda concedendo 40 mi-Ihões anuais ã Comissão.

Apesar da íalta de recursos
com que luta a COTEPE alguns
cursos já foram concluídos nas
instalações do Arsenal, forman-
do chapeadorc-s, e especialistas
em solda elétrica e em oxi-ace-
lileno.

Marinha cie Guerra:
FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Contrariamente ao que se pos-

sa pensar ã primeira vista, a Ma-
linha de Guerra brasileira vem
contribuindo de forma decisiva
para o esforço rie desenvolvi-mento econômico. Através desuas repartições técnicas, a Ma-rinha vem propiciando economiasexternas a vários setores vitaisa economia naciona], como a ca-botagem. o escoamento das pro-duções minerais e a pa>ca.

PORTOS DE MANGANÊS
E PETRÓLEO

.Recentemente a Diretoria daHidrografia levou a efeito na fozdo Amazonas ao levantamento docanal norte dêste rio. o que vi-ra permitir o escoamento maisrapuio «ia produção de manga-nes do Amapá. Do me:;mo modoa Diretoria vem eiabor.indo car-tas nàuticai da Baia de Todos os

Santos. nofadamc-nl-e nas vizi-
nhanças do Ter ninai Madre de
Deus a fim de permitir que os
grandes petroleiros de 33 mil e
mais toneladas possam escoar o
petróleo refinado em "Landulfo
Alves". No momento a Diretoria
vem procedendo ao le%-aníamen-
to do litoral que vai de Maceió
alé a foz do rio São Francisco
para permitir o escoamento pelonoi te do petróleo do Recôncavo.

PESCA
O navio hidrográfico "Alm*-

rante Saldanha" realizou entre os
meses de abril e maio deste nno
um levantamento das zonas pes-
queiras entre Cabo Frio e ViuS-
ria. Assim a Marinha tem con-
tribuido para que a pesca em
nossas costas deixe de ser uma
atividade empírica e se trans-
forme numa 

* 
verdadeira iadús-

tria.
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AS ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS
ESCOLA TÉCNICA DO A. M. R, J.
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AS ESCOLAS de Aprendizes-Marínheiros
constituem uma peça importante no fun-

cionamcnto da nossa Marinha de Guerra.
São elas que fabricam o futuro marinheiro,
transformando jovens inexperientes e des-
preocupados, em militares disciplinados e
adestrados para o serviço a bordo de nossos
navios.

Funcionam no Brasil cinco Escolas de
Aprendizes: a do Ceará, a de Pernambuco,
a da Bahia, a do Espírito Santo e a de San-
ta Catarina, que produzem, anualmente, em
conjunto, cerca de dois mil marinheiros. Ou-
trás Escolas do gênero, ainda sendo construí-
das, aumentarão, em breve, esta produção.

Em cerca de 1. meses de duração do

curso, o Aprendiz-Marinheiro é devidamen-
te preparado para tornar-se Grumete, a pri-
meira graduação de uma carreira que o po-
dera conduzir até ao oficialato. Diana-
mente, desde a "Alvorada" às 5,00 lio-
ras até o 'Silêncio" ,- às .21,30 horas,
esses jovens são instruídos e educados cm
cumprimento a um programa cuidadosa-
mente preparado. A instrução propedêutica,
o ensino técnico-profissional, a formação
militar naval, e a prática de esportes, tais
como natação, remo. vela, atletismo, futebol,
basquetebol, tiro fe outros, ocupam o dia cie
um Aprendiz, dando-lhe o indispensável
preparo intelectual, formando-lhe o caráie;
e tornado-o o homem forte cie qui. a Mari-
nha precisa.

Aula. prática de: motor, do Curso de Formação de Opera-
rios Especializados, uma das excelentes iniciativas do

Arsenal

Ainda na fase escolar, os
Aprendizes embarcam em navios
de guerra, onde estabelecem o.
primeiros contactos com a vida
do mar, participando dos exerci-
cios e fainas de bordo.

Além de instruí-lo e educá-lo,
as Escolas de Aprendizes pro-
porcionarn ao futuro marinhei-
ro o fardamento, o alojamento.

a alimentação sadia e a as.-istêr.-
cia médica, dando-lhe, ainda,
um soldo mensal, para atender
às pcc_u_.r.as despesas. Dispõem
as Escolas de serviços de aliai i-
taria, sapataria, barbearia e can-
tina, que atendem aos Aprendi-
zes por preços bastante redu-
zídos.

No setor recreação, as Esco-

ESCOLA DE MARINHA MERCANTE
t ESCOLA de Marinha Mercante do Rio

de Janeiro durante cerca de 17 anos
funcionou nas dependências do Lóide Bra-
sileiro, sendo ;subordinatla ao Ministério da
Viação e Obras Públicas. Um pugilo de ab-
negados, lutando com tremenda falta de
elementos materiais, inclusive as precárias
instalações onde funcionava a Escola, bata-
lhou tenazmente desbravando os caminhos
na esperança do dias melhores e com os

olhos fitos no que hoje é esta magnífica rea-
lidade: A nova ESCOLA DE MARINHA
MERCANTE DO RIO DE JANEIRO. A
atual direção da Escola presta aqui tuna
homenagem aos seus dirigentes do passado
em nome da realidade do presente:

AARÃO REIS FILHO
MÁRIO EMÍLIO DE CARVALHO
RODOLFO SOUZA BURMESTER
ANTÔNIO SEGADAS VIANA

A Lei de n.° 2.801 de 18-G-õG
extinguiu a antiga Escola e cricu
a nova, passando-a para o Mi-
nistério da Marinha. Foi seu pri-
meiro diretor, nesta nova fase o
capitão-de-fragata Elrr.ar de
Mattos. Dias que, não medindo cs-
íorços, empreendeu luta sem tré-
gua até conseguir os terrenos e

Os dois primeiros cursos têm
a duração de três anos e o ter-
ceiro, de dois.

Os alunos dos Cursos Funda-
mentais acima discriminados re-
cebem instrução básica e profis-
sional, teórica e prática, além da
instrução Militar-Naval e edu-
cação física, pois ao concluirem
os respectivos cursos são classiíi-
cados na reserva da Marinha de

b) Curso de Adaptação de
Médicos para a Marinha Mer-
cante.

c) Curso de Compensação de
agulhas para capitães de Longo
Cu rso.

Esses cursos, a exemplo dos de
Aperfeiçoamento, são feitos em
regime de externato.

O.s métodos de Ensino adotados
são os mais modernos, contando
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Vista aérea da Escola clc Marinha M ercante, situada na Avenida Brasil

a construção desse oolosso de ei-
mento armado em cujo bojo fun-
ciona. há pouco mais de um ano,
a máquina construtora dos íutu-
ros oficiais da nossa imprescin-
dível Marinha Mercante.

Passou a direção da Escola io

seu aturl diretor capitão-de-Mar-
e-Guerra Maurício Dantas Tôr-
res em 7-8-1958.

A atual direção prossegue, sem

esmoreci mento, a obra de gigaa-
tes pois o seu pensamento é ele-
var, cada vez mais, o nível dos
homens responsáveis pelo trans-

porte dos nossos produtos atra.-
vés da mais eficiente das- linhas
de comunicações no Brasil: o
Mar.

A EMMRJ funciona em regime
de tempo integral para os alunos
dos cursos fundamentais que são
em número de três, a saber:

a) Curso Fundamental de Nau-
tica, destinado a preparar os oi-
lotos e futuros comandantes dos
nossos navios mercantes.

b) Curso Fundamental de Ma-
«minas, destinado a preparar os
maquinistas e futuros cheícá de
máquinas.

c) Curso Fundamental de Ca-
mara, destinado a preparai- os lu-
turo-s Comissários,

Guerra. Recebem ainda os uni-
formes e têm assistência médica
e dentária além de um soldo
mensal para pequenas despesas.
Está dotada a Escola de praça de
esportes, salão de recreio e de
música e de amplos terrenos
ajardinados, para propiciar aos
alunos um ambiente tranqüilo de
estudos, mesclado com a indispen-
sável noção dc disciplina.

Funcionam ainda na Escola os
Cursos de Aperfeiçoamento para
o acesso dos oficiais às categorias
superiores, a saber:

a) Cursos de Aperfeiçoamento
de Náutica para: primeiros pilo-
tos. capitães de Cabotagem e ca-
pitães de Longo Curso.

b) Curso de Aperfeiçoamento
para segundo e primeiro maqui-
nista.

c) Cursos de Aperfeiçoamento
para segundo e primeiro Comis-
sário.

d) Curso de Aperfeiçoamento
para segundo e primeiro Rádio-
telegrafista.

Todos esses Cursos de Aperfei-
çoamento funcionam em regime
de externato, no período da tar-
de, e têm a duração máxima de
oito meses.

Todos os exames para Revali-
dação e Melhoria de Carta sãj
feitos na Escola, a qual ministra
ainda os seguintes cursos:

a) Curso de Adaptação de Rá-
diotelegrafistas para a Marinha
Mercante.

o Departamento de Ensino com
selecionada equipe de professores,
constituída de Oficiais de Ma-
rinha Mercante, Oficiais refor-
mados da Marinha de Guerra e
professores civis que, imbuídos
dos mais elevados propósitos,
procuram conduzir sua instrução
com justiça^ firmeza e amizade,
lançando mão da Psicologia Apli-
cada da Liderança e cia Arte de
falar; exploram os acessórios dc
Ensino, usando-os dentro da téc-
nica aconselhada para despertar
e manter o interesse dos alu-
nos. tornando-os ativos, di-
nâmicos e que aprendam com
prazer. Procuram estimular, ao
máximo, os sentidos físicos cia
turma a fim de que o aprendi-
zado atinja a mente do aluno
através o maior número de ôr-
gães sensoriais.

O professor da EMMRJ procura
orientar o pensamento dos alunos,
agindo como um guia, não se ii-
mi tando apenas a ler, escrever
eu falar em aula, êle sabe que a
sua tarefa é dupla pois tem que
educar e instruir.

A motivação, calcada na dra-
matização e na visualização dos
pontos importantes de um assun-
to, é utilizada com habilidade pe-
los professores que procuram
através da sua personalidade
moldar à dos futuros oficiais da
nossa Marinha Mercante de acõr-
do com as características apre-
sentadas pelos tipos de alunos
que constituem as suas turmas.

O Departamento Escolar, res-
ponsável pela vida dos alunos na
Escola, orienta os mesmos dentro
dos princípios da condução de
homens e da disciplina conscien-
te, modelando-os para as funções
de chefia que, num futuro pró-
ximo, irão exercer para a gran-
deza da nossa Marinha Mercante.

A instrução recebida na Escola
é complementada e consolidada
com viagens de Instrução no fim
dos períodos em navios de Guerra
e Mercantes, onde os alunos põem
ern prática, sob as vistas dos Ins-
trutores, tudo aquilo que apren-
deram nos bancos da Escola.

A Escola cresceu num ritmo
acelerado, motivo pelo qual ainda
está carecendo de elementos ma-
teriais imprescindíveis ao seu de-
senvolvimento e ao objetivo a que
se destina. Torna-se indispe;!-
sável uma piscina para adestrar
os futuros oficiais, pois é inad-
missível que um homem do mnr
não conheça os segredos da na-
tação por motivos fáceis de com-
preénder; um cais para atracação
com embarcações próprias ao
treinamento da rapaziada; ofici-
nas de máquinas, bem montadas,
e um sem número de outros ele-
mentos. Para tanto contamos
com o apoio do exmo. sr. ministro
da Marinha, dos Armadores e
com o das classes representantes
da Marinha Mercante, pois os
homens aqui forjados serão os Tu-
turos dirigentes da laboriosa cias-
se Mercante do país.

É fora de dúvida que, a nossa
frota comercial terá um desen-
volvimento enorme e, só com
bons profissionais, homens tie
tempera com qualidade de lide-
rança poderá ela ombrear-se às
demais frotas estrangeiras, con-
correndo com uma parcela das
mais ponderáveis para a estabi-
lidade e o robustecimento cia eco-
nomia nacional.

Nunca nos devemos esquecer
de que: da qualidade dos seus
lideres depende o progresso cie
uma classe.

Necessita ainda a Marinha
Mercante de um Centro de Ins-
trução onde seria preparado o
pessoal subalterno, os especiali.--
tas de bordo, pois um navio tem
que ser auto-suficiente e o seu
equipamento funciona à base da
mais moderna tecnologia. Ho-
mens capazes de entender a lm-
guagem do progresso para me-
lhor eficiência do escoamento dos
produtos nacionais. Possuímos já
uma das mais equipadas frotas
de petroleiros do mundo, preci-
samos conservá-la e aumentá-la
dentro dos mais perfeitos recla-
mos da atualidade. . Propugnc-
mos pois por um Centro de Ins-
trução que seja um modelo e um
orgulho para o Brasil.

Apesar das naturais falhas de-
vidas à pouca idade, a Escola cie
hoje resplandece altaneira e en-
trega-se à luta pelo seu pro-
gresso.

A juventude brasileira volta as
suas vistas para esse futuro pro-
missor, pois o número de candi-
datos éste ano dobrou, atingindo
a casa dos 600.

Quem passa atualmente pela
Avenida Brasil, na altura dr.
praia de Ramos, não pode deixar
de admirar esse monumento na-
cional que não é só constituído de
casca, possui um organismo sadio
com vontade indõmita, possibili-
tando um meio ambiente favo-
rável ao desenvolvimento das
qualidades e aptidões dos jovens
da futura geração Mercante do
pãíS.

Ias de Aprendizes oferecem ao-
alunos um bem equipado salão
de recreio com diferentes mo-
dalidades de jogos, uma biblia-
teca, uma piscina e campos de
espor.e.

O resime disciplinar cias Es-
colas é oo_ mais rigorosos. Eu-
quanto aos Aprendizes de maa
comportamento são aplicadas as
Escolas. Ao Aprendiz Q1-12 obti-
penas disciplinaram que vão até
à aliminação. aos de bom coni-
portamer.ta e bom aproveita-
mento escolar são conferidos
prêmios diversos, vi.ando esti-
mulá-los a alcançar novos suc.ss-
sos. Ao aluno que mais se des-
tacar durante o curso, é con-
cedida uma viagem ao eslran-
geiro. pela Diretoria do Pessoal
da Marinha. Ao terminarem as
atividades escolares, os melho-
res alunos são con.emplados
cc»n prêmios oferecidos pelas
todas as provas durante o cui\so,
e demonstrar exemplar compor-
lamento, é conferido o Prfemiò''Marcilio Dia?" — uma bela
medalha:

Nas Capitais onde funcionam
as Escolas de Aprendizes, a po-
pulação local está acostumada a
ver, nos Aprendizes-Marinhei, os,
os í.iais aplaudidos representan-
tes da nos_sa Marinha de Guer-
ra, pelo garbo com que a rep. e-
sentam nos desfiles cívicos co-
memorativos das grandes dat35
da Pátria. Pos;uem as Escoias
uma banda marcial, constituída
de alunos. Pala sua cadência
impecável e imponência com
que se apresentam os seus inte-
grantes. ela tem arrancado ca-
lorosos aplauso;, que enchem cie
orgulho os briosos Aprendizes
que marcham sob seu compasso-
Possuem, ainda, as Escolas um
contingente de quarenta Apren-
dizes, cuidadosamente treinados
para exibição de infantaria. E'
o chamado ''Pelotão Elétrico".
uma ati ação permanente nas
festividades ctvico-esportivas a
que as Escola_s de Aprendizes
sáo chamadas a se fazer repre-
sentar.

Os jovens que procuram as
Escolas di Aprendizes, além de
e:tarem cumprindo com o seu
dever de cidadão em face do se-
viço militar, estarão também se
habilitando a fazer carreira,
pois. ao deixarem a Escola, po-cie.ão galgar. progressivamen-te, as graduações do Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada,
que os levará ao Suboficialato.
Posteriormente, conforme o com-
portamento até então e o graude conhecimentos inerentes a
cai reira, poderão ter acesso ao
oficialato, ao serem admitidos
no Quadro de Oficiais Auxilia-
res, mediante concurso. Duran-
te a carreira naval, têm opor-
Umidade de conhecer o Bra?il e
taivez mesmo o resto do mundo.

Um Aorencliz-Marinheiro tem
grandes possibilidades de vir a
ser, no futuro, um hábil espe-
cialis.a. escolhendo um curs0~de
acordo com a sua vocação. Car-
pintaria. enfermagem, eletrici-
dade. ráciiotécnica, telegrafia e
muitas outras sáo especialidades
que a Marinha proporciona aos*
que procedem das Escolas de
Aprendizes.

E' tradicional, nessas Escolas,
a festa de encerramento de cur-
so. E' ela prestigiada com a
presença das mais altas auiori-
chide.s do Estado e a afluência
pública é muito grande. í; a data
em que. esses que até pouco
tempo eram rapazes inexperien-
tes, prestam juramento à Ban-
deira. já agora como homens su-
ficientemeiite treinados para
bem servir á Pátria, como mari-
nheiros. É sangue novo que a
E--co!a dá à Marinha.

E. contente por ter cumprido,
uma vez mais. sua gloriosa mis-
são. a Escola de Aprendizes abre
novamente seus braços, para
acolher outra turma de rapazes-
que a procurem, ansiosos por se
tornarem os homens instruídos
e fortes que ela tem sabido pro-
duzir.
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INTERDEPENDÊNCIA
MARINHAS

£ 
COMUM o conceito de que a Marinha Mercante é cie-mento produtivo e útil, ao passo que a Marinha de Guer-ra representa apenas uma eventual garantia militar parao pais, consumindo em sua preparação valiosos recursos quepoderiam ser aplicados na construção de escolas e outros.fins mais úteis a comunidade. Erram muito os que assim

pensam, pois ha uma relação muito intima entre as duasMarinhas, e uma não pode existir sem a outra.
A Marinha Mercante é o sistema circulatório do'pai<=

transportando os alimentos, bens de consumo, combustí-veis, produtos de exportarão e importação, mercadorias em
geral e, também, passageiros. Não há transporte mais eco-nomico do que o hidroviário, principalmente em uma na-
çao de extensa costa e vastos rios como o Brasil A Mari-nha dc Guerra tem como propósito protetor essa navegaçãoimprescindível ao funcionamento do país em tempo de
guerra assim como em tempo de paz.

Ary Biolchini, cap.-de-fragata

A Marinha Mercante cfonsii-
tui uma reserva natural da Ma-rinha de Guerra e, em caso deum conflito, parte do seu pe --
soai mais experimentado jsodeser deslocado para sxeiícer «an-
ções do vital importái-üia, nomar ou cm terra. A Marinha deGuerra, por ou.ro lado, propor-
çiona todos os meios necessários
ã operação cios navios merean •

vol ação
a

Mercante
fa MARINHA Marcante pode ser

vista sob dois aspectos funda-mentasi. Em primeiro lugar, «1- óbvio
que a posição das frotas marcantes
das principais nações reflete acura-damente a política dos respectivos
governos, tanto na esfera interna-
cional como na doméstica. Todos os
países marítimos consideram suasfrotas mercantes como fator de po-der, n.-. paz e na guerra, e. consc-
qüentcmrnte, estabelecem requlsi-
tos mínimos para o seu desenvolvi-
mento e atuação. A contribuição
governamental para a execução des-sas diretrizes manifesta-se sob for-mas que variam desde a garantia definanciamento e a concessão desubsídios aos armadores privados,em efeito na maioria dos paises de-mocráticos, até o monopólio estatalda navegação, cm vigor na Russae na Polônia: A posição «le qun:-quer Marinha Mercante está, pois.indissolúvelmante ligada à orienta-
ção política adotada pelo país. Poroutro lado, um navio mercante éapenas, usando a linguagem doseconomistas, um — bem de produ-ção — uni veiculo, cuja finalidade
consiste em vender o serviço de
transporte de mercadorias e pes-soas- A procura dos serviços dè?seveiculo, como de qualquer outrobem de produção, será, pais, uma
procura de segunda ordem, derr-acia
da eventual procura de certos bensde consumo em certos mercados.
Dessas duas características essen-
ciais, uma de natureza política e
outra econômica, depende, em úl-tinia análise, a evolução da Ma-i-nha Mercante. Evidentemente, qua'-mier soiução política, inteligente,
terá de ser baseada no exame rea-
list'co da.s possibilidades econômi-cas do país.

APROVEITAMENTO
MS BACIAS
HÍDR06RÁFOS
No conceito moderno do aproveita-

mento de bacias hidrográficas, que-tro aspecíos são considerados: o po-ten ciai hidrelétrico, a irrigação, o
controle de enchentes e a navega-
ção. Geralmente, uma ou mais re-
presas bem localizadas resolvem si-
multâr.eamcnte os quatro problerr,;.*s,sendo o investimento totai reaíeado
de acordo com os resultados prevls-tos. A cota aplicável ã navegação,
dividida pela extensão a ela fran-
queada, gcr.-ilmente apresenta menor
custo por quilômetro do que uma
rodovia ou ferrovia equivalente.

No Brasil, desde os tempos do Im-
ptvrio, existem projetos de ligação
entre aj prSncipais bacias hidrográ-
ficas, através dc canais navegáveis,
porém bem poucos csiuüos coücre-tos t«^n sido £*_iloi.

tes de moda eíici2n(e e seguro;As Esco.cs de Marinha Mer-cante, onde se preparam os oli-

ciais de náutica, máquinas e cã-mara. e onde os mesmos se ap-:-fe.çoam para galgar todo-, os
postos de suas carreiras, são t.à-ministradas pela Marinha deGuerra, que já está finalizandoos estudos para a criação de -;s-
colas de preparação e e^p-cia-
lização do pessoal subalterno aosnavios mercantes. A Marinha,assim, torna possível a forma-
ção, em larga escala, do pessoalhabilitado á guarnecer os na-vios exisSentes e os que serão
produzidos pelos estaleiros na-cionais, permitindo que a Mari-nha Mercante possa realmenteampliar-se sôbre bases sólidas e
permanentes.

A imensa cxoeriéncia oriundada Escola Naval, do Colégio Na-vai, dos Centros de Instrução d2Oficiais da Reserva, dos Centroscie Instrução e Adestramento
para oficiais, sargentos e mari-rheiros. e das Escolas de Apreu-

dizes. que dão ã Marinha deGuerra a mais completa organi-zação de ensino do país aoran-
gend0 todos o« níveis, é que ihetorna possível assumir mais éSs-se encargo com a Marinha Mer-cante, e assegurar o seu plenosucesso.

A Diretoria de Portos e Cos-tas e as Capitanias dos Portosoo Ministério da Marinha ins-
pecionam regularmente todos osnavios mercantes e embarcações,exigindo que os mesmos apre-sentem as condições indispensá-veis dç segurança para a suaoperação. As tripulações, as car-
gas e os próprios navios são a--sim protegidos por essa fisca-lização, que muito contribui pa-ra a confiança na nossa nave-
gação.

As cartas hidrográficas dos
portos, dos canais e da costabrasileira, os faróis e radiofa-róis, as boias, os roteiros e de-
mais auxílios ã navegação são
da competência da Diretoria deHidrografia e Navegação. Aimensa responsabilidade de pro-ver a máxima segurança às noi-sas linhas marítimas e fluviais,trabalho silencioso porém árduo,é executado pela Marinha deGuerra. A mesma Diretoria deHidrografia e Navegação realiza
pesquisas oce.nnográficas com o
propósito de determinar as cor-rentes marítimas e analisar afauna e a flora de nosias águas,contribuindo para o aprimora-
m3nto da técnica da pesca nolitoral brasileiro.

O socorro marítimo é outro
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Aspectos tio salvamento do cargueiro Sta. Helena, encalhado na costa dc São Paulo,
cm Março dc 1959. Uma das atividades da Marinha de Guerra

serviço que a Marinha de Guer-
sra vem executando e ampliando
de modo notável. í;.l.-::.*.-.
combate a incêndio.- em aitomar. desencalhes, buscas subma-rinas, remoção de destrcuros eobstáculos à navegatjão. todos
esses trabalhos, às centenas, tèm
evi.ado grandes danos e prejui-zos, poupado vidas, assistido fe-ridos e contribuído para uma me.lhor segurança da Marinha Mer-cante.

O Instituto de Pesquisas, aDiretoria de Engenharia, a Di-reloria de Eletrônica e o Arce-nal, órgãos da Marinha de Guer-ra. têm elaborado valiosos tra-balhos e informações para .oaprimoramento das técnicas edos métodos empregados naconstrução, na reparação e na
operação dos navios mercantes
e seus equipamentos.

A Revista Marítima Brasileira
e o Boletim Técnico do ClubeNaval representam a condensa-
ção dos estudos e das colabora-cões individuais e coletivas da-
qucles que desejam contribuir
para o aperfeiçoamento de nos-sas Marinhas Merean.e e deGuerra.

As Bases Navais, cujos planosds expansão incluem diques se-cos e amplas ofleinais e insta-lações, estão hoje, com seusaluais recursos, executando re-
paros e serviços em navios mer-cantes nacionais e estrangeiros,em po:tos que quase sempre nãodispõem de outras fontes dessanatureza. Além disso, as basestêm representado um élo de 11-
gaçao da Marinha co.11 a indüs-tr.a e o comércio locais, criandoum mercado consumidor e pre^-tando serviços até então inexis-
tentes nas respectivas regiões.

O Arsimal de Marinha do Riode Jan-eiro, sem favor o maiorconjunto industrial do pai.-, -está,
atualmante executando grandesreparos em navios mercantes,inclusive a docagem a seco denavios que, de outra forma, itf-riam de buscar no estrangeiro
tais serviços. Paralelamsnte, oArsenal de Marinha fornece ãindustria nacional extensa e va-nada colaboração sob a forma•ue fabricação de peças e pres-tac-ao de serviços que ainda não
podem ser executados por qual-quer outra indústria naeíonal.Colocou-se o Arsenal de Mari-nha à disposição da Csmissãoue Marinha Mercante para cons-truir, em suas amplas carreirasnavios mercantes para o Bra-su. O aspecto social de dur los-trução, trabalho e sustento a
quase sete mil operários, obten-ao deles altos níveis de produ-tividade. merece também sermencionado.

A Marinha de Guerra, parale-lamente à sua continua prepa-ração para a defesa da no:?a na-
vcgscão e da nossa costa, con-tribui, mais do que qualquer o-i-
iro organismo governamental,
para que o Brasil se mantenhsi
suprido de suas necessidades,
mesmo em tempo de paz, aí:a-
vez de uma eficiente e cria vsz
melhor Marinha Merean:?.
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