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EUA lançam superfoguete de 460 toneladas
Tanques russos e americanos
tomam posição em Berlim

BERLIM, 27 — Tanques dos Estados Unidos e daUnião Soviética estiveram hoje frente a frente, a uns250 metros de distância da linha divisória entre as duaszonas de Berlim, enquanto a guarnição americana da ci-dade, de 6 mil e 500 homens, era posta em estado dealerta durante quase três horas. A tensa situação sur-
gm depois que três veículos da polícia militar dos Es-tados Unidos desafiaram a presença de 30 tanques so-
vieticos no setor oriental de Berlim.

JIPES

Três jipes da policia militar
americana atravessaram, esta
tarde, a fronteira que separa as
duas zonas de Berlim, na Frie-
drichstrasse, para escoltar um
carro americano. O comboio
não se deteve ante o posto cie
controle da Policia Popular, ins-
tantes depois, e regressou a Ber-
lim ocidental, enquanto três
carros blindados e três carros de
combate americanos se dirigiam
para o posto de controle. Isto
motivou a chegada de vários
tanques soviéticos que tomaram
posição a uma centena de me-
tros da rua.

EXIGÊNCIA

WASHINGTON, 27 — Os Es-
tados Unidos exigiram à União
Soviética que obrigue a Alemã-
nha Oriental a permitir o livre
acesso dos aliados a Berlim Ori-
ental, ou se prepare para en-
frentar a possibilidade de quenão haja negociações sobre Ber-
lim entre Leste e Oeste. O De-
imrtamento de Estado denun-
ciou que a União Soviética vio-
lou os acordos das quatro po-tendas ao "não fazer caso" dasituação criada quando os guar-das de fronteiras da Alemanha
Oriental pediram a identificação
dos funcionários dos Estados
Unidos que entravam no setor
comunista da cidade, em vei-
culos oficiais.

ADVERTÊNCIA

Os Estados Unidos emitiram
SUia advertência enérgica numa
declaração pública do Departa-
mento de Estado em Washing-
ton, e num protesto apresentado
jo ministro do Exterior daUnião Soviética, Andrei Gro-
myko, pelo embaixador ameri-cano em Moscou, Lle.vellyn
Thompson. Ao mesmo tempo,
Gromyko entregou a Thompson
protesto soviético, denunciando
como "provocações" as tenta.i-
vm dos EUA de entrar em Ber-lim Oriental, desobedecendo asregulamentações da Alemanha
Oriental.

A troca de protestos ocorreu
«JQuanto forças armadas dos
EUA escoltavam um carro com
chapa americana, pelo tercei-
ro dia consecutivo, em Berlim
Oriental. O carro cruzou a íron-
teira e regressou sem que se
registrasse qualquer incidente,
sob a vigilância dos' tanques
aliados,

ALERTA

BERLIM, 27 - "Ante a grávida-de da iltunçfio, tôd* a guarnlçSoamericana de Berlim ie acha emestado de "alerta", declarou um
porta-voz militar americano aos
jornalista, reunidos no ponto decontrole lnterzonas da Frledrlchs-

. ra.se.
A um quilômetro aproximadamen-

te disse ponto, carros de combate,
veiculo» blindados de Infantaria .camlnh. es americanos tomavam po-cl.flo.

A centenas dc metros, no leste,
os carros de combate soviéticos lhes
íazlam frente.

Um habitante de Berlim Leste
•proveltou a confusSo que reina
hoje na tona fronteiriça da Frie-
drichstrasse para se refugiar no se-tor ocidental da cidade. Logo que«travessou, o fugitivo levantou os
braços ao céu e gritou: "Estou 11-vre... estou livre..."

Nova prova
nuclear da
U. Soviética
WASHINGTON, 27 — A

União Soviética efetuou hoje,
sexta-feira, sua 25a. explosão
nuclear na atmosfera, nas ime-
diações de Nova Zemblia. Sua
potência foi de fraca magnitu-
de — declarou-se oficialmente
aqui. IFP-CM)

EXPLICAÇÃO

WASHINGTON, 27 — "O histórl-
co do assunto de Berlim torna des-
necessária qualquer expllcaç5o. To-
do o mundo sabe que a crise de
Berlim foi provocada por Nikita
Kruchev" — disse hoje um porta-voz do Departamento de Estado. E
acrescentou: "O que é incrível é
o argumento de Kruchev de que o
restabelecimento dos ensaios nu-
oleares pela URSS foi motivado pe-la atitude das potências ocidentais".

RESPONSABILIDADE
WASHINGTON, 27 - Enviandoseus tanques para o aetor oriental

de Berlim, a União Soviética admi-
te, tardiamente, que, a despeito de
suas falsas alegações em contrário,
se considera responsável pelo queocorri no setor comunista da dlvl-
dida cidade.

O Departamento da Estado Ame-
ricano esclareceu este ponto em de-
clara.flo hoje formulada, na qualafirma que. se o regime de Mos-
cou procura aoluçBes pacificas pa-
ra as tensões do momento, "deve-
ria, entJio, estar certo de que não
se tomariam medidas unilaterais
que pudessem constituir sério im-
pedlmento às possibilidades de sechegar a tais soluções".

Cerca de 80 tanques tripulados
por soldados soviéticos entraram no
centro do aetor oriental de Ber-
Um, ontem à noite, num ato queos observadores consideram uma de-
monstração de força militar. A últi-
ma vez que se viram tanques sovié-
ticos no setor oriental de Berlimfoi em junho de 1953, quando fo-ram chamados para sufocar umarevolta dos que buscavam a liber-dade. (UPI-FP-IPS-CM)
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Kruchev acusa Stálin de dogmático
e pede indulgência para Vorochilov
Notícias
breves
UPI — FP — CM
TÓQUIO, 27 - Trinta pes-soas morreram e outras 36 fi-

caram feridas num desastre
de trem. A composição foi
atingida por uma barreira quedesmoronou.

LONDRES, 27 — Continuam
at buscas ao avião americano"B-66", desaparecido no Mar do
Norta com tri* pessoas. Seis
aviões a tr.t navios participam
da operaçio salvamento.

BERLIM, 27 — Uma pessoafoi hoje atingida por rajadas
de metralhadoras comunistas.
Morreu junto ao muro que di-
vide Berlim em duas cidades.

LONDRES, 27 — 0 embalxa*
dor do Brasil nesta Capital, sr.
José Cockrana de Alencar foi
recebido por Elizabeth II.

MOSCOU, 27 — Ao encerrar
o XXII Congresso do Partido
Comunista o primeiro-ministro
Kruchev afirmou que não sus*
penderá as experiências atô-
micas.

OSLO, 27 — As autoridades
Informaram hoje qua o capi*
tío português Henrique Galvão
terá entrada livre nesta clda-
de, onde pronunciará confe*
rendas. Atualmente Galvão se
encontra em Estocolmo.

CIDADE DO VATICANO, 27— O Papa João XXIII cancelou
todas as suas audiências. Está
Rripado. Deveria receber o ex-
presidente do Brasil, senador
Juscelino Kubltschek.

OTAWA, 27-0 govirnocanadense Informou náo ter
fundamento a noticia de qua
o ditador Hector Trujlllo havia
pedido asilo no teu pais.

CIDADE DO MÉXICO, 27 -
Lopes Mateos, presidente do
México, voltou a afirmar esta
manhã que seu pais é pela su*
todeterminação dos povos.

MOSCOU, 27 — Nikita Kruchev fêz hoje severas crí-ticas a Stalin no discurso que pronunciou esta tarde pe-rante o XXII Congresso do Partido Comunista da UniãoSoviética. O presidente do Conselho acusou o finado di-tador russo de "ter convertido num dogma de Estado alimitação, algumas vezes necessária, da democracia inter-na quando se luta contra os inimigos no interior e forado país". Abordando novamente o caso do grupo antiparti-do, Kruchev formulou acres censuras a Molotov Kagano-vitch e Malenkov, mas pediu indulgência para o marKliment Vorochilov, "que ainda poderá trabalhar conosco"'acrescentou.
Falando das experiências nu-

cleares, declarou que "os cientis-
tas soviéticos fazem o possível pa-ra diminuir ao máximo as conse-
qüências nocivas" das bombas. E
se queixou de não poder realizar
as experiências, enquanto Estados
Unidos, Inglaterra, França e Re*
pública Federal Alemã "ameaçam
destruir as realizações socialistas.
Não só nos ameaçam de enverre-
nar, a atmosfera coino também
querem tirar' a vida de milhões de
pessoas" — disse.

PIOR QUE PIOR

Sobre as relações com a China
Popular (comunista), afirmou Kru-
chev: "Se os camaradas chineses
querem contribuir para a norma-
lização das relações do Partido
albanês com os outros partidos

irmãos, que o façam. Ninguém
poderá fazer melhor do que êlcs".
E a propósito dos dirigentes daAlbânia, explicou: "Ninguém igno-ra que continuam no poder apoi-
ando-se na violência c no arbí-
trio. O que acontece na Albânia
é pior do que o que ocorria na
União Soviética nos piores dias do
culto da personalidade".

IMPEN1TENTES

Adiante, exclamou KruoJiev:"Há quem nos censuro a coexls-
tência pacifica. Mas unicamente
os dogmáticos impenitentes conti-
nuam na oposição como o cabe-
çudo Molotov. Nem êle nem os
que com éle se parecem compre-
endem que houve modificações e
que de há muito são somente pe-sos mortos". E colérico: "Os dl-

Rockefeller: bomba cie
neutron e novas armas
MIAMI BEACH, Flórida, 27 — 0 governador do Es-tado de Nova York, Nelson Rockefeller, opinou hoje queos Estados Unidos devem reiniciar as experiências nuclea-res na atmosfera, "embora isso venha a provocar reaçãoem todo o mundo".

Ação paredísfa afeta todo
o território da Franca

*_»
PARIS, 27 — Os operários franceses disseram hoie

que o presidente De Gaulle deve ser razoável ou havê-
ra outras greves nacionais. O país enfrenta uma greve
que começou ontem uma paralisação de 24 horas dos
360 mil operários ferroviários, aos quais se somaram osempregados da limpeza pública, carteiros, trabalhadores
de aquedutos, e o pessoal terrestre da aerovia oficial "Air
Franco".
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ramente nova. inclusive de ca

Rockefeller manifestou-
se contrário a outra moratória
nuclear, como se propôs na
ONU, e exortou a que se nper-
feiçoasse rapidamente a bomba
de neutron e outras "novas nr-
mas de maior precisão e flexi-
bilidade".

O governador, possível can-
didado republicano à Presiden-
cia em 1964, pronunciou hoje
seu primeiro discurso impor-
tante sobre questões nacionais
desde as eleições do ano pas-
sado.

Os colaboradores de Rocke-
feller qualificaram de não po-
lítico, o discurso pronunciado
pelo governador de Nova York
na convenção da Sociedade de
Jornalismo Profissional Sigma
Delta Chi.

PREPARATIVOS
"A União Soviética, com to-

tal desdém pela opinião mun-
dial, está concluindo nestes dias
uma série de mais de vinte
provas nucleares na atmosfe-
ra", disse Rockefeller."A série já incluiu a expio-
são do engenho de maior po-
der destruidor que o mundo até
agora teve ocasião de presen-

.ciar. E, quando terminarem as
experiências, devemos estar
preparados para que a União
Soviética nos diga depois, as-
sumindo um nr de virtude e
inocência: "Bem, teríamos querealizar provas como essas ter-
rlveis armas..."

Rockefeller declarou que os
Estados Unidos devem reduzir
o peso dos narizes explosivos
nucleares, desenvolver as de-
fesas antiprojéteis. melhorar as
armas táticas e criar novas ar-
mas.

COSMO

DETROIT, 27 — "Os Estados
Unidos devem prenarar-se para

conquista do espaço. Atualmen-
te, as armas atômicas permi-tem-nos repelir o agressor, maso futuro provavelmente nos
obrigará a projetar armas in-teiramente novas. Teremos as-sim, talvez, artefatos capazes deneutralizar os projéteis inter-
continentais com base torres-
tre".

Concluiu o chefe do Estado-
Maior Aeronáutico: "Os proje-tos espaciais poderão provocarde fato o desarmamento nuclear
e êsse progresso será, uma dia,
capaz de eliminar os grandesconflitos na superfície da ter-
ra". (FP)

INCENTIVO

WASHINGTON, 27—0 II-
der republicano do Senado, Eve-
rett Dirksen, declarou acreditar
cm que os Estados Unidos "de-
vam ir avante" e reiniciar as
provas nucleares na atmosfera.

Sua declaração íoi outro in-
dício de que o Congresso está
modificando sua atitude.

No princípio da semana, o li-
der democrata do Senado, Mike
Mansfield, disse: "não vejo co-
mo poderemos evitar ns provas
atmosféricas... a Rússia está
forçando a mão". (UPI).

rigentes da Albânia hão recuam
diante de nada para ocultar ao
povo a verdade. A Albânia é oúnico país do campo socialista on-de o programa do partido russo
não foi publicado completamente.
Jamais alguém passou com tanta
rapidez do juramento de amizade
eterna para uma calúnia anti-so-
viétlca tão atrevida. Certamente
os dirigentes albaneses esperam,
desse modo, conquistar o direito
às esmolas imperialistas. Essa
gente está sempre disposta a pa-
gar 30 dinheiros aos empregados".

BODE EXPIATÓRIO

Stálin foi objeto de novas cri-
ticas de Kruchev: "As repressões
maciças que começaram depois
da morte de Kirov são culpa de
Stálin. Chefes militares e dirign-
tes do partido e do Estado foram
as suas vitimas. A situação che-
gou a tal ponto que homens co-
mo Serguei Ordjonlquidze traba-
lhavam sem liberdade. Para não
ter um atrito com Stálin e não
compartilhar das responsabillda-
des do abuso do poder, Ordjoni.
quidze acabou suicidando-se. Alio-
cha Svanidze, irmão da primeira
mulher de Stálin, também acabou
tragicamente.

ARREPENDIMENTO

Kruchev pediu indulgência do
Congresso para Vorochilov, por
julgar que o fato do "camarada"
ter confessado os seus erros de
1957 ajudou na luta contra os"fraclonistas". E disse: "Vorochi*
lov fêz muito bem ao partido e
ao povo. Estou certo do seu ar-
rependimento".

CULTO

Observou que seguidamente os
oradores evocam o seu nome, o
nome de Kruchev, e insistem no
seu papel pessoal nas decisões to-
madas pelo partido e pelo govêr*
no. "Sei que Isso parte de um
sentimento bom, mas permitl-mc
recordar que o que se diz de mim
deve ser atribuído na realidade
ao Comitê Central e ao seu "Prac-
sidittm". "Jamais qualquer medi-
da foi tomada sem que antes ti-
vesse sido discutida coletivamen-
te" — disse. "Os marxistas-leni-
nistas não gostam de pronunciar
o seu próprio paneglrlco nem es-
cutá-lo. Não gostam que se rc-
alce desmedidamente o papel de
certos dirigentes. Sentem-se in*
sull.tdos quando se tenta, assim,
separá-los dos outros", afirmou.

HERESIA
Voltando a falar sobre a "he-

resia de Tirana", disse que o Par-
tido Comunista da União Soviéti-
ca "mostrou uma paciência ipfini-
ta a fim de tentar normalizar as
relações cada vez mais tensas en-
tre o PC da UPSS e o albanês.
Essas tentativas não deram o me-
nor resultado.

BERLIM

Abordando o problema de paz
alemão, declarou Kruchev que "as

ameaças de guerra dos ocidentais
em resposta às propostas russas
têm por objetivo forçar-nos a dei*
xar para sempre nas mãos dos
Estados Unidos, da Inglaterra eda França o.s direitos de ocupa-
ção de Berlim Ocidental sob o
pretexto de conservar a liberda*
de". E perguntou: "Acreditam as
potências ocidentais que isso lhes
é permitido e qui- poderão nos
obrigar a agir contra nossos vi-
tais interesses? Já é hora rie com-
preenderem que hoje a única lin-
gttagem que a União Soviética
admite é a da razão e jamais a
da força".

O chanceler Adenauer é para
Kruchev o demônio inspirador da
política ocidental. E advertiu:"Mais uma vez, senhores, não ten-
tem fazer experiências sobre a
solidez do nosso regime. Outros
o tentaram. Sabe-se como acaba*
ram as suas experiências".

Anunciou que não Insistirá na
data limite de 31 de dezembro
deste ano para a assinatura de
paz com a Alemanha Oriental, se
as potências ocidentais mostra-
rem "desejos de Solucionar honro-
samente o problema". E acres-
centou que está disposto a reu-
nir-se com os dirigentes ociden-
tais para conversações. (FP-CM).

O COLOSSO
SATURNO

Cstc é o superfoguete "Sa-
turno", que os Estados Uni-
dos lançaram com êxito de
Cabo Canavcral. É o maior
até hoje construído pelos
EUA e segundo seus téctli-
cos supera engenhos setne-
lhantes fabricados pela Kús-
sia. Pesa 460 toneladas, dis-
põe de oito foguetes propul-
sores e sua altura correspon-
de a um edifício de 16 an-
dares. Foi previsto para co-
locar 3 homens na Lua, o
que os EUA esperam conse-
guir até o fim desta década.
A experiência dc Cabo Ca-
fiavcr.il é um passo decisivo
para o programa espacial
americano.

A foto, do Arquivo <lo
Correio da Manhã, mostra o
colossal engenho sem o seu
terço inferior, cm fase de
montagem.

Literatura
nas páginas
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indústria nacionalizada do trai sindicai socialista.
gas. Os trabalhadores estatais
querem aumento de salários SATISFAÇÃO
que, alegam, não estão proporcionais aos da indústria priva

ráter não-nuciear" — declarou
ontem o chefe do Estado-Maior
do Exército Aéreo Americano,
gen. Curtis E. Lemay, na Asso

Mar. Vorochilov não pôde
ler a sua "confissão"

MOSCOU, 27 — Como se esperava, o mar. Vorochilov.
citado por Kruchev como um dos membros do grupoantipartido, fez hoje perante o XXII Congresso do Partido
Comunista Soviético uma retratação pública pelos erros -  ... 
que cometeu. O marechal octogenário não pôde ler uma do "agrupamento c aba"confissão", 

pretextando que seu estado de saúde não o do .território por alguns
permitia seraomais do que necessi

,, , Calcula-se que 600 mil tra- < i s ..... ,. , *,
da. Alegam os sindicatos de, balhadores de todo o país to- dacioforZJf^^J^&m
?.u! éi!c:l,rAbai_adores__P°dcP -™-™ parte no rnoSmento, SShSÍT Sfjf?d£?_s.

SUfL. ___?" 2_?!^™^??__^"|Acrescentou: "a guerra espair à greve. Porém, meses* atrás
o governo respondeu às insi-
ntiações de greve com ordens

t>da„, nn ..,-.,.;.!.,..... ». i- T-. e nao obrigatoriamente solu-Pediu ao presidente que lesse em seu nome. Parece coes duradouras ou aceitáveis, ££-7; ÕQ^hTwfi.quase certo que com essa autocrítica,, o mar. Vorochilov Em certas circunstâncias, as ne- Jf^^JfíffiiIS?*se salvou. Ao que tudo indica, as primeiras figuras do cessidades se convertem em lei.!0 * '"' -"iSKrrá.
grupo antipartido, Molotov, Malenkov e Kaganovitch mas a França não deseja che-
sofrerão sanções, mas ainda é difícil prever-se se emll*ar *•• Isso..." disse Joxe*
seguida serão submetidos a processo judicial.

Ministro francês repele
proposta de argelianos
ARGEL, 27 — O ministro de Estado francês, Louis

Joxe, encaregado dos Assuntos Argelianos, repeliu hoje
à tarde a proposta de Ben Youssef Ben Khedda, chefe ment0> MM os rccclos Iorarndo governo provisório da Republica Argeliana, tendente infundados, pois o foguete exe-
a eliminar a etapa da autodeterminação — princípio sô- —*— -- ¦-*¦-- ->•• "At*»
bre o qual se baseia a política argeliana do gen. De
Gaulle — para negociar diretamente o restabelecimento
da paz na Argélia. Ben Khedda formulou a proposta
terça-feira passada, em Túnis, quando concedeu entre-
vista à imprensa.

NEGOCIAÇÃO r**w

Joxe frisou hoje, no "Rocher
Noir", nova sede administrativa
do governo francês na Argélia,
que "o princípio da autodeter-
minação representa a aplicação
do direito dos povos de dispo-
rem de si mesmos". E' o único
meio que permitirá a criação de
um estado democrático, a li-
vre expressão das populações de
várias origens e a aprovação de
do uma solução por uma mino-
ria, aduziu Joxe. Na Argélia, vi-
vem um milhão de europeus e
dez milhões de muçulmanos. A
proposta de Ben Khedda não
foi incondicional ou irrevogável,
visto que declarou estar dispôs-
to a negociar com a França,
s*» esta não admitir finalmente
abandonar o princípio da auto-
determinação. De seu lado, o
ministro francês insistiu hoje na
perspectiva de uma Argélia *'as-
soclada com a França", tendo
também manifestado certa- de-
saprovação para com eventual
divisão do território argeliano.

'"Permanecemos fiéis a dois
Ideais, afirmou Joxe: a auto-
determinação constitui acordo
de conjunto, numa Argélia uni-
da e associada à França, de
um lado, e a paz deve garan-
tir a concórdia entre os cida-
dãos das suas comunidades, por
outro lado"-

"Apesar de 7 anos de guerra,
as duas comunidades da- Argé-
lia podem viver juntas", disse
Joxe aos jornalistas. "A divisão

abandono
não

.... ssidacfes,
não obrigatoriamente solu-

juntamente, ao lado do delega.

empregam o plástico para ma

CABO CAÍ.AVERAL, 27 —
O mais poderoso foguete conhe-
cido, um "Saturno" coiossal dc
•160 toneladas, dotado dc iiupiil-
SO de 1.300.000 libras, foi lati
çado hoje desta base, e, após
cobrir, em oito minutos, 360
quilômetros e alcançar a altura
tle 1*14 quilômetros — coroando
dc êxito as previsões da NASA
— caiu a dez quilômetros do
ponto previsto, no Atlântico. A
velocidade máxima do engenho
foi de 5.900 quilômetros por
hora. As autoridades do Depar-
tamento de Defesa dizem que o
foguete é, possivelmente, duas
vezes mais poderoso que qual-
quer foguete russo. O "Satttr-

no" foi desenhado para enviar
astronautas em viagens de ida t
volta à Lua, provavelmente no
fim desta década.

Os diretores do programa
afirmam que os russos nâo pa-
recém ter nada que se aproximo
da potência do "Saturno". Ro-
bert Seanions, subchefe da Di-
reção Geral do Espaço, decla-
rou: "Pelo 

que sabemos, os rus»
sos dispararam foguetes com
deslocamento de 750.000 a...,
SOO.000 libras; em outras pala-
vras, seus reforçados não teriam
feito levantar sequer o C-l (Sa-
turno) de sua plataforma",
(UPI-CM)

INSPIRADOR

O "Saturno" foi impulsiona-
do por um "Haz S-l" de oito
foguetes. Utilizou carburante
líquido. Sou principal inspira-
rlor foi Wernher von Braun, o
criador do primeiro satélite
norte-americano, "Explorer 1",
lançado a lll dc janeiro ds
1958, Outro especialista — pro-cedente também da equipe ulo-
má de Pennemuonde — Kurt
Debus, presidiu ao lançamento,
eomo presidira pessoalmente,liá meses, ao envio oo espaço
dos cosmonautas Allan Shcpar'"
e Virgil Grisson.

PROGRESSO

O lançamento rio "Saturno*'
foi a primeira de dez experiên-
cias previstas para os próximos
meses. Considera-se que em
dois ou trôs anos se chegue _.
criação do "Saturno C-l", queserá utilizado para sondagen»
interplanetárias. O êxito do pri»meiro foguete gigante norte-
americano constitui importante
passo no programa espacial dos
EUA. Tanto no terreno militar
eomo no espacial os Estados
Unidos conseguiram apreciável
progresso.

Horas anícs do lançamento,
diversos técnicos do Centro
Norte-americano dc Experiên-
cias de Foguetes declararam
que ficariam satisfeitos mesmo
se o engenho conseguisse ape-
nas elevar-se do solo. Kurt De-
bus frisou que ligeiríssima dc-
fieiêncin em um dos propulso-
res bastaria pnra fazer voltar
o "Saturno" no local de lança-
mento. Mas os receios foram

cutou ns provisões da NASA,
nos seus oito minutos de vôo.

TRAJETÓRIA

Minutos _,pós ser lançado, o"Saturno" — quo consumiu 271
toneladas de carburante — al-

-• cançoti n altura máxima, de-do-gerale para a criação de um pr,is de efetuar uma curva na
serviço de ordem, encarregado direção suleste. Imediatamente

se inclinou para o oceano, indo
cair a dez quilômetros do pon-
to previsto, situado a 3(50 qui-
Iômetros de Cabo Canavcral.

de fazer respeitar o desenvolvi,
mento normal da autodetermi.
nação, tudo isso sob a autorl-
dade da França.

Concluiu o ministro francês: ,  "Os europeus, mesmo os que to foguetes internos queimaram
Segundo os especialistas, os oi-

seu carburante em 109 segun-í-iii'.- t.. Í..MI. . \J j-.ici_.liLU [Jll. <l Jim- .Mll i itl l ' Ul ,111U' !_.___ JUJ M^llll'
nifestar suas opiniões, desejam dos, enquanto os quatro exrer
permanecer neste pais. Os mu- nos o fizeram em 115 segun-
culmanos consideram que os eu- dos. O "Saturno" é três vezes
ropeus não devem abandonar a mais potente que qualquer ou*
Argélia. Tais, intentos foram tro foguete lançado ntó hoi«
formulados perante mim, em pelos Estados Unidos. (FP-
vários pontos do país". (FP) UPI-CM)

Mongólia e a Mauritânia
admitidas nas N. Unidas

NAÇÕES UNIDAS, 27 — Foi hoje admitida, por acla-
mação, nas Nações Unidas a República da. Mongólia ou
Mongólia Exterior que se converte no 102.° membro da
organização. O representante da China Nacionalista, Tin-
gru Tsiangue não participou da votação. A Assembléia
Geral também admitiu a Mauritânia, por 68 votos contra
13 e 20 abstenções.

NUCLEARES

A Comissão Política da ONU
resolveu suspender o scu deba-
te geral para examinar imedia-
tamente uma resolução apre- _. .
sentada pela índia, que pede tiva".
urgente suspensão dc todas as
experiências nucleares. A dc-
cisão foi tomatóa em virtude de
moção nesse sentido, apresen-

os Esfados, e a responsabillda-
de pelos atos que possam ter
danosas conseqüências biológi-
cas para as gerações atuais c
futuras devido ao nível crês-
cente de precipitação raciioa-

"APARTIIEID"

O México interveio no deba-
tada pela Etiópia, e aprovada j te da comissão politica sóbre a
por 44 votos a favor, 22 contra isegregação racial na União Sul-
(entre eles 'as potências ociden- Africana, quando a Bélgica
tais) e 29 abstenções (entre eles aconselhava os delegados a re-
_¦_ .tti i r\r\ _¦*_-_** m /__ ¦ n.i fivnmtnii* •*» «• í . 11 <i /. "¦« n.<.-.«*• _•¦_#_

RADIAÇÃO

!«rCS PI. n,ão e,ir<:".!arcm oslcia'rserá Travada UlvezInteira
de que «..grevistas senam mo- S*o o' Srntto" ffi.ffir ^^ Í?__«_S
fortes penalidades. Agora, di-
ante de forte frente unida tra-
balhista, o govirno íoi obriga-
do ¦ permitir o desenvolvimen-
to das greves. Até o sindicato

to satisfeitos com o resultado|rações".
da ação paredista, que atingiu| Salientou o gen. Lemay: "±
uma eficiência de 95 por cen-ipossível que os soviéticos pro-
ruti nte 0I dias- (UPI" ietem meios d-s-i*-*0* <*os arte-{-1>l' I fatos nucleares para obter a

CARTA j "Molotov, por enquanto, não íoi
chamado a Moscou", acrescenta'Molotov continua em seu ga- a mesma fonte. "Tudo o que se

binete da delegação soviética na '
agência internacional de Ener-
gia Atômica, onde trabalha. Na-  
da mudou cm sua situação", in- lotov escreveu ao comitê cenforma-se nos círculos soviéticos trai criticando o programa doa respeito da sorte do ex-pre- Partido, ninguém em Viena co-
sidente do Conselho Soviético, nhece o seu conteúdo, pois íoi
que acaba de_ ser motivo de remetida diretamente, sem pas-ataques do XXII Congresso do sar pela embaixada soviética.Partido Comunista da URSS. (FP)

HIPÓTESES

examinar a eituação antes de
votar em favor da expulsão
desse país, por flagrante viola-

Por 78 votos a zero e 17 abs-IÇão de um dos mais fundamen-
tenções, a Assembléia Geral j tais diretos do homem,
expressou profunda preocupa- O delegado mexicano. Antó-
ção cm face do assinalado 'au-jnio Gomez Robledo, deplorou a
mento da precipitação radioati-jmanutenção do "apartheid"

• wasi^u*l«*L. p> V . i_)\/i tu *- Uv UUIU
força armada autônoma, na Ar-
gélia, "no caso de ser concluído
acordo político com o governo
provisório da República Arge-
liana". Precisou que conviria
reunir homens de todas as co-
munidades para trabalh_.rem

meaiaoras. a Assemoieia apro-.jQo meaicas que pudessem s<r
vou a resolução apresentada por;adotadas para obrigar a União
25 nações, c uma ccclaraçãOjSul-Africana a cumprir os pre-
que expressa que "a preocupa-' ceitos da Carta da ONU",
ção tanto pelo futuro da hu-j A delegação de Gana pediu
manidaric quanto pelos princi-,a expulsão da União Sul-Afri-
pios fundamentais do Direito In-|cana das Nações Unidas. (UPI-
ternacional, recai sóbre todosICM).
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Efemérides Judiciárias
'Meu colega e amigo Ader-lentTara em exercício do em-

gon Magalhães (AU Ripht) já prego de pagador da tesoura-
por duas vezes teve aqui a oca- ria geral da Fazenda em 29 de
Sião de falar rias Efemérides janeiro de 1873, desde êsse dia,
Judiciárias, o novo livro com:os ordenados de aposentado
que Erigard Cosia faz o regis-1 que tinham sido suspensos por
tro dos grandes e dos mais ordem do presidente da Pro-
curiosos .julgamentos dos nos-
eos Tribunais de Justiça. Na
relação extensa, incluem-se

vmcia em data de 1 de feve-
reiro daquele ano", proceden-
do assim contra expressa dis-

acontecimentos e fatos que nãoI posição legal. A denúncia foi
podiam, nem deviam ser umi- julgaria procedente. Articulado
tidos. Necessariamente, acres-
eenta o próprio historiador-
memorinlista. nos seus propó
sitos, não seriam, como não fo
ram esquecidos, os advogados.
Edgard Costa, no prefácio es-

Ruy Barbosa a respeito dn Ari-
vocacia entrelaçada com a Jus
tiça: — "diversa na função

o libelo acusatório, o Supremo
nesse mesmo ano, absolveu o
futurii proclamado!" da Repú-
blica. O ministro Andrade Pin-
to, desde a denúncia, votou
sempre a favor de» Deodoro. jquadramento e 'aumento de

crito, lembra um conceito ele Com o novo regime de 15 de vencimentos, através do enca-

Funcionários
apresentam
reivindicações
As entidades representativas

dos servidores públicas fede-
rais estiveram reuni eus e de-
liberaram enviar ao presidente
da República e eo primeiro-mi-
nistro um memorial contendo
as reivindicações mínimas da
classe: eomplementação do en-

Dia movimentado no Galeão
1.° Caderno *

novembro de 1889, privaria na | ¦ , , ,, "
intimidade de. ditador. minhamento da Mensagem ao;

Os advogados estarão conso-1Parlamento. Sugerh"am um au-j
mas idêntica no objeto e na'lados com esta revelação his- Imento mínimo de 50TÓ sobre osresultante".

São ROU as paginas das Efe-
mérides, edição cio Instituto
Nacional do Livro, contando-se
por índice cnomástico e por as-
«tintos. Não é uma obra paradistrair. É, antes de tudo, para
instruir porque relata, informa,
explica o documenta, tanto
quanto possível na ordem cro-
Jiológica. muito elo que tem
ocorrido desde o Brasil-Provin-
cia, Brasil-govêrno geral, fira-
6Íl-vlce-reinado, Brasil-Regên-
cia, Brasil-Império e Brasil-
República. À probidade elo
narrador junta-se a virtude do
estilo claro e conciso. É um
guia seguro a que outros es-
entores, se preciso, terão mais
tarde de recorrer em confiam
ça. Emergem aí do passado re-
mo!o as sombras austeras de
juiz»», que hoje. talvez, causas-
pem espanto. É o caso, por
exemplo, de Joaquim Marce-
Jino de Brito, o 7." presidente,
na série dos que ocuparam o
elevado cargo, do Supremo Tri-
bunal de Justiça. Foi juiz de
íora em Fortaleza, sucessiva-
mente desembargador da Re-
lação de Pernambuco (1828);
deputado de Sergipe (1880);
presidente da mesma Provin-
cia (1831); de novo desembar-
gador cm Pernambuco e presi-
dente dessa Província (1844);
ministro do Império e, intori-
namente da Justiça (1846);
ministro do Supremo (1855) e
seu presidente (18G4), cargo
em que se viu reconduzido, por
três vezes (1807) e (1876), in-
tegrando a comissão incumbi-
da ne examinar o projeto dc
Código Civil elaborado por
Teixeira de Freitas. Foi sob a
presidência de Joaquim Mar-
celinc rie Brito (1874) que o
Supremo condenou o bispo de
Olinda a quatro anos de prisão
com trabalho. É o ponto cul-
minante ria chamada Questão
Religiosa, acusado o prelado
de a ter provocado e sustenta-
do. A rigor, parece que essa
Questão nno foi mais rir. que
um incidente episcopal. Ma.s a
política partidária explorou-a,
a larga. A Marcelino de Brito
coube expedir o mandado rie
detenção contra o bispo, em
Recife, trazido depois para u
Corte. Marcelino morreu nesta
cidade cm 1879, sendo ainda o
presidente do Supremo. Modê-
lo de honradez no exercício rie
tão alins e imponentes posi-
ções, expirou tno pobre — o
depoimento é cie Melo de Mo-
rais — "que a cômoda ou
guarda-roupa que encontrei
em seu dormitório foi uma
corda onde estendia a sua
roupa".

Alguns historiadores — um
deles o acadêmico R. Maga-
lháes Júnior — se têm ocupa-
do da denúncia oferecida ao
Supremo Tribunal por Antônio
Eleutério de Camargo (1887)
contra o marechal Deodoft).
Êsle, como vice-presidente em
exercício rin Província de São
Pedro do Sul, mandara pagara um subdiretor aposentado
da Fazenda Provincial, "o qual

tórica. O grande Teixeira dei ,,, . , - . .
Freitas, pai do nosso Direito atuais ,lIvels de vencimentos,;

mhm
Sa ÍMÍMaurante
4

pa
Civil, recebia autos em cartó-jde modo a possibilitar à classe
rio e não os devolvia no prazo enfrentar 'a alta do custo de1
legal. Foi suspenso do exerci- L^..
cio da profissão no foro em
geral, pelo que "se fizeram pe-
nhora nas Ordenações". Aliás,
o famoso jurisconsulto, segun-
do se vê do Relatório do Vis-
conde de Mauá, de quem foi
advogado, perdia freqüente-
mente os prnzos que lhe eram
assinados para a clefesa do cli-
ente. Farnese, advogado dos
credores na falência do ilustre
titular, graças a isso levou-lhe
vantagem.

Ruy Barbosa, pai do nosso
Direito Constitucional, nume-
rosas vezes citado nas Efcmé-
rides, apesar de Pedro Lessa
ter declarado, em plena sessão,
que a sua presença no Supre-
mo "era como a de Deus no
Tabernáculo", das vezes que ali
falou no exercício da profissão,
perdeu mais do que ganhou as
causas que patrocinou. Houve
até um caso curioso. Na sessão
de julgamento de 18 de outu-
bro rie 1916, subscrevendo com
Clóvis Beviláqua um pedido de
habeas-corpits a favor do ge-
neral Taumaturgo de Ãzcve-
rio e do coronel Limn Bacury,
orando Clóvis ha tribuna, pas-
saram ambos pelo desgosto de
ver que o Supremo não conhe-
cin rio pedido. Eram us dois os
maiores jurisconsultos dessa
época, no Brasil.

Seria longo assinalar os
acontecimentos e fatos mais
importantes ria nossa vida iu-
diciária catalogados e expostos
nas Efemérides. Devia tei- sido
exaustivo o esforço rie Fdgard
Costa, que consagrou quarentaanos à Magistratura Brasileira,
fazendo bela, brilhante e aus-
teia carreira de juiz. Subiu de
pretor a vice-presidente do
Supremo Tribunal Federal, a
presidente do Tribunal de Jus-
tiça e a presidente do Tribunal
Superior Eleitoral. E ainda teve
tempo de ser um jornalista em
ação, nno poucas vezes admi-
rndo e homenageado pelos seus
colegas de imprensa.

M. Pnulo Filho

Alegaram que decorridos 18
meses da aprovação do Plano
de Classificação. Lei n.° ....
3.780, o funcionalismo ainda não
se beneficiou dessa Lei, prin-
cipalmente os funcionários au-
tárquicos e pievidenciários. De-
liberaram 'apoiar e comparecer
à Assembléia Geral convocada
pela Federação Carioca de Ser-
vidores Públicos, ontem realiza-
da, às 18h, no Liceu Literário
Português, e, ainda, compare-
cer às solenidades comemorati-
vas do "Dia do Funcionário Pú-
blico, hoje, às 15h, no Palácio
Tiradentes.

Música ajuda
a cura do
excepcional
Foi realizado ontem, no Con-

servatório Brasileiro de Múst-
ca, um encontro de pais e es-
pecialistas para estudo de pro-
blemas relacionados com a
educação do adolescente ex-
cepcional. A promoção foi
realizada pela Sociedade Pes-
talozzi do Brasil e pela Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais. A professora
Liddy Chiafarelli Mignone, que
vem coonerando nara uma me-
lhor compreensão do problema
do adolescente excepcional,
apresentou, no auditório do
CBM um programa comoven-
te: excepcionais, no palco, cn-
toaram "Cidade Maravilhosa",
fizeram ginástica rítmica, e
cantaram "Meu limão, meu
limoeiro". A festinha foi en-
cerrada pelo conjunto rítmico
Pestalozzi. A sra. Liddy Mig-
none treina os retardados no
campo dn iniciação musical,
julgando, accrtadnmente, que"a música neutraliza os rigó-
res da vida pelo encanto dn
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Sentenças
judiciárias

A notícia dia a dia

MACHADO LOPES CHEGOU CALADO
Procedente de Porto Alegre, desembarcou ontem noGaleão o gen. Machado Lopes. O ex-comandante do IIIExercito não fèz qqalquer declaração. Esperavam-no os

generais Floriano Peixoto Keller, Generoso Ponce de Oli-veira, Ernestino Gomes de Oliveira, Luís Ravedute Sobri-nho, Paiva Chaves, Décio Escobar e Costa Braga, além deoutros oficiais, parentes e pessoas amigas. À posse do
gen. Machado Lopes no Departamento de Provisões doExército deverá ocorrer na próxima semana.

,SÇ>J-** _«&'>¦¦ VTí.MIMIfy^W.j""

Modificado Prêmio Esso
de Reportagem para 1962

Apresentando uma série de modificações, tais como
aumento do valor dos prêmios, prorrogação do prazo para
entrega das reportagens e concessão de troféus aos melho-
res trabalhos de equipe, foram anunciadas, ontem a.s no-
vas bases do "Prêmio Esso de Reportagem" de 1961. O pré-
mio principal passou de 150 para 250 mil cruzeiros, mais
a viagem de ida e volta a Nova York, enqu?,nto os adicio-
nais subiram de 50 para 80 mil cruzeiros, inclusive o re-
lativo à melhor fotografia.

J**Ç**r*-;* ^'^Z^V^l^Wímt-^wj^rin,

PRINCESA SABE QUE O PAI VEM
Também ao Galeão chegou ontem o industrial norue-

guès Erling Lorentzen, acompanhado da esposa, a princesaRagnhild, filha mais velha do Rei Olav, da Noruega. Esti-
veram em sua terra natal visitando parentes. Sóbre uvisita do rei ao Brasil responderam que o convite feito
pelo atual governo chegou quando estava na Inglaterra. A
princesa disse que o pai vem, porém não soube informar
a data.
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FRAQUEZA SEXUAL
IEE-W5 energético biológico

recupera te íorçt»
vitais.

Wlí ' W5 «rifei» potencl»IÍ7.B.Is
iiormnliza l função
i canal.

BEE-W5 restnurador do erga-
nitino oiascnlino.

CülXt COM 30 PÉROLAS C£) 1.800,00
A vinda nas farmácias e drogarias

BEE-W5
FAZ 0 VELHO FICAR MOÇO
NAO DEIXA 0 MOÇO FICAR VELHO

Representante no RIO DE
JANEIRO: — Jnniir Vascon-
celos & Cia. Ltda.
R. Pereira dc Almeida, 04.

82258

Parn efeito de concessão dos
prêmios, o pals foi dividido em
quatro grupos e não mais em
três, como anteriormente: grupo"A", Estado da Guanabara e ci-
cinde de São Paulo; grupo "U",
Iiio Grande do Sul, Paraná, Santa
Catarina, interior de São Paulo,
Mato Grosso, Goiás e Brasília;
grupo "C", Minas Gerais, Estado
dn Rio, Espirito Santo, Bahia e
Sergipe; grupo "D", Alagoas, Per-
r.ambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Piauí, Maranhão,
Pari, Amazonas e Territórios Fe-
derais,

INSCRIÇÃO

A inscrição será feita mediante
a remessa de três recortes da re-
portagem publicada, com a indi-

| cação do jornal ou revista que a
| divulgou, data e local da publi

durante o já tradicional almoço de
confraternização da imprensa,

FOTOGRAFIA

A melhor fotografia publicada
em jornal ou revista brasileiros,
naquele período, será, também,
premiada com 8(1 mil cruzeiros e
a sua inscrição deve obedecer ao
mesmo processo das reportagens
(três vias da reportagem em que
foi inserida a foto, acompanhadas
de três originais em tamanho
18 x 24 i. Também não haverá li-
i.iite para o número de fotogra-
fias a serem inscritas. Se a foto
fór publicada sem o nome do au-
tor, o tiiretor da publicação de-
verá atestar a sua autoria, sem o
que não será inscrita.

JULGAMENTO

No julgamento do "Prêmio Essocação, diretamente à Associação! de Reportagem" a comissão julgadora, composta de elementos dos
mais conceituados do jornalismobrasileiro, levará em conta, prin-cipalmente, técnica de reportagem,
esforço do repórter e sua capacl-
dade de transmitir informações ao
público leitor, importância do as-
sunto, sentido construtivo da ma-
teria e sua repercussão.

Quanto à escolha da melhor fo-
tografia. que será feita pela mes-
ma comissão cpie julgará as re-
portagens, acrescida de profissio-

Brasileira de Relações Públicas', à
Av. Rio Branco, 120, sala 1.112,
Estado da Guanabara. Os traba-

í lhos publicados com pseudônimo.
;cu sem assinatura, deverão ser
acompanhados de uma declaração
do jornal ou revista, atestando
sua autoria. Não haverá mais res-
trições quanto ao número de re-
portagens a serem inscritas, po-cieiidt), pois, os Interessados con-
correr com quantos trabalhos de-
sejarem. Poderio concorrer tidas
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O Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte pediu inter-
venrão federal no Estado, pelo
{ato do governador não ter cum-
prido sentença daquela cõrlc, fa-
vorâvcl à reintegração de vários
funcionários dispensados ou de-
mitidos pelo mesmo governador,
o qual se apressou em explicar

,o que no caso ocorrera.
Parece que houve certa con-

fusão por parle do chefe do
Executivo potiguar na interpre-
tação do art. 204 da Constitui-
ção Federal, e éle confessa leal-
mente. Assim, disposto que está
o governador a reconsiderar sua
atitude, c cumprir a sentença do
Tribunal, o Rio Grande do Nor-

iite continuará sem intervenção
•Í | federal ostensiva.

E aqui, no Rio. que c que
ocorrerá em relação ao paga-
mento de sentenças judiciárias
que, por falta de verba orçamen-
tória, há mais de dois anos es-
perain liquidação'

As sentenças tem que ser res-
peitadas, segundo a Constituição.
Convencido disso, o Congresso
votou lei (»i.° 3.949, dc 2-9-61)
autorizando o Poder Executivo a
abrir crédito especial para o pa-
gamento das dilas sentenças.

Alé hoje, entretanto, o Exe-
cutivo não o féz, e, ao que se
saiba, não houve reclamação
contra essa desídia. É preciso,
toda-via, gritar, protestar, defen-
der o direito ferido, ainda que
se trate do presidente da Repú-
blica.

Imagino o trabalho que os in-
teressados tiveram para conse-
guir as sentenças de reconheci-
mento das dívidas em questão,' bem assim a lei do Congresso
autorizando o pagamento.

Será lal-vez uma crueldade
¦ deixar o governo dc cumprir o
scu dever no caso, para o que

\ falta apenas o necessário decre-
lio providenciando a abrrtura do
I crédito.

Ao que me- informam, grande'parle dos interessados é consti-
Unida de pessoas humildes, que
j tiveram fundas esperanças na
atuação do Professor Jânio Qua-
dros. () homem, porém, foi-se
tle repente. Se alé o próximo dia
22 dc novembro não sair o ato
do Executivo abrindo o crédito,
a lei lornar-sc-á improdutiva.
Noz'a batalha as vítimas terão
de empreender, a menos que o
Judiciário inlerveiiha de manei-
ra drástica, o que não é de es-
perar.

O mais curioso é que a lei
foi elaborada em atendimento à
mensagem do governo, c, ago-
ra, é o próprio governo que se
omite deixando de complcmeu-
tá-la.

Verifica-se, assim, qur, parte
vencida perante a Justiça, o po-
der público se prevalece de sua
organização para procrastinar o

| pagamento, a que foi condenado.
Evidentemente, isso não eslá

certo. Será o caso do novo mi-
nistro da Justiça, também dc
origem humilde, mandar exami-
nar essa questão, como dc direi-
lo, dando o seu a scu dono.

AH Right

Palácio Dora
Pamphili já
é do Brasil

Dartein Brandão
Continua pegando fogo o, ., - •¦¦ ¦• affaire" O Cruzeiro \Life. a respeito de reportagens, o "Life" 

publicouem inglês, as misérias das favelas cariocas "O
zeiro . em contrapartida, publicouhistória das favelas americanas,
gradantes quanto as nossas,
ces do "caso'

Cru-
.em português, n
tão sórdidas e dc-

Sóbre os primeiros lan
ja temos noticias. Agora novo "round"

esta sendo disputado. Em seu penúltimo número arevista limes", da mesma empresa do "Life" dedi-ca um dos seus tópicos à reportagem da revista lua-sileira. enamando-a de "vingança do carioca" Noscomentários, reproduzindo duas fotografias rias cen-tonas colhidas pelo "excelente" fotógrafo Henri Bal-lot, o Times" afirma que a família Gonzale
para o trablho do fotógrafo de "O Cruzeiro"
de dinheiro.

Z posou
a troco

Fm resposta ao tópico do"Times", -o Cruzeiro" dc-
verá publicar, em uni do.s seus
próximos números, reporta-
gem com a íamíliii do peque-no Zacarias — eujns mazelas
serviram para mostrar a ía-vela carioca. Na resposta,
também fotografada por Bal-lot, é mostrado como o "Life"
conseguiu suas fotos: a fumn-
ca foi graças no grlo seco oo caixão ele defunto que npn-
rece numa dns foios foi com-
prado pelo repórter amerlca-
no que depois o presenteou-oã família favelada. O caixão de
defunto já teve seu destino:
ns iftboas foram transforma-
das cm prateleiras e ns algas
em puxadores de gaveta.

DIPLOMATAS NÃO IORAM ESPERADOS
Chegaram ontem a esta Capital os diplomatas russosAlexander Davydon e Boris Krylov, que desembarcaram

no Galeão. Declararam que vinham ao Brasil participar,como observadores, de uma feira industrial que será reali-zada em São Paulo. Permaneceram 40 minutos no aero-
porto, sem que seus colegas da missão comercial russa,
que estão hospedados no Hotel Glória, ali comparecessem
para recebê-los. Depois disso trocaram alguns dólaresnuma casa bancária do Galeão e seguiram de táxis para
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O embaixador do Brasil em
Roma, sr. Hugo Gouthier, assi-
nou a escritura pública deiini-
tiva de compra e venda do Pa-
lácio Dora Pamphili. A sede da
embaixada, a chancelaria de
nossa representação diplomáti-
ca, o consulado do Brasil, o
SEPRO e o Serviço de Emigra-
ção ali estão localizados.

Na comunicação que o embai-
xador fêz ao Itamarati é expli-
cado que brevemente estará
funcionando a Biblioteca Túlio
Ascarelli e, mais tnrde, um ser-
viço de pesquisas no campo do
Direito comparado. Ao Indo da
biblioteca haverá umn seção in-
fantil, organizada em coopera-
ção com o governo italiano.

Homenagem aos
mortos da 2.R
Grande Guerra

Enquanto o "Life" gastoudois mllhóes de cruzeiros pn-ra a realização du reporia-
gem. confessa o repórter Bal-
lot que também gastou seu
dtnheirlnho. 60 dólares, no to-
do. Quando viu a família on
tamanha miséria no primei-ro dia dn reportagem deu n
mulher, nine do garoto quefocalizou. 30 dólares. Depois
levou, da segunda visita, 10
dólares em brinquedos o
quando terminou o trabalho
deu aos meninas mnis de vln-
to dólares. Mas o dinheiro,
confessa Ballot aos amigos,
não foi oferecido cm troca rie
poses. Êste é o segundo"round" da disputa daquilo
que se poderia chamai- "a
melhor téonica jornalística".
E' possível quo tenhamos o
terceiro.

Pesa sobre o Rio. em con-
seqüência dn sujeira resultan-
te da falta de água, a amea-i;a de unia epidemia de tifn.
Vários casas Já foram cons-
tatados em vários pontos dn
cidade. Só no dia de ontem,
peln mnnhã, mnis de 30 casos
foram positivados no Hospl-
tal-lsolamento, do Caju. o
governador prometeu ao ca-
rioca, há seis meses atrás,
água. Ao invés disso, temos
tifo.

O estado-maior udenista
<Vvtá dominado por total pes.slmlsmo no que toca no des-
ilno do reiçlme. entendendo
que nos engolfnmos numa cri,
se institucional sem Sida.
Com a renúncia de Jânio, a
UDN ficou sem ter o que di-
zer, fazer ou explicar ao po-vo. Apontam os udenistas
que o sr. João Goulart está
assumindo uma posição inédi-
ta: enquanto empolga dia a
dia os poderes do Gabinete,
recuperando o papel de pre-
sidente da República presi-
denclalista, não tem contas
que presi nr ao Congresso, pois
é este quem goveran e é res-
ponsável por tudo, através do
Conselho de Ministros. Com
o mínimo de boni-humorqtie
ainda lhe resta, em face de

uma sttuaejfio que consideram
catastrófica, os udenistas com-
iparam o presidenta Jango ao
homem casado com t&das as
regalias de solteiro.

A propósito da inibicão do
sr. Tancredo Neves em exer-
cer a presidência do Conse-
lho de Ministros na sua pie-
nltudc, os udenistas justifi-
cam que não poderia o "pre-
mlcr" comportar-se de outra
foiina, pois está deslumbrado
com a imprevista oportunidn-
de que lhe concedeu o desti-
no. Era éle um homem der-
rolado e amargurado, que se
contentava com uma direto-
ria do BNDE e Já se dispunha

a ser embaixador na Bolívia.
A presidõncla do Conselho lhe
caiu na vida como uma dá-
diva excessiva, que nlém do
mais o acorrenta em tr-imos
do lealdade e gratidão no sr.
João Goulart. A um político
em tais condições psicológi-
cas é quase impossível con-
vencer que se está despojan-
do dos seus poderes e que pre-
ctsa reagir para recuperar o
que lhe estão tomando. O rr.

Tancredo Neves — dizem os
udenistas num trocadilho —
é o primeiro ministro (do re-
grüne parlamejitnoista) quenáo preside no gabinete.

O que mais espanta osatuais pessimistas do regimebrasileiro é o pessimismo queja ataca as políticos mnis in-corrigivelmente otimistas riopaís. Entre as nco-pessimis-nus citam-se as srs. AugustoFrederico Schmidt, Israel pinheiro e o próprio ex-presl-dente Juscelino Kubltschek
que segundo seus amigas mnischegadas, deixou o pnis nca-brunhado.

As resistências do pessedis-mo baiano à nomeação do gr,Detsuc Moscoso pnrn a Co-missão do Vale do Sfio Fran-cisco nao ganharam corpo osr. Antônio Balbino tentouarticular, na Bahia, o seu gru'-po contra o ex-secreiárío dosgovernadores Landulfo Alves -
Regis Pacheco, mns sem re-sulutdo. Atrás riéle seguiu 0deputado Clemens Sampaiovigíando-lhe todas os pnssose pronto para reagir no me or
gesto, Na bancada federal doPSD a reação ostensiva pn-we ter ficado circunscrita nodeputado Edgard Perdia

Pena que tenha sido táo
pouco o número de vagas nacategoria de ministros, noItamarati. As promoções fel-tos pelo sr. San Tiago Dan-tas foram muito bons. Musalguns dos melhores primei-ros-secretários da Casa do RioBranco ficaram sem poder ser
promovidos. Eis alguns deles:
Vinícius de Morais, Soteió
Cosme. Jorge Alberto Seixas
Corrêa, Leonardo Nascimen-ito Brito, Nogueira Porto, Ala-rico Silveira Júnior e RuvBarreto. J

Ainda sobre o Itamarati: olimito de idade para Inseri-<:áo no concurso dli-eio parao carreira diplomática é do1!) a 30 anas. Apesar do Ins-
tttuto Rio Branco ter, por de-terminação do ministro Afon-«.) Arinas, aberto inscrições
para candidatos no Pará. nfiohouve um só rapaz que pio-curasse Inscrever-se. Tambéma Bahia nté agora nno con-trUuuu cerni uni só nhmo pa-ra o curso dn carreira dlplo-
jnátiça. Pernambuco já con-irlbuiu rom um (que por issoestá sendo chamado de "Lefio'rto None"). o Estado que
m^ntoraSn "«"datou é oRio Grnnde do Sul. No últi.«ibular pa.ssn.ram dois

Boa noticia para os proprie-tórios e criadores de cneV: om nistro Armando MonteiroPilho despachou, finalmenteo processo que autoriza a as-flinatm-a do convênio entre oBmsll Konnel Club (únicaentidade nacional filiada ln-taniacionalmente) e o Minis-tério da Agricultura para re-gistro de cães (Stud Book).

Recebemos do sr. Victor daFonseca Saraiva carta a res-
peito da notícia por nós di-vulgadn. ontem, de que simíilha Ana Maria ganhara omandado de segurança quelhe garante matrícula na Fa-ciildnde Nacional de Mediei-na. Alega o sr. Victor que asegurança foi concedida, mnso mandado nâo está sendocumprido. Informa ainda queii classificação de ilegal à suasegunda prova só foi levan-tnda após a aprovae.fio damoça em química, "frustrada
a esperança de uma reprova.• ;""'" "Nem todos o.s alunos
.são hostis á. causa dc minha
filha que. prejudicada, clefen-
de seu direto; infelizmente,
uma pmte se deixou conven-
cer pela difamação e pela cn-lúnin. sem refletir o que acon-
teceu á menina, poderia ter
ocorrido a qualquer deles".

Continuam desaparecidos
dois aviões particulares

Os dois aviões particulares desaparecidos na semana
passada, nas rotas Rondónia-Pórto Velho e Rio-Florianó-

as reportagens publicadas no pe-lnais de reconhecida competênciariodo dc l(i de novembro ele 1960!no setor do jornalismo fotográfi-1a .8 de fevereiro de 1962 c OjCo, serão considerados como fa-prazo para o seu recebimento sejtõres importantes os seguintes-estenderá até o dia 10 de março i técnica de fotografia, dramaticida-co próximo ano. A entrega dos, de, oportunidade, esforço do foto-prêmios aos vencedores será feita grafo, lneditismo e repercussão.

Serviço de Parques explica ! |
porque expulsou favelados

O sr. Jader Moreira de Albuquerque, chefe do Sem-
ço de Parques do Gabinete da Coordenação Geral dos Ser-
viços Sociais, contestou ontem que o novo conjunto resi-
dencial de 72 apartamentos, do Parque Proletário n.° 4,
a Av. dos Democráticos, em Bonsueesso, estivesse sendo
entregue a pessoas estranhas ou nâo residentes naquele
•onjunto. O que houve foi a transferência de 18 famí-
lias do Conjunto São José, ali localizado e que está sob
ameaça de desabamento.

TRANSFERÊNCIAS . POLÍCIA
Acrescentou o chefe do Ser-Disse inicialmente o sr. Ja- viço de Parques que diante daer Albuquerque que a invasão atitude antipática dos intrusos,os apartamentos de Bonsuces- náo houve outra alternativa se-i náo passou de um equivoco.! não a de chamar a Polícia para•is famílias residentes no Par- expulsá-los. Admitiu o sr. Ja-

ue. supondo que os apartamen-'der Albuquerque que. embora a
>s estivessem sendo entregues evacuação dos apartamentos se
pessoas estranhas ao local, re- tenha processado em ordem.
Iveram invadi-los. Acontece uma mulh« tentou o suicídio.
;c os favelados que estavam T™'},,ra,1?° íancar-se ae uma

•ndo transferidos para aquôlei8"!1?;**""0-0 ía«ndo devi-
-co residencial procediam do, d° a ln«&?SSgftájJS5.£ghciaL
mjunto São José. que esta P„S i CIMENI2§,_«,.
neaçado de desabamento -E >.-.!_'!'\
hantou que o Serviço não ri .- —« ¦ ¦ ¦- ._. ,, _ ,,.,...
ncorriou com a ocupação vio- , improcendência das^aKões %}Lcrian^ demerou-se algum tempo no Aeroporto doigulamento da Comissão rie Am-iFf d«tac°u um aparelho do,utora, „,, operando ago-ita dos apartamentos porque de que a inva«ão dos aparta- o ,' a,ntG5 dc Pros5egUir viagem cnm destino a São P3ro a Produção Agropecuária ;subcentro de coordenação riera no interior. O mau tempoo viria contrariar o sistema mentos tivesj* qualquer relação Paul°" Algumas senhoras informaram aos jornalistas queifCAPA). cuja finalidade é Porto Velho (área ce Belém)item prejudicado os trabalhos. O' 
__S5?i_l. S ef,sbcle,cldo Pa- com a entrega dos mesmos a pretendem se dedicar exclusivamente às atividades avíco-?f0'eger.aJ)rodu<;ao »c™pecuá- operações de busca sem aviâo ru^ava para Buenos Ai-.entrega do» mesmos aos fa- pejsoas que não moram em fa- Ias e que estão dispostas a colaborar Dará o aro p«o n:ra e «tJ"'arJ °* assuntos com.^"* " cper8Ç0" ae D"sc%"m:res. nâo chegando a fazer a es-elados. Ivelas. ipais coiaoorar para o progresso do ej, relacionados nas várias re-jresultado até o momento. Uma cala obrif,atófiria em Florianópo-igioes geo-económlcas do país. Iequipe terrestre de pára-quedis-llij.

No próximo dia 2 de novem-
bro, data consagraria aos mor-
tos, às 9h da manhã, a Associa-
ção dos Ex-Combatentes do
Brasil e as Forças Armadas. r ,; ,
prestarão homenagem à memó-1 P0'1'1' n5° foram ate ECora localizados, apesar dos esfor-
ria do.s mortos da 2a. Guerra j ços da FAB. O primeiro, um "teco-tecn", mergulhou nas
S^aciilí^-^cri^cà^rna!^1-- rom Q^ro pessoas a bordo. O outro, um "Cessna"
Europa, na Praça do Congresso. | dc matrícula argentina, conduzia apenas uma pessoa ten-!'"'!,: !!l' : '""' «" ¦¦'¦'-'¦'¦s do desaparecido presumivelmente em região de difícil

acesso, entre São Paulo e Paraná.
dos mortos depositar flores e
coroas, na Cripta do Soldado
Desconhecido e nas urnas.

DEIXARAM O CONGO

Regulamentado
amparo à
agropecuária

i

Transitou ontem pelo Rio o primeiro grupo de fami- ?TiJE^^Sjílares de imigrantes do ex-Congo Belga que já se encon- SffiSdo MtoIram radirnHnc nn rnlnnia -,_T,-r,«__>_,,,A_.;_, -i_ d_,. ... r-r_ "-'«-tenci.tao PCO

SELVAS i tas já está a postns, aguardar,-
O aparelho desaparecido na'do o sinal de lomlização para

rota Rondôni?-Porto Velho é oj partir em socorro das vítimas."Fairchild" prefixo PT-AUB.j ARGENTINO
pertencente a uma firma em-1 O "Cessna-182", de matrí-
preiteira que constrói a rodovia;cuia argentina, prefixo IV-GSF,
Brasília-Acre. Com quatro pes- era pilotado por um ciriadão co-
soas a bordo, desapareceu des-jnhecido por Campion. Desapare-
de o dia 21. fato que somente foi'cou no dia 23 último, na ro-
comunicado ao Serviço de Bus-I1* .Rio-Florianópolis. As ope-BRASÍLIA (Da Sucursal) —

o Conselho de; , ,
és do decreto cas e Salvamento aa FAB

ministro Ar-;dia 23. Sv-u piloto era o co-|vamento de São Paulo. Doi?
distribuiu nota. 

'em 
que 

"esck-lPaÜío""o"cmDo"Vn7«tüTdõSd^7U^«n« "',^L'alu- aaojcanelo Monteiro Filho, da Agri- mandante Paulo Monjardim. Ai^Parelhos da Aviação Embarca-
o rece as ocorrências « acentua A 17 ^J^?°^J^}..Íl-**J'.less0B$ (dpz senhoras|çuUura^ acaba^de aprovar o re-|PAR w„.3  nj„.1K„ An da da FAB vasculharam todo o

rações de localização estão a car-
Co do Serviço de Buscas f. Sa'.-
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Aumento e paridade para
os servidores do Estado

0 governador da Guanabara anunciou, em nota ofi- ro Tributário, dc sua inspira-
ciai distribuída pelo seu gabinete, que assinará, hoje, cão
mensagem a ser enviada à Assembléia Legislativa pro-
pondo reajustamento geral de todos os servidores, a vi-
gorar no próximo ano. O projeto visa a estabelecer,
também, a paridade de vencimentos entre os funcionários
estaduais e os da União. Embora a nota oficial não faça
menção específica sóbre os vencimentos dos profissio-
nais de nível superior, podemos informar, com absoluta
segurança, que o governo tenciona fixar em 60 mil cru-
zeiros os vencimentos iniciais dos médicos e engenheiros,
e possivelmente dos dentistas, agrônomos e veterinários,
e em 30 mil cruzeiros, ou mais os das enfermeiras.
Também será proposta a fixação do salário-família. em
1.500 cruzeiros para o primeiro e segundo dependentes.

CÓDIGO nn Assembléia Legislativa pa-
ra que seja aprovada a sua
mensagem. E com a outra, re-
lativa ao aumento dos venci-
mentos, tenciona pressionar os
deputados para que aprovem,
com rapidez, o projeto do Códi-

O aumento a ser proposto, tn-
davia. dependerá tla aprovação
do Código Tributário. O gover-
nador está se empenhando jun-
to aos deputados que o apoiam

Assinado o abono para
os barnabés cariocas
Os barnabés cariocas estão recebendo o abono dc

Cr$ 5.940,00 desde o dia 16 do corrente, nos termos da

lei sancionada ontem pelo governador do Estado. Serão

beneficiados servidores ativos e inativos, inclusive aquê-

les que tenham vencimentos fixados por força de sen-
tenças do judiciário. Os funcionários compreendidos en-
tre os níveis 4 c 7, que recentemente tiveram seus ven-
cimentes ajustados na base do salário mínimo regional
— (Cr$ 13.440,00), receberão a quota adicional na se-
guinte proporção: CrS 2.100,00 para os de nível 4; Cr$
1.600,00 para os de nível 5; Cr$ 1.100,00 para os de ní-
vel 6 e CrS 600,00 para os de nível 7.

De acordo com a lei ontem sancionada, os servido-
res das autarquias estaduais foram atingidos pelo abono.
Esse auxilio não será computado paia cálculos de pro-ventos de aposentadoria, qüinqüênios, decênios, adicionais,
gratificações em geral e outras vantagens correlatas.'
Também não sofrerá desconto para o Montepio.

Foram vetados os parágrafos 3.° e 4.° do art. l.°,
que estendiam o abono aos servidores da União trans-
feridos para o Estado.

Para fazer face às despesas, a lei autoriza o gover-nador a abrir crédito suplementar de 1 bilhão de
zeiros.

ÍNTEGRA

Segue-se a nota oficial dis-
tribuida na noite de ontem pelo
gabinete do chefe do executivo
carioca:"O governador Carlos Lacer-
da assinará hoje, dia do íun-
cionário público, mensagem àAssembléia Legislativa, propon-do reajustamento de vencimen-
tos dos servidores do Estado.

Entre outras inovações, oProjeto estabelece: a) Fixação
de uma política tendente a re-
duzir as despesas com pessoalao limito constitucional de 60%
da receita pública; b) Partici-
pação do todos os funcionários
nos aumentos dc arrecadação,
dentro da citada política de re-
dução dos gastos com pessoal;c) Reajustamento automático de
todos os níveis de vencimento,
lôda ve* que o salário mínimo
fôr alterado, evitando-.se a fu-
são progressiva dos níveis in-
fedores e a aproximação entre
estes e os superiores; d) Uniu-
cação dos vários regimes de au-
mentos periódicos permanentes
(trienios, nüinqüênios), paracorrigir flagrantes diversidades
de tratamento; e) Aumento dosalário familia, parn CrS
1.500,00, pelo primeiro e sc-
gundo dependentes: í) Aumen-
to para os vários níveis de ven-
cimento, em bases aproximadas
com o que vigora para o fun-
cionalismo federal, inclusive
proporcionando para os servi-
dores de categoria superior re-numeração condizente com as
suas responsabilidades.

Insista-se em que todas essasvantagens serão concedidas
dentro ria capacidade de pagardo Estado, condicionada à apro-vação do novo Código Tributa-
rio e pelas limitações constitu-
ciunais",
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PROMESSA CUMPRIDA
Água de irrigar vira água de beber

cru-

Conselho de
Desenvolvimento
para Pesca

Estudos para melhorias
no abastecimento cPágua

reunidos na manhã dc ontem, no Palácio
engs. Enaldo Cravo Peixoto, novo presi-

Estiveram
Guanabara, os
dente da SURSAN, Veiga Brito, diretor do Departamento
de Águas (agora subordinado àquela autarquia esta-
duai), 8lém de vários outros técnicos do Estado. Foram
tratados assuntos relativos à melhoria do abastecimento
de água a Guanabara, inclusive o projeto a ser subme-
tido à aprovação do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) visando à concessão de financiamento
para obras programadas. O plano estadual prevê, até
1965, o investimento de 9,530 bilhões dc cruzeiros.

PROBLEMAS

Os problemas principais com
que se defronta um sistema de
abastecimento de água eficien-
te à população carioca, agora
focalizados pelo SURSAN, são
os seguintes: dejie.it permanen-
te de 335 mil metros cúbicos
por dia; reserva insuficiente,
tanto em quantidade (34 reser-
vatório1'.) como em capacidade
total (270 mil metros cúbicos),
suficiente, apenas, para aten-
der a 6 horas rie abnstecimen-
to. Paralelamente a esses ns-
pectos negativos, íictirn a ré-
de de subadução e distribuição
inadequadas, face no cresci-
mento demográfico rio Estado,
não permitindo o nbastecimen-
to regular de certas áreas, si-
tuação que se agrava com os
vasamentos existentes.

SOLUÇÕES

Para solucionar o atual dc/t-
rit, está prevista n restauração
e consolidação do sistema de
adução. suas instalações c
obras correlatas, especialmente
através do investimento do 625
milhões rie cruzeiros para a
segunda nriutorn rio Ribeirão
das Lajes. Serão realizadas
obras para o aumento de 445
mil metros cúbicos por dia na
adução no abastecimento nor-
mal, por intermédio das se-

da segunda adutora rio Guan-
du, abrangendo adutora em
galeria sob pressão c em túnel-
canal na extensão de 43,5 km
com capacidade de aduzir 2
milhões o 400 mil metros cúbl-
cos/dia; construção de mais
duas etapas da estação de tra-
tamento daquele rio, elevando
o volume de água tratada em
800 mil metros cúbicos pordia. O orçamento dessas obras
fixa um investimento de 6,850
bilhões de cruzeiros. Ainda pa-rn execução no período rie 4
anos, está sendo estudado um
programa de maior alcance
configurado na ampliação e
melhoria dos reservatórios,
elevatórias e redes de distri-
buição, bem como a raciona li-
zação do consumo pelo comba-
te ao desperdício decorrente dainstalação de hidrômetros. Pa-
ra a rentabilidade exigida pelo
projeto especifico a ser sub-
metido ao BID prevê o plane-
.lamento a revisão das atuais
taxas de água.

BRASÍLIA (Da Sucursal) -
O Conselho de Desenvolvimen
to da Pesca, criada com o obje-tivo de estudar e propor as di-ref.izes da política nacional de
pesca e coordenar 'a elaboração
e execução de projetos rie in-leresse nacional a cargo rios ór-
gaos federais que sc relacionem
especificamente com a penca,teve scu regulamento aprovado
pelo presidente do Conselho deMinistros, e referendado pelosdemais titulares.

Dentre ouilras providências,Irtevcra o Conselho promover,diretamente, ou por meio rioorganismos oficiais ou parti-
çulares, as pesquisas que visema racionalização das atividadesligadas à pesca o à exploração
dos recursos c.o origem uquáti-ca e con.seguir a necessária uni-dade de r.ção no quo concerne
aos problemas da pesca, atra-ves de colaboração com órgãos
estaduais, municipais o paraes-tatuis.

O Conselho rie Desenvolvi-
mento da Pesca estudará as fa-
çilídaldes a serem concedidas àIndústria nacional de constru-
ção de barcos- rie pesca e à in-
dústria pesqueira, cujo desen-

¦ volvimento ou implantação, seja
julgada de initerêsse para a me-
lhoria das condições rie pesca.Recomendará aos órgãos com-
petentes a concessão de possl-veis prioridades, subvenções eisenções fiscais indicadas à im-
plantação ou desenvolvimento
cas indústrias pesqueiras ou de
construção de barcos considera
rios de real interesse para a
política nacional da pescaTambém a transformação ime-
diata da Caix'a rie Crédito daPesca cm Banco rio Desenvolvi-
mento da Pesca deverá ser es-tildada, assim como da Divisão
rie Caça e Pesca em Serviço
Nacional de Caça e Pesca.

Latas.e baldes invadem o
palácio em busca de água

Faz hoje meio ano que, em entrevista coletiva, o
governador da GB disse solenemente: "Dentro de seis
meses a cidade terá mais 205 mil metros cúbicos de
água. E em 14 meses, terá mais 465 mil metros cúbicos
de água. Na data prevista o governador "resolveu" o
magno problema do carioca: mandou abrir as bicas pa-
lacianas, onde há água cm abundância. Nelas os mora-
dores das proximidades foram ontem buscar água, trans-
formando baldes e latas em adutoras em substituição aos
túneis e canalizações prometidos pelo governo.

MA cruzou braços e fogo
destruiu vales no Caparão

dent^RESI?,EN^ 
S0AARES' 

,MG' 27 <Do correspon-ciente) — Os Vales Aprazível e Verde, as maiores eguintes medidas: construção de mais belas reservas florestais do Alto Caparão foramuma adutora de 1 metro der devastados pelo foco A mntn ahnivn J, tLI • 1diâmetro por 7,8 km de exten- também foi destruída i iü!i • j 
da Itonqucira

sáo. entre o morro rio Jacques Agricultura tVmMn 
A(mo>ciancla 

4d° Ministério da
e a estação rie Acari. bem co- „f 

"CUitUra lcm Rldo criticada por entidades locais e
mo obras no "boaster" de Ju-| '.II! a£ ,qiIF sugeriram ao ex-ministro a instalação deuma Estação Experimental naquela região. Um técnicodo Serviço Florestal esteve no Caparão, fêz levanta-mentos e forneceu relatório ao órgão competente doMA. Como nao houve solução nem foi liberado o totaldas verbas para a defesa e proteção daquelas matasmineiros atribuem as antigas

eleitoreiro.

os
promessas a simples golpe

PARQUE

ramento. Essa adutora propor
cionará mais 205 mil metros
cúbicos diários, estando sua
concretização orçada em 245
milhões de cruzeiros. As de-
mais obras preconizadas con-
«istem nos seguintes investi-
mentos: construção de estação
rie bombeamento cm Jacarepa-
guá e 3 km rie adutora com 1.
m de diâmetro entre Andara! e1 Para o Parque Nacional do Caparão, criado por ato
«inu^'3,J mi,nò"); comple- do ex-presidente Jânio Quadros, foi destinada a verba
ffifi?0 5e Tatamento1* 3o 

de 
\° 

m^CS de 
T^08' À revplia d° administrador-

Guandu para 1962. incluindo- f6*? 
recem-"°meado, eng[."-agrônomo João Maria Belo

se bombas e canalizações dol fa' 
a vcrba foi_reduzida para 5 milhões e, posterior-

baixo e alto e recalque (425 ini-
lhões); construção de 12 reser-
vaforlos, novas linhas-tronco,
ampliação e revisão da rede
distribuidora (I bilhão

mente, para 2 milhões e meio. Autorizada a retirada dessa
importância, ate o dia 16 último ainda não havia sido
depositada. A Associação de Moços de Presidente Soares,
de excursionistas, entidades culturais p de classe c outros

lhões de cruzeiros para exe- ór-gJ!?s «Presentatiyos telegraíaram ao presidente da Re-
cuçáo ate 1964). ' ! Publlca e ao presidente do Conselho dc Ministros. Tam-

jbém o governador Magalhães Pinto e os ministros da
GUANDU í Agricultura e da Fazenda receberam telegramas pedindo, .... ,

No plano estadual a ser le- SS^T^dí^^^^-^--^^ ^ ?ttl**»»»'" - "-,,,„ ,,,,
vario a efeito até 1965. está1

rnoMESSA
A água jorra nas bicas do par-

que do Palácio Guanabara, cn-
quanto as ruas adjacentes sofrem
há dias terrível seca, a exemplo
do que ocorre em toda a cidade.
O desespero dos moradores das
ruas Coelho Neto, Ipiranga c ou-
trás, transbordou como as caixas
do Palácio. Fizeram reiteradas re-
clamações ao Departamento dc
Águas e alguém de lá recomen-
dou-lhes paciência, muita paciên-
cia, até que chovesse. Mas o go-
vernador regressou dos Estados
Unidos e não esqueceu a promes-
sa feita ao povo carioca: "Deu-
lhe água em abundância". Êle ou
r.lguém por si, "num gesto carido-
so e profundamente humano", de-
terminou que fossem abertas as
bicas instaladas no parque, usadas
para irrigar a grama,

LATAS
Imediatamente, o povo sedento

ncudiu às bicas fartas. Formaram
filas e gente de todas as condi-
ções íociais empunhando baldes
plásticos, latas e ate carrinho de
mão está se servindo da "cari-
dosa" solução apresentada pelo go-
vêrno. Ds manhã à noite revê-
zam-se homens, mulheres e crian-
ças, carregando água das bicas do
palácio. "PARA ÊLE TEM"

A reportagem do Correio da
Manhã, chamada que foi por um
morador, compareceu ao Guana-
bara e registrou as queixas. Se-
r.horas residentes na Rua Coelho
Neto e Rua Ipiranga, disseram:"Há meses nossas caixas não re-
cebem áRtia. Vivemos na maiscompleta indigencia no que se re-
fere a ásua. A que deveríamos
ícceber, é encaminhada ao Palácio,
para conforto do governador.Acreditamos que se ele estivesse
na nossa situação, teria cumpridoa promessa feita de que rm seismeses o Rio de Janeiro seria su-ficientemente abastecido de água.Para éle tem; o resto não lhe in-
teressa. Imagine que precisamosnbrir as bicas com cuidado, poisali há tanta água que produz for-

Julgamento
de Eichmann
nos jornais
O Instituto Brasileiro-Ju-

daico de Cultura e DivulgaçãoImprimiu e está distribuindo
uma brochura intitulada "O
Julgamento do Eichmann naImprensa Brasileira", conten-do diversas notícias, editoriaise artigos publicados em órgãosda imprensa do país. A íinali-dade ria publicação c a de co-locar ao alcance de todos os
principais itens do mais im-
cortante processo judicial riosúltimos tempos, focalizados sobo angulo brasileiro.

Restabelecido
direito do >
Kennel Club
Merece aplausos o ato do mi-nistro Armando Monteiro Fi-lho, da Agricultura, pondo ter-mo às divergências que vinham

tumultuando a cinofilia nacio-
nal.

Há quarenta anos, o Brasil
Kennel Club, filiado à Federa-
tion Cynologique International,
vem orientando a criação de ra-
ças caninas no pais, mantendo
os seus registros c possuindo um"stud-book" exemplar. Sócios

ponto culminante do pais.
EISIlfliLíLcor^truçáo definitiva1

RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.

ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA
AVISO AO PÚBLICO

Estrada de Ferro Maricá
Comunica a Estrada de Ferro Leopoldina qur. de ordemsuperior e de acordo com n que estabelece o Artigo 24 daLet 3.115, serão adotadas para a Estrada de Ferro Maricá,

a partir de IS de novembro próximo vindouro, novas ta-rlfas para o transporte de mercadorias, animais enromcii-
das, baitacens e passageiros.

Oi prrço* de passagens de subúrbio jerãn mantidos. As
«•tacfei da Estrada fornecerão ao público toda* as infor-
maçóes necessária* ao conhecimento das noras tarifa*.

73495

riados seus interesses constitui-
ram, há um ano. uma federação
e clubes com o intuito ds com-
bater aquela respeitável asso-
ciacão. O Brasil Kennel Club
mantinha com o Ministério da
Agricultura convênio que o au-
torízava a superintender, pordelegação, tudo o quanto se rc-
lacionasse com cinolocia na-
cional. Mas o ministro do
governo anterior determinou,
inexplicavelmente, que nâoi

nvir anivcrsar'° da criação se renovasse o convênio comda ONU também foi comemo- ia instituição, ordenando, ain-rado r.o Território dc Fernando Ida, fósse assinado cnn-iNoronha. A comunicação é dojtrato com a récem-íundada Fe-!covernador daquela unidade deração. Mss agora, o titular d? :
nacional, ten. cel. Jayme Augus-pasta da Agricultura, dando Itoda Costa e Silva, ao Itama-(provimento a recurso do Brasil!rz'í[- , Kennel Club. determinou aue o;

ima constou na1rs-;convénio com aauela institui-1

Território de
F. Noronha
lembrou ONU

programa constou palcs-tra alusiva á data. A importán-
cia das Nações Unidas foi fo-
calizada como fator de equilí-
brio para a paz e o progresso
mundiais. Houve reverência à
memória de Dag Hammarskjold.

i harmonia".

ção fósse restabelecido, asse-
gurando ás outras sociedade.-,
que Dorventura tenham obtido
acordo do Ministério da Agri-
cultura, o direito de. dentro dc
180 dias. provar sua filiação in-
ternacional.

te pressão. Ao abrir uma das bi-
cas pela primeira vez, tomei um
verdadeiro banho..."

Servidores do
Paraná querem
paridade com PM

CURITIBA, 27 — Os funcio-
nários civis estáo se movimen-
tando para conseguir paridade
de vencimentos com a Policia
Militar. Os funcionários dese-
jam que o aumento seja con-
cedido a partir de setembro do
corrente ano. (Asp.)

Promoção da GB desperta
nova indústria: Turismo

A campanha de promoção da Guanabra começa a des-
locar-se do gabinete de planejamento para ganhar o inte-
rese de organizações ligadas a todas as atividades cconô-
micas desta região. A indústria do turismo, que tem como
meta o IV Centenário do Rio de Janeiro, dispõe-se a acom-
panhar o grandioso movimento regional que visa criar uma
mentalidade de progresso para. o mais novo Estado da Fe-
deração. O sr. Walter Rocha, técnico de propaganda, atum-
cia a construção próxima, na Zona Sul do Rio, do maior
centro turístico-hoteleiro da América do Sul.

PROJETO

Apoiando com entusiasmo a ini-
ciativa do Grupo de Promoção da
Guanabara, observa o sr. Walter
Rocha que a campanha terá tam-
bém a colaboração da Orgnlzaçâo
Brasileira da Indústria dc Hotéis
e Turismo (ORBITUR). Scu pri-meiro empreendimento no setor
da nova indústria será a conslru-
ção, no alto de uma colina (entro
Ipanema, Copacabana c Lagoa) do"Panorama Palace Hotel", conjun-
to arquitetônico com 500 aparta-
mentos, que se constituirá no
maior centro tuiistico-hotcleiro da
America do Sul, O investimento
para a obra será formado de cn-
pitais populares.

BENEFÍCIOS

Explica o entrevistado: "Consi-
derando as naturais dificuldades

de capitais privados para a rea-
llzaçãp de iniciativas e constru-
ções do vulto do "Panorama Pa-
lace Hotel", a ORBITUR executa-
rá ésse arrojado empreendimeu-
to, dc tanto Interesse para a ei-
dade, através de um plano dc par-
ticipação do povo guanabariiio. A
socialização e humanização do ca-
pitai permitirão que as pequenas
economias e as poupanças domes-
ticas tenham, ao mesmo tempo, a
garantia e a segurança dc um lu-
crativo investimento c contribuam
para o desenvolvimento do nosso
Estado. Sem dúvida — acrescenta
— o futuro1 do Estado da Guana-
bara dependerá da indústria c do
turismo, c éste náo se fará sem
muitos e bons locais para rece-
ber os estrangeiros que visitarão
a "Cidade Maravilhosa".

Não Desespere
A SOLUÇÃO VEM Ai, mais cedo do

que se pensa. Lembre-se de PAISSANDU.
Confie em LAS PALMAS.

M. II. N.
83530
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WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.

INDÚSTRIA l COMÍRCIO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
E

DISTRIBUIÇÃO DE AÇÒES

aviso aos srs. acionistas

A WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A., INDÚSTRIA E COMÉRCIO participa
aos Srs. Acionistas que, a partir do dia 30 do corrente mês, estará pagando o
dividendo trimestral de 3%, por ação, correspondente ao período' compreendido
entre 1' de abril e 30 de junho de 1961, calculado, segundo a deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária de 12 de junho de 1961, sobre o capital de
Cr$ 5.992.427.600,00.

Participa, também, que as ações resultantes do aumento de capital verificado em
Assembléia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 1961, serão entregues aos
Srs. Acionistas, sem quaisquer ônus fiscais, a partir da segunda quinzena de no-
vembro próximo, na proporção de 1 ação nova para cada grupo de 5 ações possuídas
do capital de CrS 5.992.427.600,00. Essas ações participarão dos dividendos que
forem autorizados a partir de 1« de janeiro de 1962, conforme a deliberação da
mesma Assembléia de 28 de setembro de 1961.

Assim, o pagamento do dividendo e a distribuição das açóes a cargo da Deltec S. A,
Investimentos, Crédito e Financiamento, seguirão -a seguinte norma:

a) ações nominativas — pela remessa de cheque nominal e do
titulo representativo das novas ações;

b) ações ao portador — mediante entrega do cupão ir 17, cor-
respondente ao dividendo, e do cupão n' 33, correspondente
às novas ações, em qualquer dos seguintes estabelecimentos:

nhtritn Ffdpnil
BRASÍLIA

Banco da Lavoura t\t Minai Gerais S. A.

fMnilü da Guanabara
P.IO DK JANEIRO

Deltec S. A. In\estlmentoí, Crédito r. Financiamento
Av. Rio Branco, 93 - IS' andar

Estado da Itahia
Banco da Bnhia S. A.

Kstado dn Maranhão
Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.

Banco de Crídito da Amazímia S. A.

Kütadn dp Matn Grosso
Banco da Lavoura d» Minas Gerais S. A.

Estado do Minas Grrals
Banco Comírclo e Indústria de Minas Gerais S. A,

Banco da Lavoura de Minas Gerais 6. A,

Estado da Tarafba
JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE

Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.

Estado dn faranri
CURITIBA

Jopar S. A.. Administrado de Bens e PartlcIpaçõR^
Rua Marechal Floriano Pcijoto. P6. 17» andar

INTERIOR
Banco Mercantil de Sâo Paulo S. A.

Banco Comercial do Paraná S. A.

Estado de rrrnambnrn
RECIFE

Bank of London £ South America Limited
GARANHUNS

Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.

Estado do Rio Grande do Norte
Banco da Lavoura üe Minas Gerais S. A.

Estado do Ttio Grande dn Sul
Banco da Província do Rio Grande do Sul S. A.

Estado de Santa Catarina
Banco Ind. e Com. de Santa Catarina S. A. "INCO"

Território dn Arro
Banco dc Crídito da Amazônia S. A.

Trrrllorio da Itnndnnla
Banco de Crídito da Amaiônla S. A.
Estadn de Rio Tanln
CAPITAL
Deltec S. A. Investimentos, Crídito e Financiamento
Kua Libero Badaró, 233. 14' andar
INTERIOR
Banco ila Lavoura de Minas Gerais S. A.
Banco Mercantil d" SAo Pnulo fi. A.
Banco Moreira Salles S. A.
Banco do Comírclo e Indústria de SSo Taulo S. A,
Banco F. Barreto S. A.
Banco Comercial do Paraná S. A.

Kstado de Alagoas
MACEIÓ
Bank of London & South Amerlca Limited
INTERIOR
Banco da Lavoura de Minas Gerais E. A.

Kstado do Amazonas
Bank of London & South Am»rlra Limited
Banco de Crídito da Amazônia S. A.

Kstado do Ceará
Bank nf London A: Snuth America Limited
Estado do Espirito Pantn
VITÓRIA
Banco do Comercio c Indústria de Sio Paulo S. A.
INTERIOR
Banco Comírrio e Indústria d» Minas Gerais S. A.
Banco da Lavoura dc Minas Gerais S. A.

Kstado de Goiás
Banco Comírcio c Indústria de Minas Geraii S. A.
Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.

Kstado do r.iri
Bank of London & South America Limited
Banco de Crídito da Amazônia S. A.

Kstado do Talnl
Banco da Lavoura de Minas Gerais £. A.

Estado do Ttio de Janeiro
Banco Comírcio e Indústria d» Minas Gerais S. A.
Banco da Lavoura d« Minas Gerais S. A.

Kstado de Serflpe
Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1961.
A DIRETORIA



CORREIO DA MANHA, Sábado, 28 de Outubro de 1961

0 TEMPO
PREVISÃO VALIDA PARA HOJE

Estados- do Rio e da Guana-
bara (Capitais) — Tempo: ins-
tirei. Temperatura estável. Ven-
tos do qnadrante I.cste fracos a
moderadas. Máxima: 27.7 — Co-
léglo Militar. Mínima i 20.2 —
Guaratlba,

Sio Paulo (Capital) — Tem-
po: instável com chuva fraca.
Temperatura estável. Ventos do
qiiadrante Leste de fracos a mo-
derados.

Rio Grande do Sul — Santa
Catarina e Paraná (Capitais) —
Tempo: bom. Temperatura es-
távcl. Ventos de Leste a Norte,
fraros.

rspirlto Santo e Minas Gerais
(Capitais) — Tempo: Instável
com chuvas. Temperatura em II-
gelro declínio. Ventos do qua-
drante Snf, fracos.

Também nos Estados greve
de bancários chega ao fim

Como na Guan?__ara, bancários dos vários Estados que
haviam aderido ao movimento paredista firmaram acordos
com os banqueiros e estão retornando ao trabalho. Ao íim
dos entendimentos mantidos, conseguiram os aumentos de-
sejados nos moldes do que ocorreu no Rio, isto é, em duas
pr.rtes. A primeira majoração de salários com vigência
a partir de setembro último e a outra, após determinado
prazo.

nado após a audiência concilia-
tória no Tribunal Regional do
Trabalho, sob a presidência do
juiz Lindeu Barreto de Araújo.
Os bancários baianos, em se-
guida, retornaram ao trabalho,
pondo fim à greve. (Asp.)

1.° Caderno

SALVADOR, 27 — Nesta ca-
pitai, o acordo salarial conce-
de um aumento minimo de 6
mil cruzeiros; 40 por cento sò-
bre os vencimentos atuais, com
vigência a partir de 1* de se-
tembro findo e mais 20 por
cento aue deverá vigorar -em
abril de 62. O acordo íoi assi-

Piauí receberá crédito
rotativo de 150 milhões

SÃO PAULO, 27 (Sucursal) — Um credito rota-

tivo de 150 milhões de cruzeiros foi concedido ao Piau'

pelos círculos econômicos e financeiros oficiais e parti-
culares de São Paulo, coroando-se assim de êxito as

negociações mantidas pelo Grupo de Trabalho para o in-

tercâmbio Piaui-São Paulo, com o secretário da Fazenda

paulista, sr. Gastão Vidigal.

Desde algum tempo o titular! Brasil. Além disso, importa-
da pas<a da Fazenda bnndei- ções dn equipamentos indus-
rante manifestou interesse rio! triais devôrão ser. feitas pelo
governo do Estado em colabo- Piauí a S. Paulo, igualmente
rar nos diversos planos de de- dentro desse esquema de fi-
senvolvimento econômico do nanciamento, prevendo-se um
Nordeste destacando-se o pro- montante de operações da or-
jeto de reequipamento do par-Idem de mais Cr$ 150 milhões,
que industrial têxtil daquela "A situação econômica do Piauí
região. Aliás, nesse particular, melhorará muito com o auxilio
prosseguem os estudos entre a jque S. Paulo vai nos dar e que
SUDENE e as autoridades pau- nos permitirá instalar várias
listas visando à concretização fábricas e intensificar a cons-
dessa importante iniciativa. Já trução da barragem de BôaIr-stou convencido de que a
em• temos prático., o governoIEsperança, sóbre o médio Par- conquista dos bancários e a

Eaulista 
com a coordenação dalnaíba, obra cada vez mais ne-i aquiescência dos banqueiros

ecretaria das Finanças, abriu (cessaria ao incremento da ati- [ representam a volta de um am-
um credito dn 32 milhões de vidade econômica do Estado"| Mente de
cruzeiros para o Rio Grande do -- acrescentou o sr. João de empre_arios

MINAS

BELO HORIZONTE, 27 —
Cerca das 22 h de ontem, foi
assinado no Palácio da Liber-
dade, o acordo entre banquei-
ros e-bancários. O governadorMagalhães Pinto esteve presen-te aos entendimentos. Os ban-
cários receberão um aumento
geral de 20 por cento, com mí-
nimo de 7.000 cruzeiros e má-
ximovde 15.000. Para cada
qüinqüênio, haverá, ainda, umaumento de 300 cruzeiros. Oacordo estabelece, também,
que decorridos 60 dias, os ban-
canos terão novo aumento de
20 por cento, sobre os venci-
mentos de 1' de setembro último. (Asp.)
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Gama quer isenção para as
indústrias de artes a nato

O deputado Gama Filho, lider do PSD na AssembléiaLegislativa, ira apresentr.r na próxima semana um proje-to de lei isentando de todos os impostos na Guanabara asatnidades industriais primarias (artesanato), exercidas nolocal de residência de seus participantes, sem a utilizaçãode pessoas estranhas à família, considerados membros da
Sh _f Çarent.c?- até tercc_10 gfa«. Que se encontram emestado de dependência econômica do chefe da mesma.

JUSTIFICAÇÃO I

O deputado Gama Filho, aol

PROJETO

Eis, r.a integra, o projeto

OPERAÇÃO UNHAS
Serão iniciadas na próxima semana, no Atlântico Sul, as manobras da ope

ração "Unitas II". Trata-se de exercícios aeronavais conjuntos de belonaves esta-
dunidenses e latino-americanas, dentro do programa de cooperação para a defesa
do hemisfério. Participarão das manobras, com uma concentração naval cm Mon-
tevidéu, belonaves do Brasil, Estados Unidos e Uruguai. Os navios dc guerra bra-
sileiros serão 7 contratorpedeiros é 2 submarinos. A Força Tarefa 86 é comandada
pelo contra-almirante Louis Bryàn, _ compondo-se de uma fragata, três contra-
torpedeiros e um submarino. Os navios brasileiros estarão sob o comando do capi-
tão-de-mar-e-guerra Maurício Dantas Torres. Na foto o navio-capitãnia dos EUA,
a fragata "USS Norfolk", e o comandante da operação "Unitas II", contra-almi-
rante Louis A. Bryan.

justificar o seu projeto, procla-, isentando as atividades 'indfus-
ma a necessidade de se abrir triais primárias- U$oportunidade para todos. Diz "Art. 19 - Ficam isentas deque o.lar e. lambem, o centro,qualquer impostos em t.d< terda resistência econômica do ln- ritório do Eslacio as atividadesdivíduo. O,trabalho familiar'industriais primárias (ar .*_._!Mde assumir significação re-to), exercidas no local de re-levante, quando do ponto de sidència dc seus participante*vista financeiro, no sentido de,sem a utilização de pessoas es.suprir salários deficientes, quer tranhas à família

IS*,0 pon,I. (!e vistrf, econômico! Art. 2<? - Serão considerados,ligado ao desenvolvimento do para efeito desta lei membros! pais, pela contribuição que es-Ida família os parente-: atésa forma oe organização do tra- terceiro gr.u, que se encontrembalho representa na produtivi- em estado de dependência eco-darle de várias industrias, às nômica dn chefe da mesma oquais podem tornar-se casos in- com esto residamdispensáveis. Art. 3. - A utilização, mes-
,VI,,CT-, mo acidental, de serviços rieJi\_u_iu [pessoas estranjias á família,

n„._.„ . , , Quaisquer que sejam as formas•—¦cobrar impostos — frisa o de remuneração daquelas de-deputado Gama Filho -- das!terminará a automática cessa-ai-vidades domiciliares, equipa-'ção dos benefícios desta- leirancio-as às organizações nítida-1 Art. 4° — As atividades eco-

CONTENTAMENTO

BELO HORIZONTE, 27 —
Finda a reunião entre as par-
tes interessadas, no Palácio da
Liberdade, o governador Maga-
lhães Pinto, em palestra eom a
reportagem, declarou: "Quero
manifestar meu contentamento
diante do êxito dos entendi-
mentos há pouco encerrados.

Brasileiro
inventa motor
de explosão

Norte, a fim de ser aplicado Deus Fcnseca.
em obras públicas naquele Es
tado.

. Em
ó sr.
chefe
Piauí-S

cordialidade entre
e empregadores.

Como antigo bancário, devo fi-
car satisfeito com a vitória da

AGÊNCIAS classe. Os bancários, posso ga-rantir, continuarão servindo
Outras providências acerta- 

'-«-"s estabelecimentos com a
das enue o Grupo de Trabalho mesma dedicação de sempre",

declarações à imprensa,'o o sr. Gastão Vidigal dizem concluiu. (Asp.)
João de Deus Fonseca, respeito à imediata instalação
do Grupo de Trabalho'de uma agência do Banco do hhCIFh

Paulo, informou que Estado de S. Paulo em Terezi-

AQUISIÇÕES

os comerciantes de seu Estado na, devendo em breve a SU-
farão imediatamente, aquisi- jMOC expedir a necessária car-; correspondente) —A greve
çôes d» CrS 10(1 milhões de!ta-patente. Assinala-se, ou-1bancária de Pernambuco ter

RECIFE, 26 (Retardado —
Correspondente) — A

Esteve em nossa redação o sr.
Paulo Mário Maia, inventor do
"Roto-Motor a explosão", cuja
patente já depositou, segundo a
lei. As características funcio-

Política nos Estados
SAO PAULO, 27 (Sucursal) — Foi proposta na

Assembléia Legislativa, pelo deputado Jamil Dualibi
(PDC), a elegibilidade do governador Carvalho Pinto
para o primeiro mandato ¦ de presidente do Estado de
São Paulo no regime parlamentarista. A proposição foi
feita através de emenda apresentada ao projeto que
estende à este Estado o novo regime rie governo.

A emenda e.íabelece que o
presidente do Estado será ele-
gível por mais um mandato,
sendo necessário, nesie caso,

, , , afastar-se do cargo três meses
nais divergem por completo de antes da eleição. Estabelece

arame farpado, com financia- Itrossim, que os membros do j 'rimou hnje face a acordo assi-
mento garantido clc _4 meses,Icitado Grupo mantiveram cn- n«do esta noite. Já amanhã es-
através da conjugação dosj tendimenlos com as fábricas de\w&o abertos os bancos. Foi
bancos particulares, Banco rio veículos paulistas para melho-' assim evitada a ampliação do**¦ ' movimento paredista, pois ou-

tros sindicatos pretendiam en-
trar ein greve de solidarieda-
de.

Estado de S. Paulo c Banco do res financiamentos ao Piauí.

Peçanha diz que reforma
agrária deve ser integral

Na conferência que pronunciou em Belo Horizonte,
íiob o patrocínio da UNE, o governador do Estado do
Rio, sr. Celso Peçanha, disse que se filia aos que dose-

Jam a coletivização integral da propriedade territorial,
como etapa mais avançada do processo histórico da evo-
lução ria humanidade e que se desenrola com lentidão
inexorável, porque a natureza, não dá saltos.

Afirmou ser necessário acabar com as injustiças

praticadas contra trabalhadores e suas famílias nas ter-
ras produtivas e, ainda, desapropriar, de pronto, as gle-
bas abandonadas, cujos donos esperam cômoda e ren-

dosa valorização, sobretudo nas regiões povoadas, nos

arredores dos centros demográficos ou ao lonco dos

eixos rodoviários, ferroviários ou fluviais.

ELITES . ADVERTÊNCIA

tudo o que foi realizado até o
presente. As características do"Roto-Motor" são as seguintes:
um bloco dotado de uma aber-
tura central vazada, constituída
por dois círculos secantes entre
si, destinados a alojar uma tur-
bina: internamente, a referida
abertura é provida de uma de-
pressão que atuará como cama-
ra rie combustão, havendo ain-
da outros detalhes técnicos que— segundo seu criador — tor-
nam o novo motor econômico.
O custo de fabricação será bai-
xo e a produção fácil. O apro-
veitamento de seu rendimento é
total e seu custo de produção é
50% menor do que o de ouU*os
motores de explosão.

também que os mandatos dos
deputados durarão cinco anos,
terminando com o do presiden-
te do Estado. Os mandatos do
primeiro presidente do Estado
e dos deputados, ainda de acôr-
do com a emenda, deverão ter-
minar juntamente com o do
atiial presidente da República.

Esta e as demais emendas já
apresentadas serão apreciadas
pela Comissão de Justiça da As-
sembléia, juntamente com a
proposição original da mesma,
ao terminar a pnuta do 10 dias.
Após o parecer da Comissão do
Justiça, o plenário examinará o
assunto em primeira discussão.

DERRUBADA DOS
UDENISTAS

TERESINA, 27 — 0 gover-

nador Chagas Rodrigues deu
início á derrubada geral de to-
dos os udenistas que ainda
ocupavam cargos nn seu govêr-
no, visando, com isso, a faci-
lltar o acordo com o PSD para
futura composição da chapa pa-
ra sua sucessão.

O sr. Chagas Rodrigues foi
eleito governador pela coliga-
ção UDN-PTB (Asp).

ROMPIMENTO PTB E PRP

PORTO ALEGRE, 27 — 0
sr. João Caruso, presidente do
PTB, gaúcho, admitiu o rompi-
mento do arôrrlo do seu partido
com o PRP, em conseoiiência
da entrevista rio sr. Alberto
Hoffmann, presidente do Dire-
tório Regional desse partido,manifestando apoio às declara-

ções de Dom Vicente Sciierer
sobre a infiltração comunista no
governo do Estado. (Asp).

meme capitalistas, alem. de atoj mímicas beneficiadas por estanjusto e uma forma rie .con- lei seráo caracterizadas. parairibuu para a destruição do efeito rie fiscalização, comoregime democrático, que nos,"empresas domiciliares" con-fadias que correm assume, ca- obrigatório o emprego dessa de-da vez mais, aspectos ear&cte- signaçfio rm todos os -eus atosrlstlcamente econômicos, riiantel Art. 5? — Esta lei entraráda continuada diversificação eem vigor na data rie sua pu«
2LIíü„?_f_lçSo dns "ecessida* blicaçáo, revogada? as dispesl-

ções em contrário".des humanes.
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Diplomata estudará os
problemas do Nordeste

O Itamarati recebeu ontem o embaixador Merwin
Bohan, enviado especial do presidente Kennedy, que estu-
dará formas de cooperação entre Brasil e Estados Unidos
para enfrentar os problemas do Nordeste. Acompanhado
do embaixador norte-americano Lincoln Gordon c de
funcionários da representação diplomática daquele país,
o embaixador Bohan compareceu ao almoço que lhe foi
oferecido pelo ministro San Thiago Dantas.

FASE Ifase de verdadeira explosão de-
„ , , mográfica, acusando as mais ai-O chanceler San Thiago Dantas tas taxas de crescimento rle no-recordou a presença no Brasil pulaçâo. A necessidade de ex-ao embaixador Bohan, quando pnndir a economia nacional <*_

dos estudos da Comissão Mista coloca no contexto de um proble-Brasil-Estados Unidos, cm 1951 ma bem mais amplo, que. priase 1952, qualificando o visitan-1 .suas conseqüências, interessatc rie "grande amigo do Brasil não apenas ao Brasil, mas aoe grande conhecedor de proble- Hemisfério"
mas de nosso país. Sua via-1 0 chanceler San Thiago Dan-

tas expressou sua confiança em
que, num "clima de cooperação

re nunn r-se ,i.,„ip-il«lleal e franca", o embaixador
5rt_uUvaUmnasaSrela çô 

™ 
?- fe»» T^^t0'»0povo e o Governo do Brasil o

têm na conta de um amigo. O
Itamarati lhe prestará n coope-
ração necessária".

ARGENTINA CONDECORA

gem agora — ressaltou — cm
Ivinculação com o programa"Aliança para o Progresso",
ocor

i construtiva nas relações eco
i nômicas entre o Brasil e os Es-
Itados Unidos".

Prosseguindo, frisou que nos-
j so país se encontra numa deli-
cada fase, cm que se entrela-
çam complexos econômicos c
sociais. "É difícil atender bem
aos dois problemas: temos de
aplicar soluções econômicas a
fim de corrigir sérios males de
nossa estrutura econômica. Te-
mos também problemas sociais
do não menor urgência, cujas
soluções às vezes entram em

I choque com a realidade econô-
imica. O Brasil atravessa uma

CONFIANTE

O embaixador Bohari agra-
deceu, em português, a home-
nagem, e manifestou sua con-
fiança em que o bom caminho
da cooperação será encontrado.
Louvou o esforço desenvolvido
pelo economista Celso Furtado,
com quem, disse, viajará para
Recife.

• Depois de ter relembrado li .oi ,
ramente seus tempos de estudan- vernador Celso Peçanha a «dver-
tc, acrescentou que já não vive- t.ncia do Papa Joáo XXIII, na en-
mos uma época de elites divor-1 cíclica "Mnter et Magistra". De-
ciadas dos problemas fundamen- vemos partir para a reforma agra-
tais do trabalhador. A dinâmica ria do estudo da realidade nacio
da democracia visa o bem-estar I nal, do nosso vastíssimo territó
de tod

Em cerimônia realizada ontem, na Embaixada Argen-
tina, foram condecorados com a Ordem do Mérito de Maio,
o embaixador Maurício Nabuco, o sr. Aloísio de Paula e
os nossos companheiros de redação Gildo Lopes e Jaime
Maurício. A solenidade íoi presidida pelo embaixador

Sòbrc a matéria, lembrou o go- Manuel Carlos Muniz e contou com a presença de todo
o corpo de diplomatas argentinos em serviço no Rio, do
secretário Cas.ro Alves, oficial de gabinete do ministro
das Relações Exteriores, Fayga Ostrower, Genaro de Car-
valho, Di Cavalcanti, embaixador Paschoal Cr. los Magno,

Djanira, Carmen Portinho, Maria Martins, Carolina e rnoug.'
os e não a concessão de fa-|t!o, na maior parte ainda desabl-i Nabuco. Henrique Mindlin, Raimundo Castro Maya Pere-

vores a uns poucos. Defende a tado. A.realidade mostra que não grino Júnior, amigos e familiares dos condecorados
reforma agrária porque assim en- (lemos falta de terras, mas rie bra- i Acima um asnecto eeral venrin -o n mnmonlò I™ „,,,_
tende a democracia, como arma ços para mobilizar as riquezas I ' ", 

„ 
aspecto geiai, vendO-se o momento em que

de combati.às.Injustiças sociais.! destas vastidões, na maior parte Kram entregues as condecorações aos nossos companheiros
Não deseja uma reforma de nfo- cobertas das chamadas terras de- \ «e redação C-ildo Lopes e Jayme Maurício, e cm que o
gadilho, sob o atropelo das pai- volutas, de propriedade do Esta-1 emb. Maurício Nabuco agradecia, em seu nome e no dos
xòes ideológicas, mas uma nova' do. E. na parte habitada, explora- agraciados a honra com que os distinguia o governo ar-
organização que modifique gra- j da, vegetam legiões incontáveis de | gentino.
nativamente a estrutura econõ-1 trabalhadores espoliados, subme-
mica e social do mundo agrário. I tidos a rude trabalho rie e<era-

gentino.

Instalado em Porto Alegre
Congresso das Assembléias

,, PORTO ALEGRE, 27 — Em solenidade realizadasr. *_?_". íísac Pr? ""ísvs.ís; ssss.*__raa _.__?, ."""y; ?a ™-^v° |>°aem do tamanho rio camno de "5 (,°lonl7ilCão imediata ria tota-, A ,, -° b"1, *nstalou-se o II Congresso Brasileiro das
espoliação ou cscravjzação rio tra-; lidade das terras exploradas ou Assembléias Legislativas. O governador Leonel Brizola
balhador. Nâo vfi como esses ele-1 Inexploradas, sejam latifúndios ou compareceu ao ato de abertura dos trabalhos do concla-
mentos podem preponderar nos minifúndios, O meu espirito tentejve, que foi presidido pelo deputado Abreu Sodré reore-
SítTÍ. SrrSi K?»™-rS.a.rá_r:on^^Sentante da Assembléia Legislativa de São Paulo'.

Um novo sistema que iguale cam- , vos.
pos e cidades.

INGÊNUO
DIVISÃO Sena Ingcnuo pretender exe-

Ê de parecer que o problema. eular a reforma agrária com a
tem sido discutido de forma um simples divisão da terras ocupa-
tanto simplista, em termos mate- d£s <- trabalhadas, quando o pró-

aem que se cuide rie reparar o
fator fundamental rie tõd.i a ri-
quc7a: o trabalhador.

DESASTRES

Usadas nos países que tentaram aií|n.clas brasileiras, sem destrui-1 FOME |terna independente uara termosleforma comprova nue a simples «oes. sem tragédias sem dramas, £2o entrou sôbrê nossas finandivisio da terra nada representa, |«™ Jome 
e sem derramamento! Iniciados o, trabalhos do Con- £ 

"oi!"ÍStf 
^^taS

í gresso, o presidente da Assem-) mos mais fácil será a penetração
PRODUTIVAS i_ ¦ de S' Paulo, tr- Abreu So*idos interesses econômicos estran-

|dre, pronunciou um breve discur- j gciros.'s°. no qual salientou a necessida- AMPAROPara o governador o problema de de se estender o sistema par-! 0 deputado Israel Nunes chefe^ ,. mais complexo e o das terras pro-í|anientarista ant F.MHn. ¦ Vim Li J V - Jr Sfi J. ' _. ¦Explicou que a própria experi- j dutivas, justamente onde as injus-1 ?" l«pmwíi.. __«««! v ,dele|açao do R'o Grande do
ênc.a russa evidencia que a divl- t.ças sâo mais gritantes. A riesa- j 

"rt?ci!. " 
,i^fPm,bJ£%J^í"7 ííorte- d,ssc 5ue a reforma a«rá-

«ao excessiva da propriedade pode j rropri:iç.io dessas propriedades, i SÍSS. - ".-.aire,amJente d.a.a(1'; na preconizada por Francisco Ju-
acarretar verdadeiros desastres, latifúndios ou minifúndios, deve Ç ?' Deí° ? <*• "ltI«r Hão nào pode ser aplicada no
aendo penoso o processo de re- ficar condicionada às necessidades iferamDnte °' /alÍM n«clonalis- -
cuperaçào. A experiência tentada rio Estado, de sorte a ressaltar os j . que Pcrt"fbam o progresso do
na Uniáo Soviética foi reformu- interesses da produção e impedir p,.com SDU al:irido. o deputado ... .....
lada. com uma concentração mais, o colapso econômico e o caos 50. naullsta manifestou suas esperan- Sul do pais. O que precisamosracionai das glebas, em grandes ] ciai. O que se impõe desde já é ças de °.ue ° conclave de re-; é de amparo ao homem do cam-txploraçoes agrícolas, constituin- i a extensão das leis trabalhistas ao' Presentantes de todas as assem! po-*. afirmou.oo-se verdadeiros latifúndios, onde homem do camoo para que èle P" áo Pais possa realizar ali 

PROBLEMAS
o trabalho coletivo oferece hoje rão continu: em posição de In- 

' «uma coisa de positivo em favor Falando ios 1oni*i'li.ta« anóc _rendimento realmente notável. A forioridade em relação aos ope- da Nação. Acentuou, finalmente. sua clleeada o __Zlr I eoexperiência russa não pode sei rarios. É preciso aue o EsUdo que a fome ronda milhões de la- „™ Brizola^Snuncfou a^e a «FrenIgnorada quando se discute tão lhe assegure assistência educa- res e que o povo poderá vir a' i. de í_ cri cZ I_«?l«n«% /ri_magno problema, t rica de ensi- cional. técnica, crediticla. social r destruir o novo sistema de íovêr- __ r_.__r__.f___ 
'Nac'onal .' cna-

namentos. A questão é saber dis- sanitária, compatível com a dig- no se * 5o forem adiada, medi 
: da .reccn'em,,n,e ^m Golânia- vai

tingulr os erros dos êxitos. ' nidade humana. * 3° que tranquem o^D ais dosut 
"""." b'-pv(>men,r ÍJ1. co^res

^^^^^^^^^^^ Iuas que arranquem o pais ao SUO-Uo de estudos brasileiros para

Nordeste, afirmando que ali não
há latifúndio. "Reforma agrária
só tem sentido no Norte e no

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
FERROVIÁRIOS E EMPREGADOS EM

SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGACIA REGIONAL ADMINISTRATIVA —

ESTADO DA GUANABARA
AVISO
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Rio de Janeiro. *í dc outubro íe IS«1
JOROE RARBOSA

ncleitado
»37S3

• .-¦ v.-.„....„ _..,.-.,c„u.^ paradesenvolvimento. equacionar os problemas básicos
ESPOLIAÇÃO da Nação, inclusive a reforma

A seguir assumiu a direção do agrária.
Congresso, o deputado Hélio Car- IMPOSTO
los Magno, presidente da Assem- O presidente da Assembléia Le-
bléia gaúcha, que deu a palavra > legislativa de Minas Gerais. depu-:
aos deputados Mariano Beck e lado Castro Pires, declarou queMário Gurgel. este presidente da o grande problema do seu Esta-
Assembléia Legislativa do Espirí do é a reforma do Código de Mi-'
to Ssnto. nas e Anuas, que imperie a inci-

Falcu. depois, o governr.dor Leo- déncia do imposto sóbre o miné-I
nel Brizola que. depois de anali- rio extraído das jazidas ali exis-i
sar o desenvolvimento do pais e lentes, o que praticamente não'
íua oohtica econômica externa deixa nenhuma lucro ao Tesouro
reíer.u-se à "necessidade rie no-^ Estadual,
livrarmos da irfluência do capi- MISÉRIA NAO
tal espollativo do estrangeiro" e. "Em Sergipe nào há riqueza.1
acrescentando que "nào podemos mas. lambem não há miséria" —',
ser colônia dos Estados Tnidos e declarou o deputado Wolney Lealj
nem satélite russo, «dotanri.se de Melo. presidente da Assem-
soluções brasileiras para proble- bléia Legislativa de Sergipe. Ex-
mas brasileiros". plicou que miséria, mesmo, existe1

Defendeu também a tese que no Norte, no Pará • Amazonas.]
,"devemos adotar na política ex- (Asp.j
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1 * Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 28 de Outubro de 1961

Contrabando de quase
um milhão apreendido

Agentes fiscais da Alfândega apreenderam, na ma-
drugada de ontem, um contrabando estimado em quase
um milhão de cruzeiros. A apreensão se verificou, no
aterro da Glória, próximo eo Museu de Arte Moderna,
quando a "'muamba" era desembarcada de uma lancha
e colocada numa camioneta. O flagrante se deu numa
das rondas habituais dos agentes fiscais. A mercadoria
foi removida para o Posto de Barra da Alfândega, e,
dali, posteriormente para o depósito da Guardamoria.

MERCADORIA .relacionado no Posto de Barra,
Io contrabando foi transferido

A mercadoria constava da para o Depósito da Guardatno-
mais de 1.500 pares de sandálias ria. As autoridades procuram
japonesas, 10 grosas de batom e Identificar «i proprietário. Fa-
.10 dúzia*, de desodorante. Des-jlando ao Correto da Manhã, o
conhece-se o destinatário e osr. Emoi Teixeira disse que' o
navio que a transportou. Os Aterro da Glória se presta mui-
««entes fiscais admitem que a to para atividades daquela na-
muamba tonha sido .iodada ao tureza. O lugHr é ermo e vas-
mar em sacos plásticos e reco-1to. os contrabandistas sabem
lliida pelos seus proprietários, que a Alfândega não possuiF.' possível também que tenha condições satisfatórias paraMa recolhida de um navio (un- conter decisivamente sua ação.Conta com poucas lanchas, ns-sim mesmo cm condiçõei pre-canas. Eles as ficalizam, exa-íminando o número de lanchas

e o hiRnr onde se en-
çontram fundeadas. Uma vezfixado tais detalhes, realizam i,missão clandestina com o má-ximo de possibilidade deto.
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Assembléia Legislativa
PSD não participará tio governo
Obstrução ao arquivamento: Parque t.asit
Isenção de impostos para o artesanato

A propósito de noticias dan-
do conta de que o PSD eslá in-
clinado a participar do governo,
ante os indícios de uma refor-
ma do secretariado, o sr. Gon-
zaga da Gania proferiu discur-
so, proclamando que a posição rie outros imóveis
de sua agremiação foi ditada tes já constantes
pelas urnas: a oposição, iá que aprovados pnra «>

Coruja vai ganhar prêmio
pela confiança de Coruja

Nc

o partido (oi
eleições. Não uma oposição
que objetive rriar embaraços á
administração, mas feita de
modo construtivo. "Po govèr-no — frisou — devem parüci-
par os partidos que ajudaram a
eleger «i atual governador, co-
mo sej;
PDC è

quer irregularidade no lotea-
mento, após o que apresentou à
Mesa projeto de lei proibindo o
desmembramento do Parque La-
Se e -b venda de lotes u tercei-
ros, bem como a construção, ali.

além daque-
de projeto- cem anos.
local, até **

o ctia 4 de novembro de 1861, o sr. Antônio AlvesLoruja depositou na. Caixa Econômica Federal do Rio òeJaneiro a importância de dez mil réis. Foi a primeirapessoa a confiar suas economias àquela instituição de cré-I\a oportunidade do transcurso do sou centenárioCaixa concederá ao descendente de Coruja prêmio cemvozes superior m*s dez mil réis a elã entregues há

üito.

ou mil

derrotado nas|presenti
DEFESA DA CASA

O sr. Saldanha Coelho repe-
liu, com veemência, uma nota,
que leu, da Federação Carioca
de Futebol, mie «li,-, taxativa-
mente, a certa altura, que '"a
maioria dos deputados votou um

in a UDN. n PTN. o projeto rie lei de acordo com os
o PR. Cabe ao PSDIinteresses comerciais das es

'CORUJA" experimentou aü agruras ria pn-sâo. Um filho adotivo teu foto «ouro do poeta Emílio de Me-
nezes.

Autoridades alfandegárias examinando, na
moria, o contrabando apreendido

Guarda*
apenas a sua
lativo, onde o povo

a partici

deado na Baía rie Guanabara
Os «Rentes fiscais que realiza-
tam a apreensão foram Emoi
Teixeira, Abílio Guina e Rei-
nalrin Ubirajara. Faziam najem ação
ocasião, ronda costumeira pela
Bbíh. A distancia, com o auxt-
Uo de binóculos, divisaram os
contrabandistas transferindo a
mercadoria da lancha para tinia
camioneta, no Aterro da Glória, jOs nsentes rumaram para o lo-
cal e i sua aproximação, os
contrabandistas fugiram na ca-'
mioneta, abandonando a muam-
ba. Acredita-se que os mesmos
tenham levado Rrande quanti- i
dade da mercadoria contraban- '
dendn, antes de serem surpre-
•ndidos.

Tentaram fuga do depósito|!
de presos Fernandes Viana|£S

iicipa
robfett

exi-

TRANSFERIDA

Bofetada no
menor foi
corretivo

quatro
negandi
solução do;
participacfic

| âmbito do
ide colaboramos, na medida

ile nossa possibilidade, de nos-
para aprovação de
que permitam uni

bom governo nara o Eslado."
Quatro detentos -do Depósito de Presos Fernandes „... ONTEM E HOJE

Viana, na Rua Frei Caneca, não lograram êxito na fuga certa níkira — 
°S ~ d,sse' *

que tentaram realizar, na madrugada de ontem. Todos Lha do atual1 tiUda/d^Exelse encontravam recolhidos à "Cela Surda" e forçando cutlvo foi feita em termos dê
as grades de ventilação, passaram para o prédio do Ins- ] 

'tnirícr ixirn snlrnr. E se isto
tituto Felix Pacheco. Só um conseguiu alcançar n rua, fra necessário, nada há que
mas não foi muito longe. Os quatro internos foram re-ltli^*~Sue s-' pretenda

Nascido em Porto Alegre, no
dia Sl de agosto oo 1806, Coruja
recebeu na pia batismal o nome
de Antônio Alves. Menino po-ore, estudou com afinei», inicl-
ando-se, ainda jovem, na litera-
tura. Deixou sete volumes pu-

, ,.. . - blicados. Patrono de unia das , ,. ,
arefa no Legis-1tações de televisão". Frisando cadeiras da Academia de Letras yuaroj* velha, atual 13 d« Ma

lhe confiou|que se trata de atitude alta-i**0 i?i" Grande do Sul, aluai- :!V' . .? funciona u matrix ca

COINCIDÊNCIA

O velho Coruja residiu duran-
e algum (empo na Hua na

mandatos. Nâo eslamosjmente ofensiva à Casa, pediu à*n*-ente
fje-| Couto,

inteira

ocupada por Aurélio|***alxa '-conomica Federal. Mor-
adotou durante a vida reu v,,x lí,y!l' aos B3 *<nos' f,«>rter sido

ação para a Mesa que cumpra com seu «*ie-iv *¦'«"". «muniu uuiuine a
mas. Nossa ver, como o tem feito sempre, inteira, o .sobrenome Coruja, *er ,*rmo,** primeira pessoa *

leia de ser no para preservar o nome do Le- apelido sanho por motivos ob-lco"lR"a'' " 8l"iri,a daquela instl-
Poder Legislativo,!fiislativo", tendo em vista a so- vl.os>. quando cursava a escola '• u"*ao de crédito a -- na épo-

citação de alguns parlamenta-1pública. Foi também sacristão:
na i-rreja de Nossa Senhora Ma-
dre de Deus, em sua cidade na-
tal. E brigou: por ter partlci-
pado da revolução Farroupilha,

guardas na perseguição.
OS DETENTOS

Os detentos íoram Jusó Perci-
lio Mendes liamos, Valter Ribci-A apreensão verificou-se ás 8 Ao absolver o comerciário,

horas. Depois de devidamente Geraldo Simas Lucas, acusado r0, da b,úva< ,u,g" 'I,ulalo«!0

Velocidade
causa desastre
e morte
Ontem, ua Avenida Vieira Sou-

to, «tn frente, no prédio 600, o
atilo chapa fill MO-Ofl, dirigido
pur «ua proprietária Maria Lídia
Caldas de Moura (solt., 21 «nos,
«.'íludante, Hua Visconde de Pira-
JA, 288, ap. 40li derrapou e foi
d« encontro « um poste, derru-
bandoo. O carro ficou completa-
nionlí destroçado. Maria Lídia «o-
íreu diversa* fraturas. Inclusive
do crânio, sendo *cu eslado de-
aesperador. Sua rolegn Cesarina
Magalhães fsoll., lt) anos, estu-
dante, mesma rua, :i7í). ap. 603)
filha dn deputado Valério Mauá-
lhâus, «pio viajava <u> seu Indo,
também sofreu diversas fraturas
nn maxilar e contusões e escoria-
çòm generalizadas. Foi transferi-
d* para n Serviço Especializado
do Ilospllal Souza Aguiar, onde
valo « falecer. Maria i.ldia ficou
internurt-i no Hospital Miguel
Couto.

O 2." Distrito Policial registrou
» ocorrência, Excesso ri* velocl-
dnrlf fnl < cnm» do demlre.

de havei- dado uma bofetada* em r1 au'° Fernandes ela Silva, al-
Valdir Lopes, de 15 anos, o jul*; cunhado "Cachorráo" e Francis-
Hamilton de Morais e 

'Barros 
Iro de Lima, o "Jacarô". Sáo lo-

afirmou que "o réu dera ao me- --os considerados elementos tle al-
nor a reprimenda que nâo lhe ,a periculosidade. razão por que
deram .seu* pais, demissionários se achavam na Cela Surda. Atin-

res. entre <h quais Pie próprio,:
no sentido de ser feita umn re-:
presentação ao procurador 1 geraldo Estudo contra a FCC e o
cronisla Vargas Neto, pelasofensa* que também fêz à As-!
sembléia. O sr. Jorge ValadiSo
(UDN) associou-se às palavrasdi. líder rio PTR, declarando,
ainda, que o sr, Vargas Neto
não passa na sua frente, "nem

buscar i perlo de niim, porque o que dis-
sua coluna n meu respei-
merece resposta".

esidindo, eventualmente, aussao capazes de solu- trabalhos, o sr. Attila Nunesainda que cola- afirmou que a Comissão Direto-Doraciores dos governos pesse- ra vai examinar o assunto pa-distas passados estfto prestan-ra solucioná-lodo seu auxilio à atual adminis- ISENÇÃO
v';H'r*?.Y,''1"'e êle.S "s S1'S' Crí I APresenlou o sr. Gonzaga davo Peixoto, ontem nomeado! Gama (PSDi projeto de lei

Em face da avão Imediata, pôde-l S F^aíde^hiLs queen^tódl? f 3"'' ^7tui'so evitar a evasão. O detento "Ja- 
participaram das administra! d£ .ítlvidede ílfduAlfprUcaré", condenado a 11 anos de re- çóes que representam a cor- marias artesanato exercFdwclusSo pelo juiz da 6.» Vara Criml-1rupçáo, a incúria, a desordem,! nor famílias

capturados, um dos quais, encontrado desmaiado no te- ^n?t1S..2iie.servlraní °? B°" f° "i1
ii Y- j r •. « « i ií i vemos passados para solucionar o naolhado, por força do efeito de bombas de gás usadas pelos j„s c!-Í!;o's que ,llS ,,,,„"",', 

"^ 
P[.e"

serviço, auxiliados por trèa guar
niçóes de Radiopatrulha, convida
dns a colaborar na caça «os fugi
tivos entraram em ação. Utiliza
rum bombas de gás lacrlmogfinlo
ap<V> bloquearem lôdas as «aiilns.

atual não
|cionar." Disso

Penitenciária
não atendeu
ordem do juiz

|ca 
- respeitável quantia d«dez mll réis, mereceu dn Caixa- que está completando o seu

centenário ~- a homenagem dt
um prêmio. E este. de valor <*u»nâo so sabe olnria ne será cemou mil vè-.es superior ao dlnliet-
ro depositado, será entregue ee
atusd Coruja.

O juiz Kubein ttodrúguesrevelou estar sendo Silva, em exercido na 0» far.perseguido pela direção da Pe-(Criminal, condenou ontem qua-

ou simplesmente omissos".
Diz o juiz que é certo ter Ge-raldo vibrado uma bordada nomenor, mas a prova dor, autosmostra que éle andava de bici-cleta na calçada, o que não é

permitido, tendo quase colhido
a sra. Neusa Lucas, que trazia
unia criança no colo e quandoesta o repreendeu, éle a desres-
peitou com palavrões. Entendeu
por isso o juiz que a agressão
íoi legitima, proporcional, opor-
tuna, Jaige de ser ato penal-mente reprimido, pois que hc
justifica pela legitima defesa da
honra alheia e própria, de paie marido, sendo alo meritório,
já que deu ali e de pronto a rc-
primenda que o menor preci-sava.

O fato ocorreu na Hua Graça
Melo, em frento an n° 14, rio
dia 23 rie fevereiro de 1961,

nal deveria ser removido, ontem, a anarquia, o filhotismi
no locül drie sua

giram o telhado do edifício do!para a Penitenciária. Os demaisIgundo informavam os iidenis-
Instituto Felix Pacheco, através de aguardam julgamento. José Per-! ias em «.•nas campanhas eleito-
tuna corda que improvisaram cllio, anteontem, quando era su-|rais",
com oito macacões. José Pércilio marlado n.i 24.* Vara Criminal
Mendes chegou ainda a pular pa- agrediu outro detento na presen
ra o jardim externo do prédio,! ça do juiz Pinto Falcão, «uie man
mas foi delido quando procurava dou castigá-lo.
esconder-se atrás du caminhão de
uma revista. "Botafogo" estava
escondido atrás de uns armário?
na Seção de Administração do
IFP. e "Jacaré" desfalecido no to-
lhado do mesmo edifício. "Cachor-
rÃo" estava homlslado na sala do
diretor • acabava da tomar ba-
nho, quando foi encontrado. To-
dos JA se encontram recolhidos ,i
cela.

CONDENADO

O guarda filS que se achava na
torre dc observação den o alar- mortos e

Nove mortos
na explosão
do cargueiro

PÔRTO ALEGUE, 2',
mais rie uma

Nove
dezena dc

ma. Imediatamente 28 guardas de

Cilindro
matou
operário
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Na tai da de ontem, o opera-
rin Waldemar Alonso (cas., 47
n., Est. do Timbó, « n, Jnhau-
ma), com outros companheiros,
descarregava várias máquinas
«le um caminhão, na poria da
fábrica onde trabalhava, no
Caminho de ltaóca sji,, quandoum cilindro rolou, atlngldo-o
no peito. .Sofrendo compressão
torácica e hemorragia interna,
Waldemar foi levado para o
Hospital Getúllo Vargas, onde Ucia JMilitaimorreu horas mais tarde. O ca-
dáver, com gula das autoridades ontem, no aterro da Gloria, um policiamento preventivo
do 20° Distrito Policial, foi re- executado por quaito duplas de policiais e cãescolhido «o necrotério do Instl-,

PM. Esse policiamento tem por

feridos foi o balanço do acidente
verificado hoje, nas proximidades
da estação de Cerro Chulo, com
um cargueiro da Ferrovia Bagé-
Pelotas. Ü acidente foi motivadoI
por descarrilamento. Quando osj
primeiros carros saltaram dos tri-
lhos houve explosão. O trem con-j
dúzia tanques de combustível. Osj
mortos s.io ferroviários. Os feri-
dos estfio Internados (alguns emi
eslado pravei na Sanla Casa
Bagé. (Asp. — CMl

CONFRONTO
K arrematou: "E' 

preciso dar
á UDN a oportunidade de mos-
trar de quapto é capaz quandotem nas mãos o governo; suas
glórias não devem ser divididas
com outros partidos. Não te-
mos o direito de participar de
seu governo. Sena como par-ticipar de um banquete para o
qual não fomos convidados.
Queremos que todas as recom-
pensas, todos os aplausos, se-l
jam dirigidos à UDN, para queo povo possa fazer um confron-l
to entre a anarquia, o caos, os'
desmandos, os erros, a falta de'
zelo das administrações posse-1distas e os aceitos, o equilíbrio,!
a prudência e ns boas soluções
do governo da UDN.

residência, sem utilIzaçSo de
pessoas estranhas, sendo consi-
rierados como membros «.fa fa-
milia os parentes, ate terceiro
grau. sob dependência cconnmi-n
ca di} uni chefe e que com ês-,"os«-"'
te residam. A utilização, me?-
mo acidental, rie serviços de
pessoas estranhas, remuneradas
por qualquer forma, determina.
rá a automática cessação do be-
nefício. Para efeito de fiscaliza-
çfio, tais atividades terão a de-
nominação de "empresas doml-
ciliares", de uso obrigatório etntodos os íetis atos.

VAHIAS
aprovado, por

Osvaldino Conceição Olivei-.
ra, que responde a processo no!
1 Tribunal do Júri ao ser inter-j
rogado pelo Juiz Fernando Celso
Guimarães

,  da .
nltcncláiia Lemos Brito, setor

lAgT-o Industrial e sofrendo con-
ção por parte de outros presos.
At(5 nn "solitária" o colocaram

[Aliás, sair-i dali para depor e
voltaria para o mesmo lugar.
Na ocasião o preso requerei) no
juiz sua

Ladrões de
automóveis
condenados

Foi un.-iiiiiiu-

tuto Médico Legal

Faleceu no HSA
estudante que
caiu da moto
Faleceu ontem, às lfíh, no

Hospital Souza Aguiar, onde es-tava internado desde a tarde ue
«nteoníem, o estudante Fernan-
do Pereira rie Almeida (23, ».,
Avenida Rui Barbosa, (KIG, npto.
309). Naquele dia, Fernando pi-lotava a motoneta de sua pro-
prledade de chapa 2631, pela!Avenida Osvaldo Cruz quando j
ria esquina da Avenida Infante'
D. Henrique, a máquina derra-l
pou. Atirado a distancia, o es-ltudante sofreu fratura do crfi-tuo, contusões « escoriações,
«ondo internado em estado dè'choque no USA.

O cadáver foi removido paraio necrotério do Instituto .Medi-'co Legal com gula dns autori-dídrs «1o ü o Distrito Policial.

CÃES DA PM POLICIAM ATERRO
Obedecendo a planejamento do comandante du Po-

do chefe de. Policia do DESP, foi iniciado
ro
quatro ciupias cie policiais e cães ames

trados da PM. f.*fe policiamento tem por objetivo Íim-
aquela meu dos perigosos indivíduos que ali tí'iii j

a efeito vários assaltos. Na foto, os cães em com-

panhia de seu-*; amestiadores, sob cujas ordens são ca-
'pazes de deter elemento!, suspeitos.

Medalha do
Mérito para o
det. Perpétuo
Nas comemorações de hoje

pela passagem do Dia do Fun-
clonário Público, o detetive
Perpétuo de Freitas do Depar-
lamento Estadual de Segurança
Pública será agraciado em so-
lenidade a realizar-se às 15 ho-
ras no Palácio Tiradentes, com
a Medalha do Mérito Funcional,
por reconhecimento dns entida-
des do serviço público, aos ser-
viços que tem prestado à rocie-
dade nn lut-i cniilra o crime.

PARQUE LAGE
Conforme anunciara anterior-

mente, a Oposição retirou-se
|do Plenário, na Ordem do Dia,
para não dar número á vola-
ção do projeto de Resolução,
oferecido pela Mem, mandan-
do arquivar o processo do in-
quérito parlamentar realizado
para apurar irregularidades no

.loteamento do Parque Iíenrí-oc ciue Lage, na forma do parecer
do relator da CPI, sr. Hugo
Ramos Filho (PSD), qu'e opl-
mui1 pela Inexistência dü iliei-
tudes a respeito. Anunciada a
votaçSo nominal do substituil-
vo oferecido pelo PTB, vota-
ram contra o mesmo 9 depu-
tad

dade, um requerimento com do-
ze assinaturas, encabeçadas pe-la rio sr. Gladstone Chaves de
Melo (PDCl, nos seguintes tér.
mo;;: "Fazendo eco ft opinião
pública mundial, quo se mos-
tra cada vez mais aflita e an-
gustiada com a série de expio-
soes atômicas na atmosfera ?
especialmente com a perspec-tiva da detonação da anunciada
bomba de 60 megntons, reque-
remos seja submetido ao Pie-
nário um voto de protesto vee-
mente contes tais explosões, ver-lda clntudadeiros atos de guerra contra abatido
a humanidade, e um apelo pa-jbolsos cbra que não se leve a efeito a
anunciada explosão de 50 me-
gntons". **" Congratulou-se a
srta. Lygia Lessa Bastos com a
noticia qne rereneu diretàmeií-
te do secretário de Educação,
sr. Flexa Ribeiro, de que se-
rá construída em terreno situa-

tro hirirues de automóveis, qutdurante o período de outiiibro
de 19(50 n março de 1981, fur-taram 10 automóveis, alguns dos
quais foram vendidos no Pa'-nina. leonino Aristides Haia--lha. leve sua pena cominodàreinada dali para o em ii anos e seis meses, além riril ria Penitenciária, ja mulla de -t mil cruzeiros. Pela...ue se acha doente, sofrendo doi tentativa de furto no dia \2 dècoração. Em M de setembro ul-lmurço do 11)61, quando u nua-limo o juiz. mandou oficiar àjririlha foi presa, teve a pen, dedireção da Penitenciaria Lemes 2 anos de reclusão e 2 mil cru-Brito, sobre o assunto e até on- zeiros dc mulla; por co-autorialem nfio havia sido enviada res-em furtos de carroí 3 unos «posta Ontem o juiz mandou.fi meses de reclusfio c mll cru-(;ue fósse reiterada a ordem, jzeiro*- e por falsificação dedocumentos, I ano de reclusão »

[mll cruzeiros de multa. Daniel' !• Henrique Barcelos dos Hei» *
Álvaro Antunes Silva, um uno
e 4 meses de reclusfio e multa•le mil cruzeiros pela tentativa
de furto e 12 anos e -I meses pi»-I.i co-autoria em outros furtos é.'oão Negrão Rodrigues Lobato*,

omicidio
misterioso
eni Xerém

"Bosco", 2 anos de reclti*
mulla de 2 mil cruzeirbi
participação ein uni dos

A margem de uni rio existon-
le em Xerém, na divisa de Ca-
xias e Nova Iguaçu, foi encon-
trado, na manhã de ontem, o
cadáver de um homem desnudo

VUlfii*
são c
pela
furto:

Quando du prisão rios acur.ii-
dos em flagrante, foram encon-
trados em poder de Leonino (ochefe), 40 mil cruzeiros e l&
chaves de automóveis, jrulas de

i para ciou. (pie íòr.i! recolhimento e tnlóes «lo Pa-
a golpes «lc faca, .\'osirí">á; autorizações d* emplaca-

calça do morto não!
habllilaçi;

•í carteira nacional di»
lo, tudo falsificado por

do à Rua Senador Soares. 61,Idecontra tre-s votos favo-lem Vila Isabel, uma escola pri-'deravels, entre os quais o do sr. mária com 10 salas, por conta'Afonso Arinos Filho (PDC). do Fundo Nacional do EnsinoComo se sabe, o substitutivo Primário, conforme convêniodetermina a remessa dos autos; recentemente sancionado pelaCasa entre a Secretaria de Edu.
cação e o INEP. '•** Manifes-
tou-se o sr. Frota Aguiar (UDN)favorável A reivindicação dos
jornalistas em favor de um au-
mento salarial. ?** Curiosa ati-

ment
foram encontrados quaisquerdocumentos que pudessem Iden-I^le. Com Daniel encontrararn
tlficá-lo. Depois de examinado 3 chaves de carro e 9 mll cru-
pelo perito Djnlrna, da delegacia zeiros, com Álvaro a chaves •
de Caxias, o corpo foi removido,3 mil cruzeiros,
para o necrotério daquela locn-: Segundo se apurou, o illtimòlidade. O Inquérito para apurar .'acusado, "Rosco" iô participouo crime foi instaurado na sub- do furto de um Oldsmoblle, qu»egacia da Fábrica Nacional (vendeu a um morador no'P»-ires. rann.

egacn
Molo

ao procurador-geral do Estado'
para as providências que julgarcabíveis, Inclusive a revisão doloteamento. Se a Minoria náo'
se tivesse retirado, o arquiva-1
mento teria, pois, sido aprova-'
do. Não «endo possível prosse-
guir na votação nem apurar!
novamente o "quorum", todas
as demais

(

tude do prefeito de São João
de Meriti provocou pitoresco
protesto do sr. Gerson Bergher

matérias também (PSD) a xiiisa de apelo, con-ficaram para a Ordem do tra a proibiçfio da passagem deuta de seeunda-feira próxima, féretro} pelas barreiras, poisNo "Grande Expediente", a n8o <¦• possível que 0 prefeito'srta- .Sandra Cavalcanti (UDN) rio município vizinho queira ncdiscursou longamente, tentando! gar nté am mortos o d!reit0;demonstrar que náo houve qual-1ao repouso definitivo,
par
levado

lon fio om "Las Palmas"
... que lhe [rara muito breve A

SOLUÇÃO. Náo desespere e LEMBRE-

SE DE PAISSANDU.

M. H. N.
835.11

mBÊm3Ê*WÊmmWBS!?*!^^

(!aiii do trem
em Bento
Ribeiro
Moacir Piedade Batista '21, ?..

comerciário, Estrada do Engenho
Novo, .17, Realengo) i|tic viajava
como pingente de uni trem el^tri-
co que seüiila com destino àque-
la estação, sofreu queda nas pro-¦umidade*- de Bento Hibeiro. (.'orn
fratura exposta da perna direita.
contusões «* escoriações gcnerali-
zadas. foi Internado em estndo de
choque no Ilo-pital Carlos Cha-
RAS.

As autoridade! do .6." DP r»-
«.'i-itrarain a ornrrénua.

Correio da Manhã

não aceita matéria reda-
cional paga que não seja
caracterizada como tai
Nomes de firmas ou pro-
aufos que apareçam em
textos de notícias ou co-
menlános são citados a
juizo da redação. paraM$®$
melhor clareza da mafe->^:^^
no tratada e de inteira res ^ivSí:j:j:
oonjabi/ic/ac/e do /orno/ ||i§||É

Falta d'água
dá motivo
a protestos
Moradores da Rua Aarfio Reis

iSanti Tei-e.sa' estiveram ontem
em nossa rtdaçüo pai-a reclamar
conti.i a falta de ápun. Dísíp-
iam que há vários dias o liquido
tiío aparece nns torneiras. Só-
bre «i me.smo problema manifes-
tou-se 0 diretor do "Colégio Mn-
rinno de Jesus". O educaudário
deixará de funcionar hoje por
lalta de átzua. E. se a "seca"
continuar, o pvogra-n.i de» «-nslur.
rio colégio será fatalmente pre-
Judicado.

Expediente
do Supremo
T. Federal

SAÍRAM de uma só vez

VOLKSWAGENS
na

i*:i*:iâ.^S^*^í!«^S*«*xái^l*^!
t.:.y.*-x.:.w.*.:y*.v-x-:¥x%-x-x

BRASÍLIA, 27 — Na Secre-

| taria do Supremo Tribunal Fe-
I deral, atra\én a Mesa de agra-
vos de instrumentos, estão
aguardando preparo os proces-
sos abaixo, procedentes de di-

; versos Estalos da Uniáo e que
divulgamos paia conhecimento

! de advogados e partes interessa-
das:

5.222 — Minas Gerais —
Agravante: Companhia Minas
Fabril S.A.: Agravados: José
Cavallini e outro.

5.224 — Rio de Janeiro —
Agravante: Rio Llght S.A. Ser-
v:çoi <3e Eletricidade e Carris;
Agravado: Nilo SanfAnna
Brauer.

8.266 — Guanabara — Agrs-
vantes: Mlfuel Gabriel Pimen-
ta Batista e outro»; A*ríA"«dos:
E.»tado da Guanabara e Juíro
dn .ta. Vara da Fazenda Pu-

GRANDE
CANASTRA

ROYAL
«Sensacional! Dia 2'.] foi o maior dia da
GRANDE CANASTRA ROYALJ Pela prl-
meira vez, no Brasil, um programa de Tele-
visão sorteia2automóveis na mesma noite!
Na Tolo, vemos o.s dois felizardos contem-
piados com os VolkswagensBl zero quilo-
metro: D. Belmira Bastos dos Santos, re-*
sidente à rua Campos da Paz, 95, casa 2,
apto. 201, e Sr. Luiz Y. da Silva, residente â
ruaCônego de Vasconcelos, 742, em Bangu.

Outros Volkswagens e uma infinidade d»
prêmios de grande valor esperam por
você na GRANDE CANASTRA ROYAL —
o mais sensacional programa da televi-
são carioca — rodas as 2." feirai às 21:20
peia.TV-TUPI, Canal 6.
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UM PROGRAMA DOb

PUDINS e GELATINAS ROYJIL
Produtos da quoWade da - STANDARD 8RAND5 OF BRAZIL, INO



CORREIO DA MANHA, Sábado, 28 dc Outubro de 1961

Aviso aos viajantes
O presidente João Goulart

pronunciou há dias eni Belém
um discurso importante, que
propositadamente deixamos de
comentar logo. Havia a gre-
ve dos bancários.

Disse que o Parlamento bra-
sileiro, num grave momento
critico, pôde niodiücar o re-
^iiiic, introduzindo o parla-
mentarismo. Disse, mais, que
o liais eM.i novamente atra-
vessando grave momento criti-
co, Tirou a conclusão que o
Parlamento poderia novamente
modificar o regime para, sc fòr
necessário, voltar ao prc.idcn-
cialismo.

Êsse discurso foi, natural-
mente, objeto de interpretações
diversas e, também, de expio-
rações- Os adversários que o
presidente João Goulart arran-
jou, justamente por suas ati-
tudes de discrição c cautela,
não podem deixar de interpre-
lar-lhc o discurso como maiii-
íe.-tação de ambições políticas,
para recuperar os podêres que
a Emenda n." -I lhe retirou.

Mas não perderemos tempo
com polemicas desse nivel. Ao
nosso ver, o discurso prc.idcn-
ciai resume unia análise da si-
tuação politica que outras ma-
ni íestações não deixam dc cou-
firmar.

Uma dessas manifestações
nas últimas Jl hora?. íoi uni
discurso do deputado Florisce-
no Paixão: censurou áspera-
mente a inatividade do galiinc.
te Tancredo Neves e do pró-
prio sr. Tancredo Neves.

O deputado é gaúcho e do
PT 13: pertence a tuna fração
altamente engagee da politica

brasileira e do seu próprio par»
tido. No entanto, sua opinião
está longe de ser facciosa ou
isolada. Seu discurso reflete
um estado de espirito que se
difunde rapidamente no Brasil,
alcançando todas as classes do
povo. Gcneraliza-sc cada vez
mais a opinião de que o pri-
meiro governo parlamentarista
não age com a eficiência que
devia mostrar, ou antes: que
não age.

É uma opinião que pode ser-
vir tanto aos desígnios de uma
revolta esquerdista como ao_
intuitos de uni golpe direitista.
Mas nunca à democracia e ao
esforço de manter as institui-
ções democráticas, a não ser
que se escolha a alternativa de
voltar ao presidencialismo, que
hoje se afigura a muitos mais
eficiente do que o regime do
dia 2 dc setembro. É este um
subsidio para compreensão me-
lhor do discurso presidencial
cm Belém do Pará.

* # #

Mas se a instalação do par-
lamcntarismo deve ser manti-
da como progresso na confi-
guração política do pais, en-
tão não se deve npressadamen-
te abandonai- essa conquista
sem sc ter esgotado as possi-
bilidades dela.

Que c preciso para tanto?
Apenas um esforço para fazer
realmente funcionar o novo ro-
gitue, que hoje está escrito
apenas no papel paciente em
que se redigem Constituições.
O Parlamento tem, para tanto,
cie votar a lei complementar.

Mas acontece que a respec-
tiva Comissão Especial Inter-
partidária não sc reúne. Nem

sc pode reunir. Pois espera —-
conforme denúncia do sr. Cha-
gas Freitas — a volta dos srs.
Nelson Carneiro e Almino
Afonso que se encontram no
Chile, habituados como estão
ás viagens de parlamentares,
passeios para as mais variadas
espécies de congressos interna-
cionais sem utilidade definida.

f. êste uni dos obstáculos
menos compreensíveis da solu-
ção da crise politica. Na si-
tuação atual do pais, os par-
lamentares não têm, simples-
mente, o direito de passear no
estrangeiro, Têm, antes de tu-
do, de cumprir com suas obri-
gações de portadores de man-
datos eleitorais e, no caso,
quase dc constituintes.

Apesar disso, não pretende-
mos' condenar isoladamente
dois ou tres deputados, tam-
pouco como dois ou três mi-
nistros, talvez menos ativos. A
responsabilidade e a culpa sáo
da classe politica inteira, que
não parece compreender a se-
riedade de suas tarefas e da
situação do pais.

A alternativa é esta: ou o
parlamentarismo funcionará ou
voltaremos ao presklencialis-
mo. Mas não admitimos uma
terceira saída, a da revolução,
a do golpe. O pais não pode
ser entregue aos aventureiros
porque alguns deputados ou
ministros gostam (ic viajar;
nem porque todos os politicos
brasileiros parecem preferir ao
cumprimento dos seus tlevcres
a viagem para o escuro —
ponto final desconhecido.

Aviso aos viajantes: o pais
precisa de governo.

íacciosismo partidário e arejario.por uma vi-
da de estudos e de probidade^ muito se es-
pera nesse setor. Acima da censura icono-
clasta, deverá fazer prevalecer sua autoridade
e bom senso. Pode e deve defender os me-
nores, mas pode e deve impedir que se con-
tinui ofendendo a Carta Magna no capítulo
das liberdades públicas.

1.° Caderno

Concursos públicos
Até agora o governo não deu uma pa-

lavra de explicação com respeito à suspensão
dos concursos que estavam sendo realizados
pelo DASP.

A medida causou estranheza não sòmen-
to entre os interessados. Eles realmente são
os prejudicados imediatos. Tinham direito que
lhes assegura a Constituição de acesso aos car-
gos públicos através do concurso aos postos
iniciais das carreiras. Preparam-se eles, su-
portando os mais duros sacrifícios. Muitos
têm de pagar cursos bastante caros por sinal.
Todos tèm de adquirir livros. Todos devem
perder o precioso tempo, que podia ser em-

pregado, quando menos no árduo mister de
ganhar o pão de todos os dias.

E de repente vem a ordem abstrusa. Sus-
pendem-se os concursos e as esperanças de
melhorar de vida, pelo meio licito e honesto
das provas de seleção.

Mas não somente os interessados têm di-
reito de estranhar. Qualquer cidadão inte-
ressado em que a ordem, a honestidade, a de-
cência imperem na administração pública tem
direito de estranhar também essa atitude do
governo. Por que foram suspensos os con-

Mundo Político
RIO. CAPITAL POLÍTICA
NOVA TESE DOS GOVERNADORES
JÂSIO E ADEMAR l SIDOS

Com os feriados de 1 e _ de novembro, Brasília flcari .< mâi.cai. Ai convenaçõei políticas Irão, .«im. d.sloc.r-.ed«>_ o t.lO preUdem. joio Goulart . o prlmelro-mlnlitro T.ncr.dô nZvei permanecerão na Guanabara até o dia l. O primeiro Iri.
cursos. Essa pergunta por si mesma basta pa- I SM"* °píí 

ÍSSf A% L.sVrAfe «íra lançar um véu de desconfiança sóbre as i «"•'"•¦> do Papa João XXIII. ac| d0 ,nl"
autoridades responsáveis pela

inça
ordem dada. Ulca ^"aI?;.'^ 

aN»se. * che0ír.a(.f^. Capital o mlniitro da Jui-
Trata-se de um sistema honesto e legal de j!'!%.".r^.v"a^raraS^^tad^eC,,e,ia d° 8°vèrno• •
escolher os melhores para o serviço público. ! Todos os ministros. 0 presidente da Câmara „ nr__lri . jDesejam os donos da ordem de suspensão i ?"],*do\* ? • "»»'•»['• doi mlnli.ro, do Supremo'Tribunal Ftdanü
impor outros métodos? Em que peregrina ca- ,^'.^"0 

*ff1ZS^ ^
beca terá nascido uma nova idéia? Mais ho- ciioei administrativa» do país.
nesta? Mais legal? | myx TESE pARA

OS GOVERNADORES

numa demonstração Ine-a ler a capital política o dai dc

Essas perguntas merecem uma resposta.
Caso contrário, a opinião pública está no di-
reito de suspeitar das intenções dos que não
desejam a realização dos concursos públicos.

CIME adotou proposição Patronos
para maior ajuda à A. L. Fiquei devendo á queslao orto*

gráfica de 1933 as minhas rela*
Ções dc amizade com Medeiros e

,.,..,,,, „„ . .Albuquerque. Como eu estivesseor_i\_.Bit.., a _ comissão E. \\altcr, que deveria ser dada metido no barulho criado por lisointergovernamental psra Mi- alta prioridade nas atividades'na Assembléia -Nacional Constitu*
frações Européias (CIME), que rie migração dc, CIME, btfrn Inte dessa época, aproximei-mecomo a planificação e desenvol-1 do velho meslre, procurando ou-

vi-lo. embora sem nenhuma inti-
iniciado. Êle fora um do.s precur-sores dessa questão. Achava-se
muito doente, quase sem sair ã
rua, mas ainda se revelava um
causeur excelente, de uma cru
dição extraordinária. A surclez
náo lhe comprometia a vivacida*
de do espírito. Morreria no ano
seguinte.

Na última vez que o visitei, Mc*
deirus deu-me alguns apontamen-
tos curiosos sobre o processo tlc
escolha dos patronos d.i nossa
Academia Brasileira de Letras.

O Con-vüio recebeu também aos membros do Conselho qucL 7 APe.sar_de ser "m dos fun-
.1.; daclnrcs da Casa, dizia-me ele. nao

participei diretamente das combl-

finalizou, hoje, unia eonferên
cia de cinco dias, adotou umalvlmento dc obras cie coloniza
p-oposição do grupo dc seis ção de terras da América La-
nações que se reuniu em Was- tina. (UPI)
hington no mês passado, para GÊNOVA, 27 — 0 Conselho
que se dé mais ajuda especifi- do Comitê ¦ _nte.govwnan.enta!
ca à América Latina em sua-para as migrações européias
busca de operários europeus es
pec.alizados, tanto cia agricul-
tura c.uanto da indústria.

Também aprovou o pedido
no sentido de que sejam estu-

(CIME) aprovou o orçamento
previsto para 1962, isto é ....
26.502.720 dólares, o que per-mitirá a este Comitê executar
um programa de assistência

dadas as possibilidades de es-'para a ireinstalação dc 87.850
tabelecimento de am organismo nacionais e refugiado, euro-
financeiro ao fundo semi-nutár-jpeus em paises de Ultramar,
quico para ajudar os planos de; O diretor interino do "CIME",
instalação de imigrantes. Barthelemy Epinat, informou

um pedido cio presidente dc
Esl-aaos Unidos, John F. Ken-

os movimentos nara
lia, Nova Zelândia

•a Austrá-
c África

PENA
•1.íi tão melancólico o fim-de-semana do go-

\crnador que d.i pena.
Expirou 110 dia 2(, o prazo de seis meses

que cie próprio estabeleceu para ciar água —
"mais 2U5 mil metros cúbicos i',c água por
dia" — ao povo carioca. Cumpriu a palavra.
Deu, no Palácio Guanabara. Fotografamos a
gente do povo, saindo dos jardins do Palácio
com latas dc água na cabeça c nas mãos, Nâo
há água.

Não há governador. Precisa êle manter
permanentemente o sr. Lopo Coelho como cs-
pécie de embaixador junto às autoridades ie-
derais porque o conspirador não reconhece di-
plomáticamente o governo tia República: pata
poder conspirar.

Excluído do com'nio com o povo c ex-
cltiindo-sc do convívio com o governo, tam-
bem fica afastado do convívio dos seus ex-co-
lega*;, dns jornalistas: íoi agora violentamente
censurado pela AHi, como inimigo da liber-
dade da imprensa c de todas as liberdades de-
mocráticas.

Dá pena. Daria pena, sc a ARI não ti-
vesse publicado a cuia qne 1, governador es-
creveu cm resposta a consulta do presidente
Herbert Moses: documento tle baixeza.

Num tniho dessa cuia volta o conspira-
dor a 1.1I.11 de jornais acéfalos, etc,
ci 11 Nova Vork, negou ter escrito ou
atribuindo ao nosso correspondente a
que a [•'iaiicc-1'i'c..-.c divulgara. Mas
tá confirmada a noticia da agência
Pois na carta está escrita a frase soh
liais accialus, dc, (pie o covarde não
Nova \ orle, c nie-.ar.

Também con-tain da carta o> mesmos in-
stillos ordinário-, que o panilctaiio nos lançou
cm artigos 11,10 ,-i->uiados do seu vespertino.
idiotas úteis, cretinos chapados — linguagem
digna do literato fracassado que montou má-
quina de propaganda eleitoral para vender .-eu
ridículo livro de contos. •

Também consta da carta do panfletário a
infame denúncia dos seus colegas jornalistas
como comunistas. Denúncia que o caluniador
não pode pnnar nem faz a menor tentativa de
provar.

Como sentir pena desse indivíduo? Senti-
mos pena do Kstado da Guanabara, por ter

governador. Sentimos pena do povo ca-
por ter esse governador.

moção pedindo a suspensão das explosões atò-
micas já se encontra na Comissão Politica.

Esperemos que ela saiba secundar os de-
sejas de toda a humanidade, que merece sen-
tir-sc livre do medo pela opressão.

neciy, pa a que intensifique-sua do Sul seriam maiores
ajuda para a emigração ã Amé-|19Ü2, porém que as

nações. Elas so fizeram, aliás, por
,.,.,.,... uni critério curioso. Ku mesmo

rica Latina. Kennedy escreveu|ções' para a América do Nor- ad?í.ei ° nome <le Jo»* Bonifácio,
ao representante dos Estados!te e do Sul serão menos im- S (,'°' p«r SilReMao 1,l) J0'1(lulni
Unidos na organização, Francis portantes. Declarou,' também, ,UC0,,° c Mnchado dc As'

quo a cifra de movimentos dè sis cxt,man» M0 m,s<;" «n,l'o uma
emigração previstos para a'em"""' '' llí'";'lva influência. A
América Latina seria um pouco
inferior

BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completo organizaçilo bancária

TEM NOVO
PRESIDENTE
OCNE

à alcançada pelo"CIME" durante o ano de 1961.
Apesar desta diminuição do

volume tíe emigrações com des-
tino à América Latina — acres-
cornou Epinat — os contigentes
de emigrantes que irão a esses

K,n M.b-tt.ulcX^O^JÚlio iSacmf e ffiSSftSS fm

Congelamentos
Os senadores Alô Guimarães, Lima Tei-

xeira e Cunha Melo, "sensibilizados com a
alta rio custo de vida e aviltamento da moe-
cia", apresentaram projeto mandando coqgelar
os preços de um som número de gêneros e
serviços dc primeira necessidade.

Como os doutos senadores querem "con-
gelar" sugerimos que "congelem": os subsídios
dos parlamentares e as viagens dos parla-
mentares ao estrangeiro

Num segundo tempo, "descongelem" as
reformas básicas ao desenvolvimento e à es-
tabilidade econômica do país, que há longos
anos dormltam nos escaninhos do legislativo.

César Leite, que sc afastou por
motivo de doença, assumiu,
ontem, a presidência do Con-
selho Nacional rio Ecanomia, o
conselheiro Pereira Diniz. Dis-
cursando 110 ato, apó 1 fazer um
retrospecto das atividades da-
quele organismo, nos seus dez
anos rie existência, frisou que o
CNE, tem, sempre, cumprjão a,dos emigralUcs (ist0missão que lhe foi atribuída, dc
for

verdade, entretanto, é que eu pre
feriria Tito Livio de Castro. Mas
o caso mais Interessante que se
deu foi com o Silva Ramos. Afir*
mou e reafirmou que o seu pa*
trono seria Gonçalves Crespo, a
quem conhecera em Coimbra.
Coelho Nelo e creio que Guima*
rães Passos lembraram-lhe que o
parnasiano rias Miniaturas e dos
Noturnos não era brasileiro, por*|numcro maior de operários nr-

banos c agrícolas. A redução tio!que sc naturalizara português.
Inúmero global desse.; movimen- Gracejando, Silva Piamos respon*
to. será devido a que haverá'dia:
menos saídas na categoria dej — lio mim, andam a insinuar o
parentes dependentes de emi- contrário, isio é que sou portu-¦g.nnlo..

i O diretor interino do "CIME"
indicou finalmente que 40%

é 35.150>i__au que 1 ie ui au.-uiuua, u» re.eberão njuVu do Comitêarma cqu. .brada e isenta de fntergovernamental para as.aaxoes. Falou! ainda sobre a migniÇÕes européias serão pro-ierarquizaçao dos investimen- vàvelmente refugiados. (FP)

BANCO DO COMÉRCIO S/Ã
O mais antigo desta praça

. Quando
dito isso,

s pala\ ras
agora cs-
francesa.

re os jor-
quis, c:n

c-
ri.-ca

*

Também sentimos pena dos secretários de
Kstado, obrigados a apertar a mão daquele in-
fame. Ou querem mesmo solidarizando-sc com
cie? Então, merecem.

0 preço do "bate-papo"
Estima-se em 400 — quatrocentos, mesmo

— milhões rio cruzeiros a despesa anual do
Legislativo, Executiv, e Judiciário com tele-
fonemas de Brasília para o Rio. Trata-se de
uma das muitas despesas invisíveis com a mu-
dança. Há outras, também invisíveis e por
igual espantosamente onerosas, tais como te-
legramas, aviões, frotas de caminhões, mó-
veis, "dobradinhas", etc, etc.

Com a cifra conhecida dos 400 milhões
para o "bate-papo" administrativo, pelo me-
nos temos em Brasília um autêntico desenvol-
vimentismo telefônico.

pa.
h'
tos, o equilíbrio do balanço de
pagamentos, a prática de uma
política correta e racional de
estímulo ás exportações e reco-
mondou a elaboração de um
orçamento estável, principal-
mente no tocante às despesas
de custeio e infra-estrutura.
Concluiu o novo presidente do
CNE lembrando o parecer ria-
quele órgão sóbre os abusos do
potfer econômico, de real valorj
para o Legislativo c prometendo 1
que o Conselho entregará aoj As agências da Caixa Eco-
Congresso, igualmente, trabalho nômica iniciaram ontem (dia
substancioso e objetivo sobre;27) 0 pagamento dos provou-a reforma agrária, capaz de tos de outubro do Ministério
atender às necessidades do Bra-l(ia Viação, atendend

PAGAMENTO
DOS APOSENTADOS
DO MVOP

Insensatez
Ao mesmo tempo em que ordena economia

de papel o lápis nas repartições publicas, o
governo abre o crédito especial de cinco bi-
litões de cruzeiros para prosseguimento das
obras da estrada Belém-Brasilia.

Em matéria de insensatez, essa é a maior.
A rodovia em questão está com grande parte
destruída pelas chuvas, dada a talta de con-
servação. Depois de inaugurada pelo sr. Jus-

sil na presente conjuntura.

íCelTõTurtãdo
ívai falar sóbre
nordeste

O iuperintendentee da SU-
DENE, sr. Celso Furtado, pro-
nunciará na próxima segunda-
feira, às lOh, no auditório da
F.culdade Nacional cie Ciên-

cias Econômicas (Av. Pasteeur,
25ID, conferência sobre os "P'-'o-
blomas Econômicos do Norries-
•c Brasileiro".

PROTOCOLO DO
RIO NÃO EXISTE
DIZ IBARRA

QUITO, _7 — O presidente *iose
Maria Velasco lbarra ttz uma séria
advertência em relação com o Pro-
tocolo do P.io de Janeiro, atlrman-
1I0 hoje que o documento .«imples-
mente "nâo existe para o Equador"

:1o os apo-

guès naturalizado brasileiro.
— O Neto e o Guima. porem,

continuava Medeiros, tanto insis*
tiram, que o nosso Silva Ramos
ficou de pensar. Dias depois, ti-
nha resolvido. O seu patrono se*
ria, como foi, Tomás Antônio Gon*
zaga. Emenda pior do que o so*
neto — é bem o termo — em
se tratando de poetas. Se Crês*
po era brasileiro, tornado por*
lugu.s naturalizado, Gonzaga era
e sempro ficou português. Pedi
para isso a atenção do romancis*
ta dc A Conqulila e do trovador
dos Ver»o« do um ilmples. Am*
lios consideraram ser tarde para
voltar ao assunto, principalmente
porque Silva liamos poderia abor-
recer-se. E a Cie, cm hipótese al*
guma, um dos nossos melhores e

í mais delicados companheiros, sc
I deveria incomodar.

Medeiros era de uma fidelida*
!dc absoluta à Academia. Nela foi

11111 dos membros mais úteis pesentados relacionados nos ;i-
vros 4.901 a 4.91(1. O.s de-1 los serviços que lhe prestou. En*
mais pagamentos obedecerão à tendia que desta ou daquela ma*
seguinte tabela organizada pe- ncira, os patronos consagrados,
!o Tesouro Nacional: dia 30 —pela obra realizada, eram todos
livros 4.011 a 4.924; dia 31 — merecedores da elevada homena*
livros 4.925 a 4.941; dia L° — gem, i*-azia, apenas, uma exceção
livros 4.942 a 4.951. e dia 3 - 

para 0 deseabelado Artur de Oli*
ivios *l.li;,:; a 4.mi!. Vl*jrili escolhido por Filinto de

Almeida. Não deixara obra algu*
ma. Fora, apenas, camarada do
autor da Lírica. Razão que ao jor*
nalista c critico literário não pa*
recia bastante.

João Pnrngunssu

PESQUISA SÓBRE
ZONA RURAL
DA GUANABARA

O governador de Per-
nambuco, sr. Cid Sampaio,
chegou ontem ao Rio. Aqui
vai encontrar-se com o go-vernador da Bahia e com
alguns de seus correligio-
nários mais graduados.

Pretende, ainda, o chefe
do Executivo pernambuca-no manter entendimentos
com o presidente Goulart,
com o ministro Tancredo
Neves, com o ministro Vi.-
guio Távora e com o mi-
nistro Moreira Salles.

O sr. Cid Sampaio não es-
tá inteiramente a favor tias
articulações rio sr. Maga-
lhães Pinto, quo prega ims
bastidores a volta imedia-
ta do regime presidencial.

Também está em dificul-
dados para apoiar os quo
pregam a institucionaliza-
ção imediata do parlamen-
tarismo, inclusive com a
sua extensão aos Estados.
Náo possuindo maioria na
Assembléia Legislativa, po-rieria correr sério perigo do
ficr.r inteiramente anulado,
com um p.imelro-sccrevá-
rio hostil.

Nas conversações quemanterá aqui, o governa-dor de Pernambuco pro-
curará, sobretudo, encon-
trar umn linha média en-
tre as duas tendências alu-
almenlc existentes no seu
part ido (volta do presiden-cialismo ou Inslitucionali-
zação do parlamentarismo).

Alguns governadores es-
tã. evoluindo pata uma
terceira tese, que é a ado-
çáo do parlamentarismo nos
Estados a partir de 1905,
após o término do manda-
to dos aluais governadores.

Com isso, os governado-
res Magalhães Pinlo, Car-
valho Pinto, Cid Sampaio,
Leonel Brizolla, Mauro Tei-
xeira, Juracy Magalhães,
Noi Braga, para citar ape-
nas os que dirigem os prin-eionis Estados, poderiam
formar na corrente que
prega a consolidação do re-
gime parlamentar no Pais.

Nos próximos dias con-
versações nesse sentido rie-
verão processar-se, sobre-
tudo no Rio de Janeiro, on-
de alguns rios principais li-
deres estarão.

ADEMAR E JANIO
UNIDOS

O sr. Ademar ile Barro., iiírd,
breucmentr. «norossnr a. /Uelros
tios qua v-no lutar peta coita do
presidencialismo,

O presidente do PSP esírf, 7ios
bastidores, orpanliando sua campa-
nlia pan candidato 11 0ot>c. nador dc
Sào Paulo, nu sucessão rio sr, Car-
t-allio Pinto.

Conta co,ln com ti eid.ria, pois o
pouemador e a L;D.V apoiarfio o sr.
José Bonl/áclo Noptielra, o PSD
parece prejerlr o senador Auro
Moura Andrade e o PTB

6. ao Brasil. Repetiu, natural-'¦ 
« :J!f ar8umentos já usa-o presidente João

ta
me
dos para
Goulart e o governador LeonelBrizolla, no Rio de Janeiro, háuma semana atrás.

O governador de Goiás, sur-Pendentemente, pensa de ma-neira um pouco contrária. En-tende o sr, Mauro Teixeira ou»
nnrfnnmsDPuentSáve1' nntes <il> mniinada abrir-se um crédito dtconfiança ao Conselho de Ml-nistros. Se durante os próxlmojmeses ficar caracterizado queo gabinete (este ou outro) nãotem condições rie solucionar ojproblemas básicos do País eu-tao n medida aconselhável é avolta ao regime presidencial.
NAO HA MOTIVO I-AItA ALARMA

S. r-AUl.o, 27 (Sucursal! - Aopassar por esta Capital. pio.cdent_de Brasil;.*, cnm destino a PortoAicgrc, o senador Daniel(UDN-nS), declarou
hoje nue, "com ns greves c a alt.,do custo de vida,

pode

Kricdcr
m.inlia tlc

n;i„ 1 situacito ilo pnljser tranqüilizador.., masconsidero que nAo h,. motivo pnrnalarma". Declarou nlnda une os ob-li-tivos il„s Integrantes da Frent»nc t.it,rrlai,-ã„ Nacional nno foramalcançados devido A pequena reper.rassao cln movimento,
rilC APOIA MONTOHO

S. PAULO, 27 (Sucursal) _ opresidente nacional ,1,, 1'DC m-Queiroz Kilho, que tambfm é' se-citam, ria Justlçi dn p.ovfrnn Cnr.vallm Pinto, declarou esta innnha
qne n.io vè razões para une o par.tido deixe rie apoiar n nhiacAo rioministro Franco Montoro A freiit»ri.i Pasta rio Trabalho, Acrescentou
qne "o dinamismo ric, sr. FrancoMontoro, no exercício rie snas inn«
ções, o PxpOe a laceis criticai"Mas concluiu: "O PDC c monoll-tico no apoio no ministro do Tr»«bnllio".
REUNIÃO DO PDC F. DA UDN

S. PAULO, 27 (Suiursall — Pi-ra examinar o problema dn «rian.taçai, dn Parlamentarismo em SaoPaulo, os Diretórios Regionais rioPDC' e ria UDN vão reunir-se nn»
próximos dias. Alí*m do fixaremsua posivàn cm lace rio assunto,aeredlta-se que nmbas as agremla.
Ções determinarão As respectivas
bancarias estaduais, a abertura ria
qucstfto que é, nlIAs, a poslçSo dl
quase tóiias ns bancarias na Assem,
bléla Legislativa.
CONCLAVE NACIONAL DO I'ltP

S. PAULO, 27 (Sucursal) - Fo|
convocado para os próximos dins 4
e 5 rie novembro, um conclave na-cional de liilercs do PRP, a fimcie analisar a situnçfio nacional. O
Diretório Regional rio partido cmSiin Paulo realizará, na próxima se.
mana, uma reunião preparatória cio
oonclave. quo será realizado no Rio
de Janeiro,

CONDECORAÇÃO
DO BRASIL
A MEXICANOS

conversações que
marchará com o
Limei, onllpo

MÉXICO, 27 — Seis funcio-
nários mexicanos e dois repre-

. sentantes de empresas parti-peiasj cuia res foram condecorados pelo

JIIC

se ueri/icam,, g0Vêrnorr. Rciinto Cosia ] anunciou(/ente do WC

Correio da Manhã
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Av. Gomes Freire, 471.
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cio Brasil, segundo
a Embaixada Brasi-

leira na Capital mexicana.Com essa perspectiva ric divisão Os contemplados foram Hum-de fórfcts, sobretudo porque os ja- berlo Romero Perez, secretárionisto., não liarão unidos com o particular do presidente Adol-sr José Boniláeio Noaueira. as f0 Lopez Mateus; Pascunl Gil-chances rio s,-. Ademaj>de Berros tjorrcz Rolcian, diretor da Pe-serflo, rcolmentc, grandes. tróleos Mexicanos; Rodrigo Go-Ciin,>.;..»,ente, dois ferrenhos ad- mcz diretor do Banco rio Mé-uersdrfos, ¦srs. Janio Quadros exico; Jacob Bercz Uarroso eAdemar rie Barros, por motivos dl-!Juan Martinez Del Campo, ex-
presidentes da Confederação•' , .n o moulmentol Nacional de Câmaras Indus-
triais e da Confederação Nacio-
nal cie Câmaras cie Comércio;
Joaqutn Bernal, Ismael Moreno
o Armando Cnnlu Medinn, rio
Ministério do Exterior. (UPI)

versos, esturrto brevemente uuir-J
c/iiinrií)
pela volla do presidencialismo,

DIVERGEM
GOVERNADORES
MINAS E GOIÁS

DE

celino Kubitschek, foi praticamente abando- o"o"reslcl.nteí oue 
"no 

curso" de m SUCURSAL EM MINAS:
- -.* i ' ' . . hua (joi;!^. 65 — íiclo Horizonte

Tópicos & Notícias
Desafio ao mundo

Por esmagadora maioria, a Assembléia
Geral da ON'U resolveu aceitar a inclusão no
temário dos seus trabalhos de uma moção pe-
diticio os debates em torno de um apelo a
Moscou para que não persista no propósito de
experimentar uma bomba de 50 inegatones.

O número dc países membros que apoia-
ram a moção indica bem o horror que ora
perpassa pelo mundo em face da trágica brin-
cadeira que os homens do Kremlin, tentam
levar avante. Eram oito os patrocinadores da
proposição e tal foi a aceitação que ela teve
que, de imediato, o presidente da Assembléia
houve por bem colocá-la em regime de ur-
géncia.

Insistimos em assinalar que tudo isso tem
a significação de verdadeiro alarma c de rc-
pudio » priori à repetida tentativa de chanta-
gem internacional, depressão pelo terror. As
experiências russas levantaram em todo o
mundo uma onda cie indignação, dc protesto,
de repulsa e de nojo. Só eles continuam im-
passíveis, diante do incêndio que estão cau-
sando.

Os novos ncros ficam cegos diante da.
chamas nucleares que estào acendendo na
atmosfera.

Maj a assembléia daj Naçóes Unidas nao
pode ficar impassível diante dessa loucura. A

nada. O crédito monstruoso destinado as
obras cia estrada é ainda assim uma gota-
d'água.

Aliás, o que se sabe é que os cinco bi-
Ihões ja estariam comprometidos pata paga-
menlo de dividas a empreiteiros feitas pela
Rodobrás, entidade criada por decreto do sr.
Kubitschek. à revelia do Congresso, para diri-
gir as obras cia Belém-Brasilia, sob a super-
visão do sr. Waldir Bouhid.

horas, pronuncou dois longos dis-1 .p.,* . 4.0470
curso., ambos perante auditórios (SUCURSAL EM BRASÍLIA — DF:
militares, abordou o problema úe
limites com o Peru; (UPI).

JK FALA
EM ROMA SOBRE
O BRASIL

O Serviço Social Rural da flua-
nabara e a Fundação Getúlio Var-
gas. vão realizar amplo levanta-
mento sóbre as condições sí>clo-cco-
nômtcas na zona rural carioca. As
pesquisas abrangerão problemas rc-
'.acionados com a saúde, educação
sanitária e de base, habitaçSo or-

11 1,.,;,, Ki ,¦,*.,;, 23 - T, ' '.' .,"J I .amentos f¦'»¦ -I *»ies. Um acordo
SUCURSAL EM P. ALEGRE — ] nesse sentido, firmado ontem por
R.G.S.: representantes das dua. entidades.

Av. Borges dc Medeiros, ara. 5.» te„- com„ ni-jcpvo o estabcleclmen-< ¦ -.. : l -. Edif. Fronteira. L dc n,lf,ras 0bjeUv0I para a ,„,*.

Os srs. Magalhães Pinlo c
Mamo Teixeira, governadores
de Minas e Goiás, tiveram on-
tem, em Belo Horizonte, cie-
morae os entendimentos.

Sabe-se. pelas notícias ria ca-
pitai mineira, que o governador
Magalhães Pinto propôs-lhe
engrossar as fileiras dos que
vão se bater pela volta ime-
diata cio regime presidencialis-

2-:t4_i
2-.t4:i:i

PREÇO DF ASSINATURA
(POSTAL)

No fim do governo Juscelino, tentOU-sc I Kubltóchek concedeu hoje entre-|£cnujJtr^.  
£rj 

1:
no Congresso a aprovação do crédito mencio- ; viita r°!£Uva a '".f""58- U:,sse| < 

DÓ MÍ CILIAR,
, -.._.! . !. J, ,. • ~ 'uv.e a 6ltu.ic.io política rio Brasil e 'Anual c-rS

nado. Nada resolvido. No governo Janio Qua- Q^ A .^U., alravesía cer- Sumestraí7..:.::..::: cíl
dros, os interessados também não conseguiram ; ,a dificuldade. Ao ser indagado Trimestral  crs
o que desejavam. Agora, porém, lograram rã- aôbre .-,s relações ae seu pau com Anual > 

(EX1ERI°n'crj
pidamenle o crédito citado, cuja aplicação de-! ^ chamadas -democracias popuia-, i numero 

"avulso 
i1 res" afirmou que o Br..s:l neces- Rio c Belo Horizonte

 CrS
 Cr?

São Paulo
 CrS

que é grave, porém, é a abertura de Iperguntou quais as razoes ae se terliionungos  CiS
um crédito vultoso, para ser jogado fora, nu- manif«Udo contrário ao «Ubde- ^gg™ ATRASADO

SUCURSAL F.M NITERÓI:
Av. Amaral Peixoto, :iT0 lnia 8 niulaç_o de uma po.ilica assisten
e Conj. 426 _ Edif. "I.íclcr". jciai.Fones: Assinaturas e ..núncios-

Redação 2-3*i"_; Chefia
ROMA, _7 — O ex-presidente daj

Republica do Brasil, sr. Juscelincj
I*Cubitícliekt concedeu hoje entre-
vista coletiva à imprensa. D.sse,

EXPOSIÇÃO
EM OSLO
SOBRE BRASÍLIA

:nnnc
Oü.lHJ

HOMENAGEM A
ONU NA FAC.
NAC. DIREITO

veria ser rigorosamente fiscalizada, quando i - r-,., ,•„.,..
,, sita rie relações com todos os países Lias uicis

mais nao fosse pelo Tribunal de Contas da tío mundo, pelo menos no terreno .P°m".6os
União. j econômico. Ao jornalista que lhe Dias úteis

O que é grave, porém, é a abertura de | perguntou quais aa razões de «e ter .Domingos
manifestado contrário ao cstabele-L

s.innnr
í.iíio.un

60Ü.00

20,00 i'

LEGISLAÇÃO
C0OPERÁTIVISTA
NO RG DO SUL

O ministro Armando Mon-
loiro Filho, representando o
Governo da União, e o reine-
sentante do Estado do Hio
Grande do Sul, firmaram tér-
mo aditivo ao acordo celebra-
rio em lüãít para a delegação
cie atribuições referentes à
execução ria legislação coope-
rativista no Estado.

De conformidade com o ter-
mo, a Secretaria dos Negócios
ria Economia do Rio Grando
cio Sul, por seu serviço espe-
eializado, fica investida nas
funções de delegado do Ser-
viço de Economia Rural do
Ministério da Agricultura para

O embaixador do Brasil na
Noruega informou o Itamarati
de que, eom a presença do pre-
feito de Oslo e outras autorida-iexecutar os serviços atinentes
des, foi inaugurada naquela h, legislação c-ooperativista emcapital a exposição "Brasília,! torl.i o Estado.

A Faculdade Nacional de ü-.rciuv Nascimento cie uma _ Capital".! para isto, poderá realizar in-
em swsão solene, comemoi/ra nojO ato da inauguração foi íil- quéritos sociais e econômicos

2.000,001próximo dia ao, 2a. feira, as lBh, o j mado para exibição em cine- que facilitem a organização «
16» aniversário da onu o diretor;mas e televisão. O prefeito de desenvolvimento cie cooperati-
da Faculdade, prof. Hélio Gomei j Oslo chamou a atenção "para vas nos centros urbanos e ru-
raiará na .o.enidade. o prof. n*,.: o grande esforço que constitu Hi. mis, promoverá a propaganda
o'do Valadão catedràtico de Di-!n construção de Brasília e pa- do sistema cooperativistn e

ío.uo
20.UO

15,00
s.uoma hora em que a nação absolutamente não I ?£%£',S X^ZT^fT^^smo^^,esta em condições oe esbanjar, como o pró- desenvolvimento como o Brasil, ne- Francisco Vieira de Souza, Jo"»,

prio governo reconhece quando manda fazer cessita de estabilidade em seu go- iNunes. José Salvado. Gigante. Ma-
---, r..,, noel Morley, Míirio Simões Oor-ç.ii-economia de lápis e de papel nas repartições. ! virno. (FP-c.mi.

reito Internacional Privado, disser-
tara sobre: "A democratização
ONU.

rn a demonstração de energia,!reunirá, sempre que possível,
(,alfirmeza e capacidade daria pe-;em congresso, dirigentes rie c-o-

lo povo brasileiro na realiza-:operativas para eficiente arti-
ção cUXc empreendimento'', 'culação rie suas atividades.

Censura e Constituição
O Juiz de Menores, que é magistrado dc

sólido conceito no foro, vai usar atribuições
suas no que tange à censura, notadamente em
relação ao cinema e teatro.

Aguardamos com o mais vivo empenho I nistério das Relações Exteriores
!que a subsidiária brasileira da

foi

INDÚSTRIA
BRASILEIRA
GANHA PRÊMIO

O cônsul-geral do Brasil em

PAGAMENTOS
NO TESOURO

. Por ter sido extinto, por lei,
aos sábados, nas

! Amsterdão

res, Pedro José de Souza, Sebastião
Lincoln

O Correio da Manhã nüo accit.i' 0 
"ti-abãlho

matéria redacional pnea oue nio .* - ,seja caracterizada como tal. repartições publicas, nao ha-
s|- jj- ,(- vera hoje pagamentos no Te-

Os nomes de firmas ou produtos, souro Nacional.
que eventualmente apareçam nos Assim, somente na próximatextos tíe noticias ou comentários. | segunda-feira dia 30, serão

,„ i.íS.e?nudní..a Üfí,0. eJÍC,h,s,Vo 5* pagas na Pagadoria do Tesou-
comunicou ao Mi-red»^o para melhor clareza oa

matéria tratada.
ik ]k sk

OS ORIGINAIS ENVIADOS PA

ro as seguintes folhas do 9.°
dia útil da Tabpla:

Diversas pensões reunidas,
a 6.107;que o sr. Alberto Cavalcanti de Gusmão, oue rV-h?

„- .„,)•¦„ • „ * «"a,"«vi v^ Phillips foi premiada com o riA QUALQUER :-'KçAO (INCXUSI- n.°s 6.101 .a a ninguém, acabe oe uma |majS importan'» troféu daque-.VE suplementos, .vao SERAO Militar da Guerra
companhia, o Prêmio Lupar. |^0OLvmos.^MESMO quando; - 7.2]fl; c Pensai

* * '*.
COBRADORES AUTORIZADOS ARECEBER EXCLUSIVAMENTE
ASSINATURAS DOMICILIARES

Brasil e EUA concordam
empréstimo de 30 milhões

WASHINGTON, 27 — 0 gover- ma de ajuda maior, de 338 ml-
no brasilt-iro concluiu com « ««-llMes de dólares cm novos crédl-

Civil. n.° 7.535.
PAGAMENTOS

Ins do governo dos Estados Uni-verno norte-americano os acordos ; ^os
necessários para retirar um adi- Os acordos concluídos entre os

, , 0 cional de 30 milhões de dólares,', governos do Brasil e Estados Uni-'• 
^'o -"-iio destinado a manter o seu progra*.dos em maio de 1961 estio de coi>

j da G'iàrda ma ^c estabilização da moeda. jformidarie com o desejo do presi-
, As negociações íoram conclui*'dente Kcnnedy dc assistir o go-

_,,_-.-,__ ;das por funcionários norteameri-1vérno brasileiro em seu progra-EAltiKflUa 
jcanos c pelo embaixador brasilei- ma para promever o crescimento

Serão efetuados no dia 30 os|ro Roberto dc Oliveira Campos, e progresso econômico do Brasil,
rio ferida por censores sem critério e sem es- í leira íoi então elogiada peios! Giovânl -ravlna. Renato Senna,iseguintes do 9.° dia do Pessoal a pedido deste. iem condições de estabilidade mo-
crÚDulo-- Ouandn * r,íti>n<:i«a ripmn-. . »< meios industriais dã Holanda. ííí!mJ_ T?ochí. Hfno'do(J,c.ard°!0-;atlyto: . ,. ,. Realizaram-se essas negociações netána.
drSu • S l.fn. i ic)"c reconheceram o alto nlve|r^e?rieF°bo Irio M.rtin" de %'- k 

Míni£lTcr',os -Agricultura, de conformidade com o acordo de Por força desses acordos, eleva-druxula e negai mutilação política, sob o pre- 3e prcraro e aperíeiçor,mento 3d«'Horíci'o 
"pe" 

AnítaiS A% Saude- JustiÇa e EducaÇ«°- empréstimo de 70 milhões de dó* se a 12.1 milhões de dólares o to-
texto de defender a moral pública, a censura ' técnico do operário brasileiro. jBarreiros. Arnaldo Mano SabrosíT, APOSENTADOS DA VIAÇÃO lares ultimado em maio de 1961 i.i cie .saques feitos desde 7 dt
acaba até por proibir a exibição de película E' a primeira ve„ que o Prêmio -!0'*'0. Mallila. Ilson José tíe Souza.; gerão nacos no dia 30 na ! e-**re o Brasi! c* o Fundo do Tc* setembro de 1961 sóbre apenas oi

vez por todas com o critério de mutilar-se j Ia
uma obra de arte sacrificada por prepotentes :° presidente da sucursal brasi-
índoles totalitárias. O Jui, de Menores «*,&»; f» &«»muito bem que ate a Constituição vem sen- finalidade. A indústria brasi- i

cinematográfica ou peça de

publica, a censura ; técnico do operário brasileiro. (Barreiros. Arnaldo Mano SabrosB, APC
ibição de película : E' a primeira vez que o Prêmio Í^°lB^,feLa'rt.!fnAÍ°!„í,„dí.Síuíí: St

. i lunar r rnnrprlirin a uma tn ""t-riço Brand.,0, Antônio Leite de<r .
teatro. .uupa. e conceoino a uma su-iAbrelli Ar-indo pcrelra campi.5.t;nlJJixa Econômica, os aposenta- isouro para a Estabilização dc Di-jnovos créditos concedidos pelo g>

Da 1-i'M-vi-nr .o rin n,aDi«tr3r!n .ih.U .o l™™*1 da Phillips num paisjsilvio Silva Cordeiro e"José Albino 1 dos dn Ministério da Viação, ivisas. O acordo de 70 milhões de. vérno dos Estados Unidos ao Br»-i ua m.enençao do magistrado, alheio ao |sul-americano. -EAIia tolíls. n.°s 4.911 a 4.924. idólares faz parte dc um progra- sil.; dólares faz parte dc um progra-i_il.
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1.° Cadenit, CORREIO DA MANHA. Sábado, 28 de Outubro de 1961

Petróleo, ferro e energia
metas do ministro Passos

BRASÍLIA, 27 (Sucursal) — O ministro Gabriel Pas-
sos, que hoje esteve na Câmara em companhia do primei-ro-mini.stro Tancredo Neves e dos seus colegas Oliveira
Brito, (Ja Educação, Souto Maior, da Saúde e Armando
Monteiro Filho, da Agricultura procedeu a. uma exposição
gera!, em plenário, acerca de seus projetos e do Minis-
tério de Minas e Energia, que lhe foi confiado. Esclareceu,
inicialmente, que sua Secretaria de Estado ainda se en-
contra em fase de organização, cr.recendo de estrutura já
que não tem, sequer, lei orgânica. Nesta capital funciona,
apenas o gabinete ministerial porque as repartiçõeõs, o
corpo do Ministério, estão todas no Rio. As maiores difi-
culdades paia um rendimento mr.is efetivo residem na
falta de técnicos, assim compreendidos os engenheiros de
minas, os geólogos, os físicos e químicos e os economistas,
aos quais não se assegura ainda, remuneração condigna,
no serviço publico da União. O sr. Gabriel Passos discor-
reu, ainda, sóbre os planos de desenvolvimento da Pctro-
brás, Cia. Vale do Rio Doce e Elctrobrás, entidades em
torno das qur.is concentrará suas atenções preferenciais.

TRADIÇÃO

Contou o ministro Gabriel
Passos que, recentemente, íun-
cionarios e técnicos do Depar-
tamento Nacional de Produção
Mineral recusaram-se, sob o
fundamento de ganhar pouco,
a fiscalizar a exploração de dia.
mante e ouro no Território do
Rio Branco, bem como a oe ou-
tros produtos nobres nos Ter-
ritórios de Rondônia e Amapá.
Alegaram élcs que recebem re-
tnuneração irrisória e que por
Lsso buscam nas cátedras, nos
escritórios técnicos e em outros
setores, suplementação paraseus orçameii>os pessoais. Pios-
seguindo, susientou o ministro
a necessidade de se instituir
uma tradição de serviço para
evitar repercussões nocivas, o
que seria conseguido com a con.
servação, nos postos de chefia,
de quantos forem considerados
naoeesarios. Por entender as-
sim, ao assumir a pasta, com
o apoio do Conselho de Minis-
tros, manteve em suas posições
todos aqueles quc tiijham con-
olções e competência para tan-
to, sfiii considerações de ordem
politica.

ELETROBRAS

ousou sobrepor sua opinião pes-soai a de qualquer outro compa-
nheiro. Há, sem dúvida, neste
regime, atitudes individuais
omissões individuais, excessos
individuais. No entanto, os atos
do governo são da responsabi-
lidade coletiva do governo, por-
que cada ministro é uni voto
e o primeiro-ministro é uma
espécie de -.egente de orques-
ira, que apura esses votos e dentistos dos institutos
que tem um pronunciamento !,.,„
iniiol n,_ _.__ ..._ _-: 0fl1

Funcionário
público tem
Dia: é hoje
Comemora-se hoje o Dia do

Funcionário Público. Entre as
festividades, a Caixa ue Crédito
dos Servidores Públicos progra-ma o lançamento da pedra fun-
damental de um edificio de
apartamentos na Rua Paraná,
Piedade. Destinam-se aos sócios
da Caixa e deverão estar pron-tos dentro de 8 meses.

O governador assinou ontem de-

Transformação em Estado
salvará economia do Acre

O sr. Rui da Silveira Lino, governador do Território
do Acre, afirmou ontem ao Correio da Manhã que a trans- "eto fazendo enquadramento 

"de
formação do Acre em Estado constitui medida imprescin-
divel para o desenvolvimento daquela unidade, além de
possibilitar a melhoria, do padrão de vida do povo acreano.
Acentuou que o projeto nesse sentido aprovado pela Cama-
ra, no momento em curso no Senado dispensa tratamento
adequado ao problema, especialmente no que se refere aos
tributos arrecadados e sua, total reaplicação na área do
Estado.

GOVERNO DO ESTADO
Enquadrados mais 3.480 servidores

INVESTIMENTOS
... , Tansformado cm Eslado —
Está previsto para dezembro o-disse — o Acre será o filho mais

início de outras construções, no
Engenho Nôvo.

igual ao de qualquer outro mi-

moço da Federação, necessitando
tratamento adequado a esta quali-
cadê. "Lembrou que o Acre pos-
sui 380 mil quilômetros quadrados
e uma população de cerca de 200
mil habitantes, dos quais 40 mil
residem cm Rio Branco, Capital
do atual Território. Salientou a
necessidade de ser realizado um
planejamento econômico no sen-
tido de permitir que seu governo
enfrente os muitos problemas
existentes, inclusive os causados
pela natureza. Sobre êsse ponto,
afirmou que o Acre é vítima dc

A Unlfio Nacional do* Estudantes icntraves gi'Ç-econômicos, citando
.como exemplo a bacia hidrogran-

propósito da suspensão das pro- j ca do território, cujos rios sòmen-
vas dns concursos paia módicos e: tem apresentam elevado volume dc

de Prevl- *•.*"••"** íoia "*as suas divisas, redit-l
zlndo as possibilidades de irriga '

UNE contra a
suspensão de
provas: IAPs

mais 3.480 servidores, pertencentes
a diversas secretarias, fundamen-
tado em estudos procedidos pela
Comissfio de Classificação de Car-
gos. Com essa medida, somam a
mais de 13.000 funcionários com
sua situação normalizada. O "Diá-
rio Oficial" de segunda-feira pró-
xima dever.1 publicar o referido de-
creto.

* * *

Lcon Rodrigues para membros doConselho Fiscal «ias Caixas Escola*les dos Estabelecimentos de Ensinosubordinados ao DET: Maria dcPompéia da Silva Bernardes paiao ginásio estadual Rlvadávia Cor-t*a; e removendo iva Walsberg Bo-now para o gabinete do diretor

derais terá de ser realizada no
Estado durante longos anos, uma. .
vez que a economia acreana não1 ° ""et*"**** de Educação autori-
suportaria o impado de as im-lzou a **beiUlra àe concorrência para

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Atos do diretor —

MONTEPIO 1I0S L-Vl-REGAlHtS
HO ESTADO DA GUANABARA
Despachos d« diretor — Casa Ti*tUS. Lego das Tintas Ltda.. Rioülgnt i> A _ ••Pague-se": OctávloJost* de Sant Anna, Benedito Or-Lindo Prado _ "Deferido"; Alcidestampos do Nascimento — "Auto*

irtío. em tí>rmos. a transferência demutuo. Proceda-se na forma do or-
,, Designando íecer supra, do chefe dn nivi.«_,
M,odniSStU 

R'b*'" *•>>*¦*¦•• « "dc M-r. Construtora RebechI Udi -
Fennlr, J o° Çduc«cional; LesM Autorizo o inicio das obra."Ferreira ria Paixão para a esc!..! Despacho do chefe

portâncias arrecadadas saírem is\ft^í\mmrf *« «¦»•" <-<- '»HS Vte S _fh2E!?hLH'*""*" 
" 

Inm.oí, - 
'Cde™

esfera estadual. Explicou que talKcr8° tla sedAe do "««¦ d< Artes\$ Carmo Vldfga? Vera Maríl*^ Augus,° da sllv«' °-*« Bouças™
remessa liquidaria as disponibili- '' °f»cl0s. «•» «rea situada nas Ruas-Lima Bocaiúva para a escola Cuba í1'^0' ','""*' Ri'"*"** Avellar, Pedro
dades locais de capital para as Santana e General Caldwell. Os Lecy dos Sntos para a escola Chile* 7 £ 

' 
2Uve,lra Gomes. Nelson

atividades da pequena livre inicia- s*rv***us es,*'"> «"tados em Cr$ .... GiUa Maria Silva Maia para a es- lÍIi. B.»h_.«?C,a ??(_aa& Manoi!l
tiva existente" 19.830.000.00 . o prazo para a sua £°a. Honduras; Vera dê Almeida c«tro SmÍÜ * t^Í?J?.V0 Ç.UBrl*, d«

RECUPERAÇÃO «•*£ ^ ""^ Ul,r8PaS'ar * ÍVCtr^ F §4^^^SffiO sr. Silveira Lino. oue durante lü mc!es- escola Alberto Bnnh- 1n!,rri.P.«_.., :~ Deferido"; Eunice Oliveira de
*T •¥¦ Io período Jânio Quadros desem-

penhava as funções de chefe daProdução Agrícola daquela uni-oade federativa, afirmou que a

nela, emitiu noln ofic.el anun-l çâo agrícola ou aproveitamentoI
nistro. fosse o regime que tem'cliUldo ° lançamento de uma cam- hidrelétrico, O sr. Rui da Silveira

o
debatido as questões, mas não
podemos fazer tudo, porque os
desacertos do Brasil são nume-
roso.;, velhos e revelhos e não
se pode consertar isso tudo em

vigorado entre nos e tocios os panha de âmbito nacional no sen-|*jino uis!"'!' também, que a situa
nossos companheiros têm tido tino ri» r,.„.„„'i,. „ _._. _.-., :t*!lü econômico-financelra do Acre* mesmo procedimento. Temos 

d dC compe'" ° govérno * rea" i-stá exigindo tio governo federal
lízar tixios os concursos regular- um investimento anual de 2 bi-
mente programados e que s.ío em Ihões de cruzeiros para seu de-
numero de 80'^. No documento a |senvolvimento. Teceu restrições
UNE fu7. um apflo oo presidente'aos cortes sofridos pelo Territó-
da República para que. reconslde-1 rio no Plano do Economia e res-
re sua decisão e determine a Ime-[saltou que a reaplicação total dadlata realização das provas. | receita obtida com os impostos fe-

pouco tempo."

PLENEJAMENTO

.Ressaltou que vai dar toda
êniase a três entidades: Petro-
bias, Cia. do Vale do Kij Do-
ce e Eletrobrás. Quanto a esta,
existiam deficiências na legis-
laçào que a criou, as quais es-
tão sendo superadas. Vai de-
signar um incorporador para a
Eletrobrás e, paralelamente, or_
ganizar um grupo de trabalho
para o reexame da lei, a íim de
propor, através de projeto, a
criaçào de uma entidade de
maior importância nacional,
com uma câmara de compen-
saçào de preços, para chegar-
mos a tariia única, porque "não
é possível prolongar-se no tem-
po a cimentação de nossa uni-
dade em razões afetivas ou his-
lóricas uem fundamentos eco-
nômicos. Não u admissível quc
consintamos no pagamento, pe-
los contribuintes tias regiões
afastadas, como Fortaleza e Na-
U*«í, de uma tarifa de energia
elétrica correspondente a 13
cruzeiros o kw., enquanto os do
liio Grande do Sul pagam 11
cruzeiros o 03 de São Paulo
dois ou três cruzeiros.

As regiões mnis ricas, mais
assistidas de crédito, de técni-
ca, de mão-de-obra são as que
usufruem a en«*gia mais bara-
ta. Como vamog resolver isso?
Os que podem pagam pelos que
não podem. Isto porque as re-
guies altamente desenvolvidas
jamais conseguiriam a situação
etn que so encontram sem o
auxilio modesto, mas permanen-
te, das regiões mais pobres,
através dc financiamentos, de
avais, de proteção tarifária e
do outros favores. Assim, o meio
de restabelecer o equilíbrio, c
transtormar a Eletrobrás numa
câmara de compensação de pre-
ços, de modo que o meio-cru-
zeiro, que se aumente paia a
tarifa de Sào Paulo, de Minas
ou do Rio Grande do Sul, cubra
e iguale as tarifas de Fortaleza,
porque, ali, elas sáo menores,
o consumo e menor, e na densi-
dade onde há um adensamento também >
de progresso energético, o pe-1 derúrgica e

CONSEQÜÊNCIAS

Os mídicos residentes sSo os que
mais trabalham no Hospital das

por fies deflagrada

Sóbre a Cia. Vale do Rio Do-
ce e a política de minério dc
ferro, o sr. Gabriel Passos mos-
irou as desvantagens do Brasil
em relação a outros produtoresdesse material, pela distância
em que a.s nossas jazidas se
encontram da costa, cerca de
500 quilômetros. A qualidaderio nosso minério de ferro, o
chamado "Lump", é a melhor
do mundo, de maior teor fer-
rífico. Bascaao nisto, houve um
descuido cm pensar-se que és-
se minério é o mais caro, porser o mais puro. Entendeu-se
que nós poderíamos nos acas-
telar para esperar que os com-
pradores viessem até aqui. Mas
os progressos tecnológicos de
três ou quatro anos, da indús-
tria siderúrgica, fizeram com
que outros processos fossem
aplicados na fusão de metais,
do maneira que não há mais
necessidade e não é mnis eco-
nômico o aproveitamento de
ferro de alto teor. Isso consti- Ménclas imprevisíveis
lui desvantagem para nós, por- noticiamos em nossa
que os outros produtores o são¦justamente, de minério dc fer-
ro inferior. Nem por isso con-
tudo estamos cm má situação,
porque as circunstâncias espe-
ciais do Rrasil condicionam o
aproveitamento inteligente e
interessante do ferro, sobretu-
do através da Cia. Vale do Rio
Doce, estatal, mineradora,
transportadora por terra, quedispõe de porto adequado à
exportação e vai marchar pa-ra uma frota própria, a íim de
competir no estrangeiro, atra-
vês de erandes remessas. Já
agora no dia 5 do próximomês, entrará em Vitória, um
navio de 35 mil toneladas,
quando, até poucos anos, o má-
ximo era de 15 até 20 mil to-
neladas. Com um porto ric pe-
quena capacidade, é impossível
fazer o aproveitamento e man-
ter concorrência na produção e
exportação do minério de fer-
ro.

Médicos ameaçam greve no
H. das Clínicas em S. Paulo

SÀO PAULO, 27 (Sucursal) — Ainda sem qualquersolução, prossegue a greve dos estudantes da Faculdade
de Medicina do Hospital das Clínicas, pela extinção da
Comissão de Administração do Serviço de Estagiários
(CASE) e sua substituição por um órgão paritário com-
posto de alunos e professòres. Os estudantes continuam
firmes no propósito de prosseguir com a reivindicação.
Os médicos-residentes enviaram um ultimato aos órgãos
competentes da Faculdade, dando um prazo de 72 horas
para que a situação se resolva. Caso contrário, aderirão
à greve dos estudantes.

_____f^Bv %**«1 BhvÍ

_¦_ m m Hlll
__________L"^_____________L: ^___________________________H_______ BI

Mr^ 
^^_U

__U_f_' ¦iÁmV^_mt

Considerando a necessidade de
sistematizar o processamento e
guarda da documentação do Serviço
de Recrutamento e Selcçfio e de
medidas acauteladoras objetivando
proporcionar a indispensável segu-
rança para os documentos dos can-
didatos inscritos nos concursos, o
diretor da Escola de Serviço Pú-

alo disciplinando oblico baixou

tiugo .. ...rdes San- Menrii*-,Xavier para « escola Repú* «^jíníl.blica Argentina; Maria Luiia Fer- EoU?i.inandes para a escola Alberto llsrtlr |!

Apresente atestado de
passado por autoridade

Vara Peixoto Mendes da Rocha paia . J,r»P»ehos do chefe da Dlvlslo de
u l500^ Mar(-l*h'il Trompowsky; £<>n*u.*«raçAo - Josc Pimenta oeMarly Coelho Souto para a escola 20UZ<) 

*~ "Deferido"! Joaquim Joséwereu Sampaio; DUme Sampaio Fl- «os Santos — "Concedidos 7o diasgueliedo para n escola República l!11' licença a pai tir de 21 de outu-AriTllnliiin, ¦\" li— .1 _-. li>,. _--' .. t 11,' 1 ¦ «li —

«- ."«..iu-, para a, escola Kio de i .Janeiro; Marilda Araújo Colores de £**Oliveira para a escola Soares Pe-]1'''1icira

•'Con-.\rgentina; Nadir do Carmo Reien*. br0 cie 196l"i Aldo CostaGe Martins para a escola Kio dei__ed*-*0S **5 l,lns de licença a partir6 de outubro clc 1861"; Moacir
,, , ./í!'1;"'" de Sl,ll*:a - "Aguarde coMana Joana Macedo pina a «cOrdo com a Icgislaçfto v'Kente

assunto oue p«iA ,„,i,ii_. An í' , a Pcd"' Ml,'"'ii-: Iene Gon- Pa.rn requerer a licença".
,n-' o? ,.. i p,ubUc.8d0 no cnlvci rie Andrade para a escola U«P«chos «la chefe da Cirleln"Diário Oficial" de quinta-feira úl-Prof; Carneiro Ribeiro; Ignets Bo- dc •'''n^1'- -' Auxllloi _ S
Uma. Kel de Oliveira Alves para a sede fí«*«P*r da Silva - "Compareçam

do 1" Distrito Educacional; Maria Lonlcc' Regina Edlna e Glóíia mu-ISlU-eira Thoniaz- para .*. fcde do " ''*. dos títulos"; JoSo Daniel Fi-.." Distrito Educacional; Hélio San- **u***ret*0 de Jesus — "Compareci
toro para o in.° Distrito Educa- Fnra •*sslnnr o requerimento"; Josícional, Leonardo Fonseca Strtorc taetano dos Santos -- "Compareça
para o 13." Distrito Educacional; A-vIna Pereira dos Santos"- J0Ü0
ííl, ?_, .°?.é c',s;"-s Fontes para o *?*n,cl Figueira -- "Compareci
id.° Distrito Educacional: removeu* •iorf° Daniel Figueira"; Sebaslliio

* * *

M reza: "O alvo" de toda atençüo
do médico é sempre o doente, em
beneficio do qual deverá agir com
o máximo desvelo e o melhor de

Clínicas e principalmente no Ser-1 sua capacidade prolissional". Ora
viço dc Pronto Socorro. Unia greve iumn Prevê, determinando uma de-

teria conse- serçSo do pfato de açfio, contraria
Conforme I formalmente o preceito, constltuln.

edlçlio dc | do infraçilo punirei, com n
ontem, o Conselho de Administra-
çâo daquele Hospital, através dc
circular, já ameaçou com punlçüo
administrativa e criminal os mé-
dicos que aderirem á greve.

REPROVÁVEL

— "Ê reprovável, diante da ética
prrtfissional, a greve de médicos em
um hospital público, e que Inclui
serviço de pronto socêrro" — dc-
clarou o sr. Flaminlo Favero, prof.
emérito da Faculdade de Medicina
da USP, respondendo a uma con-
sulta do Conselho de Administra-
<;5o do Hospital das Clinicas, sobre
o aspecto ético de uma greve de
médicos — residentes e doutoran-
dos — Internos daquele hospital.

ILEGAL

— "O Código de Ética em vlfror no
Brasil — prosseguiu o prnf. Fia-
mlnlo iavero — e que obriga, por
lei, n todos os médicos, nu artigo

Entretanto, com um portocapacitado, quc ainda vai ser
ampliado, do maneira a rece-
ber navios de ti() e KIO mil to-
neladas, tudo melhorará. Só o
transporte marítimo, através
de _ grandes barcos — e com
retorno — poderá dar-nos a
margem competitiva de con-
correncia nos mercados consu-
midores. Mas não é só. A Cia.

uma empresa si-
já vai estabelecer

queno aumento não sobrecarre-10 contróle dc 1 ¦:.;:. empresa
Ka o usuário, ao mesmo tempo | estrangeira de Vitória, produ-tora cie aço, o que é, eviden

temente, interessante. Dentro
de poucotempo poderemos ex-
portar, não só minérios
lingotes de

ba?e sólida á Companhia do
Vale do Rio Doce.

DNOCS E SUDENE

Respondendo a uma inlerpe-
laçào do sr. Djalma Marinho
(UDN-RN). o ministro de Mi-nas e Energia informou queestavam sendo coordenados es-forços do Departamento dcProdução Mineral para, atra-ves rio Serviço de Geologia,
localizar os pontos mais aric-
quados, associados aos traba
lhos da Petrobrás,
aproveitamento dos
que se encontre

o minérios, mas Itransformá-los em mananciaisiço para_o estran-I usando-se ainda os trabalhos
á

a rim-
vante, exatamente, de ser um afãs-
lamento de muitos. A sonegação
de cuidados atuantes quc os mi'-
dicos tenham sob sua responsabi-
lidade é negligência da alçada da
lei penal e civil". Após citar dis-
positivos do Código Penal, sobre o
assunto, acrescentou: A o.nissrío de
serviço, que é negligência, pode
produzir dano, sendo, pois, a causa
déste, punível ou Indenizarei, con-
forme as clreustílnclas".

MONSTRUOSIDADE

— "Os médicos, — continuou o
professor — exercem verdadeiro
monopólio na sociedade, que nin-
guêm mais pode pretender, sem
inTringlr dispositivo da lel penal.
Assim, ninguém é capaz de substi-
tul-los, legal, moral c técnicamen-
te, nos cuidados que deixam dc
prestar. E no caso em apreço, pon-
dere-se quc sc trata de um hospi*
tal público, cujos doentes nâo tím
recursos paia, numa greve de gran-
des proporções, obterem por suu
conta própria a assistência de quccarecem. E some-se o agravante dc
ser atingido 110 hospital o serviço
de Pronto Socorro que por sua
natureza, não pode nunCa inter-
romper as atividades. Sua inter-

jrupção — concluiu o professor Fia-
mlnio Favero — mais do que um
crime, seria uma verdadeira desu-

[manldadc, verdadeira monstruosl-
dade moral".

GOVERNAUOK SILVEIRA IINO
Acre quer ser listado

cultura e produção da borracha
e uma das preocupações princi-
pais da seu governo, nesse sen-
tido contando com a ajuda fede-
ral. Acentuou que a colheita do
látex demanda 7 anos, o que vin-
cuia a produção a financiamentos
a longo prazo, concedidos sem o
menor interesse de lucro por parle
do financiador (tio caso o govêr-
no). Disse que o Acre se ressente
de comunicações eom os centros
desenvolvidos do país, represen-
tando a rodovia Brasilia-Acre
(BR-29), uma esperança,

TRANSPORTE
O Acre — salientou — está há

meses esperando equipamento ne-
cessárlo a tuna série de obras pú-blicas dc primeira prioridade, não
o recebendo porque o Lóide Bra-
sileiro afirma-se sem praça para

O diretor do Departamento de Es-
tradas de Rodagem designou os ser-
vidores Paulo de Magalhães Coutl-
nho, Isaac Bittencourt Belicha, Dil-
son Guarinelo, Mario Leal Ferreira
Filho e Wilson Rodrigues dos San-
tos, para constituírem o Setor de
Classificação de Cargos do DER,

* * *
Estão sendo chamadas, para no

nrazo de 30 dias saldarem seus dé-
bitos no Departamento da Renda
Mercantil, à Rua Visconde do Rio
Branco n° 22. as firmas Y. Ali

[Moussa, Fábrica de Bebidas Silvei-
va Ltda.. Comércio e Metalúrgica
Fabbl Ltda., Antônio Gonçalves da
Eira, Manoel Comes dc Arauto,
Inslnladora de Móveis Ltda. e A.
C. Santos Comestíveis. Ultrapassa-
do aquele prazo, o problema será
transferido para a esfera Judiciária.

-jc * *

O chefe do Executivo recebeu, na
tarde de ontem, o governador da
Virgínia (EUA1, sr. Lindsay Almon-
dend, com quem palestrou demora-
damente. Também, esteve no Pa-
lácio Guanabara, em conferência
com o governador, o sr. Juracy
Magalhães.

ENQUADRAMENTO NA SECRE-
TARIA DE FINANÇAS

do Valmir Soares de Campos ti.i:.a escola Monteiro Lobato.

SECRETARIA DE AGRICULTURA
INDOSTRIA E COMÉRCIO

Ato do secretário — Colorando A

José Pimentel - "Compareça mu-nldo de nova certidão de casamen-tn"; Gennro de Souza Lemos"Compareçam os herdeiros de Má-rio rie Limos"; Maria de I_ourdeiPereira da Silva. Manoel PereiraBarreto, Henrique Mello — "Com-
disposição da Adm!nls¥áçÀ;;""i'u" £K''. 

,0tl0> TOm a ",áxtm••• ur-

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S A

Estrada de Ferro Cenlral do Brasil
AVISO AO PÚBLICO

Comunica a Contrai do«e novembro p/vindouro,sistemn dc arrecadação dc bilhcl

Brasil que, a parlir de 1.°
será implantado um novo

para os passageiros,,' *<¦¦¦¦-¦..•¦¦,.v.,u «o Diincies para o.s passageiros«luc se utilizarem dos trens do Rnmnl de MangnratibnAssim c que. ao desembarcarem nas estações doSla. Cruz — C
Casca d ura — Eng

Grande —- Bangu — Dcodoro —
...° de Dentro e D. Pedro II, os pai-sageiros deverão fazer entrega dc seus bilhetes,ses ou recibos, ao saírem dn estação.

O passageiros,
recibo de pagamento da passagem no irem. firnráobrigado ao pagamento da mesma, da procedênciaacrescida da respectiva multn.

68105

pas-
que não apresentar o bilhete ou o

(\ fim de cumprirem
rirs relativas

formalida-1
-O enquadramento de;remeter aqueles bens de produ- que trata a lei n.» 11 co. os ser-!

ção, na sua maior parte, maqui- vidores portadores das matrículas
r.aria para trabalhos de prepara- abalxo relacionadas, lotados na Sc-

uiti dizendo aue cre,ar'a <le Fln*mças, terão o prazouni 111/1111111 qui ,,,,,,,.,...,.,,„.-,,.„, ri„ . j,._ _„„_, '„„..,_ção do solo. Concl
a estrutura econômica do Terrl
tório eslá exigindo uma série de
obras de saneamento, irrigação,
limpeza de cursos de água, bem
como trabalhos técnicos para rc-
cuperação do solo, além de aber-
tura de estradas de rodagem quc
possibilitasse, pelo menos, a in-
lerlignçào das principais cidades
acreanas.

CONFERÊNCIA
A noite a governador Silveira

Lino pronunciou uma conferência
sóbre os problemas locais, para a
colônia acreana radicada na Gua-
nabara, sob o patrocínio ria Casa
do Acre e da Associação dos Mu-
nicípios do Território.

visando ao
poços em

agua para

geiro. Assim que a Companhia do DNOCS e da SUDENE lávitoria começar n operar, o articulados, '

do Norte, até o sul da Bahia ;- disse — transformar uma |região seca ;m realmente prós-

que beneficia os usuários des
sus' regiões desfavorecidas",

AUTOCRÍTICA

A certa altura, diante de in-
torvenção do sr, Aírânio de
Oliveira (PSB-SP), o titular
das Minas e Energia declarou:"No governo parlamentar,desaparecem ns influências so-
litárias, paralelas ou marginais
dos presidem m. visto como os
atos substar.c'.**» sáo aprecia-
dos pelo Conselho de "Ministros
e cada ministro pronuncia-se
segundo sua ciência e consciên-
cia, em face desses atos, depois
de debates, de esclarecimentos.
Essa: reuniões tem sido nt,r*»n-
das por êsse critério. Há reu-
niócs quc sc estendem por ho-
ras e horas de trabalho, dedi

assuntos da maior gravidade, panhia mista v- oenetrar no lhande para s1 InteUracãn nSNnunca, jamais, um ministro] Vale do Paraopen. para dat . 
. .-,

Conferência
sobre
o Nordeste
O sr. Celso Furtado, presiden-to da SUDENE, pronunciará se-

guncla-feira, às ÍOh, na Fa-culdade de Ciências Econômicas
conferência sobre os problemasdo Nordeste brasileiro

Coiiírresso Nacional
No Senado

que se dará pròximamcnte, po- "Poderemos dnderemos Iniciar exportação - •""""..-<•
dessa natureza?. Há, também, imedidas preliminares bem !avançadas, para que possamos. L;?*"" Yi-yY lw"Te pv?s~
na própria Europa, estabelecer ES?* a ticn ca h-]e <\ C(mllc-
uma empresa misin brasileiro- lít^L Pl1"raÇi" dV»s

BRASÍLIA, 27 (Sucursal) - O sr
n;„ í-„„i„:Mem de SA (HL-RS). na sessão deRm Grande Ihoje do Scnado

interferíncla
pública em

protestou contra a
do presidente da Ite.

EMEN DA MUNICIPALISTA
O sr. Lima Teixeira, com o

improrrogável de 5 dias para com-
parecerem ao Setor de Classificação
(ie Cargos do referido órgão. Os
que n.lo atenderem A convocação,
terão os respectivos enquadramen-
los postergados «16 o término de
todos os trabalhos normais do Sc-
lor. As matrículas chamadas são:
oficial administrativo — 348, 403,
1.979, 2.274, 2.293, 3.94B, S.B75, 4.313.
4.6211, 4.771, 4.925, 4.970, 6.035, 5.625
6.158, 6.234, 6.417, 6.470. 6.818, 6.823,
6.860, 11.409. 13.389. 13.893. 14.115,
17. 987, 19.299, 29.828, 20.947, 21.717,
21 837, 27.744, 27.983, 28.956, 39.523
29. 643, 29.703, 29.816, 29.916, 29.956,
29.963, 31.848, 31.850, 32.210, 32.314
32.570, 32.864, 32.962, 33.230, 33.410.13.463. 33.973, 35.582. 35.ÍI87. 39.203
39.205. 39.298. 41.256. 43.43R, 39.041)'
45 055, 45.200, 48.135, 50.200. 50.373,
63 538. 76.879, 78.707 e 95.92.V es-
eriturárlos — 3.215, 17.962. 20.502
30 287, 32.869. 34.376, 34.937, 35 391
35.744, 35.747, 35.750, 35.751, 35.780
38.119, 37.243. 37.255. 37.585, 39.640
39 826, 45.062, 49.648, 50.130, 50 260
54.412. 61.922, 62.311, 82.864, 64 365
04 946, 87.850, 67.S65, 76.858 e 77.471.

ATO DO GOVERNADOR

O governador assinou ato desig-
nando o auxiliar de relações públi-<-as Irairle Nunes de Lima Rodrl-
tucs, para exercer a função grati-(içada de assessor técnico do gabi-nete da Superintendência de Trans-
porte, em vaga decorrente ria dis-
pensa de Rubens Joaqutm de Brito.

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho dn secretário — Nllza
Mendonça Pinto — Autorizo; Mar-linho Lictlrsl — Aprovei a escnla:
Armando Macieira rie Aguiar — A'i-
torizo a dispensa de concorrência:

poiojlui? Bruno (ie Oliveira — Proceda-

PRÉDIO PARA O I.B.C.
Desejando ceder ao IPASE o prcdlo em que ,-sui alojada aAgência do Rio. o Instituto Brasileiro do Café aceita proposta dea uguel ou venda de Imóvel situado na umn central com um ml-nimo de área útil de três mil metros quadrados. As urunoiUidevem ser encaminhadas & Superintendência diu Serviço» Aflml-nlslratlvos (Avenida Rodrisues Alves, 129 - 7.0 andan mê todc outubru próximo. ' join.

LEMBRE-SE DE PAISSANDU
Confie em LAS PALMAS, que lhe

trará muilo breve A SOLUÇÃO.
M. H. N.

h Í!;i.ri33

dos srs. Jarbas Maranhão (PSD-PE)i?e de acordo cnm o parecif. da
Procuradoria; e Attlla Paiva — In*'deferido.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL

estrangein
nério dc

vendedora de mi-
ferro. Aplicar-se-á,

pois, uma politica agressiva,
para que as nossas exporta-
cões se tornem uma realidade.
k esta uma vantagem do ro-veiT*» colepiado, isto «*>. enten-ca-ldimen. sempre muito fácil Iseguirmos trazerinteira e exclusivamente alontre os ministros. Esta Com

artesianos não são mais emcaçambas. Seguindo as indi-
caçoes geológicas, vão a GOO
mil metros e encontram águaProcurar água subterrânea é
prática de outros países. NaPalestina e na Hungria c o
processo muito usado e se cnn-

essa água à
uperfície,

e Guido Mondln (PRP.RS
vou apelo para a rápida aprovação
da emenda constitucional que dánova discriminação de rendas paralOs municípios. Disse o sr. Jarbas1 Despachos do diretor — Agenorassunto da competên- Maranhfio, relator da matéria d»«Pam8' Zul'»>"< Oliveira Lopes. Tar-da privativa do Conselho de ml. «uu esperanças em que a matéria ci,la .de Jesu5 Almelda dc ^'^

mstros, qual seja o de determinar seia aDrovadn n-, .«m-n 
malerla e entras - Assinadas as apostilas;

a suspensão da realização de con n,i„ a q,,e "K08* Tclle,! de o;iveir''1 - te.W.CA-realização de coi.. inicia a seis de novembro. df. o despacho; Marina Brasilianocursos para o preenchimento de Enquanto se travavam tais deba- ae Freitas — Concedidos seis me-vagas existentes nos Institutos de te-*, o senador Lino dc Matos (PTNPrevidência Social, eom Inscrições SP). prc;-idente da Comis fio *?formalizadas e hora e local i_ de. Liai incumbida de eS am'slgnados, I) sr. Lima Teixeira1 té '
(PTB.BA) contestou os argumentos ,.i-„. la oito.

¦ria convocava o órgão Bara reu-contestou os argumentos n,ãn no próximo ddo scnnclor gaúcho, enquanto o sr. |

cional'

P.v.Mo Fender (PTH-PA) procurou ESCRITÓRIOS COMERCIAIS
defender a efetivação ric Interinos! Pedindo esclarecimentos sôbre
quc, alguns até por 10 anos. jã os resultados pr.itic-.s de decretoI

ses ric licença especial; Carlos Au-
pusto Vieira rie Figueiredo e Silva.
Llndolpho Aragone?. de Faria — In-
deferido; Walter Paes da Costa,
Paulo Granado. Hudson Rafael Go-
mes e Jurandir Bispo dos Santos— Deferido, averbe-se.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DE BRASÍLIA

SECRETARIA DE VIAÇÃO
E OISHAS

concluiu o ministro, vêm prestando serviços regulares.

* *

tt3^__^n-*ii,^_Bjt,<'WMfeBKJM____Kc__^__H ^——"*i

»«i èle *«te esplêndido navio ajtora inteiramente* rrcomticio-
nado, pronto para oferecer o que há de mellior e de mala fino
"M P«»»«í«dro» marítimo, de nosm. dia», tle eslá orKulliosament«
re^ntrando n bem conhecida linha "ORIENTE-ÀFRICA 

F SUI
AMÉRICA", da RIL.

CC RUYS

^^j^^- J_mn m

firmado

Rem. transporte de inílamáveis, ex-
plosivos e corrosivos: e removendo

f J_ ligeiro - sepiro e MAIS CONFORTÁVEL DO QUE NUNCA
com a tua confortarei instalação de âr-coodicionado.

-^=*= í »c*»^ çz
*"¦ rt .*¦.*«.,-.

'ROYAL INTEROCEANC LINES
^«/^^mmflMajrtínelli Agência Marítima

mKLOl JANEiao, AVEMDA ttIü aftANCab«6.B^r.T8MFON£9, 23.03*35 - 43.(,«oO

que transferiu para o Mi-' A,ns dn secretário — Designando
nistério das Relações Exteriores os Jo"'"'11 Bunll|i(_os Fernandes dc
escritórios de propaganda e ex \0Uv,eira T,oni^ P*»1"*1. como repre-
Pansfio comerda,, o sr. Ciiberto £fesT-iS ^d^^^an^ar^nni.o it*iu-c,ni nj-ircst-ntou reque.:tenente-coronel Waldemar Dantasrlmento de informações, Indagando Bwgcs para. como representante do
por que ainda não foram desig- Ministério da Guerra, integrarem o
nados os assistentes comerciais ma jGru.|)0 ,le Trabalho constituído peln
lória de comPe,6nc,a privatlfa^ô^T ft. ^\u%o?a\ fZl.Ministério da Industria e Comércio,jnuta de regulamento a ser baixadoe havendo, como hA verba no '*•' que disciplinará o que »c rela-
orçamento vigente? E, finalmente,!c*onar, r°m o comércio, armazena
se devo ser mantida verba no
orçamento vigente? E, flnaUzando,|Xmoniô Fulgínclo para a Secretase deve rer mantida a estrutura an-íria de Administração, a fim de terterlor sj Decreto 50.3.12, quanto ao-, exercício no Departamento de As-
países onde funcionavam os escri- sls'**ncla ao Servidor,
tórios ouse deve ser feitn nova rilc ' despachos _ Fierierico Darriguc
trlbuiçSo" "p F;irn Tilhn — Indeferido; Ade-

„,,.„... |!a!dc de Azevedo Pinheiro. Anton.o I
ae A,"1(,ida e outro, lgreia Evan-!1 "~ Entre outras proposições gélira Assembléia de Deus — In-

votadas c aprovadas destacam.se: defendo,
i a) disprr.sa do interstício rn>imf>n ¦
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VENDA DE LOJAS
COMERCIAIS

LOCALIZAÇÃO — Superquadras 310/311, junto h
Avenida W3, Asa Sul — PLANO PILOTO.

¦REA — 126,30 iri2., compreendendo Iojh, sobreloja
c subsolo.

ONDIÇÕES — Venda em concorrência pública, no
preço minimo de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros).

20% à visla 80'. em 60 prestações
nOPOSTAS — Deverão ser dirigidas por carta, até

din 16-11-61, n Caixa Econômica Federal dc
Brasília — Divisão Imobiliária — Coneor-

rência Pública n.° 2/fil — EsplnnadH do»
Ministérios — Bloco I — 5.° andnr.

83729

INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS EMPREGADOS

EM TRANSPORTES E CARGAS
DELEGACIA NO ESTADO DA GUANABARA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

PÚBLICA N.° 3/61
i

Chama-se a atenção dos interessados
para o Edital de Concorrência Pública
n.° 3/61, constante do Diário Oficial do
Estado da Guanabara, de 18 de outubro,
Parte I, página 23134, para aquisição de
FILMES PARA RADIOGRAFIAS.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1961

GILBERTSON TORRES
Chefe da Div. Administração Geral
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'QUE ha* numa palavra? Há
ludo e nada.

Neste momento, escolhi
"coudelaria", mas podia srr
muito bem "anáíora", "Setres-

trêlo" oi: mesmo "podôme-

tro"; não há como deixar o
vento folhear à vontade o di-
cionário.

Seja, pois, "coudelaria" o
termo eleito. E repita o lei-
tor três ou quatro vezes a pa-
lavra, para ver s« enxerga al-
Slim. coisa, *lém das letras.
O turfista pensará logo em
criação de cavalos de raça,
corridas, estrebarias e baias,
cm músculos revestidos de
íêria, blusas enfurnadas, freios
branqueados de espuma. Dirá
o Pequeno Diciontirio, tão gor-
dote nu última edição: coi.idc-
iaria é estabelecimento para
criação rie cavalos de sela, ts-
pecialmente dr corridas, o
mesmo que candelária, Já ou-
tros dicionários dirão que é o
"cargo de coudel", isto é, de
antigo capitão de cavalaria.

Eu, náo obstante, com liceu-
ça rios léxicos, se repito a pa-
lavra em voz baixa, olhando

Coudelari
para longe e para dentro, ve-

jo-me guri na Praça da Ma-
triz, em Porto Alegre, no tem-
po em que a polícia ainda náo
havia enxotado a raça vivaz
dos vagabundos pitorescos e
dn molecada ruidosa e agres-
siva, que se arregimentava em
bandos armados; e ai íá lemos
precisamente a imagem que
para mim anda sempre asso-
ciada a essa palavra.

O rato-branco, ou «gente da
guarda municipal, não tinha
pés nem mãos a medir com as
temíveis coudelarias daquele
tempo, quando baixavam do
Alto do Bronze, ou subiam da
Cidade Baixa, para uma con-
centração no morro da Formi-
ga. Morador da Praça, tive
ocasião de observar as últimas
sobras dns antigas coudela-
lias; eram maltas ile moleques
niruaeeiros, desafiando a.s pos-
lutas municipais, como o ca-
pini que reerescia entre as pe-
dras du calçamento. Muitos

AUGUSTO^MEYER

ricles entravam na luta arma-
rios rie espadas de pau. o peito
protegido por couraças de la-
tão, e devo confessar minha
profunda ternura pelos guapos
gladiadores do Beco do Poço,
que atacavam e fugiam com
rapidez de caudilho matreiro.
Vinha de longe a tradição.
Tornaram-se famosos, na crô-
nica dn capital, o? Tiníetros e
Bagadiis, « que se refere Co-
ruja. Nas suas brigas, de al-
gurn modo refletia-se a luta
tle classes, pois os Bagadus
eram constituídos por mar-
manjos do terceiro distrito, re-
presentando assim a arraia
miúda, e recrutavam-se os
Tiníeiros entre moradores das
imediações do centro.

O domingo era o dia consa-
grado ao "entrevero"; bata-
lhõcs armados de espadas de
,'erivá desfilavam ixdas runs
em passeatas dominicais, ver-
dadeiros clubes rie "peleia".
Cultivava-se carinhosamente
a capoeira, a pedrada e a pa::-
líida, meios mais francos de

combate, que agora traduzi-
mos em eufemismos cie ação.

Segundo Coruja, o apelati-
vo rie Bagadus era de uso cor-
rente paia designar toda uma
subdivisão distrital; dizia-se.
por exemplo: Fulano mora
para os lados dos Bagadus.

Quanto à etimologia cio nus-
so provincianismo, só muito
recentemente encontrei uma
boa pista cm Gama Barros,
História da Administração Pti-
litica em Portugal nos Séculos
Xll ii XV. volume terceiro,
página 81 da monumental ree-
dirão Sa «ia Costa, onde se
pode ler o seguinte, a propó-
siio tki recenseamenlo prevLs-
to nas Ordenações Afonsinas
para o serviço militar: "O re-
conseamento dos acontiados
fiscalizavam-no os coudéls,

cada um r.o sett distrito ou
coudelaria, que. segundo pa-
rece, compreendia mais ou me-
nos cie uma comarca... Cum-
pria a cada coudel. depois de
tomar conta do cargo, passar

j mostra aos homens da sua
i coudelaria. escolhendo sem-

pre a ocasião em que eles an-
ciassem menos ocupados em
seus trabalhos".

Não será difícil imaginar a
evolução, ou, se preferem, a
adaptação dêsse termo correu-
te na administração pública de
Portugal, nté chegarmos ao sig-
nificado restrito e província-
no, quando se considera, cnm
o auxilio de Coruja, que atui-
gnmente a nossa coudelaria
era constituída rie gente ric uni
determinado distrito, a exem-
pio de Tittleiros e Bagadus,
Parece-me que há uni reflexo
tie tudo isso nas denomina-
ções rias coudelarias por pro-
cedência rie bairros, ou pontos
da cidade, amria usadiças no
meu tempo de menino: havia
a coudelaria da Hua ria Var-
zinha, a rio beco do Poço, a
do Alio da Bronze, a da Rua
da Ponte, a do Riacho.

À Última Flor do Ghetto
RIBEIRO COUTO

^ deserdados
E a malteridos
Fechou-se a porta

Vieram soldados,
Heróis sabidos
Que a fama exorta.

Na rua estreita
A virgem morta
Ainda se enfeiia:

Que lindas trancas!

Os cavaleiros
Com suas lanças
Passam ligeiros.

Mais fogo houvera
No chào que lunw,
Resta uma vida,

Uma, só uma,
Desconhecida:

Com st/o gfoço
De flor troida
A morta espora
Que o dia nasça

"Depois da catástrofe 59

'"-.¦' mmmmmmmT

miiOS NA MESA
inCONDIÇOE-kb SOCIAIS

OTTO MARIA CARPEAUX

ANTES de ludo. distinguimos: a litera-
tina como produto ou comu reflexo or

condições sociais; r a literatura como pro-
paganria criadora de conriiçõe*. sociais,
Quanto A segunda definição, ainda há pou-
cos nnos, críticos comunistas ou comunis-
tizantes estigmatizaram como fascista qual-
quer pessoa que não admitiu a propaganda
como única função social da literatura;
hoje, pouco se fala disse, porque alguns
dos eomunistlzantes de então se tornaram
fascistas de verdade e porque alguns dos
comunistas tle então já preferem a propa-
ganda ns gordas tiragens e ns honradas con-
feridas pela sociedade burguesa; lese, poi-
tanto, prejudicaria. Quanto àquela primeira
definição, nunca fui negada por ninguém
dc suficiente sanidade mental; leso, portanto,
pacifica. Todas as discussões em torno des-
sas duas teses foram travadas tm lerreno da
critica literária. Mas esta pretende, agora,
ser uma ciência supra-social. Analises es-
truturais e estilísticas e diplomas universi-
lários, aquelas e estes bem recentes, servem
de pára-ventos. Ainda re discutem *,. rou-
dições sociais da literatura. Mas ninguém
fala das condições seriais tia critica lite-
rá na.

Chega tie exclamações teóricas nc vácuo.
A chamada critica da critica já está des-
moralizada. Necessária è uma autocrítica
da critica. Recentemente, Hans Barth, o
conhecido autor de "Verdade e Ideologia",
definiu a "Geisteswissenschaft", a Ciência
d" Espirito", como progressiva autocrítica
das bases e premissas do pensamento, cimo
último resultado seria a consciência da rc-
laçáo indissolúvel entie o pensamento e a
''honestidade intelectual'1 (termo de Nietzs-
che). Mas, depois, ainda é preciso eliminar

o resto de subjetividade nessa afirmação.
E além (ie convicção subjetiva encontramos
tis condições sociais dela,

O pes tu lado cheira o chamado "mar-
xismo de vulgarização", que pretende ex-
phear a estrutura mental rie uma pess-ia
pela profissão e situação financeira dos pais;
tm, ent.io, o sociologismo anliniaixista (ic
Manheim, qur nplira o mesmo destoa sça-
lamento" aos próprios marxistas. Bem Ima-
gn¦.•: uma autocrítica quo define: n critica
francesa conto expressão de uma classe me-
d:a, acostumada a Imitar hábitos da aristo-
ciaria: a critica norte-americana como ex-
pressão cp círculos universitários, isolados
e exilados rio inculto mundo democrático e
pt edisposies a um pre-ftisclsmo a critica
italiana come expressão oe uma "Intelli-
jfntzia"' pré-revolueionária. HA grãos de
verdade nisso. Mas são .simplificações maci-
nusslveis. í: Manhrim mal compreendido.

Ent todos os trós cases ntribui-re à "In-
tc!ligent/iu" a condição rie classe soda!. Mas
ll.ins Spcicr ja demonstrou, há 30 unos
atras, quo a "Intclligentzia" nâo e uma
classe social, porque não ocupa pc-kão inc-
quivor.imeiite definida no processe rir pto-
cução. f: isso mesmo que explica a phnali-
dade das "Intolligentzias", a existência rie
várias delas dentro de uma mesma «-ocie-
(iaiic. Desejo, a esse respeito, chamar a aten-
çáo para o ensaio "Ideologia e autentici-
nade", rie um autor rio qual não sei nada
senão o nome: Raul Landim Filho; náo foi
devidamente lido. parece, porque publicado
rm órgão que não esta sendo devidamente
aoreciario, "O Metropolitano", órgão estu-
dantd e uma das melhores expressões ria
impionsa brasileira de hoie. Devemos <•.-
Ci.lher e reconhecer, ctttte varias "Inte!!;-
gc-ntzias". a autentica. Mas "aulcnticiciarie"
f mn juicamcnl.i de v.iliry E os 'ulgóTen-
tos rir \,",!or rihotgem muno Eis que a o;-
pressão no< f, » voUar at< problema das ron-
ritçòrs ria critica htcrán.i.

Minha testemunha, nesta altuta. cha-
ma-se Heinrirh Straumann, nome pouco c.--
r.hecicio ou talvez desconhecido no Brasil.
Vou logo dizer de quem ie trata. Em
Conferência rerém-pubbtacU no mais ir.te-

lectualizado dos jornais europeus, na "Nette
Zuercher Zcitung", Straumann fala de duas
fraquezas ila moderna critica estrutural, ja
há muito debatidas: não consegue dar o
passo da análise ao julgamento de valor; e
revela verdadeira impotência em face do ro-
mance, especialmente do romance moderno.
A coexistência dessas duas fraquezas não é
acaso, Pois e julgamento critico de roman-
COS encontra dificuldades especificas, fora
do alcance da análise estrutural. Basta lem-
orar os "defeitos formais", ás vezes lamen-
laveis, justamente dos maiores romancistas;

o que não ocorre nem pode ocorrer em
grande poesia. Por isso os neocrfticos ame-
ricanos se limitam ao romance "poemátlco"'
(Henry James, Conrad, etc., e. per outro
lado. Joyee, etc), enquanto suas análises
de George Eliot ou de Tolstoi náo produ-
ziram mula rie nôvo: só seus imitadores
brasileiros não hesitam em "analisar" Faulk-
ner som saber o inglês americano e Dos-
loievslci sem saber o russo. Mas, para vol-
tar ao terreno da seriedade, no caso do ro-
manco — mercadoria literária, produzida cm
massa — nerescentam-se ns dificuldades in-
trinrecas mais outras, exteriores.' que náo
existem no caso da poesia, Apenas, essas
dificuldades surgem antes mesmo que o li-
vro chegue às mãos do crítico,

t) crítico que escolhe entre os livros re-
cebidcis um determinado para discuti-lo,
acredita ter feito sua seleção independente.
Náo sabe, ou melhor, não quer saber que
outros já selecionai am antes, <» primeiro"etilico" costuma ser o agente literário que
promete (ou recusa) promover a publicação
da obra manuscrita. Ou, entáo. e a gente
que lê originais, profissionalmente-, paia
aconselhar editores: entie esses "leitores"
encontram-se escritores ria mais alia cale-
gorin e finos conhecedores e literatos fra-
cassados ou meros "hacks", mas em todos
esses cases seu voto costuma ser inepelá-
vel; se não o é o do próprio editor (e nesse
caso prefere-se o inculto ao pseudoculto e
convencido). Todos esses .ia julgaram antes '
ti" critico chegar a ler a obra publicaria, i
Mas sempre chega ii ler o que rie importante
:*•* publica'.' Não temos no Brasil produção
literária em massa comparável à da Ingla-
!'• ra, França ou Estados Unidos. Contudo,
cm 1900 publicaram-re no Bra.-;! 4.651) tl-
tulos. Impossível, pata o crítico, escolher
enlre essa quantidade o que imporia; quem
lhe guia a mão, é a publicidade, a cujas
insinuações ninguém é capaz rie fugir. Quan-
rio se Irala. porem, rie uma obra traduziria,
logo se \é que nesse caso o processo da"pré-critica" se realiza duas vezes: ali, no
pais rie oiigem, r depois aqui, no país da
tradução. Enfim, as condições sociais que
influenciam nesses processos todos, também
influem no próprio crítico. E depois se fala
en: critica objetiva.

Julgam ser superiores a todas essas eon-
dições porque cultivam crítica universi-
tána. Sobretudo afirmam isso aqueles que
conhecem a Universidade só de foia. Mas
" citado Heinrich Straumann «• professor
catedrálico da literatura inglesa e amen-
cana moderna na Universidade de Zurique
e. atualmente, reitor dessa Universidade.
Juro que também sabe de que se trata.
E é éle que fala rias dificuldades imensas
de julgamento crítico. Conforme Strau-
mann, os julgamentos muito diferentes e ás
vezes diametralmente opostos de críticos
autorizados sobre a mesma obra náo revê-
Iam tanto a subjetividade dos valores, mas
demonstram a influência de critérios exlra-
estéticos (políticos, religiosos, filosóficos,
morais» socialmente condicionados.

A luz désse resultado, a critica nn.i-
litica revela-se como racionalização poste-
rior rie prejuízos (pré-julzosí. Mas. ás vê-
res, nem sequer racionalizam nada: elo-
giam sem "analisar". Realmente, não fe
pode analisar onde náo ha o que snaiisar.
E o critério para tanto? Parece-ma %-* liè)

Mãe há dúvida que a ficção
científica já se firmou

como um gênero literário "res-

peitável", desde que .surgiram
autores que não escrevem ape-
nas obras cie aventuras, no
tipo denominado pelos amer:-
canos de "space opera", ou se
seriem da liberdade que o gé-
nero dá á imaginação humana
para inventar máquinas mira-
bulantes, capazes de resolver
todos os problemas dos per-
sonagens.

A poesin, a psicologia, a
questão social, o destino do
liomem no universo, introdu-
7irins no que parecia ser uma
literatura de simples diver-
são, deram a medida maior
para que a ficção cientifica
fosse aceita corno criação ar-
líslica. Um Ray Bradbury, por
exemplo, cum a preoc.ipação
humana, com o sentido poéti-
cn de .seus livros, e mn escri-
tor com seu lugar conquista-
do na literatura universal, in-
dependentemente rio gênero a
que se dedica. Ou um Clif-
ford D. Simak, especulando
sobre o futuro rio liomem, em
livros que a crítica e a filo-
sofla social enervam o enlre-
cho rie ficção cientifica. Já
os críticos náo olham o gene-
ro como menor, procurando
apenas o valor criativo da
obra, como em qualquer ou-
tro tipo de literatura, A fase
puramente aventure.-.ca da fie-
çáo científica está superada.

Nessa linha cie seriedade e
preocupação cm o destino do
homem, se situa o primeiro I.-
vro de ficção cientifica de Ha-
rold Meari, "Depois da Catas-
trofe" (The Brtc/hl Phor.ii.r)
que as Edições 015D acabam
de publicar na sua coleção es-
peeiaiÍ7aria. Preocupadas em
apresentar o que liá rie melhor
na liteiatura mundial, ae lado
rie autores nacionais, sondo
mesmo a incenlivariora do gc-
nero no Brasd, toncio mostra-
do um novo aspecto de Dinah
Silveira de Queiroz, revelado
eom "As Noites Marcianas"
um fiecionista de dimensões
universais ern Fausto Cunha,
além dc lançar, o (pie parecia
impossível há alguns an s,
uma Antologia Brasileira ri*
Ficção Cieiiií/ica, as Edições

CLÓVIS GARCIA

Harulcl Ment.
GRD, com "Depois da Catas- Na primeira parte cio livro,
trofe", dão ao público brasi- llarold Mead nos mostra uma
loiro uma obra dc imporián- visão do que poderá ser a or-
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cia fundamental, capaz cc
vencer os mnis renitentes opo-
sltores da ficção científica,

ganização social depois da
destruição decorrente rie uma
guerra atômica. No ano 70 da

Nova Era (ou l"i) depois da
catástrofe), já encontramos
uma sociedade coletivizada,
com a autoridade central lóda
poderosa t o indivíduo teclu-
y.iclo á condição de simples
poça na máquina estatal. Náo
podemos deixar de fazer uma
aproximação com o clássico
"19B-I" de George Orvvell. A
mesma concepção do um orga-
nismo social dominado pelo
Estado, ou peio Partido em
Orwell, com lódas ns ntivida-
dos individuais disciplinadas,
sem deixar nada ao livre ar-
bltrio da pessoa humana. O
Estado é comn umn grande pe-
nitenclária, em que o cidadão
é vigiado, controlado e punido
a tudo momento de sua vida
diária. Se em "•Depois tia Ca-
táslrofe" náo há as teletelas
e microfones ocultos imagina-
dos por Orwell. a polícia do
Departamento ric Moralidade
é a mesma Polícia do Pensa-
mento de "lf)fS4", os Minislé-
rios governamentais, como o
Ministério da Eugenia lem-
bram os Ministérios do Amor,
da Verdade, da Paz e ria Far-
tura, oti Miniamo, Miniver,
Mmipaz e Minifario em novi-
lingtut, nas suas atividades
ditatoriais.

Mas a aproximação enlre os
deis livros é apenas inicial. O
pessimismo, que é uma adver-
tência trágica, rie Ouve!!, não
encontra eco em Mead. A
partir do segundo terço do li-
\n>. Harold Mead apresenta a

Ilha, a Inglaterra com (õdn
evidência, devastada pela
guerra atômica, mas guardan-
do o resto de uma humnniria-
oo ainda humana, e que rr-
presenta a esperança para o
futuro. E' o que compreende
Wattervdle, funcionário do
go\ éi no. herói da nova onlem,
mas tpie sento sua conf anca
no Estado desaparecer aos
pouco.*, á medida que | assa a
admirar e, o que é melhor, a
tifeiçoar-so aos ".selvagens",
Selvagens que irão ven,,: a
trn!,ilu a de colonização, já
por si pe desintegrando em

ni o* "ir-
lati !i ao

dem
ns

ll-
Irldl»

f.iee da naíit1 ca, i
((lll(ÍÍCÍ"||;;des" \-
normal e :-.-.'<i\ erlonde a ei
iia lUicieílari-r UU. lilarili.

mo .s.icial, sere; poleiio*
sicamerile, ., neva humani
a sei ciiada pele Estudo, sáo
venc,dos o dc.truiilos .elos
selvagens, que possuem o pu-
der maior de homens livres.

O que ha de belo, porém,
tio livro rie Mead, é a ultima
parle, poética o mislica, como
uma mensagem 'ie esperança.
Desde a figura cie John, o pre-
eiir-or, a leiuhi a:- o oulrn pre-
cur.Mir Joao, também \esliclo
tu- jicles a aiiiiuciar a boa
nova, :.!e o final simbólico e
surpreendente, o leiloi é in-
tcirntnetite empolgado por
essa visão do futuro do ho-
mein depois da catástrofe que
nes ameaça. O que faz com
que o livro de Harold Mead
seja um des mais lmportan-
les .ie ficção cientifica, uma
obra proeminente na lileratu-
rn universal, ,i vencer precon-
coitos e n impor o gênero en-
Ire nós. Se e que ainrin rt
poderia ter dúvida sobre a Im-
portáncia, na literatura do sé-
culo vinte, désse tipo rie ficção
que corresponde exatament»
aos anseios r angústias do lio-
mem moderno.

llf QUISTA CONSERVADO.
HOMERO SENNA

rOt.IGIDO e revisto pelo sr.
Roberto das Neves, publi-

cou à Editora Germinal, drs-
ta cidade, o Curso ric Lifern-
(Ura, do pref. José Oiticica.
Inienlniente div ulgaclri em fo-
lhetins no jornal anarquista
zlçfio Direta, de .pie Oiticica,
como se sabe, fei diretor du-
rante longos anos.

Ministrado aos alunos do
Cohvio Podre 11. onde ern
eatedtático de Português, o
Curs-t, de certo modo. é um
complemento ou unia amplia-
çáo do AJamia! (ir Estila rio
mesmo autor, por êsle, alias,
freqüentemente referido em
suas lições de literatura.

Dono rie excelente cultura,
conhecendo bem não apenas
o la»iin e o «rego, mas iam-
bém o alemão, que praticou

rm Hamburgo, cm cuja Uni-
versiriade, tintes da revolução
de 30, deu cursos de PorUi-
guês, a Oiticica *e podi.i cha-
mar, srm exagero, de sábio.
E is' i porque, como depõe um
seu rolega de magistério que
e conheceu tie perto — o prof.
Cândido Jucá Filho — "eram-
lhe familares ns humanida-
des, conhecia história, filoso-
fia o filologia como pouco*,
entendia-se em matemática e
rm medicina".

Tendo lecione do inúmeras
gerações, deixou no Colégio
Pedro II uma tradição de
professor severo, exigente,
mas honestíssimo, incapaz rie
faltar a uma aula sequer (ex-
ceie quando a Policia o im-
pedia de comparecer). Pai dr
família exemplar e cidadão

íca saoBrasil as condições sociais da crític
menos tirânicas do que em outra parte,
porque aqui ainda prevalecem as rendições
individuais, ria chamaria "polüica literária".

Das condições sociais só uma é inapelável
no Brasil, aquela que podei íamos chamai*
estadual: o autor está fa'vo nas mftos do
crítico, quando são do mesmo Estado.

Um rodapé diferente
encontrarão pa^i-A partir do próximo sábado, os leitores deste Suplement

-io rie maneira diferente meu artigo quinzena!.
Continuarei colaborando, sem modificar o ritmo 'rio 

meu traba
Apenas sairei de rodapé para ocupar outro luga neste

nem a c.n;>
trução rios meus artigos.
Suplemento.

Tanto f„z, penso eu. Mas nem todos pensam assim. Muitos atribuem ao rodapé
a função especifica de abrigar a critica militante. Também desta náo mo pretendo
retirar de todo. Mas quero contribuir para que ela seja também exercida por
outras forças, novas.

Nâo tenho credenciais para apresentar os dois escritores que agora ocuparão,
alternadamente. nosso rodapé rie crítica. Mas estou a vontade para elogiá-los
como merecem. Pois nunca estive ligado a Fausto Cunha per outros laços queos de uma boa camaradagem; e com Fábio Lucas ja cheguei a travar uma pe-
lémica btnba. *

Considero Fábio Lucas como um rios melhores espíritos críticos da nova ge-
ração. Ha pouco tive oportunidade, cm Belo Horizonte, rie apreciar rie perto" admirável trabalho intelectual que «sta realizando, em companhia da escritora
e professora Maria Lulsa Ramos, sua não menos sdmiiávo! esposa.

E ha muito tempo acompanho com a maior simpatia o esforço rir Fausto Cunha,
construindo sua cultura pessoal e universal.

Estará, pois, er.i bnas mãos o rodapé diste Suplemento, que niJsso amigo José
Conde pretende fortalecer rada vez mais chamando a colaboração de outras
forças novas, inclusive da província. Foi éle. também, que me autorizou a anun-
cia:* aos leitores essas modificações auspiciosas; o que, com a maior satisfação,
estou fazendo.

OXIO 21A11U UúU'£AUX

irrepreensível, Oiticica rta,
porém, como nolou o gran-
de e saudoso Osório Boi-
ba, uma "personalidade «ntl-
télien". E explicando essa
sua afirmativa, observava o
cronista admirável de A Co-
vièdin Literária; "O anai-
quisla era, em filologia, um
servidor devoto da disciplina
gramatical; em poesia, ficou
fiel aos rígidos cânones do
parnasianismo. Na prisão,
como anarquista, participan-
le uu envolvido na repressão
rie um movimente subversivo,
entregou-se á composição rie
um livro sobre o pronome
se.

O volume de agora vem
acentuar aincin mais essas
contradições do velho baia-
lharior. E c'!r, que no volume
A Dotilnuo anarquista nn Al-
eance tle Todos se mostra tão
revolucionário cm política, em
literatura é um conservador
ferrenho, e suas lições, embn-
ra interessantes e úteis, têm
tun ar "revenani".

Os modernistas passam mal
em suas mãos. A fidelidade ae
parnasianismo não permitiu
sentisse éle o que havin de le-
gítimo na inquietação o na pes-
quisa dos poetas e prosadores
que realizaram a Semana de
Arte Moderna. Outros mes-
tros. forrados, igualmente, de
excelente cultura humanista,
rumo João Ribeiro, procura-
ram compreender o movi-
men! i rios jovens rie 22. e ja-
mais o hostilizaram. Oiticica,
porém, foi impiedoso com os
modernistas e ainda pouco
antes de morrer publicou, a
propósito rio livro de Ledo
lvo, O Prdfo 710 Branco, uma
sátira no poema de T.íanuc!
Bandeira cuja exegese foi
tentada naquele volume pelo
porta de Afauias.

Referindo-se aos modernis-
ta-*, lecionava Oiticica aos
seus alunos rio Colégio Perito
II: "Invadiram eles a pões.a.
o romance, os rontos, porém
faiiran totalmente e já lhes
nasci capim por sóbre as
upiúluiis". Sm tux ouua au-

In- "Dentro <ic dez anos, su-
ponho, ninguém leia um só
desses autores modernistas,
camp"'ões da extravagáncin e
d,, mais hediondo mau gós-
lu".

Ori, náo sendo recentes aa
lições hoje reunidas cin vo-
lume, o próprio tempo inctim-
biu-se de desmentir o prof,
Oiticica, pois os autores por
éle ridicularizados aí estão,
lidos e admirados pelas novas
gerações, (pie se mostram
muito mais sensíveis à men-
sagem literária c estética (pie
élcs transmitem do que ao"parnasianismo altissonanle"
in expressão é de Bandeira)
e ao rigorismo gramatical de
Oiticica.

Dá pena. alia'", ver um n\-
turiioso com tamanha baga-
gem ie erudição mostrar-se
insensível ao* fatos novos,
que estavam ocorrendo sob
suas vistas. E êle, tão hábil
em e.-candir ns pés dácliloi •
espondeus dos poetas latinos,
não haver cotnprendido qu» a
expressão tio lirismo puro le-
vou os poetas modernos —
como observou Mário de An-
drari-; n'/l Escrava Que Não i
Isaura — "a libertar a pnla-
via da ronda sintática".

Talvez, para urn gramático
educado no apego a normna
rígidas, essa libertação fosse
escandalosa e incomprecnsí-
vei. Admira, porém, que Oi-
ticica, übérrlmo em tarraa
outra; coisas, c que pregava a
libertação dos povos ria "ron-
ria capitalista", etn literatura
e arte se mostrasse tão con-
senador e reacionário.

Também não atentou èle
p,ira a lição de Gilberto Ama-
rio. ii-) Espirilo do Nosso Tem-
pn. ' A certos respeitos, não
«ei romo se pv^n recusar A
ar',e um caráter anarquista".
F. OPicica, que cm política
era um enrbonário. e sonhava
para a humaniriarifi uma erga-
nização social sem as pelas cio
E.v.arii, não chegou a perce-
ber que "arte é tudo qne li-
hetln n homem da convençío,
CU - .: .--.*.. fc-v~*J 
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Alicerces
da
Solidão

VIRGINIUS DA GAMA E MELO

TANTO o processo subjetivo
cnmo ii processo formal il-

tiir.tn n poesia <le Audállo Alves
em nivel de madureza, E surpre-
ende nesse novo poeta peruam-
bucano, neste livro publicado pnr"Leitura", Justamente essa «mo-
nomia sobre rs formnlismos e as
tendências subjetivas, quer dizer
em reloçáo á poesia de "coração",
à "participante", ou à "ontológl-
ca". Em apenas 80 páginas, Au-
.Alio Alves exercita tortas ns ten-
delicio, e formas, sem compro-
mcier-se com qua'quer delas, le-
cionando a possibilidade de etc-
tivaçao poética sóbre qualquer
apoio, Vol dn soneto ao rondo, do
verso «iMto o livre an móis casti-
..ido, cio mais nrc.iicn ao mais
vonguardeiro, excetuado apenas
o concreto (de forma, pois a cnn-
rfensação cie sua poética tenrie
evidentemente pura a substonti-
vação;.

B/sa diversidade temática reve-
la a versatilidade désse poeta, ao
mesmo tempn que afirma um
substrato de unidade, uma coe-
réncia em suo forma dc ver e
sentir o inundo. Pode dizer-se
que, para Aud.ilio Alves, a- for-
nuis materiais, exteriores, valem
apenas como principio de conhe-
cimento, dissolvidas Iodas na cnn-
eepção arlstotéllca cie que o fun-
do é a forma. O problemn é Jus-
tamento, além dessa forma apa-
rente, surpreender a natureza das
coisas, a "existência", diria Fer-
nando Pessoa. Onde, entretanto,
o pocla português fetlsfazia-se na
constatação do existir, o pernam»
bucano confessa: "e vejo muito
mais porque sou cego". Mesmo
assim não resvala para o aulis-
mn. criando um mundo interior
alhelado, antes irá multo além do
mundo exterior, nesse processo
de compreensão, Independente de
materialidade,

Em nenhum poema, foge Audá-
lln A ves A poética de "eontcú-
do". Não .-.credita na aniqullação
do poema pnra dizer, embora
«che que sua vida compõe-se por
íl? próprio. Nesse sentido equi-
para-se ment ..nente an concre-
tismo, rm Ultimo anal so, a poe-
fia que meus quer dizer, utilizan-
(lo até elementos ortodoxamente
alheios a arte poética clássica-
mente entendida. O poema, em"Alicerces da Solidão", existe por
íie mesmo, mesmo dizendo nljiu-
ma, coisa, porque Impôs-se uni
íovmellsmo apurado, um rebusca-
mento duma essencialldnde que
fiVsse só dele. Alguns desses poe-mns. constituem, de falo, o quo
C.isslano Ricardo pretende soja o"Poema", entidade autônoma.

A dissociação entre o poet . e
poeta é obtida pela desconcei-

timção pessoal. A expticoção co-
tvteça logo pela epígrafe rio livro,
onde o poeta se Indaga c sc des-
conhece:"Quem grita

Por detrás da minha barba?
Quem usa
— Parn ver — meus olhos gas-

tos?"
Em poema mesmo, no. "Eplsto»

la Espacial", poema aliás que
njuda singularmente a compreen-
b.Io dos "Alicerces da So!'dáo",
informará que seu cnr.to é;

"esse canto cm que ouso indo-
finlr-mc".

Essa ri-scoiu-cituação pessoal é
rua forma de atualização, de li-
hertação da poética coniessional,
de "coração". Mas isto . _ será

-.Písivel — r é sun grande lição
— enquanto o poeta, omitindo-se
pessoalmente, je substitui por
uma consciência geral, f.sse pro-
cesso Individual de autonomia,
P"la dtssolv.ncia nn Ser Coral,
fervlrá ainda para a sua partici-
i-.içjlo poétieti, parn o exercício
duma poesia participante, por

compreender sua época e «s cir-
cunstánci-s. Apenas, sofrendo as
agonias da época, não se deixa
obscurecer pelo momentâneo, bus-
cará o além dns coisas, o subs-
trato de eternidade. Há, digamos,
a substituição do social pelo cul-
tural — al, náo temos a angustie
das massas, mas a angústia duma
cultura às voltas com o mistério
do homem e deslumbrada com o
mistério poético déise mesmo
homem:

"Por onde fôste ou fui? Por
ond» fóste
enlre ovelhas alvissimas le-
vanclo,
em vez do manto perdulário
c nobre,
a solidão,1 Perdidu perma-
neço,
e permanece um búzio de
milênios
chamando o seu pastor além
do vale",

Como se vê, formalislicnmente
o poeta não é uni experimenta-
lista. Satlsfaz-se no ritmo grave
e no vocabulário Apenas um«
vez usará dns facilidades de in-
venção, ao grafar um "tristever-
cies". No mais contenta-se com as
palavras originais, esperando dos
existentes todo seu utensílio poé-
t'co. Dirá mesmo em "A Oficina"
cia necessidade cie:

"Uma palavra:
Uma que cuide

da paz das outras".
Mesmo porque, sc as pn lavras

existem, como disse Carlos Drum-
mon d de Andrad« em "matéria
de dicionário", 0 processe de cop-
taçáo vocabular de Audállo Alves
vai mais fundo:

"porque contemplo
a flor que põe no ar uma
palavra",

Essa tnllsfação vocabu'ar, alia-
da a mun consciência de processo
essencialmente poético, onde o
formalIsmo ê apenas forma c não
fin,ilida de, comprova a assertiva
de madureza para esse poeto. Há,
nele, uma serena autonomia di-
ante da formo c ria temática. E
o seu processo, tanto subjetiva
como formalmente, através da
tentativa de Interpretação global
dos seus poemas, projeta-se, evi-
cientemente, de uma madureza
interior que o exclui do experl-
mentalismo, do apego à forma
enquanto íorma somente. A pos-
slbiliriarie rie manifestação, em
qualquer ritmo ou metro, parn
usar uma expressão corrente cm-
born Um tonto incorreta, é o que
proclama o novo poeta pernam-
bucano Pelo livro, verifica-se o
seu domínio das formas de cx-
pressão, mas um dominio qne
vem menos ria técnica o mais da
consciência. Estamos, parece, di-
ante dum processo çulturalista,
moderno ao mesmo tempo que
tradicionalista, por conservar a
continuidade duma linha de cu!-
tora Seria o ciso, por exemplo,
rio "arcaico moderno", de que nos
fi a Analol Roscnfold no ensaio
sobre Trakl e Rena. Há, em "A'i-
cerces dn Solidão", uma poesia
síntese, rm substrato poético cul-
turalmente alongado no tempo,
A ausência de um processo revo-
lucionárío. dum experlmentalts-
mo ousado, da busca por uma
nova forma poética, dlsttngulvel
somente cm sua particularidade,
mostro em Audállo Alves uma
afirmação personalista nesta épo-
ca atual que deseja apenas ser
além, esquecida daquela lição dc
Fernando Pesscn, tão nitidn para
a compipensão dos "Alicerces da
Solidão": "Ful-o outrora agora".

LIVROS DA SEMANA
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Guilherme dc Almeida

"RUA"
"Rua". Qne . também uma for-
ma de festejar os vinte anos de
editado de Guilherme de Al-
meida nessa rasa publlcadora.
Mai "Rua" não * sê Isso: «in-
nlflea «m prelto de amor à ci-
dade de São Paulo. O volume
traz dc um lado fotografias de
Eduardo Ay rosa e do outro poe-
mas de Guilherme de Almeida.
Fotos e poemas procuram fixar
tipos humanos, cenas familiares,
aspectos pitorescos. A cimara
fotográfica às vezes se limita a.
colher o flagrante; de outras,
fantasmagorlz.» o lugar-comum
urbano, a paisagem cotidiana,
Nos poemas, Guilherme de Al-
meida nio quis ir além do traço
rápido, do debuxo lírico. Por
extensão, "Rua" é qualquer rua
do mundo, E é, naturalment-,
um marco sentimental. Uma

. .,, , ,. .. editora brasileira dá a volta do
^ 

.Livraria .Martins .Editora cabo Quiliástico, sempre da boachega ao seu milésimo livro: esperança.
"ANTOLOGIA POÉTICA PARA A INFÂNCIA

E A JUVENTUDE"
UENHIQUETA Lisboa, a admi-

rável poetisa rie "Azul Pro-
fundo" e uma rias vozes mais
puras cie nossa poesia contem-
poránca, organizou uma antolo-
gia de poemas destinada a in-
fâncla e á juventude. Diz ela:"Apresenta-se quase sempre aoescolar brasileiro, sob o rótulo
de poesia, certo artigo prosaico,naturalmente com muito boas
intenções. No caso. o engano re-
dunda em desserviço. O pseu-clopoema, de versos mecânica-
mente inflexíveis e substância
normativa, á feição ele uma flor
dc papel, desorienta e deforma
o gosto natural. A verdade é
que o magistério da poesia está,
no seu valor: a lição da poesiaderiva de sua própria essência",
fi fato que cm grande parle das
escolas e colégios as antologias
adotadas sfio anteriores ao mo-

dernlsmo. Sfimente discordamos
tíe Henrlqucta Lisboa quando
ela afirma que "por severos, ou
sensuais, ou herméticos", excluiu
alguns altos valores. Felizmente
para a infância c u juventude
braslleir.il. a "Antologia Poéti-
ca", cie Henriqueta. é um livro
onde há muito amor e muito
hermetismo. Muita poesia, so-
bretudo. Eis uma obra que ss
crianças que nela aprenderem
guardarão para sempre. E feli-
zes as crianças que tomarem
contato com a poesia através do
Vinícius e Rilke. Drummond e
Jorgo Luis Borges, Alvares de
Azevedo e Jorse Guillén, Emily
Dickinson e Cassiano Ricardo,
Cecília Meirelles e Fernando
Pessoa. Jiménez e Jorge de Ll-
ma, Whitman e Henriqueta Lis-
boa. (Eri. Instituto Nacional rio
Livro, 1961)

"CHOVE AZUL EM TEUS CABELOS"
r\ título e a capa deste livrov de poemas de Ilermlnlo riel-
lo de Carvalho podem impedir
que se tome conhecimento de
um hem lançamento paétlrn. Em
sua riiçãn náo há nenhuma no-
vldade. t: um epígono dc VI-
nlcius, de Murilo ou de Pré-
vert. Alguns dos trabalhos, romo
o "Poema absolutamente triste"
ou "As mãos perderam a ênfase
dos carinhos", revelam Imatnrl-
dade e até Ingenuidade formais.
Hermlnlo Bcllo de Carvalho terá
muito que andar para ser um

poeta. Mas já se sente nele a!-
.unia coisa, tuna fluêrcia. um
calor, certo Jeito de abordar o
trma. que a limam. Há bons
momentos poéticos, por exemplo,
no poema "quase k maneira de
Prévert" (c que nos parece mais
á maneira de Mário de Andrade
ou dc Bandeira); "Onde eu pos-
sa dormir..."; "Visão Chagallea-
na", "Todos fugiram..." e no"Canto do momento desespera-
do". Vamos esperar o segundo
livro. (Cráflca Riachuclo Edl-
tora, 1951)

"OBRAS-PRIMAS DO CONTO FANTÁSTICO"
viAO compreendemos por que o autor da seleção destas -obras-

primas" fala, no prefácio, em "singela e despretensiosa cole-
tAnea". Sio ou nio são obras-primas? Aliás, todo o prefácio é
um primarismo de pasmar. O autor parece mais preocupado com o
espiritismo e com o diabo do que a definição do fantástico, que
éle confunde com o sobrenatural e o "pavor". Diz que "as narra-
tlvas de cunho fantástico possuem origens remotíssimas", o que não
Impede que explique o "grande número de escritores e publicações
dessa natureza surgidos ultimamente" pelo desejo de "evasão es»
piritual" do homem moderno, "farto Ji da leitura do noticiário
comum, em que os stres humanos dão vasas á sua desmedida am-
blçio e egoísmo, entredevorando-se", etc. Para nossa surpresa,

Aaatole Francé e Gautler, "mesmo nesse difícil ginero, nunca
perderam a elegância ao escrever". Mas a seleção é boa. IU na
coletânea, realmente, diversas obras-primas. E há, por certo, au-
séncias lastimáveis, entre elas a do maior escritor do fantástico
de todos os tempos: Lovecraft. Entre os autores brasileiros, só
Afonso Arinos sustenta o confronto. O conto de Monteiro Lobato,"Bugio Moqueado", se bem que esplêndido, nada tem de fantás-
tiro; é quando muito, uma anedota macabra. As notas falográ-
ficas primam pelo mau gosto e is vezes pelo despropositado. Bau-
delalre é autor de -poemas estranhos, complicados, mas sempre
impregnados de uma forma sonora e de forte condensação dc pen-
samento". I)li de Henry Kuttner que "atualmente está escrevendo
cenários para uma grande empresa cinematográfica de Hollywood".
Pobre Kuttner! Éle que morieu num acidente em principio dc
105S... (Ed. Martins, 1961)
"INFORMAÇÃO AO CRUCIFICADO"
klENOS um romance do que

um diário, menos um diáno
do que uma quase-crõnica ria
saudade, "Informação ao Cru-
ciflcado" é o relato de unia vo-
cação sacerriotal frustrada. O
diário é curto: silua-sc entie
os meses tle março de 19-14 •
outubro de 19-15. O mundo esta
em guerra, mas no seminário
João Falcão, seus companheiros
e os padres voltam-se para a»
coisas da eternidade, para os
pequenos lugares-comuns da re-
ligião e da fé. t. como não po-
dia deixar de ser, um diário rc-
trospectivo, escrito dentro da
uma perspectiva, com um misto
de ternura e ironia. Os livros
proibidos, as lições dc filosofia,
a visão da moça nua no pomar,
as férias profanas. Algumas pa-
guias, como a rio dia 25 de julho
eie 19M, estão carregadas de In-
tenso poder cvocntlvo. c de um
sopro poético que surpreenderá
os leitores cios íris livros já pu-
blicaclos por Heitor Cony. "In-
formação ao Crucificado" é obra
que dependia exclusivamente de
riols fntôrcs: autenticidade e lin-
guagem. O autor precisava de-
volver no jovem seminarista a
sua própria visão do mundo e n
sua maneira cie transmlli-la. Es-
tamos que foi bem sucedido em
ambos os casos. O tom jamais
é falseado, o presente flui sem

LETRAS ESTRANGEIRAS
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Carlos Heitor Cony
preconcebimento e sente-se a
unidade interior do personagem
em seu progressivo desligamento
de uma carreira para a qual náo
estava asstnnlaeio. E é um livro
multo bem escrito. (Ed. Civili-
ração Brasileira, 1961; capa de
E. Hirsch)

A volta de José Geraldo
Vieira

Surgirá ainda este ano "Terreno Baldio" — O autor fala dc sen novo
livro e 6e considera o iniciador do moderno romance brasileiro nrba-

no e psicológico — Vêm aí as obras completas do escritor carioca

ARNAUD PIERRE

IOSÊ Geraldo Vieira espera ver nas montras ainda este ano seu
oitavo romance, "Terreno Baldio", em que vem trabalhando

de.de 19.15, Será uma edição da Martins, que ainda prepara
suas obras completas. Peto tom no falar dele, parece que o
autor o considera de grande importância no conjunto de sua
obra, cujo início sc deu Justamente hi trlnla anos, com ésse
discutido (apreciado ou detestado, náo há melo termo no Julga-
mento) "A mulher que fugiu de Sodnma". O novo romance do
escritor carioca (que vive etn São Paulo desde 19-11) é, em «In-
tese, a "história do Itio nos últimos cinqüenta anes", vista
pelo prisma do destino de uma personagem central, João Paulo,
ll.ado ao Klo lndlssolúvelmrnte por uma herança de família:
um terreno na velha Rua rie São redro, hoje leito da Avenida
Presidente Vargas.

.losé Geraldo faz do "leneno baldio" um símbolo do mundo
"BOOMERANO"

HQ en.è
fnncli

VERTIGEM
CARLOS AUGUSTO DE GÓES

Ilustrarão dc Jncques Wayne

WÊÊÊÊÈÊm
l^W^^^^Jtt^m^^/knmmm^

mmmW^V H iií'\} '
•"•^ —»— ¦» 

¦¦ — i -.. —¦¦¦¦¦_ ¦ .

édo no meu novo romance
ciona como o "boomerang":

lançado á distância, volta sempre
no ponto t'e partida", Esse ponto
de partida é o terreno, onde houve
a casa do J-oão Pnuio criança. Is-
so, pelo principio do século t.To.sé
Geraldo nasceu no Rio, em 1M7),
"nos tempos da remodelação urba-
niítlca do prefeito Pereira Passos".
Depois, o carioca cal no mundo, e
cm pari. se faz escultor. (O roman-
rlfitn. rio "Terreno Baldio" também
viveu na Eurona. E' critico de Ar-
tes Plásticas e, desde 1SN7, ri!:-ctor
de "Hnbltat" e ria galeria eli arte
ri". "Folha rie Eão Paulo"). Já ma-
duro, Jofio Paulo volta ao Brasil."Vem despejar o lixo cia Europa" —
na expressão elo escritor. Nessa
quadra enfrenta problemas seme-
lhnntes noa de Paulo, de Jorge Ama-
do. em "O Pnls do Carnavf.1". E'
cloro que numa espessura e am-
plltude que nfio poder1.! ter a per-
senacr-u rio Jorge Amado dos 19
anos. Mas, r.o contrário desta, que
volta á Europa, desiludida, o dono
dc terreno fica por aqui me.-.mo.
pois a Integração no Brasil é a únl-
ca íoluçf.o que òi» j-.ilg.i possível
para sl.

é
fl.K E SUA OBRA

rynlrc spus livro--. ,I"sé ( '.'o
Vieira prefe-e " V Quadra .ésirna „l»so

Torta". Porque foi aquele em que "rom
conseguiu mais h'"n construir uma existe
atmosfera de "universalidade", seu tr. dc
objetivo sempre que escreve. A r\- não
pressão que utiliza para dar idéia num

WM'_______a ,

de pós-guerra, tle mesmo concorda em que o símbolo está
sempre presente em sua obra, a começar daquela "Sodoma".
IM. também que seu novo livro é, como os demais, um "romance
ecumênico, expressão que criei no itrlo de "A Quadragésima
Porta" e que vejo agora consagrada pela critica". O autor co-
loca ainda "Terreno Baldio" no campo do "romance urbano c de
psicologias, romo os meus demais livros". Ufana-se José Geraldo
Vieira de haver Iniciado no Brasil ésse tipo de romance há
30 anoi. E de v*-lo agora, na última década, ganhando terreno
sóbre o romance dito "social", que imperou no Brasil na décnda
de 30 e na seguinte. O romancista se considera o precursor
de I.flclo Cardoso (a partir de "Salgueiro", 1.35), Cornéllo Pena
(estréia cm 1035, com "Fronteira") e Otávio dc Faria ("Mundos
Mortos", 1S37).

roa do autori é a busca de São Pau-
lo dc reintegração no Brasil, depois
da desilusão da Europa.

Dl. o autor que, de seus livros, o
público prefere-"A Mulher que fu-
giu dn Sodoma" (escrito nos três
dias de Carnaval de 1921) e "A La-
deira da Memória". "A mulheres,
não sei hem porque, dão prefereu-
cia a "Território Humano".

Sóbre éste romance, perguntamos
a José Geraldo o que achava da opi-
n'áo de Agripino Grieeo — "E' co-
mo o território do Acre: vasto e
vazio!" 0 romancista riu:

— Como piada ctá muito boa,
náo é? Piada é com o Agripino!

INORMAÇAO

losé Geraldo Vjelra começou cedo
na Literatura. Escrevia poemas

e contos, quando ainda estudante.
Estreou em 19211 com um poema em
prosa: "0 Triste Eplgrnma". Em
1922 publicou alguns contos, ern "A
Ronda do Deslumbramento". Essa
fase, que se poderia chamar de"imatura" (embora êle não utlll.e
e/sn expressfo), náo fcrn despreza-
cia nn recdlçáo de suas obras com-
pletas, do que o primeiro ivolume
a surgir será "Carta à minha filha
cm prantos",

E' a seguinte a relação completa
ri-us obras de José Geraie'o Vieira:"O Trlttc Epl_rnma", 1S2C; "A Ron-
rir. rio Deslumbramento", 19112: "A

.. mulher que fugiu de Gotl-.ma", 1931;I-. nrl.ni: queira opor o romance qne objell» 'Território Humano", 1938' "A Qua-o em que va er.ar a outros, como "Canaá" ou dragérlma Porta». 1943; "A Túnicaprese.iea atuante, parUcipan- "O Estrangeiro", de Plínio Salgado). , M Dado... 19;7. "CaVta a minhahomens de cUcrenlcs origens; Fm "Terreno Baldio", n processo de fuhrt em prantos" 1.47apenas presença s'niiiltáne;> inlecr.-rí-, ri- homens de diferentes Memória", 1950-........ (Talvez fie origens num outro meio volta a te-1954.

Josc Geraldo Vki.-a
p "ecumênico",

iitp rcittnénico

mesmo espaço"
L-.rieira da'O Albatroz',

f\ jtedreiro morava 11a Ilha das
Flores, no confmcnte, do ou-

tm Iodo ri» cidade, ocup.indo a
rhácara de _>n médico, da qunl
c»_ tflado»-. Para ir àquele local
teria de escolher-se o bonde ou o
dmbus. Indo de bonde, primeiro
cfraresjar-sc-ia, de lancha, a tn-
trada, tornando npra-lt-cl o pas-
seio. Aurélio prelrriu o ônibus,
-or ter cn'irf«ríio direta c nflo ir
passear. Mns ítudlu-j*. o ônibus
,'clxou-o muito distante, tendo dc-creorrer boa caminhada a pé. cir-

indando brc;cs e i-alcs. En.oIiii
> d« pequenos treclins de rstra.

. rnrerrdat-a por piradas. Os
imiiu im-fjtiam-lbc coním 0.1
rr.o-eloj. O mais srirp-ecnde-it.

urpiu depoij. Vencido .ss. per-
curta, tena dc passar por um»

ponte. Esfrcita. as vigas bem sr-
paradas uma das outras, apenas
para suportar dos trilhos. A ponte
}6ra construída com o único fim
de ei/ir passa.cm ao bonde. í,'__
otistante. Aurélio tentou através-
tá-la. Descalçou os sapatos, as
meia.», para que não cscorrcpassc.
Após amarrar os cadarços, pds os
sapatos dcpcndnrados sóbre o pcs.
coco c /oi andando pnr cima da
linha. Çnanrio hnt-ia alinoielo qua-
se a rueíadc ria jorn.idn, urre-
pendeu-se. Começou a sentir ra-
In/rio». Ai aralíou a extensão da
imprudência cometida. Em bai.ro
serpenteava um córrego por entre
pedras. Estará a uma altura de
duzentos metros. Apossou-se dite
o desejo de retroceder, mas nào
ride, acossado pelo medo. Abai-

xou-se devagarinho, -para ficar es.
catichnrto, o que conscauiii, abra-
çnndo n trilho /cr_oro.:a;nente.
Com esse 11101'imcnto o corpo ro-
dou, ficando com as coslas volta-
rins pira o nI)i»mo. Os sapatos se
foram. Deveria (é-los amarrado
11a llhnr,'n. Ai pernas pesacain-
lhe, ns mãos ardiam no n/cn ttc
tegurar-se. O céu estava qw.r.e
todo nr.til. IM,i maravilha, sendo
que a claridade miltratavcllte n
1'ista, obr-pnnrlo-o a fechar oj
olhos.

— Meu Dc.s, qne miséria.' —
dijse num raspo rie blai.lérmn. E
começou a rc:ar, implorcndo mi-
acricórdin. A prece fd-lo esquecer
o próprio cu naquele transe pro-
tesco, depcnrlurnrio ã semelhança
rie um macaco. "Mas sc viera até
ali. por que nflo prossepuiria?"
refletiu, procurando encher-se dc
correrem. A'c.*sc instante, contudo,
ouriu um ruído percorrer toda a
linh-, cstrrmcccnefp-a levemente.
Era o bonde, cm cu-a hipótese fie
nem pensava nais. O veiculo
aproximou-se dcra..ar c. firtalmen-
te, foi freada. O motornciio des-
reu co estr.bo c eítcndeu-Ihe o
mão, pera aji dá-lo a subir. On
poucos pissnrjciro». que viajariam
n!c o /ina! ria linha, levantaram-
se, afón-lo,», para vc-Io. Inntcntcn-
do o seu ctfado. A roupa ctava
tód. amarrotada t tuja dc ferru-

gem. Êle narrou aos curiosos a
sun imprevista /acanha.

O sol esfendía-se, jd amorteci-
do, pelos campos. A chdcara fica-
va numa eleu.i.flo ele terreno. Au-
rcilio ndo tinha certeza do local
e.rato. Quando t'?sceu rio bonde,
andou procurando-a, mns viu logo
Quirino c caminhou em sua dire-
Çâo.

Pensei que r.ão o cnconiras.-ta
— disse. — Nós precisamos ter-
minar qvanlo oures a ohra, per»
evitar c.ne seja interditada.

Interditada.' For que, doufor
Aurélio? estranhou élr.

Eu riiejo é naralisada — corri-
. iu Aurélio. ,\'ão quis rcielar qua
Scvcrinn ia aciona-lo, para ndo
dar cariar a ela. E o operdrio
mesmo (quem sabe?; poderia in-
timidar-sc.

Como sc encontra . que nflo
pode ficar. Está um trambolhio,
atraindo ondas dc mosquitos —
concluiu Aurélio.

O senhor tem ratão, rnas eu
nno fui porque estou com o menl-
no doeníc.

Ah. bem.' E r.ão meilior
Melhorou, sim.
E aman.ifl voce já pepa no

serviço?
Amanhã aind. nào ral »er

poisfuel. A propósito, queria aid
que o icnhrr me adiantasse tre-
zentos cru..ir04.

nrou?...

Aurélio pcnsoti.» "Ah", o quet'oc_ quer é dinheiro, heín". Mas
não se negou. Conrinha cativd-io
naquelas circunsfdncias.

EstA aqui o dinheiro. Quando
você vai?...

Amanhã, como disse, não pos-
ro ir, por ç:ic rou lervr o pn roto
ao médico, lilás depois dc amanhei,
sem falta. vou. Pode ficar de'-
preocupado. Dentro de três dias
estará concluída a obra. Dc qual-
quer form-.. cu teria, de der algum
espeqo, para secar o concreto e
poder arrancer aquelas idbuas das
pilaslras.

Aurélio notou que desde o inicio
Quirino o observava com estra-
nheia, por vc-lo descalço, em con.
frasfe flagrante com o trajt.

Compreendendo a tua observa-
fão, embora silenciosa, Aurélio
per-runíou-lhe:

Quirino, voei fem um par de
sapatos sobrtjsalente que possa
me emprestar?

Sobrcs.-nlenie ndo pos.uo, m-»
lhe cedo os meus. Que foi que
houve com os rio «cnhor?...

Caíram na água, quando afra-
vessei essa ponte,

O senhor atravessou a pé?Sim.
E' preciso ser homem um pc-itfUl

Por que, voce nflo atravessa,
Quirino?

Eu, o senhor compreende,
sou homem rude. nunca me ame-
tírontci com vitagens... Já o se-¦nhor i uma pessoa fina. Aâo que-ro dizer que não seja corajoso.
Alieis, desde o momento qu? tra-
f^i com o senhor, eu disse comioo;"f:r,te homem _ positivo".

Obritiado. Quirino. E voeé jáatravessou mais dc uma vez?
Jn. Quando o bonde demora

011 esiou stm dinheiro, ndo vejo
outro expediente. Hoje mesmo
atravessei-a com o menino nos
braços.

Calçado?.'...
Exalo.
Que loucura? — pensou Au-

rélio. St tle soubesse como cs»
tivt me pelando, quase às portas
da vertiflem.'...

Os sapatos de Quirino dançavam-
lhe noj pés. 44. Aurélio carade-
ceu-Ihe a prestimosidnde, despe-
diu-se dele e foi esperar o bonde.
Tirou a gravata e o paletó, a /un
rie que o traje parecesse mais ade-
quacJo à fMa rios sapatos. Quando
chegasse à cidade, compraria um
par, antes de ir para casa.

fDo romence tt lair: "A Servi-
tío"J.

GALERIA: FRANÇOISE SAGAN
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Frmi.oisc Sngan
Q 

nome de Françolse Sngan Já eslava tardando nesta galeria. E o
seu caso. talvez, * dos que ie arriscam .1 "perder a oportu-nidade". A questão principal a propósito da Jovem escritora 4

justamente a seguinte: urfier se ela Já "pertence" ás letras fran-cesas ou se é apenas uma "sensação" momentânea. Mas, ó pos«slvel que ésses termos sejam demasiadamente radicais. Atulioi
possuem uma parte de verdade. Os romances de Sngan, longe do
que so vem afirmando em certos círculos, não tão de todo tubll-teratura. Náo te alude aqui, decerto, no seu conteúdo, 011 à suamensagem, bastante rasa e Inconsistente, diga-se desde logo. Dsim ao seu estilo, à lua "escrita", propriamente dita. Convém lem-brar que a língua francesa é privilegiada em tal sentido. A Françaé um pais em que, praticamente, todo o mundo, a não apenaso beletrista, pode escrever liem. É éste, provavelmente, o caso deKrançolse Sagan. Já pretenderam compará-la a (,'olette. Mas, esUíol, sem dúvida, uma escritora, menos pela sua frlvolldadc e porum certo amoralismo, que lembram, com efeito (dentro do espiritodas respectiva» épocas), os da Sagan, do que pelo dominio arte-íaiial da prosa. A autora de "Bonjour tristv.se", por outro lado,náo será uma escritora "menor" pelo simples fato de lhe faltarum certo "fôlego", de compor, Invariavelmente, obras de ficção
que náo alcançam as duzentas páginas. Os "caudalosos" nem sem-
pre são os verdadeiros artistas. Maurlac fêz das páginas exiguaide "I.e balsrr au lépreux" um dos seus romances mais pntéllcoir bem construídos. É necessário, entretanto, que sc possua den-sidade. Françolse Sagan permanece uma escritora digna de talnome, às vezes. F, vem-se repetindo assim nos fatlgando um pouco— nus seus tcina-i. A "experiência" de viver ns suas próprias he-reinas adolescentes e inquietas (com o seu malogrado casamento)não parece té-la enriquecido lltcràrlamcnte. Agora, eom o recente¦•I.e» mervetlleux nitagrs", reedltam-se os elogios concedidos á suaestréia. "Sngan torna-se adulta", escreveu nm critico. Desejaria-
mos que assim fóssP r esperamos que nssini seja. |)e qualquermaneira, para o bem ou para o mal, ela nos deu algo do espiritode uma época.
COMO UM RAMO DE FLORES
ÇOB o titulo "The Sound of the Wavcs" ("O rumor das ondas"),

a editora Knopf, de Nova Vork, publicou a tradução de umahistória de nmor em que o moderno flcciontsta Japonês Yuklo Ml-Khima segue a tradição poética dc todos os seus compatriotas, oueeja — no dizer de um "revlewer" — nrranjn o "plot" e os Incl-rientes como se estivesse fazendo um ramo de flores delicadas.
UMA INTRODUÇÃO À FILOSOFIA
iiANUEL Gonwilo Casas publica na Espanha (Edlt. Credos, Madri,

Biblioteca Hispânica de Filosofia) a «ua "Intrnducrlón a la Fl-
losofla". O autor é argentino, e a obra sob registro reúne llçóefministradas na Universidade de Tucumán, com supress.es (p. ex.,
sobro a filosofia na Argentina) o acréscimos. Fntre fstes últimos,
um capítulo a propósito do "Marxismo". O livro em conjunto
constitui uma visão panorâmica dos pontos fundamentais do estudodn. filosofia, expostos com simplicidade e lurldez.
O ROMANCE E SEUS LEITORES
k|A Grã-Bretanha, Katherlne Lever publica (Mcthuen, Londres),

um ensaio de boa critica literária Intitulado "Tlio Novel and theRender". A nutora propõe —¦ e busca responder — questôe. aexemplo de "O que é um romance" • "O quo * uma critica".
Seus pontos de referência sáo amplos e atualizados. ma« suas aten-
ções principais se voltam para cinco nomes do grandes flcclonlstnj
dn lingua Inglesa (britânicos e norte-americanos): Jnno Austen,
Gcorge Ellot, Joseph Conrnd, Willlnm Faulkncr c Ernest Hemlngwajr.
CARTAS DE COLETTE
lylAlS cartas Intimas do Colctte: "I.etlres do la vagabonde".

(Flammarlnn, Paris, 1961). A maioria delas «xala um psrfum»da "Belle Époque", datadas que sáo de 1908 a 1912. Outras são
muilo mais modernas (1913. 1953, etc.) e refletem aspectos ds
um espírito permanentemente Jovem, apesar da decadência física,
da usura do tempo. O conjunto oferece "fatias" de vida e ds
pensamento, cujos destinatários são (ou foram) amigos queridosila firrlonlsta: Léo Ilarmel. Gcorges ".Vague, Léopold Marrhand.
Como nos seus livros, propriamente ditos, Coletta repete nessa cor-
respondênrla os- seus temas ou assuntos favoritos, isto é: tudo
quanto a cerca, tudo quanto ela apreende eom os sentidos alertai,
tudo quanto ela aprendeu lentamente a conhecer — até os oitenta
anos dc idade...

Iio uma carta a Lio Ilarmel, datada de 1912: «Mamie faleceu
anteontem. Náo quis ir ao enterro. Não o digo a ninguém. Nâo
uso qualquer sinal dc luto. Tor enquanto tudo vai bem. Ator-
menta-me, entretanto, a Idéia absurda de que não poderei mais
escrever a mamãe". »

Abril dc 1933: "Sou uma graciosa "Jovem" do RO anos. Nenhuma
melhora no nrtrltlsmn do minhas duas pernas. Minha acuidade etn
relação à dor é verdadeiramente extraordinária. Mas, nâo penss
que não trnho curiosidade mesmo nas horas mais difíceis. Não
acreditava poder che.ar a esla curiosidade física. F, será mesmo
Inteiramente física?"

S*r»?'&_j_fl_
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O QUE
VAMOS LER

d Monlz Bandeira terá por ésses dias, em
todas ns livrarias, seu li ern: "O 24 dc Agosto
de .lánlo Quadros". Algumas perguntas ao au-
tor:

P — (Jual a orientação que voeé Imprimia
ao livro?

It — Procurei reconstituir o processo —
causas, objetivos e efeitos — da renúncia de
.lánlo Quadros, remontando a fatos que ie
sucederam desde o início do seu governo.

,>5.-...¦•,»/__' P — I'or que "O 24 dc Agosto de Jánlo Qua-
. 

'&>Wm <lros"?
.#.>:¦ .'Wai 11 _ jjnlo Quadros renunciou no dia 2.1

de Agosto. () titulo, porém, dia 21 de Agosto
porque mostro como tentou He reviver a dala
etn que (ietúlio Vargas, deposto, acusou ns
forças da reação pelo golpe que sofria o seu
governo e, rom um tiro no coração, provocara
grand- impacto emocional nas massas brasilel-
ras. Jánlo Quadros não dou o llrn, mas deixou

Monlz Bandeira uma carta o teve o seu Carlos Lacerda.
P — Você traz novos dados sobre a renúncia.
lt — Coiin jornalista político, acompanhando, dia a dia, os

passos o movimentos rin governo de Jânio Quadros, colhi uma
suma do Informações que 111 „ permitiu armar o quebra-cabeçada renúncia.

P — Quando lhe velo a idéia de escrever "O 24 dc Agosto
de Jânio Quadros"?

R — A idéia do livro partiu do deputado Sérgio Magalhães,
meu amigo pessoal. Submeti-lhe ns Informações e os elementos
de que dispunha o êle. que. na orisli dos acontecimentos e pre-sidlndo a Câmara rios Deputados durante a crise, foi um dns quesustentaram o regime democrático, sugorlu-me a Idéia do livro.
Sabia da sua veracidade.

P — Você defende .1 necessidade de esclarecer a opinião pú-blica sóhre a renúncia?
R — Há necessidade de esclarecer a opinláo pública sôbrc arenúncia.
P — E por que êle renunciou?
R — Isto é o que procuro mostrnr, baseado em fatos, neise

trabalho.
ttt,

9 Antônio Olinto publicará nos começos do próximo ano "As-
portos da Cultura Nigeriana" — conferência que lera no Instituto
Brasileiro de Assuntos Afro-Aslátlcos. (O crltlro e poeta está sendo
Indicado para nosso embaixador na Nigéria.)

A Livraria Civilização Brasileira Kdllór.i prepara-se paralançar: "Sete Lendas", do Cottfried Koller, em tradução de Au-
rélio Buarque dc Ilollalida c Paulo Rónal. Capa dc Eugênio
Hirsch.

O Brito Brora drixou, antes de morrer, com n Serviçn de
Documentação do .Ministério da Educação, um livro de ensaios:"Pontos de referência".

A Livraria Joié Olymplo eslá rodando: "O retrato da
Morte", de Octávio de Faria — novo volume da "Tragédia Bur-
guesa", contos.

<t Petrônio dos Santos vai Ilustrar "Mundo Agreste", de
F. Magalhães Martins — uma edição da Editora Leitura.

A Livraria Agir esta Imprimindo a tradução de "O Rlno-
reronte", de Ionesco, feita por Luís de Lima.

A SOLUÇÃO VEM Aí
NÃO DESESPERE. Aguarde um pou-
quinho mais. Lembre-se de PAISSAN-
DU. Confie em LAS PALMAS.

M. H. N.
83532
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CP ESTUDA
COMPRESSÃO DE
DESPESAS EM SP

S. PAULO, 27 (Sucursal) —
O governador Carvalho Pinlo
retirou-se na manhã de hoje
para o Palácio do Horto Fio-
restai, dc onde retornará às
primeiras horas da manhã de
sábado. Naquele local, em con-
tato com técnicos e assessores
do , seu governo, ultimará a
mensagem a ser enviada à As-
sembléia, propondo o aumento
dos vencimentos do funciona-
lismo estadual. Cogita-se queo aumento será da ordem de
20%.

Durante a sua estada nnque-
le palácio, o chefe do Executi-
vo paulista examinará tam-
bém as medidas, que se anun-
ciam drásticas, para a redação
de despesas dos próximos dois
meses, om todos os setores cia
administração, a fim de ser al-
cangado o equilíbrio orçamen-
tário, evitando o déficit previs-to na Vci dc Meios do Estado.

Lançado ontem ao mar
o navio "Henrique Lage"
O sr. João Goulart presidiu, ontem, em Angra dos

Reis, à cerimônia do lançamento ao mar do navio "Hen-
rique Lage", construído pela empresa Verolme. Trata-se do
maior navio já construído na América do Sul. Desloca
10.500 toneladas e deverá ser entregue ao tráfego em mar-
ço ou abril do próximo ano. Foi sua madrinha a-esposa
do presidente da, República, sra. Maria Teresa Goulart.

1.* Cndern» 1

CÂMARA DE
COMÉRCIO
BRASIL-PERU

LIMA, 27 — Os industriais
e comerciantes brasileiros, que;iqui se encontram por motivo
da Feira do Pacífico, resolve-
ram instituir uma Câmara de
Comércio peruano-brasilei-ra, em reunião realizada sob osauspícios do embaixador do
Brasil, sr. Orlando Leite Ribei-
10.

Estão sendo objeto dc últimas
revisões os estatutos da nova
organização, cuja instalação ofi-
ciai ocorrerá a qualquer mo-
monto.

Os industriais e comerciantes
brasileiros foram objeto de nu-
merosas manifestações de sim- ,-, * -„,,-„ *.Mpalia, esperando-se que a Cã- ITIOIS COTOS em
mara do Comercio peruano-bra-Fileira venha a concorrer paraestreitar as relações econômi-
cas entre os dois paises. (FP)

Na solenidade fizeram uso da-
palavra os srs. Cornelius Ve-
rolme, presidente da empresa,
o embaixador da Holanda, ba-
rão Lewe Van Auduard, mon-
senhor Uchôa e o presidente da
República que, em discurso es-
crito, destacou a atuação da
indústria naval para o desenvol-
vimento econômico dos países,
frisando que o transporte fluvial
e marítimo, no Brasil, por cir.
cunstâncias diversas, entre as

Jânio Quadros
teria ido
para Austrália
LONDRES, 27 — Informou-

sc, aqui, que o ex-presidente do
Braail, Jânio Quadros, e sua fa-
mília, abandonaram o hotel
onde se alojavam. O sr. Jànio
Quadros teria ido para a Aus-
trália, por via marítima. Cer-
cou do maior segredo todas as
suas atividades e movimentos
desde que chegou a Londres há
mais de um mês. Enquanto aqui
residiu não fez declarações pú-blicas. — (UPI-CM)

Grupos
funcionais
homogêneos

O decreto disciplinando a outor-

COMÉRCIO, ECONOMIA E FINANÇAS
Flashes Econômicos

Por falta de número deixaram de realizar-se em Bra- atividade, com negõcíoVãinda peqúènosrpoís o*, n-madorc d,» ti.süia.duas assembléias gerais de acionistas do Banco do j {.«•«.. coiilmunvam^retraidos e sem novas ordens para compro •

VALORES

MERCADOS
A Bolsa de Valores funcionou ontem, sem maior

 Brasil, convocadas para ontem e para o dia 24 do cor
ga de gratificações referentes »|rente. Terceira assembléia vai ser convocada para o dia
grupos funcionais homog.*ncos do 6 de novembro, ainda cm Brasília. Da pauta de assuntos

do dir, 6 constam as confirmações dos srs. Ncstor Jost e
Eduardo Catalão, investidos, nos dias 10 e 24 dêste mês,
respectivamente, nas diretorias da Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial e da Carteira de Credito Geral (3.»Zona-Nordeste).

Serviço Público Federal e Autár-
quico é do seguinte teor:

Art. I — Fica estabelecido, e par-
tir da data da publicação dêste dc-
creto, o pagamento das gratifica-
ções de que trata o artigo 145, itens
V e VII. da Lei n» 1.711. dc 28 de ! DIFUSÃO

Estudos sobre
parlamentarismo
em M. Gerais
BELO HORIZONTE. 27 —

Em sua reunião a realizar-se
nos próximos dias, o Instituto
cios Advogados de Minas Ce-rais, por proposta do sr. LuizAdvincula Reis, vai discutir aconveniência e oportunidade
da adoção do parlamentarismorm nosso Estado, cm debate
que se prevê dos mais movi-
mentados que terá início às20 li, em sua sede na Rua Carijos. (Asp.)

Passagens
mais car<
Nilópolis

quais avultam as provocadas pe-
las enormes perdas e desgastes
sofridos pela nossa- frota mer-
cante na última guerra, caiu em
processo de desagregação. E „utubro de 1952 aos luncion,iri

¦* a j r- ¦- • ¦., Que vinham recebendo tais v.into- ,. ,,„-, _, ,,.
. 

"As deficiências da nossa Ma- por íòrça de concessocs flut0J^a terceira r»ssemb'.í.fl. cuja rea-
rinha Mercante tem sido de talUadas anteriormente a 1 de julho|lizaça0 

csta dccldlda pcl° £ovêrno'
vulto que chegaram a se trans- ae »96o.
íorma em ponto de estrangula-1 Art n _
mento da vida econômica dojanterlor aplU» .... ...... ., , . ,pais'. |que vlnham recebendo gratificações ,^h! Í^L.i maior 

ampll-|propostas Por Intermédio do pro-
O presidente da Republica da mesmo natureza, concedidas com ¦lnude Wf**0*?} na estru ura do curador geral da Fazenda Público

anunciou, ainoa, aos operários fundamento no artigo 120. item l^3nco do B"s'1, ca^»d0:'hf at<;n
da empresa, que desenvolverá L 2. do Decreto-lei n • 713 de def as acmandas de credito dos
seus esforços para que élcs te- 28/10/39, - -»  »»-».i-'-—» setores «gropecuarios e manufatu-

Juscelino Kubitschek e continuados
no do sr. Jânio Quadros, o des-
membramento da CREAI. na as-
sembléia do dio 6. terá a sua apro-
vação assegurada pelo próprio go-

 .. - O disposto no artigo!? t°m qi,'at™ .5?rtCíras* t 
aUTlal vf™ federal, que como maior ano-

do'anterior aplica-se aos funcionários!9ar.te!r? de C\eáúo Asncola c **-i"'sla fara «P«**entar as necessárias

venda de
loi, ren

ações das companhias Brahma. Belgo Mineira. Mannesman nreferenciais c Carioca Industrial, cotaram-se em alta a S« AAátArno, Petrobrás. Brasileira de Gás. Petróleo Unrào preferenciai, íMannesmann nominativas ficaram --¦-— ' "" Jls •

. será autorizado o desmembranien-

nham financiamento paia
construção de casa própria.

A cerimônia de lançamento
do •'Henrique Lage" íoi rápi-
da. Ocorreu às 15 horas e sob
palmas de milhares de operá-
rios e moradores dc Angra dos
Reis que foram a Jacuecanga
assistir ao ato.

O sr. João Goularc viajou
desta cidade para Angra dos
Reis cm avião especial da FAB
cm companhia dos ministros da
Marinha'e da Viação, do chefe
da Casa Militar e de outros au-
xiliares. E ontem mesmo re-
gressou.

Dccreto-iei n " 1.713
e respectiva rcgulamcn-

a! tação.
Art, III — Êste decreto entrará

em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em
contrário.

Roteiro
dos Hospitais
Volantes
Prosseguindo na campanha

Saúde sobre Rodas", os Hos-
pitals-Volantes da Fundação dasPioneiras .Sociais prestarão atéo dia 3 clc novembro, serviços
médicos, dentários, radiológicos,
Inteiramente gratuitos nos sc-
guintes pontos da Guanabara*

Unidade 2 — Estrada do Vic-
gas próximo â Estrada Real de.Santa Cruz. Estação dc Sc-nador Camará.

Unidade .1 — Estrada dos
Bandeirantes, no cruzamento dn na de Av. Atlânticabstrada do Camorim em Jaca-ltica Maria

Tendo cm vista o acordo as-
si.nado mo Tribunal Regional
dn Trabalho da lfi Região, como
solução ao movimento paredistahavido no município fluminense
de Nilópolis, o prefeito Alfredo
de Almeida Alentejano alterou
o preço das passagens dos co-
letivos que obedecem exclusiva-
menle a legislação municipal.
O nôvo preço é de 10 cruzeiros
para os ônibus e lotações quetrafegam entre o centro e os su-
búrbios.

Caiu do
telhado
e morreu
Quando efetuava obras no te-

lhado do prédio 841 da Rua Ba-
rão de Bom Retiro, o operário
Vivaldo José da Silva (19, s.,R. Colapaz, 8, Queimados) per-deu o equilíbrio caindo ao solo.
Com fratura do crânio c esco-
rincões foi removido para oHospital Souza Aguiar, falecen-
do na mesa de curativos.

O cadáver, com guia das au-loridades do 18.° Distrito Poli-
ciai, foi removido para o nc-
crotério do Instituto Médico
Legal.

A ABE
solidária com a
enfermeira-chefe

A Associação Brasileira dc
Enfermagem, por sua presi-
dente, d. Marina dc Andrade
Rezende, pede-nos a divulgação
da seguinte nota:"A Associação Brasileira dc
Enfermagem vem informar ao
público sobre o lamentável ía-
to ocorrido no Hospital do
IAPC. Sílvia Carmen Rodri-
gues, nomeada como servente e
exercendo as funções de nuxi-
liar de enfermagem, pois fizera
esse curso depois de emprega-
da, íoi, como manda o regi-
mento do Hospital, suspensa
por três dias como medida dis-
ciplina'.-

Juiz pediu
informações

mM

à COFAP
O juiz Jonatos Mllhomens, titu-

lar da 4.» Varo da Fazenda Públi-
ca solicitou informações à COFAP
para poder decidir sobre mandado
de segurança impetrado pela CCPL.
Como noticiamos, a CCPL, pleiteou,
etravés daquela medida judicinl re-
vogaçiio de portaria da COFAP que
impede a liberação, no Estado da
Guanabara, do preço do leite.

A COFAP tem cinco dias para
responder no pedido de informa-i
ções.

Madrinhas
em visita a
orfanato

A "Cruzndo. das Madrinhas", or-
ganização autônoma criada e diri-
gida pela sra. Angélica Valente, a
fim de levar aos meninos e menl-

solicitada pela enfer- ms de'oniparadas c aos doentes
meira-chefe, d. Isabel Lopes de tlos hospitais, o conforto moral e
Souza material por intermédio de suas

Ao ter conhecimento da pe- madrinhas estará hoje na festa do
naliclade que lhe seria impôs- 0rta»at° Sagrada Família, na Ru
ta, ameaçou suicidar-se. Quan- HQddork Lobo' 5"- às 15 horas, onde
do publicada a portaria, pro-
curou o gabinete.da enfermei-
ra-cheíe, e, depois de uma
conver.-a tranqüila, puxou de
uma faca, golpeando-se no ló
rax. A servidora íoi imediata-
mente levada à sala de cirur-
gia e encontra-se passandobem, no mesmo hospital.

Alguns jornais estão fazendo
escândalo com o ocorrido e
chamando a enfermeira-chefe
de assassina. A Associação
Brasileira de Enfermagem dá,
com esta noticia, apoio total á
enfermeira-chefe, que agiu
dentro de soas atribuições, so-
licitando uma suspensão pormotivo.; disciplinares."

rciros. líltimanicnlc, a CREAI ela
borara programas de intensa difu
são do crédito. Atuaria nas áreas
agrícolas através das Unidades Mó-
veis de Crédito Rural, que, condu-
/.indo bancários, veterinários e nm-
terial burocrático em camionetas
ofereceriam financiamentos limita-
dos cm 200 e 500.000 cruzeiros a pe-
quenos proprietários de lavouras, aos
quais a União Federal beneficiava
com a garuntia de preços mínimos
as colheitas referentes a sete pro-
dutos. No setor industrial, a CREAI
concederia financiamentos às pe-
quenas e médias empresas, consti-
tuindo esta iniciativa ponto básico
da gestão do sr. JoSo Batista Leo-
poldo Figueiredo, ex-presidente do
Banco do Brasil, que cm torno da
matéria apresentou estudo especial
ao "Formn Econômico Visconde de
São Leopoldo", promovido pelo
Correio da ManhS, em maio últi-
mo, na capital do Rio Grande do
Sul. Discretamente, a CREAI man-
tém em atividade a rede dos Uni-
dades Móveis, sabendo-se que os
créditos à pequena e média em-
prísa, conforme o plano primitiva-
mente aprovado pcla diretoria do
Banco do Brasil, serão concedidos
até aos limites estabelecidos ás ope-
rações do BNDE, cuja cobertura,
por lel, se destina aos cometimen-
los dc porte.

DESMEMBRAMENTO
Devidamente projetado, após es-

tudos iniciados no governo do sr.

A CREAI passará « funcionar com
duas Carteiras de Crédito Agrícola

drndoP ¦•'<* Wg-?«aS«ínS6 AdUrani»? °s Xr^^0^ 39.617 titu-
i nhrâVrim $ 32*333.958,00. As apólices da União ao portador,

Sm £S Sft2 - GKerra c- d0 ReaPwelhamento Econômico fica-
!,a„"LsT.aLt.e.r.a5i1°:.bcnl*,s.slm como «s estaduais e municipais Ai

annesman prefe-
e firmes. As da

.,„».,.„., -1 Preferenciais •
.„ . "inativas ficaram calmas c um tanto depreciada»;mai tendo-se as demais sem alteração. Venderam-se letra, H. lm-
•í-u-w*460,00. As letras de. cambio das Cias Fides o Fin,-,» «ivendidas em Bolsa, renderam CrS 5.169.658,50. *

Média sin dos títulos particulares da Bolsa do Rio de Janeiro
27—10-61 26-10-61 20-10-61 13-10-61'•>»> 756 754 y*jg

(Elaborada pelo: Serviço Nacional de Investimentos Ltda.).
CAFÉ — 0 mercado de

otitnhrode 1960
622

-'- "• <---•• ---•¦ .•-Sc.E?;S,K^
novo, organismos, para eleito de ; Embarques" 10 

'm'™eir™*n"Snnn°' pe-a es"'*"la <¦•- rodagem,competência operacional, terão ju- R.472 para a Furoni l% &i °°° .P,aFa a Amérlw do Norterisdlçfio nas regiões sul e norte do Café riesnachad. i™-, . 
''0 P!"'a a Afrit'a* Existôncla 1 324 614pais. As Carteiras Industria! do Su. disponfv-1 de SaiUos f^rt-Slí" 

'V™ SaCaS- ° mercado do clfée do Norte serão dirigidas pelos tipo 4 Santos Riado*' iíi, 1 
°r*f 

«Ca,I?„0' rom aUa *-•> Cr| 5 00 nosrs. Ncstor jost, do Rio Grande do r;i(l0 u Vstilo * 
' '" "

haverá uma concentração de tódns
as madrinhas que já tenham afi-
lhados naquela instituição A Cru
zadn, das Madrinhas tem sua sede
provisória na Hua Voluntários da
Pátria, 221, opto. 104, onde pode
rão ser dados maiores esclareci
mentos sóhre como integrar essa
obra filantrópica

Doméstica
atropelada
por auto

repagua
Unidade 4 — Estrada dn

Campinho nas proximidades da
Cooperativa Agrícola Guana-
bara. Vila Nova, Campo Grnnde.

Unidade fi — Rua Conde deBonfim, 1.136; Favela do Borel,
na Tijuca.

Às terças e quintas-feiras das
13 às,18h* radiografias, e dns 12
às 14h. radioscopias.
»>-AirV><«<i.**^\A>«»,

Na Av. Princesa Isabel, esqui-
a domes-

Luiza Cunha (solt.,27 n„ Av. Atlântica, 450, npto.¦102) foi, ontem, colhida pelo au-
to particular chapa 15-38-06.
cujo motorista fugiu. A vitima,
com fraturas do crânio e da
perna direita, contusões e es-
corlações, foi removida para oHospital Miguel Couto, onde íi-cou internada. As autoridades
do 3.° Distrito Policial regis-
traram o fato.

ATOS RELIGIOSOS

Judiciário
intima o
Executivo
NATAL, 27-0 Tribunal

de .Justiça do Rio Grande do
Norte deu um prazo de cinco
dins ao governador do Estacio
para reintegrar os funciona-
rios, pagando-lhes os venci-
mentos em atraso!

O Judiciário ameaçou o Exe-
cutivo, ainda, de solicitar ao
STF seja decretada a irlterven-
ção federal no Estado, caso
não se cumpra o acórdão.
(Asp.)

Notícias
da Polícia
Militar

Cezarína Araújo Jorge
Magalhães

(FALECIMENTO)
Deputado Valério Caldas de Magalhães,

senhor? e filhos cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento de sua querida
filha e irmã - CEZARÍNA - e convidam os
parentes e amigos para o seu sepultamento
hoje, sábado, dia 28, às 17 horas, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza, para o
Cemitério de Sáo Joáo Batista. 68107

Alcyr Paes Barreto
n.

(FALECIMENTO)
Odir Paes Barreto, senhora e filhas, Edmar BarretoBailar, senhora e filhos e Ary Taes Barreto, senhora enlhos, cumprem o doloroso dever de comunicar o fale-cimento de seu irmão, cunhado c lio c convidam os

parentes o amigos para o sepultamento hoje, dia 28. ns9 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza, paraO Cemitério dc São João Batista. 73472

Falecimento
de magistrado
cearense
FORTALEZA, 27 - Faleceu

nesta Capital o professor Tor-
quato Porto, figura de tradi-
çào e conceito no magistério
cearense O extinto íoi cate-
drático dí Liceu do Ceará, on-
dc lecionava a cadeira de Qui-mica. (Asp.)

Lançado ao mar
porta-aviões
maior do mundo
NOVA YORK, 27 — Os Esla-

dos Unidos acrescentaram hoje
uma arma poderosn a seu Ar-
senal para a defesa ao pôr em
serviço o superporta-aviões,"Constollation", considerado o
maior barco de guerra do mun-
d.o.

Na tarde de hoje foi lançada
a água nos estaleiros navais do
Brooklin essa nave de 75 mil
toneladas, de cuja coberta de
vôo podem levantar e descer
cem aviões providos de bombas
nucleares.

A cerimônia foi precedida pordesfile em automóveis pelaBroadway dos operários que
(«instruíram o "Constellafion"
e dos oficiais e marinheiros quo
o tripularão. Foram convidados
de honra na cerimônia o almi-
rante Robert L. Dennison, co-
mandante da esquadra do
Atlântico, c a senhora Herter,
esposa do ex-secretário dc Esta-
do, Christian A. Herter, que foi
a madrinha. Foi dado o nomo
de "Constollation" ao super-
porta-aviões em recordação do
primeiro barco da Armada dos
Estados Unidos, a fragata"Constellnlion", que entrou em
serviço em 1798 e serviu duran-
te quase 160 anos, até quc íoi
retirada, em 1955. (UPI)

Sul, e Leo do Almeida Neves, do
1'Qrariá. Os srs. Múcio Teixeira,
funcionário do Banco do Brasil, mns
há anos dôste afastado, para dcíem-
penhar missões externas, dentre
elas a de presidente do Banco do
Estado de Goiás, c o sr. Samuel
Duarte, da Paraíba, serão os titu-
lares das Carteiras de Credito Agri-
cola do Sul e Norte. Estando o sr.
Nestor Jost investido no posto em
que a. assemblcia-geral o confirma-
rá, foram marcadas pam o dia 7
as posses dos srs. Leo de Almeida
Neves, Míicio Teixeira c Samuel
Duarte.

ABASTECIMENTO
A Federação do Comercio Atara-

dista do Estado da Guanabara so-
licitará ao ministro da Fazenda o
reexame da lmportar-oa de Rêneros
alimentícios classificados na cale-
goria geral, n. íim de que as firmas
sejam liberados de obrigações de
cambio e credito. Espera, no caso

Sailtos O rnnírnT^''-n'*" ¦"" "J? d('í*e''-Çáo O ill.nltr-
permanecei. feXado 0^contrair, »r»° £*fé a,,írmo de **•*•¦•¦¦•¦¦
FechOU estável, com alta deTr? 2 00 nas êntrLa^0 ° ,na,tcrado*
julho e setembro dn 1962 maiitemiò « . J Kas ?e ,-?arC°s* mnlo,

NOVA YORK, 27 - O cafó Santr,0, ^Jem&is ««"eradas.
fechou, hoje. entre i ponto dí h*T* . ,1 p'^a entre«as íu-«r"
vendidos 133 lotes. O "W' teve do 30 

°, 
u P°" °S *]c a,,a- Foram

vendidos lio lotes M pon,os de "lta* Foram
Foram

orara

vendldosRseisfClftÍ A firme"?do" V fu? P°Ti dp alln- Koram
de cobertura eTcomnraV «S? .1 vinculada com operações
na Próxima leLTSt^^-iXio^S^^-?^^ 

^XU.0 Diz-se que na reunião serão debnlidos métodos mais orHe

e sem alterações. Os cafés USt!m^&t^tlJ,'^^
iavosnpor libra-pêso: Santos 4. 33 H2: Crtomb&^^M;

c lavados mexicanos df
¦ e 2, 19 114 o 18 3|4, respectivamente,Coalepec, 35. (UPI).

AÇÚCAR — o mercado dc açúcar, reculou ainda nnlum r«:lavei e inalterado. Entradas 25.240 *-«»«• -'«"*•¦ ••-"-"? '
10,0,10. Existência 245.fl7rsãcas;--EmCr\,tn^íí í°£>%&*&içucar permaneceu inalterado mercaao a»

NOVA YORK, 27 - O açúcar Mundial n? 8 para entregas fu-Unas fechou, hoje, com Ires pontos de alta e I de lriivi Foramde ser atendido, substancial redu- vendidos sete lotes. O açúcar Nacional i*V 7çao nos preços de venda dos gene- rado e sete pontos de baixa, sem vendaros no mercado consumidor. A me-1 culadores e outros interesses cio

fechou entre innllc-
ns. Os refinadores, espe-

ramo decidiram, aparentementedida concorreria pera melhorar o^cr tempo n , 
"fim 

de sem g ar 
™nd«° 

doabastecimento, que se apresenta dl-mercado do açúcar sem refinar. (UPI)! 
novidades do

SC reunirá
diretores
de empresas

Nôvo posto do
Felix Pacheco
em C. Grande

MOVIMENTAÇÃO — Por con
veniêncla do serviço, passou a ter
função no Sn, o capitão Herbert
Teixeira Campos, do Batalhão de
Serviços.

Outrossim, pelo mesmo motivo,
e atendendo A solicitação feita ao
Comando Geral, pelo Superinten-
dente A do CDCC do DESP, pas-saram a servir à disposição do rc-
ferido Departamento, «3 capitães
Altamiro Borges da Silva c An-
tenor Soares Coutinho e l.o ten.
Clovis Sebastião Parente Vlegas, a
fim rie exercerem a função rie Ad-
junto rio citado superintendente A.

KEGHESSO — Os capitães José
Luir da Fonseca c l.o tcn. João
Longuenhor da Fonseca, ambos da
PM da Bahia, retomaram à sua
Corporação no dia 2:1110i61. às 4
horas. Os referidos oficiais se en-
centravam alojados no Regimento de
Cavalaria desta Corporação.

CAMPEONATO INTERNO —
PROSSEGUIMENTO — Terá prós-soguimento o Campeonato Interno
da Corporação, — conforme nota
do cap. Dir. Int. de Ensino do
dia 24 do corrente, n.o 43 DEF. —
jogos:

Dia .10 — 2.a feira — quadra do
RMCF — Aj 7h30m — Volibol —
cabos e sds. — l.o x 2.0 BI; As
8h30m — Basquetebol — sargentos6.0 Br x RMCF; As 9h30m —
Futebol de Salão — oficiais «-
CMM x 6.0 BI; Jub.es: l.o ten.
Paulo Magalhães, 2.0 ten. Darcy Bit-
tencourt Costa. Dia 31 — 3 a* feira"Corrida Rústica Diretoria de
Intendéncia". Concentração: As
8h — Partida: As 8h30m — Local:
Largo do Campinho (Cascadura);
Dia 1.0|ll — 4.a feira — Quadra
do RMCF — As Oh — Lance Livre

Desempate Unidades: l.o BI e
CMM. NOTA: — Para a corrida
Rústica do dia 31, as Unidades dc-
verão enviar as inscrições dos seus
atletas, para o DEF, ató o dia 30.

CLASSIFICAÇÃO DE SUBTE-
NF.NTES — Por terem sido promo-
vidos á graduação de Subtencntes,
foram classificados e.n vagas exis-
tentes nas Unidades que te seguem,
os seguintes graduados:

Na DE, o subtenente Rubem da . ,.,,.,.,,,.,,,,-,„ ... . ,.Costa Va?.; - No BCA, o subte- SAN SALVADOR. 27 - A Com-
nente Alberto Ribeiro de Mendon- Panhla Salvadorenha de Caf e prepa-

Cerca de cem Industriais catart-
nensea participarão do "Seminário
de Alta Administração para dire-
tores de Empresa", que será reali-
zado de 6 a 10 de novembro prô-
ximo| na cidade de Brusque, sob o
patrocínio da Federação das ln-
dustrlas rie Santa Catarina com a
colaboração do Ponto IV, do Cen-
tro Nacional de Produtividade ln-
dustrial e da Confederação Nacio-
nal da Indústria.

No decorrer do certame, que con-
ta com o apoio do governador Cel-
so Ramos, serão discutidos a.«pec-
tos das itens básicos: ProduçSo
Mercadoj Finanças e Relações In-
dustriais.

flcll, nesta <*inergcncin, devido con-
dições climáticas bastante deslavo-
ráveis A produção agrícola.

SALÁRIO
A Federação Atacadista tomou

conhecimento dos apelos dc órgãos
dos comerciários quanto à conces-
são de melhoria salarial aos cm-
pregados que percebem acima do
salário minimo. Deliberou, por tra-
tar-so de matéria ligada ao lute-
lesse direto da economia das cm-
presas, fggindo, por conseguinte à
órbita federativa, encaminhar o.s
uprlos nos sindicatos patronais íi-
lindos.

PETRÓLEO
Ontem, em Belo Horizonte, o

presidente da PETROBRÁS, sr. Gco_
nizio Barroso, falou sobro o oleo.
duto e a refinaria de Minas Ge-
raisc, durante palestra patrocina-
da por estas entidades mineiras:
Federações de Indústria e Comer-
cio Sociedade de Engenharia, As.
sociação Comercial e União dos Va_
rejistas. Informa.se que o minis-
tro Gabriel Passos toma providên-
cias para o inicio, ainda íste ano,
daqueles empreendimentos. Infor-
mantes: os deputados Osvaldo To.
lcntino e Euni Arantc, ao regres-
sarem de Brasília,

CACAU: P6RTO
..O sr. Paulo Queiroz, chefe do ga_
binett do ministro da Viação, de-
clarou a representantes das asso.
ciações de classes de Ilhéus, que,
nos próximos dias, será assinado
contrato para a construção do pôr-
to do Malhado, exportado todo o
cacau da região sul ria Bahia, num
total de 2.500.000 sacos, afora ou-
tros produtos, inclusive minérios. O
ancoradouro, será construído, na
própria cidade rie Ilhéus, que pos-
sul condições de desenvolvimento.
Os estudos sobre a obra foram rea-
lizados, por técnicos franceses e
brasileiros, sendo ns experiências
confirmadas nos laboratórios do
DNPRC, no Caju. GB. O ancora-
douro substituirá o outro exis.
tente na foz do rio Cachoeira e que
é o quarto em volume de expor-
tação. Malhado deverá Intensificar o
progresso da região cacaueira, es-
tendendo a sua área de influência
até o norte de Minas Gerais

ALGODÃO — Funcionou ainda onlcm, o mercado dc algodãocm rama. em posição estável e inalterado. Entradas 100 fardos doMinas. Saldas 380. Existência 42.170 fardos. Em Pernambuco omercado de algodão funcionou firme, rom alia ric Cr$ 100,00 noMatas tipo 5 e alta dc Cr$ 120,00 no .Sertões tipo 5, por 80 qui-los. A Bolsa de algodão a tòmio dc São Paulo, funcionou calma •sem compradores. O disponível tle algodão dc São Paulo, funcio-nou firme e inalterado.
NOVA YORK, 27 — 0 algodão para entregas futuras flutuou,hoje, dentro de reduzida margem no curso de uma sessão desa-nimada na qual os operadores liquidaram seus compromissos pormotivo do fim-de-semana. A fibra com nlla de 10 e baixa de 7

pontos.
Em Nova Oiieans fechou com alta ile 5

ponto. tUPIj.
pontos a baixa dc 1

CACAU — NOVA \0RK, 27 — 0 cacau para entregas futurasfechou, hoje, com 2.'l a 34 pontos de baixa. Foram vendidos B7.1
iotes.

Durante a semana, contudo, o mercado apontou alia líquida
dc 8 a 411 ponlos. Os corretores disseram que quase toda a ativi-
dade de hoje consistiu em operações de compensação o liquidação
por alguns sompradores recentes, (UPI).

ten.-cel. Cernido da Rocha Lima. Na- Mercados"
cia decidido quanto aos outros dire-
tores, pelo governo. *** No primei*
ro semestre dc 19G1, excluindo os Es*
tados Unidos e a Rússia, a produção
petrolífera mundial alcançou a mé-
riia dc II.3.13.000 barls diários: ,um
aumento de 7,1% sobre o mesmo pe-
riodo de 19fi(). a Venezuela partici*
pou com cerca de 2.915.000 barris,
por dia: acréscimo de 2,3rl, cm com-
paraçáo com Igual semestre do ano
passado. No mesmo período, a pro-
dução dos países do Oriente Médio
foi de 5.5811.000 barris: 9,7% a mais
rio que a do ano anterior. A Argen-
tina, no Hemisfério Ocidental, ob-
teve a maior perccntagèm de aumen-
to de produçáo: superior a 55% á do
primeiro semestre de 1980. »** A
República Dominicana construirá u
sua primeira refinaria com 12
milhões de dólares de grupo
norte-americano encabeçado pelo
industrial Thomas Pappas, de Ros
lon. Deverá refinar de 10.000 a 
12.000 barris diários, nos primeiros

está

anos de operação, abastecendo de
produtos refinados o mercado inter-
r.o. ***

Café provoca
autocontrôle:
San Salvador

ça; e. — No 7.o BI o subtenente
Galdino Alberto João.

TROMOÇÔES DE GRADUADOS
— O Comando Geral, na confor-
mldade do que estabelece o art. 73,
alínea I do RG em vigor, combina-
do com os artigos 4.0 c 13 do RPP,
promoveu, em preenchimento a va-
Kas existentes, os seguintes gra-
duados:

Ao posto dc l.o sgt. — pelo prin-
cípio do merecimento: os 2.os tar

ra regulamento dc controle dai ex-
portaçôes do grão da próxima co-
lhelta, a fim de Impedir qua seja
embarcada uma saca que seja «lém
da cota destinada ao pais, dentro
oo convênio mundial.

De conformidade com as cspeclfl-
cações do convênio, serão rcüoos
15 por cento da colheita que esta
começando o que representa cêrc.i

Com a presença de autoridades mldãde"dõ'qu7esíabêiéce"o 
"artTu «Marcada ™« •«¦ au« kJi iltm SI/£l*'°Í *"* 

eSLVevídodo Departamento Estadual de Sc- alínea I do RG em vigor, combina- d» «¦» destinada ao pais. dentro «» 1°'^ / 
™" d'vi°.°

gurança Pública, foi inaugurado do com os artigos 4.0 \ n do RPP. oo convênio mundial. rZr das R nds, E designounôvo Posto de Identificação do Proniovcu* «™ preenchimento a va- De conformidade com as especlfl- relor <--,.s Kend" m "nas 'les.Rnou

InsUtuto Felhc Pacheco na fas, e^slc-*t"- os "gu"*tc' ^' cações do convênio, serão reüdos »« »E^« 
/''">' 

Moaclr ria Silva, i acneco, na duados: *,. Chaves, Atauifo Bom e Hieranto
Avenida Cesano de Melo n.» Ao pòsto dc l.o sgt. _ pelo prin- 

15 por "nto da C0,heiU que estâ Garcia Moreno, nue funcionarão na
1.123, em Campo Grande. Es* cípio do merecimento: os 2.os ,ar- começando, o que representa cêrc.i Alfândega dc salvador, procedendote nôvo setor daquele Ins- gento» Jobel Apoiinário de Olivci-1 de 30" In:l quintais. O valor dessa A rovisão da despachos aduaneiros
tituto atenderá a população do ra' J°rse Aziz AbdaU Haidar e' retenção scrá financiado pelo Esta- *..•¦ processados. »»* A fim de se in-\'"* necessária a importação paraAnna..-!., Ku:.í:h!<x ido, por Intermédio do Banco Cen- cumblr dos serviços de fiscalização satisfazer as exigências do merca-

f 2.0 i,r"Itral de Rescrva e -1a Companhia ] do selo e afins nos cartórios em S.\úo em expansão. O Brasil é dos
Igento Aristóteles Pereira: e. 

a ': s**!va'iorenha de Café. | Paulo, foi designado pelo diretor das Principais fornecedores. De IM.*. a
i Finalmente, promoveu á gradu;-1 ^-e^° adiantadas as gestões para Rendas Interna», por .1 anos, o asen-' 

'lS6°. ° aumento do consumo Itália-
ção rie cano de esquadra, o cabo ser constituído um fundo mundiil|tc Valmir Alencar. *** Em circuIarT'° íoi dc 20'2 Para 26'6 quilos, por

sertão carioca compreendido en- , ¦*,,,,,
ire Bangu a Santa Cruz, no hort- cl# ^mc^imello:no de 12 as 16 horas.

INTERCÂMBIO
Retornou da República rio Líbano

o sr. Maurício Assuf. Visitou dl
versos países da Europa, eíetuan-
do estudos sobre assistência social
a administração de empresa, após
integrar, como delegado de seto.
rcs da livre Iniciativa, a Missão
Econômica chefiada pelo sr. Rui
Gomes de Almeida e á qual coube
instalar, em Beirute, o Entrepoto
do IBC, e a Agência do Banco do
Brasil. A aludida Missão, segun
do Informou o tr. Maurício As.
suf, estabeleceu bases a um inten.
so intercâmbio mercantil entre as
duas nações amigas; e deixou dc
marcado o funcionamento, na Ca.
pitai libanesa, do Entreposto Geral
de Mercadorias do Brasil, destina-
do a colocar nossos produtos cx-
portávels nos mercados do Oriente
Próximo c do Oriente Médio.

FAZENDA
Durante três anos e designado

pelo diretor rias Rendas Internas, o
funcionário Luis Gonzaga Bastos
Gonçalves estará Incumbido na Re-
ct-bedorla Federal da Guanabara, dos
serviços de fiscalização do Imposto
do selo e afins. Atuará em todos

*** O secretário da Agricultura
rio Paraná encomendou à Associa-
ção dtM Criadores de S. Paulo cinco
mil reprodutores Nelore. Seráo uti-
lizados no melhoramento da pecuá-
rla rio corte do 6ul paranaense. ***
A Comsanhla siderúrgica Nacional
aumentou em 2%, no período de se-
tembro do 19G0 R setembro de 1961,
a perccntagèm do carvão mctalúrtrl-
co obtido no tratamento dos car-
voes de Santa Catarina. *** A De-
legada Regional do IAPI da Gua-
nabara comunicou fi Federação dos
Indústrias quo os pedidos de certl-
does negativas quo tenham a final!-
dade de provar a Inexistência de
débitos, são despachadas em 48 ho-
ras, bastando que os firmas reque-
rentes estejam em situação regular.
Quanto aos parcelamentos dos dé-
bltos, o IAPI os encaminhará â
aprovaçáo do seu Conselho Fiscal
ou da Junta de Julgamento e Re-
visão, satisfeitas as exigências lc-
gals. *** Indicado pela Federação
das Indústrias, o sr. Jmíbert Fon-
tes Integrará a comissão qua reexa-
minará a legislação sobre Inflama-
veis, recentemente Instituída. ***
A convite do governador Gübcr-Io Mestrinho, viajou ontem pn-ra Manaus o sr. Leoc.idio Antu-
nes. presidente do BNDE. Vai ln-
formar-se dos problemas econômi-
cos s das necessidades financeiras
do Amazonas. ••• Em Roma. a As-
sociação dos Importadores e Co-
merciantes de Carne revelou que,
em oito anos, o consumo de carnes
aumentou consideravelmente na
Itália Em relação aos índices dc
1953, o consumo akançou o lncre-
mento de 10-1'*. em valor e 51% na
quantidade. A produção italiana c
insuficiente ao consumo, o que tor-

promovendo natir rias 17h 30m, no auditório riaFederação das Indústrias, com o
participação de economistas, lndus-
triais c especialistas no assunto,Estão em debate aspectos do Tra-tudo de Montevidéu, figurando notemárlo perguntas sobre ns dlfc*.renças essenciais entre a Zona dtLivre Comércio c o Mercado Co-muin Europeu; os critérios que de.
terminaram o preparo de listas rii
mercadorias básicas do lntercâm-
bio regional: a ZLC t o conversl-
bilidade monetária; os reflexos na
economia lallno-americana; o pro-blcma do transporte no BrasU emface da criação da ZLC; • o fl-
nanciamento à exportação brasilei.
ra para países da América Latina.
Participarão o.s srs. Garrido Torrei,
Genival Santos, Ernanl Galvêas,
Anáplo Gomes, Jaime Magrassl ds
Sá. Gerson d.i Silva, Stello Gultl-
lon, Fábio Reis, Octavio Gouvea
de Bulhões, Guilherme Levy, Faii-
lo Leão Moura, Júlio Poctzcher o
João Dantas. *"* Está sendo dis.
Irlhuldo pela Confederação Nacio-
nal do Comércio o n.» 77 da "Car-
ta Mensal" de scu Conselho Téc-
nico. Publica: "A Segurança Na-
cional e seus Reflexos sobre aj
Atividades Econômicas", do sr. Ar.
Ihur ria Silva Moura; e "Comércio
Exterior do Brasil", dn sr. Oswal-
do Benjamin dc Azevedo.

SSR realiza
Seminário
com Ponto IV

Para entrosar entidade-; go-vernamentais ou não, quc in-
fluem no idcsenvolvimento oco-
mímico do interior, o Serviço
Social Rural realizar,!, 6 a 10
de novembro. "Seminário Na-
cional sobre Métodos c Técnicas
de Trabalho Aplicados nos Pro-
Riamas de Desenvolvimento d«
Comunidades Hurais," cm cola-
boração com o Potvio IV c n
Escola de Sociologia c Politica
de São Paulo.

Do temário elaborado íigu-
ram o estudo de responsabili-
dades, processos técnicos e mé-
todos orientadores do progres-so rural, bem como a fixação
de uma política de estreita cn-
operação, por parte das cnti-
dades mais representativas.

O Serviço dc Informação
Agrícola, do Ministério da Agri-
cultura, 6erá representado no
seminário pelos srs. D'Almeida
Guerrc Filho c Guaraci Cabral
de Lavor, técnicos rurais.

ADELAIDE AMOÉDO
(Viúva do Professor

Rodolfo Amoêdo)
(Missa de 7o. Dia)

AFFONSO FERREIRA
LOPES

(Chegado recente de Portugal) 5«
(Missa de 7°. dia)

Designações
e transferências
na Polícia

e»taíiário Jorc
(2").

Martins de Souza rie financiamento das cotas de
i tenção.

re-

Fua família agradece m manifes-
sçôes de pesar e convida parentes
amigos par» a mif*-» de T". dia,.

..„,_,,. .,,,.. ,„ S<"*1 irmão agradece as manifesta-segunda-feira, 30 do corrente. As c6e* de pesar recebidas por ocssUo
11 horas, na Isieja X. S. Rosirto! dc seu falecimento e convida os pa-
(Hu* Urusualansi ••2ISS) r<,n,r5 ' smlÇ<« P«» assistirem a
TTTõ—i _—jmlís* nue em IntençAo de sua al-
A St0 AniÔnifl \ lnri-|( Tarfmi re:- l*r* *-eI*"Hr»d» tèrça-fclra. dl»

Sl». Fllomen». St» Rita de Cm-I Conceição e Bo» Morte A Ru» doUt e msis i»ntos. »£r»deço o «r»-i Rosário esquln» Miguel Couto iC» rrcfbld» - ISABEL. 20332[ATenld». JUM

Em »los de ontem, o chefe de
Polícia designou para titular oa
Delegacia de Roubos e Falsifica-

o delegado Milton Lopes da
Co*',3. Para corregedor do DESP o
delegado Cândido Alvâr.o Gouvtia,
exonerando o delegado Pcriclci
Machado de Castro da DRE. Para
tesoureiro do seu gabinete o sr.
Segadas Viana nomeou o capitão
d» Policia Militar Miltoi. de Abreu,
e finalmente exonerou n delegado
Caetano Mayolino da função de
delegado de Acidentei de TrSnsllo,
transferindo-o par» o 23.• Distrito
Policial.

Medalha
de Mérito
na ASCB

Junta do IBC
concluiu
trabalhos

aos chefes das repartições su-|ano» "Per capita". O maior incre-
hordlnadas, declara n diretor das!""cnto verificou-se no consumo de
Rrndas Internas, que deu à So* carne bo*/lna, que passou de 9.8
cledade Vinícola Miscno Lida., a ,a quilos anuais. Em números
estabelecida na Capital do Kstado
de SSo Paulo, autorização para fa
brlcar os vinhos compostos: vermu-
te, tinto, doce; vermute branco, do*
ce e vermute, tinto, melo doce, to-
dos da marca "Bozzctll", cujas fór-
mulss foram srquhadas no Institu-
to de Fermentação do Ministério da
Agricultura. **» O diretor da Dlvl-
sio do Imposto de Renda deu pro*

Poi encerrada, ontem, a II Reu-
nião Ordinária d» Junta AdmlnL.»-,

Fm -.olcniH-rir* nno crr-5 ri-o tratlva do Instituto Brasileiro do:Vmcn*0, cn* 5-*-rte' *¦ reclamação In-r-ni soicnicuar- quc será rea- tr-rposta pela firmi
lizada hoje, as 15h. no salão no-, .*• Ida Canltal do Fstado rin mn
bre do Palácio Tiradcntes. em! Aprovo'' ° orçamento do IBC do Xpara ^temln.r icomemorarão ao "Dia doí Fun-! eara -962. •" conlas *le-5sa ¦««•«-
cionários Públicos", a Associa-í<'uia, construção de prédios para
ção dos Servidores Civis dc scdrs de a8encias e escritório.», ou
Brasil homenageará'o sr. Je- compra de caíés da próxima *alra «

globais, a produção italiana dc car-
nes, em 1959-60, alcançou 950 mil
toneladas, enquanto que o consu-
mo atingia 1.300.000 toneladas. Pe-
la legislação italiana, o Ministério
do Comércio Exterior podo suspen-
der a importação de carne bovina
fresca ou congelada, exceto quan-

| (i-rposta pela flrm» Raabe & Burato
Grande

redução
do débito, em proporção ao» lucros

ronymo de Castilho, presidente
da Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro, concedendo-lhe
a medalha e o diploma de Mé-
rito Funcional.

maiores créditos a lavoura
O presidente da Junta, »r. Paula

Soares Nettoi informou que. se ne-
cessáno, convocará nova reunião
par» novembro ou dezembro.

do destinada a indústrias de trans-
formação, sempre quc o preço mé-
dio ponderado seja inferior a ...
30.500 liras, por cem quilos. Devi-
tío ás variações dos preços inter-
nos, as importações têm sido alter-
nadamente suspensas nu permitidasicsultantcs do fator trabalho, de jAcordo sanitário Italo-brasilclro

conformidade com o parecer e cal-jsôbre exportação de carnes possl-culos^laborados pelo Serviço tíe Lu* bilitaria expansão comercial reci-•"* A Zona de Livre Comer-
América Latina e sua sig-

eros Extraordinários.

DIVERSOS
Confirmado na presidência da

,)roea.
cio da
nificação no desenvolvimento do
continente foi tema de mesa-re

Companhia Nacional de Alcalls ojdonda que a revista "Indústria &|Carlos Senra

Pres. da CNEN
inspeciona
jazidas e usinas

O professor Damy de Souza
Santos, presidente rla Comissão
Nacional tle Energ.a Nuclear,
está inspecionando as usinas de
beneficiamento c tratamento de
areias ilmenítieas c zirconlticas
contendo monazka. •

Visitará as jazidas e a Usina
de Barra de Itabapoan-a, quoestão produzindo para a indus-
tria no fornecimento de ilmc-
nita, zirconita e rutilo, minéno-i
associados à monazila. Depoi?
percorrerá as instalações da
Usina de Tratamento de Mo-
nazita e da usina rie beneficia-
mento de areia da MIBRA, com
suas jazidas.

Retornará ao Rio no dia .10
e fará a inspeção, acompanhado
do seu chefe de gabinete, sr.
Alcyr Simões, rio chefe bo Dp-
parlamento Industrial, m-aj,
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CÂMBIO LIVRE
O mercado tle câmbio livre, esteve ontem, sem taxas e nominal.NOVA YORK, 27

CÂMBIO ESPECIAL
O Banco do Braill, para as com-

pras relativas às exportações de café
afixou a. seguintes laxaa:

Libra 
Dólar .....'.'.
Franco francis 

'!..!!!

Franco belRa 
Franco suíço
Lira 
Libra Islandesa 
Coroa sueca 
Coroa dinamarquesa ..
Coroa norueguesa ....
Schlltng 
Escudo 
P»-so argentino 
Peso uruguaio 
Marco 
Florlm

Or$
841.050
300.00
81.033

6,0270
69.4115
0.48:14

799,567
5H.0..0
41.410
42.135
11.8.5
10,500
3.600

27.00
75.000
83,160 i

O Banco do Brasil, forneceu para
as exportações exclusivas de cacau
as seguintes taxas:

Venda

Dólar 
Escudo 
Franco suiço 
Peso uruguaio 
Libra 
Florlm 
Franco belga 
Novo franco francês
Lira 
Marco 
SchlUng 
Coroa sueca 
Coroa dinamarquês,.
Coroa norueguesa ..

200 00
7.060

46,390
19.000 |

564.500 '
55.540 !
40.20 |
40.790 :

0.323 i
50.140 !

7.B50 !
38.820 ;
29.160 ',
28,190 í

CÂMBIO OFICIAL
O Banco do Brasil, operava no

mercado de taxa oficial.'exclusiva-
mente para PVC. em circulação a.
seguintes taxas:

Dólar 
Escudo ,
Franco suíço ,
Peso uruguaio
Libra 
Florlm 

Compra
18.36

0.6426
4.2494
1,6524

51.6920
5,0804

Venda
18,92
0,6679
4,3885
1.7974

51,3639
5.2541

Franco beira ...
Novo franco fran-

ces 
Lira 
-Muito 
S-hlllng 
Coroa 6ueca 
Coroa dlnamar-

quesa 
Coroa noruegut-

ea 

0.3689 0,3810

3.7353
0.0296
4.5037
0.7115
3.5545

3.8587
0.0306
4.7432
0,7426
3.6724

2.6677 2,7585

2.7587 2,6668

Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, 27
ABERTURA — Nova York sobre

Montreal livre por 0.97HB comp.
0.9709 vend. Hlo de Janeiro 11-
vre por 0.3Q comp. e 0.31 vend.
Buenos Aires por F. 1.20 comp. e
e 1.21 vend. Montevidéu Urre
por 9.00 romp. e 9.25 vend.
Berna por F. 23 1325 comp. c
23.1400 vend. Estocolmo livre 

' 
por10.3450 comp. e 19.3500 vend.

Madri, por P, 1.67 vend. Lis-
hoa livre por Esc. 3.5050 comp.
e 3.5100 vend. AmsterdSo livre
por 27.7600 comp. c 27 7700 venci.
Londres por í: 2.8160 com]), e
2.8163 vend. Tarls livre por F.
20.3300 comp. e 20.3350 vend. Bél-
Klra livra por 2.0085 comp. e

0095 vend. Alemanha Ocidental
por M. 24.9950 * comp. e 25.0000
vend. Noruega por kr. 14.0500
comp. e 14.0550 vend. Áustria por81). 3.8700 romp. e 3.8800 vend.
Dinamarca por kr. 14.5275 comp.
• 14.5350 vend.

NOVA YORK, 27
FECHAMENTO — Nova York sõ-

bre Montreal livre. por 0.9706
romn. e 0.11709 vend. Hln do Ja-
nelro livre por L. 0.32 comp. c 0.33
vond. Buenos Aires por P. 1.20
romp. o 1.21 vend Montevidéu 11-
vre por P 9.01) cnmp. e 9 25 vend.
Berna livre por L,. 23.1325 romp.
c 23.1400 vend. Estocolmo livre por
10.3430 comp. ç 19.3500 vend.
Madri por p. 1.67 vend Lis-
boa livre por Esc. 3.505(1 comp.

5100 venci. Amstordfto livre por27.7ÍW) cnmp. o 27.7700 vond.
Londres por ,C 2.8150 comp o
2 8159 vend. Paris livre, por' F.
20.3300 cnmp. e 20.3350 vend. Bél-
fl-a livre pnr 2.0085 comp. c
2 0095 vend. Alemanha Ocldentnl
por M. 25.001X1 comp. e 25.0050
vend. Noruega por kr. 14.0500 comp.
14.0550 vend. Áustria por Sii.
3.8700 com. e 3.8110o vend. 1)1-
namarca per kr. 14 5275 cnmp. e
14 5325 vend,

LONDRES. 27
ABERTURA — Londres a vista

íõhre Nova York por £ 2.8158
comp. e 2 8161 vend Alemanha
Ocidental por M. 11.2630 comp. e
11.2650 -.end. Am.tcrdfto por I*.
10.1440 comp. e 10.1460 vend Bru-
xeliis por 140.150 como, e 140 IRO
vend, Roma por L. 1.747,25 comp.
fl 1.7-17,75 vend, Paris por F, 13.8455
romp. n 13 8475 vend. Copenhague
por kr. 10.3780 comp. e 19.3800
vend. Estocolmo por kr. 14.5550
romp. e 14.5570 vend. Canadá por2 9000 romp. e 2.9010 vend. Oslo
por kr. 20.0365 comp e 20.0385

vend. Lisboa por Esc. 80.20 comp.
e 80.25 vend. Berna por 12.1680
comp. o 12.1700 vend. Montevidéu
por F. 30,75 comp. e 30.95!
vend. Buenos Aires por P 232 50
comp. c 234.00 vond. Rio' de Ja-
nelro por 865.00 romp. e 895.00venci. Praga por kr. 20.00 como ,e 20.25 vnd. Madri, por P. 168 60comi), c 168.80 vend. Viena por Sh.72.72 romp. e 72.75 vend. "Cross"'
por IDOS 97.06 comp. e 97.C9 vend I"Swltch" por £. 2,8137 comp. e
2.8162 vend.

LONDRES. 27
FECHAMENTO - Londres a vista

sobra Nova York por £ 2.81511
comp. e 2.81C0 vend. Alemanha
Ocidental por 11.2630 comp. e
11.2650 vend. AmsterdAo por F.
10 1415 comp. t 10.1435 vend. Bru-
xelas por 140.130 comp e 140.180
vend. Roma por £ 1.747,35 comp.
c 1.747.75 vend. Paris por 13.8500
comp. e 13.8500 vend. Copenhague
por kr. 19.3780 comp. e 19.3R0O
vend. Estocolmo por kr. 14.5540
comp. e 14.5560 vend Canada por2.9000 comp. e 2.9010 vend. Oslo
por kr 20.0365 comp. e 20.0385

Esc.

Aviso à Praça

vend. Lisboa por
ci 80.25 vend. Berna por 12.16WI
comp. e 12.1710 venci. Montevl-
deu por 30 75 comp. e 30 95 vend.
Buenos Alies por 232 50 comp.
« 234.00 vend. Rio de Janeiro
por 865.00 cnmp, e 895 00 vend.
Praga por kr. 20.09 comp. o 20.25
vend. Madri por P. 163.60 comp.
e 168.80 vend. Viena por Sh. 72.72
comp. e 72 75 vend "Cross" por100$ 97.07 comp. t 97.09 vend. e"Swltch" 

por £ 2.8137 comp
2.8162 venci

BUENOS AIRES, 27
Fechamento
Taxa de comp:.-*. [Pi — 233.31
Taxa do venda (P) — 233,47
Sobre Londres A vista por £:

Sobre Nova York A vlstn por 100
dólares:

Taxa do compra (P) — 8.285.00
Taxa de venda (P) — 8.290.00
MONTEVIDÉU, 27
Fechamento:
Sòbrc Londres A vista por £ :
Taxa do compra (Pi — 30.84.
Taxa tíe venda (Pl — 30.94.
Sobre Nova York A vista por IW

clólnp s:
Taxa de eomnra (V) — 1.095 00
Taxa do vencia iP) — 1.098.00

Sfock Exchange
de Londres

85 Idtm
100 Dlstr. de Petróleo

e Derivados do
Brasil Ord. Dis-
brâs

650 Klbon _J Ord. ..',
5976 Mesbla pt. .. . ,200 Idem — C/85'*. ,,

90 Idem — Recibos ..
325 Petrobrás — Pref
100 Pneus General _

Pref. .. .
40 Petróleo União -

Pref. ..
60 Idem .,

800 S. Paulo Alparga-
tas

3C0 B. Mineira port.1893 Idem
150 Iciem
100 lriem ,

9 Manncsm.inn Ord.
5 lriem — Pref.

1650 (/nifto Brasil Bolf-
via dc Petróleo
Pref

100 Idem
200 Idem , 

10 Vale do Rio Doce— Nom
12 lriem
99 Idem port
50 Idem

40OO Willys Ov Ord. .
DEBENTURES

3 PPtrobrAs de CrS
200 .. .. 

205 lriem de CrS 1.000
LETRAS
HIPOTECÁRIAS

50 Bro. E. da Gua-
nabara 

TÍTULOS
PÚBLICOS
Apólices da UnlSo

358 D, Emis. port. ..
145 lriem 
250 lriem — Emp. An-

itens 
600 lriem C Juros 

60 Rratnstnmento ...
OBRIGS.

137 Rea pnrelhamento
11952. 

5911 lriem (19531 .. .,
358 Idem

30 Grau III — 6% de
CrS 5.00000 ....
ESTADUAIS —
Apls.

8 Minas 1177 
22 Minas 1934 pt. 1.»

Sõ>le
15 Idem 2 » Série ...

MUNICIPAIS
100 Lei 820 ¦ - P/A ...
330 Idem

LETRAS DE
IMPORTAÇÃO

80.20; 1.000 OflO Banco rio Brasi!
S A — Venc. em
13-1-62 

258 000 Idem Venc em
20-1-62 ..

262.000 Tricm Venr
27-1-62 ,.

297 000 lriem Venc
4-3-62 ., .

433.000 Idem Venc
15-3-62 ..F .. ..

LETRAS
DE CAMBIO

FTDES S/A Prazos — 178

COMÉRCIO, ECONOMIA E FINANÇAS
Ouiihas e

11

-.670,00.Março, 1962 . .
Maio, 1962 . .
Julho. 1962 . .

! Outubro. 19622 000.00; Dezembro. 1962«Í-J2 Março. 1983 .
iíom!Am- Sp- MiWI NA ABERTURA - Mercado es-«vel. com baixa parcial de 2 a -rados hoje — procedência Nor-

vWNTEBSm.ÀR.» m _ hf£- 
"Del Mar" (americano);

paralisado. 
MEDURIA ~ KemAo|!55WBnerland» (holandês);

35.45 N c. 35,45
35,85 N/C. 35.92
35.73 N. c. 33.80
35.10 N c. 33.14
35_>0 N c. 35.22
35.35 N/C. 35.42

300.00
250,00

8S0.C0

MOVIMENTO XO PòRTO
DO RIO

Navios de Longo Curso espe

I Fabricação e consumo
Guindastes nacional de produtos

jae importarão pira consumo, . -FgasS^do^tÃIÍÈ siderúrgicos em 1959/60da Taxa áe Melhoramento e os '
S% SSS^^X&Ttmmmmmmm I^JSES?cioos

NO Mercado !-7jocedíncia Sul: "Cabo San! também,
tíe marinha. .Estabelece, siderurgia nacional, resultando

»•¦_«•£ «»!¦*«.. com alta de i a 5 pontos | _™?u£ (espanhol); ''Cabo de| "só, poderão ser aplicados T.a|^s"7™diítos" siderurgia»parcial.

CACAU
;"-P..iA IORQUE, 27.

Abert. Fech.
23,23 '23.26 

22 88 —
23.90/23,95 23.53 '23.55

-1.22 24,23 23.78 —
24 33 _ 24.0* _
24.02 — 24,27 24.30
25.00 — _4 57 _
35.30 — 25Í01 —

Na abertura. 47 con-

São Roque" (nacional).
rYafio. de Cabotaaem

dos ontem — "Rio Juru"Fluminense"; "Ipiranga
riza'; "Carl Hoepecke."

que os dois Fundos em situação favorável, 
'pois 

al-

jrealização de serviços, obras, ram fabricados'em quantidadesenti»: 
tfi50^, 

*j!2n8port? de ma' ktteientes •*¦ a^tecimento doá ; Jeriais ou equipamentos cons- mercado interno nos anos de!; -Ma- lutes do Plano Portuário Na- .939.11.60. Poucos foram os j
-XOTAS DIVERSAS

5.000,00

400.00
4.010.00
4.020.00: MFc_ê4.025.001 -"'"ES
4.030.00 Pez- 19fil .
3.100.0o!Mfiri7»- 1962
3.10..00 Maio* m>- ¦

Julho, 1902 .Set., 1902 .
1F0 00 !«.«¦. i%2 .
185,00 «Março, 16«i3
190.00 VENDAS - Nn abertura.".*. con-"-UC£-po!'Hlaria á'a de navega-1 • A Associação dos Confe

..«.«.»_*' nAOr,í.°„ci.1,a,rncnt0* 673 «"tos. pa.° sa° d0« aspectos fundamen-rentes, Ajudantes de Fiel e
M2, ake«™a - Mercado .ais* Nos 8.000 quilômetros de Fiéis da APRJ. ara realiza?

05..00 S" a 6'Tnn?"* £_á_. 
I0 e tatafe M?00' apenas al*?un5 eleicões da nova diretoria pai;4.400.0o; xn fechamfntc L M(lrpllrf„ &°Íá°I V P°rtos chamados o biênio 196163. Sáo duas aíU4.00 acessível, com bnixJde _. «jí * _SíSm^0$, (funcion'™d*-> le- chapas assim denominadas:•¦*¦ pn ga^ente) oferecem condições "Frente Renovadora" e "Inicia-, , mínima. Qe acesso, manobra,'dora Progressista" encabeçadas!¦___„'«""„?rasi1, 9ueso_elevou

porto

cional e respco:ivos programas"e faz esta divisão: recursos oo1
Fun;-:o Portuário só serão àpli-

.cados pelo DNPRC e do Fundo Iu aesaparelhamento dos de Melhoramentos pela APRJ
. tos e a desvinculação ria po-utic£_ portuária <_a de navega-

170.00]
850,00

TRIGO
CHICAGO. 27.

Brasil tem
mais galinhas
e mais ovos
Vem aumentando progressiva-

lenovadora" e- "Inicia-!ra?nt-e' desde. 1950' ° número de

e em pe-
quenas quantidades.

No que diz respeito ao fer-ro gusa, por exemplo, produzi-mos, em 1959, 1.479.742 tone-
ladas, quantidade essa suficien-
te parn o suprimento do con-sumo interno. Em 1960 a pro-dução se elevou a 1.600.000
toneladas ou seja, 120.250 to-neladas a mais que no ano an-terior. Também essn produçãocorrespondei à demanda rioconsumo interno. Outro pro-duto do ramo, para cujo con-
sumo no pnls nao foi necessa-
rio recorrer a importações, foio aço em lingotes quo cm 1959.
atinsiu uma produção de .,.
1.499.158 toneladas, volume
esse igual ao do consumo. Em
a fabricação de aço em lingo-

«. «'.o „para «ntress ema.M.ofj. Dezembro, IMl ."«.farço, 
1952 . .

armazenagem e recursos de car-'.pelos presidentes 
"NomYn«d*oIde 59-085-800 rara 100.774.000. •<* subiu para 1.856.000 tone-

r» u . ig_ e- c!e?carS'-1- A desvinculação Martins de Castro e Adamo daíenqu'lnto a P^dução de ovos, emjladas, isto é, 356.842 toneladas
lio?? An» ,admini!:tr''«tiva dos dois coman-;Fonseca Schoair respectiva-iduzias* subiu de 273.674.000 para a mais, igualando-se ao consu-""je ftni. i rins — H_i vm.-_-_...-.„«¦:_, _ _i^_  " __(_7 í\m\ nnn t—\..;— . __.-.. -ÍT.O.

2.0237
2.0S62

2.0300
2.0862

R20.00
850.00
760.00;
810.0o!
830,00

040.00
700.00
710.00

4 200,00

Lagosta
produz
dólares

FORTALEZA,

aos — da navegação e dos por-1mente. 497.015.000. Também o númerotos — e um equivoco lamenta-! !de pvos P°r galinha, c por ano,vel que nao comporta mais pro-i • O porto rio Rio ganhará, |P«cvou-sd de 55 em 1950 para 59teiaçoes; riela recorre, eviden- oom a retiraria de suas instala- cm 1959« segundo os dados do Ser-lemente parte substancial da ções dos veículos importados;viço de Estatística ria Produção.responsabilidade _pela ineficiên- ilegalmente, mais de 60 mil me- Qu«into ao consumo por habi-cia aos portos. Só em agosto úl- tros quadrados e espaço livre i*ante e P°r ai", etn todo o Bra-tuno, -i navios da Costeira per- Êsse total, poderá ser acresci-'sil subiu de 62 em 1950 para 92,neram um total de 146 dias nos'do de mais 40 mil metros qua- em 1959* Ainc«a segundo o levan-
pouos nacionais à medida de drados, face às medidas a_o->tamento, o número de galinhaspouco mais ae 6 dias por navio, tadas pelo diretor do Departa-!era de 60.069.900 cm 1951; ....,navenrlo casos de 12 e 10 dias. mento do Tráfego, engenheiro 65.993.320, cm 1952; 73.005.360,uuais impressionante é a média;Sebastião Medeiros, obietivan- em 1953; 79.961.780, cm 1954; ...

viço de Psiculturã rir, nvnrçl^ 
a,Prov,?l1fmen,° da navega- do melhor aproveitamento de 86.115.500, em 1955; 90.846.000,

divulgou oue entre ia-n-íiri »ipfn° Iu ^ e? decorrên- áreas existentes denta-o da 1.& em 1956; 95.633.000, em 1057; ... -1 Qaí,o 
pisado ^nnfrinH."1 

boa_ parte ria incapacl- linha rie armazenagem. 97.657. em 1958, e 100.774.000 em
959 mil^SmÍSE d* «n^^l- Apraas 28'7^' • Para descarregai* cerca de 1950.

r, w de lagosta aos E E UU t,uaT: ran on- nT^/^07.1'".0 em 6,500 toneladas rie trigo em A produção do ovos Por dúzias""«"tidade 
equivalente ai lSomn S_£«^.i S°,rresP°n^ndo . os grão, está rendo esperai n*a foi a seguinte no mesmo período

Quanto aos prcHiutos que ti-vemos que recorrer às importa-
ções no período 1959 1960, fo-ram: laminados, que em 1950alcançaram uma produção do
1.252.862 toneladas, enquanto
o consumo aparente foi de ..
1.277.877 toneladas, tendo sido
adquiridas no exterior 25.01

27 —

maio do
470,001 vendilàtas 959

94.00

590.00
600.00;

dólares. Asp.)

erTí

cm

90.40
90,40

90.40

90.60

Ba berre S/A
encerra hoje
suas atividades

1.160.000 restantes 71,3'
cia nos portos,
Pior ainda a
curso, que só

90.60

Albano tle Freitas de Matos co-
munira a praça que relirou-se
da Firma Luminosos Mirnlux|Sflo Paulo
Ltda. em 31/7/1961
atualmente estabelecido a Av.
Bruxelas 117 com o ramo de le-
trelros luminosos o instalações
fluorescentes, onde continuará
atendendo seus amidos p clien-
tes. — ALBANO F. MATOS

I.ON1.1RES. 27
Títulos inversos:

lliuik of landim i. South
Co!.lis .«_ wirri-jt Lta.

OrdlnArlas 
Ocean Wilson & Co. (Hol-

dlng 
Imperial Chemical .ndus-

trles, Ltd
Lloyd. Bank Ltd. ("A"

-Sli ares 
Rio Flour Mills & Grana-

Hes Ltd
R.iilwav Co.

Pstnnrtnl Ud* w6l'R dc 10*/")i.'.ijiiiio Cily üt Sfio Vmil0
aiul Frcehold
Títulos KstratiKPlrost

Consola. .I1.'.^ 19*27/57 
Emp, de Guorra BrltAnlco.

XV_rr 1927 57 
Shcl Transport Tradlng .
Royal Dutrh Petroleum .

Imp.

CIA. CIPAN
INDUSTRIA E COMÉRCIO

Acham-ffj A disposição dos sonho-
r<*a acionista., no Bode social. A Av.
Beira Mnr, 2fi. — 3o. andar, nesta
Capital, os documentos do ciue tra-
ta o art. 99 do Dccreto-Lel n°
2 827, de 20 de setembro do 1940.
relativos ao exerrlrlo lindo om 30
do setembro do iooi .

Rio do Janeiro, 25 de outubro do
1901

CARLOS HEILBORN — Presidente
CARLOS HEILBORN FILHO •- Dl-
retor-C.eral.

CIA. CIPAN INDUSTRIA E CO-
MgRCIO 2801

Hoje
2.2.3

0.17.1

0.8.10

2 19.7

3.4.3

1.7.6

0.1.9

Q.3,0

52.12.fi

52.12.6
5.13.0

11.13.9

Ha vinte e dois anos instala-va-se nesta capital
da ':- "• '

224l*rato

cm permanên-Guanabara, procedente de Hous-I(1951 a lflõ9>; 277.437.000,ou em reparos, ton, o vapor "Couto". Í311.016.16D, .1o2.R2_.150, .frota de longo j3R6.563.5mi, 418.943.000, .navega 20% de • Dia 27 de .iui.ho. nos es- 441.108.000. 470.547.000,seu tempo, permanecendo 50% taleiros da Vickers-Armstrong, 483.28&\00o' o 407.015.000nos portos e 30 . ... Quan
TWhn .... ,i, ,p -em r?P,arol* ?m Newcasüe-on-Tyne (Ingla- to à produção dc ovos por galiTrecho extraído ...a publicação br. a), foi lançado ao mar um Lha ei-imostrai 'Transportes, Econo- novo e luxuoso paquete de cbs-mia e Adminisiíração" e rio au-!se único, o "Nothern Stor"tona do economista Paulo Leite (Estrela do Norte)Ribeiro).

por ano, também aumen*
tou na seguinte escola, a partir
do 1050. 55, 56, 57, 50, 5R, 58, 50.
50 e 50. Quanto ao consumo, a elo-
vaçào foi a seguinte:

332 —
Crí 92.222

R7.57R -
82,561 — 92 024
80,172 — 7H.3R1

>* oesi-, c-mi'-,! -, r-,-\., ¦ ido _pol° Prime«ro-minis_ro vi-
firma Babet e S A P k Sndo -nfaciliíar a «ecução do•e ¦áffl^*^??_3SSS.Í5S4ía

e o Fundo Por
será constituí-

as dotações, norsapareci-160% ria  * - - '-y
3R2 o 417 dins. Preços:Imento tlft«*'« .«—i~i-_ ¦ • •

92.ni — 92 oo __ 90.922 i cimento
B5.607 — 95.433 — 83,875

dias. Porcos CrS 8R.S0 — 88.14 e! artigos ConciU
85^CX> 

SM - Pra_oS: ,40 - ,42 ! 
ffif Slíuíf ^^^ ! MXUÍl

„,,, rrrc,.;|mento desse modelar"est-beíe.• ZwMelh 
aiTecadaÇt:io da Taxa

oramento dos Portos e

O novo transatlântico perten
n ^-»r,.„ :_, . ne k S!}aW Saviü LÜlü* da G,ra"|75, 81. 85. RR. 91, 91 e 92.u recente toecreto assina- Bretanha, a mesma companhia

que, há seis anos, surpreendeu
os meios marítimos quando co-
locou em serviço o primeiro na-
vio desse tipo, o "Sou*herr.
Gross" (Cruzeiro do vSul), de
20 mil toneladas. Êste, a muitos
títulos, era um navio único em
seu gênero: máquinas na popa,
nenhum espaço para transpor

- 81.068 -
o 75,090.

80.8R9
|8% da arrecadação dos direitos

Mercadorias
CAFÉ

Paralisado o nüo cotado
COTAÇÕES POn 10 QUILOI
Dn tipo 2 ao 8. sem cotação.
PAUTA — Estado de Minas Ge

rais-
Café (mo ,
Caíé comum 

Fstailo do Rio:
Café comum 
E. do Paraná:

Café comum 
Café fino 

EM SANTOS
SANTOS, 27.

Posição — Calmo.
Disponível, tipo 4, por 10

quilos, estilo Santos, CrS 78R.50
Tipo 4. por 10 quilos, estilo

Santos, Riado, CrS  700.00
Tipo 4. por 10 quilos, sem

Descrição  591,50
Embarques: 20.917.
Entradas  19.330
Existência  1.794.733

Saídas: fi 570 sacas, para os Esta-
dos Unidos.

TERMO
Contrato tt

78.R5
50.00

48,00

70,00
7R.R5

Falências & Concordatas
te de carga o destinado exclu-

Cajueiro
sugere

pesquisas

Bolsa de Valores

110,00

RIO, 27 DE OUTUBRO DE 1961
Títulos Negociados 3(i.05fi
Valor em CrS 30.107.447,00.

TÍTULOS
PRIVADOS

I1ANCOS
895 Direitos dn Bro de

CR. M Gorais
COMPANHIAS

130 Têxtil Othon Be-
/erra do Mello .

131 Arno — Prof
1205 Hroollclra de E.

ElHrloa pt
1000 Brasileira de Gas
800 Carioca Industrial
700 Idem
500 Idom
369 Hrahtnn — Ord. .

8056 lriem - • Prof. ...
200 Cl|?ar. Souza Cruz

pt  5.Ü50.00
140 Triom  5TifiO.Ofl

MESES
Outubro, üilil
Dezembro. 1961
Janeiro, 1902 .
Mnrço, 19112 . ,
Maio, 1982 .
Julho. V"
Setembro, 190

Aberl
.08,00
609,00
609,00
009.00
609,00
«09.0H
609,00

DESPACHOS

t» Vara Cível — empresa EDI-FICADORA EDO, LTDA - Atenda-se ao M. Público,

r-Mnn'3 C'vel-MAYER Z. GOL-
pBROB — Nos a-u_fl5.de crédito rc-tardatário de .TJ-.Fortes & cia, cum-
pm-se o despacha de, fls. 17,

-,]?;.'. V-lr3 cí^lV_- CRIAÇÕES EMODAS COLY LTOA _ Procedenteo podido rio restituição formulado
por Tecelagem Gallatex Ltda.

t.«-AM,y.ara C(vel - nilO PINTOFRANCA — Cumpra-se o item 1, dodespacho de fls. 66, devendo a es-
posa do conenrdatário consentir naoferta, 2." Falem os demais interessados sóbre o pedido de fls 52.

si vãmente ao transporte de pas-
eageiros em classe única em
viagens á volta do globo — o
scu nojo famoso "nll-pessenger

j serviço".
ra para pagamento d;i quantia de, O "Southern Gross" es-t rs 19 00:.20, oferecid.-i d fis. 16 e tabeleceu um novo parirão nos

!preços das viagens oceânicas
para serviços rie luxo. Essa

aceitas a fls. 21.

RECIFE, 27 — 0 cajueiro
está incluído entre as suges-
toes encaminhadas pelo diretor
do Instituto Agronômico do
Nordeste, sr. Bento Dantas, ao
Serviço Nacional de Produção
Agrícola, com vistas á elabo-
ração dc um plano qüinqüenalde incentivo

toneladas. Em 1960, a produçSode laminados cresceu para1.400.000 toneladas, elevando-
se, também, o consumo para1.429.204 ton., aumentando nsimportações para 20.204 tone-ladas. enquanto a produçãoatingiu apenas 53.114 ton., 011seja, 241.189 toneladas a me-nos que o consumo, suprido
com importações. Em 1960, a
produção caiu do 14.000 e o
consumo parn 156,669 toneln-
das, sendo essa diferença 
142.669) coberta com importa-
çoes. No referente ns chapa.-,
produzimos, cm 1959, 421.0011
toneladas, e o nosso consumo
foi de 496.821 ton., sendo im-

r," (V èa iportadas 75.821 toneladas. No' ano passado a produção elevou-
sc a 494.000 toneladas e o cor.-sumo a 573.702, somando asimportações, 79.702 toneladar.
Finalmente, no respeitante a-òlhas-de-Fl-jidrcs o consumo
do pais íoi, em 1959, de 148.003
toneladas, enquanto a produçáoalcançou 89.938 toneladas. Ve-rificou-se uma importação de58.065 toneladas, tivemos queaumentar nossas importações
para 85.275 toneladas, uma vez
que o consumo atingiu 179.275
toneladas.

¦ vara eivei tuARir. n_-i-.nr.-T !Para serviços ci* 111x0. essa;—-' v*  a 11(>FC1U1S;' afir.
S^a^_7or^?SSLCTbÍnaçãS f,e luxo e rços Eshfdos realizados mostramretro, nos autos do inquérito ju-'baixos se deveu ao traçado re- „„„ i 1 j? j-í mostram
d.eiai. ,volucionário do navio, cuia su- ?"!¦ ° ca-,UPlro.,° Mun-d-do em

•oerestrutura infeirioi não ora'vanas 7*onas fitogeográficas do»¦ vara.cve, -E. p. IWWAKJ^S^po^ffl^ ^Nordeste, concentrando-se. po

Aviso aos srs. Álvaro
Olímpio Caminha
Tavares da Silva

DEZ — Diga o falido!

LABORATÓRIOS RAUL LEITE5/A - Incluído o crédito de Sebas-
-..:5ar.ndodossan,osporcr$--

NESTOR PEIXOTO - Mantido odespacho de fls. que deferiu o paga-monto requerido as fLs. 341. O do-cumento estíl de posse do comissíi-
no. pagasse o concordatárlo, Istonfto aconteceria. SAo maior influín-

Fech. |cla o fato de constar, nóle, o nome
608.00 do concordatárlo, em razão do pro-609,00 cessamento da concordata, e, legl-
609,00 umidade de pagamento pelo coneor- P, „.. .... ••  ,-.
609.00 datárlo, conferida, .ili.is, pela do- [j Çn< «'Sl^cificados nos art. 100
609,00 cumento dc fls, 371, [todos da L.F.

bulações ligando aos porões deIHua" «ÍiSÓ0* 
1U°râne0S

carga ou à sala das máquinas. Ãtõr aMMiávSAgora, depois 'rie comprova-\íf°T a>"rec^el
da com o "Southern Gross", a|^ Entr sucestòes encon-perfeita rentabilidade desse es- U.^ a cria^ode^uma e"-forço pioneiro nos serviços ma- ,a-ã- experimental, localiza-

da possivelmente na Paraíba,rítimos, a Shaw Savlll Line
lança o gêmeo (um pouco
maior) desse navio, o "Nor-
thern Star", de 22 mil tone-
ladas

incluindo solos de tabuleiro e
de restinga litorânea, e queserviria para estudo do outras

1)09,00
009.00! 15.' Vara cível — AERO JET VE-Posição — Na abertura, calmo, no LAs PAIM MOTORES S A — só-fechamento, calmo. meado em substituição, o Banco Mo-Contrato reira Sales S.A. paar comis«víno dnAbert. Fech. | concordata preventiva.

118.00 718,00
140,00 746,00 5.' Vaia Cível - CONFECÇÕES

830,00 BBRWOLF LTDA - Incluído o crf-
832.00 dito de Sicgbert Borinskv, por «Crf
830.00 ; 85.05-1.65.
8õ..0fl|

9.» Vara Cível _ A MODA PARI-
SIENSíE LTDA — Ao comissário àvista do parecer de fls. 75.

MESES
Outubro, lSiül .
Dezembro, 1961
Janeiro, 1912 .
Março. 1902 .
Maio, 1962 . .
.lulho. 1902 . .

5.100,00 i Setembro, 1962
1.180.00 Posição — Na abertura, calmo, no

I fechamento, estável.
150.001 NOVA IORQUE, 27.
32S.O0 Ahert Fech.
200 001 Dez.. 1961 . . 33,00 — 33.98/34,04
205,00|Março, 1902 . 33.70 — 3100 —

830,00
830,00
830,00
850.00
R50.00 852.00 !

850,00 Julho, 10(52
.«5.00 |Sot., ,962

VENDAS

.i:f.ao —
33.50 —
33.35 —

33.95 —
33,70/33,75

33,45 —

16.' Vara cível _ CASAS PLMEN-
TEL S/A COM. IND. - J. Sim. em
termos.

2." Vara Civel _ JAXOWITZF.R &
CIA

rxTi ™ ? Clv.el ~ JOAo ISSA &•.IA LTDA — Nos autos de créditoimpiyrnado de Abdala Miguel Farah,
Çoiisuelo Trenxet, Elias Gaze, Jos.•Tono Muanes. Maria José de Lima
foi d^^o^e^rSSffll íBdas-„ A,madrinha do novo (plantas. Através dessa estaçãoàs 14 horas, nara conferência. Nos|tri?-r's?t,flTltic? f(n a *¦*-*&» Eli- se processariam estudos visan-
rin nL lM£iu*A'i'0 Judicial, íoi ln.Uabeth, a Ramha-Mãe. Em mea- do à seleção e ao melhora-
rlctatoTOuuâWo"d" d?"°7 Prfe-Id°sd0-Pj6xuno ano, os dois pa- mento do produto, de acordo
M,^4^s0n^°)PpefVn,eCVnotrrl,oP!¦ÍUe.tW d«f»?. 

ftar, servindo'com a seguinte orientação:
cópias dos laudo, periciais _\ rea-UunioJ a «uas linhas a volta do teor de õleo ria castanha, pro-lizadas dc onde se podem tirar t6-lmun"n* '"•N**S' , cllltiviriade rie frutos, produção(ias ns conclusões necessárias. Abra-, rie cajus para compotas, para¦' vi.«-i.-. dos autos ao dr. r.m. pa. <» cinC(J navio_ d_ [mgQ doces em pasta e para vini

curso (sendo dois para riescar- (^___\'l
Iregar trigo a granel) e um rio- 

~

MA»'ir^rs c,vel — banco eco- cabotagem, aguardavam ontem
Cundm?„. m««?ASIL ~ Ao dr* atracação no porto rie Santos,curador de Massas. segundo comunicado ria CDS. 1

12.' Vara Cível _ AUGUSTO DE ** 0s navios mistos "Waite-1
carvalho TORRES - a assina- nata" (neo-zelândés) e "Hoogh;
i""„.".í.tr_m2.:|á.,e5tslJut0','1?adil Pe- Cape" (norueguês) que se cho-

caram e se incendiaram em alto!

Álvaro César dc Andrade,
despachante do Estado da Gua-
nabara, convida os senhores

constituirá j Álvaro Caminha Tavares darie valoriza- Silva e Olimplo Caminha Tava-
res da Silva ou seu representai*.-
te legal, a sc comunicar com rlcno prazo de dez dias, no tscu cs-
critório à rua da Quitanda, 65
sala 702. — Tel. 52-7058 — tto
horário d«a 9,30 às 13,30 hr«. e
de 17,30 às 19,30 hrs., a fim do
tratarem sôbrc à repulariraçlin
do subaforamento do imóvel da
rua Frei Caneca, 51, 2fi1fi7

para vinhos.

lo despacho de fls. 707. sendo que oarrematante Eduardo Gonzales Cos-ta .. substituído por seu espólio, re-
presentado pelo lnventariante.

CASA BARONE FRUTAS LTDA— Ao dr. curador de Massas.

Entidade
rural em
Bragança

Oficie-se a Agência Bandci- pois ao sindico
',;' ,.i)Crll"'a* naíla* r;i D a Apôncia central do Banco dojno fechamento. 33.750. iBraslI S A solicitando esclarccimcn

I.B.G.E. - SERVIÇO NACIONAL
DE RECENSEAMENTO

PROVAS PARA SELEÇÃO DE
AUXILIAR-CENSITÁRIO E PERFURADORA

Acham-se abertas, aU« 17 dc novembro, na sede do Ser-Viço .Nacional dc líecciiseamcnto, à Av. Pasteur 404, dasI~ as I, horas, exceto aos sábados, as Inscrições para se-lrçao do pessoal as íiinçõcs indicadas.
No ato de inscrição scr:in exigidos;
a) duas fotografias, 3x4;
b) titulo de eleitor;
c) prova de conclusão de curso de grau médio 1." ci-cio nu dc nível mais elevado;
ri) prova dc quitação com o serviço militar, para oscandidatos do sexo masculino certidão de idade ou de ca-samento para os candidatos do sexo feminino.

Crx 100 00°brada 
Para Ca'ia P^0Va• * taXa d0 ,nscrifà0 dl"

As provas constarão de teste de aferição de nivel men-tal e capacidade dc adaptação aos vários trabalhos.
242C8

NA ABERTURA -- M e^r cji_do|to^respeito de^oní,"^"S^^lj.dTeSSto o pedido de falência

mar a 60 milhas de São Pran-i-.^p^ífA- 27c—. (Do Cor-
cisco, se dirigiram, ontem, paira respondente)_ - Sede^ própria
a costa californiana, escoltados Va. Associação Rural Brasileira
por dois navios guarria-costei-!f01 lna"^'J;ada nesta cidade
ras. No acidente não houve viJcomparecendo rurahstas do Rio,

J. COSTA AZEVEDO - Nos au-í"™' Inhos ^ * n,UmC'P,0S V1ZÍ"
rlldVabili,a^° df crédlt0 de Jo»é • O pessoal subalterno cio —•'¦'-¦-
pa._u ado lTr\xT?À Lnp.roc.M0. flÜ* transatântíco argentino "Alber-i
^aífflrm1.. o^XcASiá!^ ? ^t"" qUC chl8°U n VÍR°'!
2-1 lioras. sob pena dc prisSo rje-1aeclcilu levar a cabo Uma pa-e ao dr. curador. |ralisação de 48 horas em soli-

dariedade à greve portuária ar-

Seü dinheiro
valoriza mais...
rende mais no
FUNDO

CRESCINCO
O MAIOR FUNDO

DE INVESTIMENTOS DA
AMERICA LATINA

calmo.
tos, pa

NO FECHAMENTO - Mercado
estável, com alta de 7 a 19 e baixa
de 1 ponto.

com baixa de 1 a Pn pon- deposito de Cr$ 139:3.7.40 e íuVos| formulado contraP esta firma'
^ÍH«,.v,n -. . !(aÍL. 3R8'* ml"; .a xntonnaq^o da

ÍÍ^SfífLVANq.LTDA - Jul- gentina. O navio q'ue devia se

AÇÚCAR
Mercado estável e Inalterado.
COTAÇÕES - POR 60 QUILOS'Branco, cristal  S'C

I Moscavlnho  S'C
EM PERNAMBUCO

RECIFE, .7.
Mercado — Estável
COTAÇÕES POR 60 QUILOS —

Cristais. Cr? 1.512,00 e Dcmerara,
CrS N/c,

Entradas: 28.250.
de Setembro, 954.414.
Exportação: 3 240

Existência; 756.667.
Consumo: 2.CC0.

ALGODÃO
Mercado estável e Inalterado

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Em Cruzeiros

Agência central rie que não está emj 13.» Vara cível _ CAFE* PONTOseu poder o importante. Nos oíicios CHlc LTDA - Cumpra-se 
WNXU

faça-Se referencia ao memorandum1
de fls. .ÍOR.

guir para Le Havre e Hambur-I
go 4 horas depois de atracar j:em Vigo, somente hoie o fará.
(FP)

União ajudará
fábrica de
manteiga na Gfe

:v*t.*.-v

Crt 210,14Valor da
cota hoje

Valor de CrS 100,9-. líqui-
dos investidos em 15/2/57
com rein-
versão das CíS 338,01distribuições

Valor do Fundo hoje

4-'_Yara Clvel — BAR e RESTAU-
RANTE ESTRELA DO RIO LTDA -
Fica com vista aos interessados paraalegarem o que tiverem quanto ai
encerramento da presente falência.

9.1 Vara Clvel — ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO"EM-ACO" LTDA - Atenda-se.

CUSTÓDIO LOURENÇO CABRAL— Arquive-se.

IM Vara Civel — LUIZ FERNAN-
DES — De acordo com a promoçflo,nos autos de extinção de obrigações.

JOAO ISSA & CIA LTDA - Aodr. Curador de Massas, os autos decréditos Imp-ugnados de Tecelagem

11» *,--,. ,-..., i „.-L-r.,-«.-..,. ,. "* ^ia ícslívo c uiesquecivel
MXNí^ol ^A"iffiíí^ ME P«« ,*'• índúftria de construção
Pnblico, os autos de babuitaesn 

"ri^! naval. brasileira, viveu ontemos autos de liabUitaeüo decredito de nallda Alves de Assis eSamuel Rodrigues.

D-JRVAI. MOSIELLO E DIAMAN-TINO JOSÉ' LOFIEGO - Nos autosoo Inquíritn Judicial a fim de aten-der o disposto no . 4." do art 200,emitido em razão do despacho de

a Baía de Jacuacanga, Angra
dos Reis. Ali, com a presençado presidente da República, do
governador ido Estado do Rio,
dos ministros da Marinha e da

O ministro da Agricultura,
sr. Armando Monteiro Filho,
firmou convênio entre a União
e o Entreposto de Leite do Es-!tado da Guanabara, visando
ao auxilio para despesas rie'
qualquer natureza com a aqui-1
sição de maturadores para I

CiS 4.184 MILHÕES

Viação e Obras Públicas, demais: "eme destinados à sua fábrica
autoridades civis e militares e de_mantciga

Pnça-nos inform.tílflí Mr- cnmpr(imi.«o

Rio da Jâne,ro . Rua 7 _, Selembro,
67 

. Tír.,o . Tel. ...7751 . Ccper.».
ha-» . Rua Miguel Lemoa, IQ-D. T.rreo
• Niterói - A». Ameral Pei.nlo. 370
Loia 12 • Tijuca - Rua Conde Bonfim.
369 . Sa!a 709

Os. 2. aguarde-sc pronunciamentoItendo como madrinha a sra.- u a*-°roo teia a duração rio |do falido por 48 horas

DIAMANTINO MARTINS RAI-MUNDO — E\peça-se mandado.

Maria Thereza Goulart, foi lan-íum ,al_° financeiro o o gover-
çado ao mar o navio de 10.500 í"0 fed.era.' contribuirá com a
tdw "Henrique Lage". Trata-se! ™P_°i",ancia de CrS 2 e mpin
do maior navio (misto de pas- k • oej- ° Entreposto fira

concordatas PREVENTH-A8 !fa*3e'ros e "-Ba) já construído ?.°nff,dofi.a prestação de con-
na América do Sul e a ser usa-l*?s até 6-° -dias aP°s ° término

__ ¦
II
I

_ I
5 -1

Finhr-SrSn~.Pr6:tl"U 
"" Futura» R-Jinha. Alice de Oliveira e outro,

• a>RArt. cihar • asitAn. aiRAn • anAn • asm. ciswn • obrafi . at-An.

A MAIS ALTA RENDA EM f
INVESTIMENTOS NO PAIS i

K t
Cl ¦¦ !*-'

_bb_m^_m

Fibra longa
iSeridó. tipo 3/4.

Fibra média:
Sertões, tipo 3/4.'Ceará, tipo 3/4.•Fibra, rurta:
Matas, tipo 3 ..
Faulista, tipo 5.

F.M S.
8. PAULO. 2

CONTRATO NOVO
(Cotações por 10 quilos)

_ AlAWr Benjamin Chalouh, Fuad Kal-1.650.00 1.700.00 ralln.

1.540.00
1.530.01)

1.450,00
1.560,00

PAULO

1.560.00 12.' Vara Clvel
1.515.00 LEMOS LTDA -

- TOLENTINO ii
Aos interessados.

v.?ÍÍd9SAÍIder í,«^RREü'-^ RO-do nas linhas _nternacionaisi
.nauho — Esta firma que impetrouique O Brasil mantém oar.i Dres
„n.n.c.orcisti. Pfeventiva r.o Juízo dal?{ein rie. £- pE.Í., t P™í

do convênio.

8.' Vara Cível, coniorme publicamoscm nossa ediçSo de ontem, é esta-belecida com o comércio de Ltqul-dos. comestíveis, ferragens e louças,
oferecendo aos seus credores o pa-Kamento de 100% em 4 prestaçõessemestrais. Passivo declarado Cr$2.330.015,50.

Disüitaiçft nitiMeo 1959 ¦ 1960: 27,36% u
OislrikDKii contratual d. inm semestre * 1961:27,367o 1.12

C
ê Subscreva pias úe 5,20,50 e 100 mil cruzeiros ou múltiplos na
g 

"CONTA INDUSTRIAL DE RENDA MENSAL"
. v7ii(«.noj tem c.mprcrr.;5S0 oupreencAo e renelo-nos o cuporri ohc/xo:

Ce Kenda Menjol" e oüírcs ii-.formcc.es <óbre a

, NOME, CBRAa
I PSOFISSÃO.-.^
| RUA:___
. T.'• .. CIDADE

. N/c.
. NV.
. N/c.

N c.
Nc.
N/c.

abertura,

tigio de sua Bandeira e exe-
cucão «ie sua política comer-
ciai. No seu discurso, referin-
do-se a madrinha, disse o pre-sidente da Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil, sr. Come-

}*ÍK-22I„E-; Vara c,vcl - soe DISTRI- ÍTãooTÕiÜBÒ.*""'" 
u^"""uo Lr* lis Verolme: "A mulher brasi-1.580.00 BU1DORA DE sal sodisal ;leira, aqui representada pela

?n«n° a *„uJfíÍf.015_ful?0.lnler" ,r£lA MgUDIONAl. OT AWrOMÔ- graça e beleza da sra. Maria

curso especifico é o do art .7 da I pét.0. nÒ'jülzoda 13? V*_-lBCfvri"*C-er,,?Ônia Um brÍlh° e a!eKrÍa
mesma lei. Prosstira-se. uma concordata preventiva para tao bon> ajustados a esta TiatU-

mAnt-irr MirvT-,.. ,•^c^v..^ P*»g«mentp aos credores d«! «0% em r"2" pródipa da Costa Brasilei-
los 

Qn25^ÍÍ^S*X^Sf.OMÇB" *,!>««*¦«««¦ semestrais. Passivo de- ra. num dia tão festivo."LUb — Desler.e o cartório dia e ho- clarado. cr$ 30.255.4SS.<W.

Se V. ilijltj^!vai 'W^¥

NCO ITAIO BELGA

¦\bert Fech mesma lei. Prosslca-se.
N/c.
N/c.
N/c.
N/c.
N c.
N c.
calmo AUTOR

I

N.'
IO-

([miv©^ I
i

TIPOS
3
4
4-12
5
5-1/2
6

— 1/2
7

— 1/2
6
9

Cr$
ANTERIOR Vicente Inicio Pereira  Isaac Schweller

Nominal Lsboratõrio Sian Ltda  Distr. Produ. Farma-

ícirpanh-o Brasileira df Credito, Fincnccmento i ln»estimmlos S
Capital Social — Cr$ 60.000.000,00 f

SU Fií'].1 RH Eraalla Uats, 36 • 1.' vi ¦ liln 107 i 112 • Fim: 34-2126 l
P!f..5H:.lliJ.ii!it::l.G.^.rii'.!S-lf.O'ac3lriav!,n4-6.!ir..-S!i!!601632 %Rm: 22-1001 _;

CtiAfl »CEÍAF1 • 0-?Afi a c.?Afl ¦ CisSAfl • CsíAfl. CUM i • CiW. • OíSAn*

MESES
Outubro, 1961 .
Novembro, lPfil .
Derem brn. 19C1 .
Março, 1962 . . .
Maio, 1962 . .
Julho. 1952. . .

Posição — Na
fechamento calmo

VENDAS — Não houve
Cotações do disponível

HOJE
Nominal
1.597.00
1.5<S7.iX>
1.530.00"1 1.498,00
1.452.00
1.408.00" 1.360.00
1.330.00
1 314.00
1 300.00

EM PERNAMBUCO
RECIFE. 27.

Mercado — Firme.
Cotações — Por 80 quilosMatv-. tipo 5. compradores 2 230.00 Lui, -.., ,-,,--,*-„Sertr.es tipo 5. compradores. 2.360.00 V 

' C3n*e»'° ••
2 110.0o.

Entrada- 622
de 1" dc Setembro: 40 556.

Exportação: nada.
Existência: 7.235.
Consumo 700

NOVA IORQUE, 27.
Mmm Abert lnl
Der., 13*31 , , . 34,70 N/c.

VIAJAR
EXECUTIVOS REQUERIDOS

RÉU

1.597.00, ,
1.567.00 ;I,n,.:ai?e Carvalho Tupper 
1 530 00 'reao Santiaco Flores 
1.4.8.00 Dr* Alberto Oliveira Santos .

' Hélio José Fernandes Rodrigues
Mário Paulo Cabral 1.406.00

1.360.00
1.3 30 ,C0
1.314.00
1.300.00

céntico Alcafra
Manoel pereira Araújo
José Cosentino 
Laboratório Phvmato-san SA 
Walter Cerqucira pinto
Maria Elzarima Morau

Soares e José Afon-

AGITAÇÃO
valor RECIFE. 27 — Em palestra

Cr$ mantida com a reporragem, o'
sr. João Borba Filho, superin-s

183.468.00 tendente da administração co
porto desta Capital, 'advertiu as 1

m ^-i2!,autori-iades acerca 
'das 

aüvida-
MOM0o'des desenvolvidas pelos comu-

nistas, que estariam fomentan-
1.664 600,00Ido uma greve geral no Recife.248.716.00! Acrescentou que, e pretextoIde reivindica: um aumento sa-

._,.„,_,,,, _. so soares  250 ooo.oo la.rial dos empregados desteAntônio Mota J-jnior  Amaury Rodrigues Car- I porto, assunto já praticamente
_ doso .-. -
Zuimuo José C-rvalho  Omtlton Souza. Álvaro

Camar,-o Xavier Bn-
to e Guilherme José
Souza 

Manoel Gonzaiez En-
1 cinaj
í>rí"r. I^5511 Au:o Peç3s uda On-aldo can-alho Bahia
IntA^ -3,s ¦¦,••-;•.•  Jos< ^^««'m Vital ...

| Antônio Manuel Mstos  Alberto Pires ravaco .
ij01° Urra  Manoel Pereira. Antô-

nlo Auruíto Cardoso
Filho e Vitonno da

fech. Ledo Corrêa Furtado  AmadoV L.n_o.sle Hil-•'" da Morais Lar.does .

220 000.00 superado, os comunistas pro-
i curam levar os portuários a um
| clima üe intranqüilidade e 'agi-

j^PT^^b-
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TÍTULOS TIJUCA TÊNIS CLUBE

300.000.00. E CLUBE COMERCIAL — «Sócio'proprietário, vende, «diretamente.)

Si

assegure
tranqüilidade para
a sua viagem
utilizando os serviço,
especializados do
Banco ítalo Belga

Travellers Cheela
Ordens de pagamento no exterior
Compra e venda de moedas estrangeiras
pelas melhores taxas
Remessas de dinheiro para qualquer
parte do mundo
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6000.000.00'Teieíone 22-7280.
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50 onoj cooperando paro o progresso do Brasil
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ALIMO BE SALLES

Secretaria de Saúde já admite
perigo de epidemia de tifo

Gabinete pede sacrifícios
a fim de dominar inflação

Aumentou sensivelmente o surto dc febre tifóide na
Guanabra nesses últimos dias. A Secretaria dc Saúde já
admite o perigo dc uma epidemia: 119 casos foram regis-
trr/los na primeira semana do corrente mês, sendo con-
firmados 26 como febre tifóide. O Hospital de Isolamento
Francisco Castro já mandou evacuar os leitos para inter-
namento, como medida preventiva. O prof. Manoel Fer-
reira, diretor do Departamento de Higiene, aconselha ao
povo a imunizar-se o mais breve possível.

SURTO

Negado apoio a tratado
de paz com a Alemanha

Ontem, o Hospital de Isolamcn-
to Francisco Castro já havia in-
ti-mado cinco pessoas portadoras
<le febre tifóide. tendo sua direção
ordenado que fossem evacuados
todos os leiios de intein.imenio
para que ficasse em condições dc
receber novos enfermos. Falando
ao Correio dn Manhã, o Sl- ]\ia.
noel Ferreira, diretor do Depar-
tamento de Higiene declarou quc
se traia de. uni aumento univer-
fia! c normal na entrada do ve-
rão, admitindo que, face ao nú-
mero de atendimentos que vem
ocorrendo em todos os hospitais,
é possível que seja confirgurado
um surto epidêmico de febre ti-
íóide na Guanabara, já que o
número de pessoas atacadas na
|):-imelra semana do corrente
mês é bem maior do que o índi-
cc registrado no ano passado.

PERIGO

Adiantou, ainda, o sr Manoel
Ferreira, que o único meio que a
Secretaria de Saúde da Giiannbn-
ra dispõe paia combate á doença
é a. vacinarão da populai.-ão. aiu-
tinido no perigo de uma epidemia,
caso os cariocas, notndaniente o.s
moradores dos subúrbios, não to
mem medidas preventivas. Falou,
iiinda, que já deu ordens aos hos-
pitais para remover o.s doentes só
depois de confirmada o doença,
asseverando: "Todos os casos fc-
bris sáo suspeitos, principalmente
na entrada <io verão, quando a in-
cldència do mnl é multo maior.
A.s Internações só serão feitas dc-
pois que estiver caracterizado o
caso, pois vários lniei-n-*<icntos
sáo feitos sem necessidade",

de fazer frente h procura de va-
eina em «ossos postos e dispo-
mos de vacinas para atender a
toda a população". No Hospital
Pfio Francisco também tem da-
do entrada algumas pessoas com
rafebre tifóide, sendo a maioria
precedente dos subúrbios da Cen-
trai e Leopoldina onde as péssi-mas condições de hiçiene deter-
núnnm a causa do mal.

CONSTATADOS

A Secretaria de Saúde já pen-sa em instalar postos cie emer-
gência para vacinação, principal-mente nos lugares de maior in-
ciçléncln da doença. Fm 19C0,
no período de 7 a 15 de outu-
bro, foram constatados 9!i casos;
ê.ste nno, no mesmo período, rc-
gisti-aram-se 119 casos, embora
26 merecessem maiores cuidados.
Segundo o boletim do Serviço dc
Epiíiemiologia, a ascensão ds cn-
ros verificados começou há 15
dias com o recrudescimento da
febre tifóide nos subúrbios.

BRASÍLIA, 27 — "Seria ilusório supor e refalseado
afirmar ao país que as condições atuais, fruto de erros
acumulados e da relutância em encarar o problema, serão
superadas sem disciplina coletiva c individual, c sepi a
aceitação de inevitáveis sacrifícios, principalmente daque-
les que são, social e politicamente, os mais responsáveis.
Todos, na medida de suas responsabilidades, devem con-
correr para o domínio da inflação, sem o quc não haverá,
para o nosso país, nem prosperidade, nem paz". Assim
termina a nota oficial do Conselho dc Ministros, que se
reuniu ontem para examinar problemas relativos ao custo
de vida.

NORMAS

CAUSAS
Sobre ns causas que determi-

GARANTIA

— "Justamente pelo fato da va-
eina ter duração protetora de uni
nno — disse o sr. Manoel Ferrei-
ra — ns pessoas imunizadas no
nno passado devem fazê-lo no-
vãmente. Esi mos em condições |

nam a doença na Guanabara,
disse: "Temos zonas suburtu-
nas onde náo há rede de esgotos
e em virtude dessa irregularida-
de ns fossas despejam seus nflu-
nntes nas valas das ruas, por on-
de passam a canalização de água
Esta intciconexão dos efluentes
do.s esgotos com a rede de abas-
tecimente de água faz com que
haja contaminação do líquido
que, consumido depois, sem se:-
feri ido ou clorndo, causa a do-
onça. Temes estocadas vacinas
aniitlfoídicas capazes de niender
u tô:la a população do Estado cia
Guanabara, sendo necessário, sò-
mente, a aplicação cie uma dose
para que a pessoa fique protegi
da durante um ano. No que nos
compele, estamos cm condições
de combater a possível epidemia,
no que pedimos a cooperação do
povo pn a que pro;ure os nossos
postos o mais breve possível".

Projeto no Senado para
congelamento tle preços

Tendo assumido o governo no
mais difícil momento da his-
tória republicana, — acrescen-
la o comunicado — defronta-
se, desde logo, o Gabinete, com
a agravação das condições de
vida do povo, provocada pela
crise de que emergia o regime | inflacionário.
e C|tie obrigara a vultosas emis-
sces.

Sua primeira preocupação te-
ria de consistir, como o fêz, no
reajustamento do salário-míni-
mo. Êsse reajustamento e ou-
tros que se processam, genera-
lizadamente, carecerão de sen-
tido se não forem acompanha-
dos de providências de conten-
ção do surto dos preços c, a
prazo mais longo, das que su-
primam as causas inflacionárias
de que tudo o mais ê conse-
qüencia o reflexo.

Nesse sentido, lixou o Con-
selho de Ministros certos prin-
cípios e normas de procedimen-
to, obrigatórios para toda a ad-
rainistração pública, consubs-
tanciados nos seguintes pontos:

1) — Reconhece que o au-
mento do custo de vida é con-
seqüência da inflação, cujas
causas remontam a governos
passados e que se agravaram
com a circunstância de não ter
sido a reforma cambial precedi-
da de medidas complcmentarcs
que levassem, em conjunto, ao

como de calamidade pública a
situação cm trechos do Nordes-
te, que estão sofrendo de aguda
escassez de água, e permitir a
liberação do recursos para so-
corro imediato; q) determinar a
conclusão de estudos para a fi
xação de uma política orçamen
tária e de revisão tributária, en
caradas, uma e outra, como
meio de contenção do processo

PROVIDÊNCIAS

BRASÍLIA, 27 (Sucursal)
.. ,. , „ , , progressivo domínio do proces-O Senado Federal resol- so inílacionário, muito agrava-

vou hoje tomar a iniciativa do congelamento de preços.
Projeto dispondo sobre a matéria foi apresentado pelos
senadores Alô Guimarães (PSD-PR), Lima Teixeira (PTB-
BA) e Cunha Melo (PTB-AM).

JUSTIFICATIVA vo determinará a constituição
de uma comissão composta de
representantes do Serviço So-
ciai Rural, Instituto Nacional
de Colonização e Imigração,
Carteira de Crédito Agrícola c
Carteira de Crédito Industrial
do Banco do Brasil, Departa-
mento Nacional de Produção
Animal c Departamento Nacio-
ral oe Produção Vegetal do
Ministério da Agricultura.
IBGE e DNER, a qual den-
iro de ,'if) dias a contar da
vigência desta lei, elaborará o
plano diretor des medidas com-
plementares necessárias à efe-
li vação do disposto na presente
lei.

Art. 7.") — Nn vigência des-
tn !ri, não poderá haver qual-
quer majoração cl? impostos,
taxes (ui nuaisquer tributos, dc-
vidos à Uniáo, bem como aos
serviços concedidos òà eni'da-
drs "laracstaíais, os qinis fica-
:;.o congelados nes níveis de
suas vigênrias cm 27 de outu-
bro de 1901.

Art. 8.°) — A violação da
presente lei importará em cri-
me contra a economia popular
c será punida com multa de
cinco a cem mil cruzeiros c pe-na de prisão até 2 anos. sem
fiança, aplicada contra os in-
tratores ativos ou passivos.

Art. 9.°) — A fiscalização do
cumprimento (ia presente lei
incumbe á COFAP, ás COAPs
e a cada consumido!*, quc, ao
denunciar a infração deverá
comprovar, cie plano, o preçoáqucia data e o preço da res-
pectiva compra, aquisição ou

pagamento eturl.
Art. 10.") — O dolo dos agen-

tes ativos ou passivos será apre-
ciado pelos respectivos juizes
criminais, aos quais incumbe a
graduação da pena de prisão,revertendo o valor da multa ao
Tesouro Nacional.

Art. 11) — Qualquer mo-
vimento ou agitação de ciasse

"A sensibilidade do Congrcs-
so Nacional não ignora, per-
cebe c pode prever os graves
sucessos (pie a fermentação
desses problemas econômicos
promete acarretar para o país,
com as mais graves conse-
qiiências — registram os signa-
tários da proposição, cm certo
trecho da justificação. Desse
modo, parece praticavel, justa
e oportuna, alem dc imediata-
mente urgente e necessária, a
fixação de uma politiea finan-
ci ira que, embora temporária-
mente, ponha o necessário pa-rade.ro ao calamitoso quadro
rle desvalorização da moeda e
aviltamento do poder dc com-
pra interno."

INTEGRA
"Art. Io.) — Firam conge-

lados, cm todo o país, o.i pre-
ços rios seguintes bens do con-
sumo:

Al — Alimentação; B) —
De vestuário e calçado; C) —
De remédios.

Art. 2o.) — Ficam igual-
mente congelados, em todo o
país, os alugueres rie imóveis
rurais e urbanos e os preços de
diversões públicas, dos serviços
de transportes coletivos, do pc-
tiólco e produtos derivados, da
maquinaria e instrumental
agrícolas, dc tinturarias e la-
Vnndarir.s, dos adubos e inseti-
cidas; des ônibus, caminhões,
jipes.

Art. 3o.) — Os preços a que'
re referem os artigos 1° e 2°, ei
que o Poder Executivo fixará
por decreto, serão os vigoran-
les a 27 de outubro de 19G1.I
f'S quais serão publicados em!
tabelas oficiais, levantadas pc-l
la COFAP c pelas COAPS,]
com a colaboração, quando
preciso, do 1GBE e da Funda-
çâo Getúlio Vargas, com baiC ^aumen^ou"^oeT%!. «tés Yo jüfc" pagamentona cotação das Bolsas de Va-1 J^^aTários c «SSdos . f?-*08.' 

(bs Possibilidades da
será punido pela presente lei' U-niao,: }) c*Um"^_ a exporta-' 

ou Ça°, desembaraçando-a dc en-
traves ociosos, c dar agressivi-

à dos produtos quc produ-

do, ainda, pela recente crise po-
lltico-militar, que forçou o Go-
vêrno a emitir, em poucos dias,
cerca de setenta bilhões de cru-
zeiros;

2) — Adverte o País dc que ns
medidas para debelar essa cri-
se não .são de efeito pronto e
rápido.

3) — De imediato, porém,
podem e estão sendo tomadas
aquelas medidas que coíbam a
ganância e a ambição desen-
ficadas, que concorrem subs-
tancialmente para o dcsnssossê-
go e a intranqüilidade da hora
presente.

4) O governo, para conter a
elevação do custo de vida, to-
mou providências quc aumen-
tem a produção e promovammelhor distribuição de gêneros
alimentícios; além de adotar ou-
trás, de mais longo alcance, pa-
ra modificar a conjuntura de
maneira permanente. Entre elas,
o tendo cm vista o equilíbrio do
orçamento federal, se contam:
a) restringir ao máximo as no-
nicações, inclusive nns entida-
des autárquicas: b) proibir
qualquer nova missão ao estran-
gciro. respeitados os compromis-
sos já assumidos pelo país; c)
tomar providências para a su-
pressão dos cargos desnecessá-
rios no serviço público, no paíse no exterior; d) só fazer remo-
ções "ex-ofício" de servidores,
inclusive funcionários diploma-
ticos e militares, em caso de ex-
trema necessidade; e) suspen-
der, durante seis meses, quais-
quer obras novas; f) só dar sc-
guimento a obras de absoluta
utilidade geral, de caráter na-
cional, e aquelas cuja paralisa-
ção acarretar maiores prejuízos
á União; g) suprimir, cm quais-
quer circunstâncias, o supérfluo
e o suntuário cm obras públicas;
li) determinar ás repartições
públicas, inclusive as autarquias
e Sociedades de Economia Mis-
ta, a maior economia dc mate-
rial; i) determinar estudos pnrnestabelecer níveis razoáveis dc
vencimentos para todos os ser-
virlores nacionais, estipulando
tetos quc esteiam dentro dos li-

de

Antes dessas ' medidas, já
uma conrssao intcrministerial,
ouvidas as autoridades mais
responsáveis nos diversos se-
tores, se havia informado e
adotado as seguintes providèn-
cias, sóbre:

A) — A política de preços
do Instituto Rio-grandense de
Arroz;

B)_ — O suprimento de um
milhão de sacos de arroz aos
centros consumidores do Rio
de Janeiro, São Paulo e Eclo
Horizonte, em condições de
preco favoráveis;

C) — O escoamento dc ex-
erdentes do Ccntro-Lcste bra-
sileiro;

D) — Levantamento, em to-
do o território nacional, dos
csioques dc feijão e milho;

E) _— A distribuição de gê-
ncros* alimentícios, em face
dos recursos recentemente con-
cecPdos ao SAPS;

F) — O comportamento
atual do comércio de gêneros
alimentícios básicos;

G) — A utilização dos esto-
ques de cereais existentes em
poder dn comissão de finan-
ciamento da produção ou fi-
naneiados pelos estabelecimen-
tos oficiais de crédito;

H) — O exame das possibi-
lidades de incremento dn esto-
cagem de ovos, até trinta de
novembro;

I) .-\ A solicitação aos pro-cultores da banha para que in-oiquem as providências gover-namentais julgadas convenien-
tes à normalização dessa in-dustria de alimentos;

J) — A execução imediata,
pelo Ministério da Agricultu-
ra, das medidas que objetivem
a pratica da segunda ordenhana bacia leiteira que abastecea Guanabara. São Paulo. BeloHorizonte, Niterói e Vitória;

K) — O exame dn convo-nieneia dc fixação de preçosmínimos para a farinha demandioca, destinada á alimen-taçao;
L) — O exame, junto aos mi-nistérios militares, da possibilida-de de extensão aos servidores ci-

Vis federais, dos serviços dos re-
embolsíiveis militares, particularmente no que sc refere aos produtos básicos.

BRASÍLIA, 27 (Sucursal) — A Mesa tia Câmara apro-vou, por unanimidade, parecer d. deputado José Boni-tacio. pnmeiro-seci etário da Cpn.issão Diretora contrao apelo feito pela Assembléia da República Socialista dalcheco-Eslovaquia, por intermédU da sua embaixada noBrasil, no sentido de que "os 
parlamentares dc todos os

países, e portanto, também o Brasil, ajam junto aos seus
governos e povos, para a conclusão imediata do Tratadode Paz com a Alemanha". Acompanhando o apelo, vinhatambem a exposição dc motivos do ministro do Exteriortcheco, dirigida a Assembléia Nacional de cada pais.

manha Ocidental, quc, sob a ígi-
de da OTAN, cria novos planos
de agressão, dirigidos contra a se-
gurança européia e a paz neste
Continente".

EXORTAÇÃO

Na primeira quinzena de no-vembro, o presidente do Conse-
lho dc Ministros comparecerá àCâmara dos deputados a fim de
proceder a umn detalhada exposi-
Ção destas e de novas providèn-cias, e convocar o Legislativo pa-ra o esforço comum de dar so-
lução ao problema inflncionário,
que está na base da inquietação
social e, já agora, constituindo-se
em empecilhos ao desenvolvimen-
to da economia nacional.

O atual regime não é respon-
sável pela situação cm que se
encontra o país e, instituído há
pouco mais de um mês, não po-deria ter dado solução a um dos
problemas que já desafiavam o
esforço de vários governos. O
que não lhe tem faltado ê a cons-
ciência dos sofrimentos do povoe a disposição de enfrentar, com
decisão e coragem, as dificulda-
des para reslituir à Nação a nc-
cessaria estabilidade econômica c
social. '

Por isso mesnío, o Conselho de
Ministros dirige uma exortação a
Iodos os brasileiros, cm particular
aos governos estaduais e munici-
pais, aos que têm responsabiliza-
de na direção da economia, às
classes trabalhadoras, para que to-
dos sc associem ao esforço que,
ou será nacional ou não terá efi-
cácia, de supressão dns condições
quc dão origem à inflação.

Dos que mais puderem, maior
deve ser a soma de esforços, aos
mais sofridos, deve-se aliviar a
carga.

Empate no Supremo sobre
mandatos de deputados: GB

BRASÍLIA, 27 (Sucursal) — Os ministros Luiz Gal-
lotti (relator) e Cândido Mota Filho acham plenamente
constitucional o dispositivo da constituição carioca fi-
xando para o dia 27 de março dc 1965' o término do
mandato cios seus deputados. Opinião contrária esposam
os_ministros Victor Nunes Leal e Antônio Gonçalves dc
Oliveira, os quais estão convencidos de que tais man-
datos não poderiam ultrapassar a data dc 31 de janeiro
de 1963.

EMrATE Inntigo senador da República, piei-
| teando a redução dos mandatos

Assim, está empatado o julga: para dois anos.
mento da representação n.° 477

OFENSIVO
"Ambos os documentos estão

vasados — sustenta o parlamen-tar mineiro — em termos alta-
mente ofensivos nos paises ociden-
tais, além de atribuir a essas na-
ções todos os males decorrentes
da intranqüilidade reinante no
mundo contemporâneo. Ora, pre-tende-se, em última análise, que
o Brasil, quc pertence ao bloco
dns potenciais ocidentais, e com
todas elas mantém as melhores
relações políticas, econômicas e
sociais, assuma atitude favorável
ao objetivo soviético, claramente
anunciado nos dois documentos,
de celebrar paz em separado com
a Alemanha Oriental e transfor-
mar Ilerlim Ocidental em cidade
livre".

"AUTODETERMINAÇÃO"

"Não participo — frisa o sr. Jn-
sé Bonifácio — desse ponto de
vista. Como se sabe, a Alemã-
nha está dividida em Oriental —
a República Democrática Alemã
— c Ocidental — a República Fe-
deral Alemã, esta na área do Oci-
dente, com os Estados Unidos na
liderança, aquela na órbita dos
Estados comunistas, com a Rússia
no comando.

Não c necessário maior csfòr-
ço para se chegar à conclusão —
e entro no mérito do caso super-
ficialmentc, pois não desejo me
estender neste assunto — dc qtie
a URSS pretende nutodetermina-
ção para todos os povos, salvo
aqueles que estão submetidos ao
seu controle.

E diz o documento: "Esta situa- BKASJ1LIA, 27 (Sucursal) —¦ O deputado Aderbalção insatisfatória aumenta n po- fnmim <¦'<> nen ,'., i
lítica provocado» dns fôrç-s im-]Jurema- c'° J SD ™ Pernambuco, sustentou cm entre-
perialíslas e revanchistas" ua Alc-,vlsta :;0 Correio <!a Manhã, a necessidade dc sc reconhe-

cor que ''não se pode evoluir violentamente para a for-
ma superior do governo democrático, que é o parlamen-
turismo, sem tuna preparação a longo prazo". Por isso
entende quo o parlamentarismo que está sendo pratica-
do no Brasil e resultou cie uma séria crise político-
militar, ó o quc mais convém aos nossos destinos his-
tóricos, desde que os Estados da Federação se adaptem
ao regime dc gabinete, instituindo conselhos de secre-
tários designados pelas Assembléias Legislativas, pois"não é possível reger a mesma orquestra com doil
maestros". O deputado Aderbal Jurema procedeu, ain-
da, a uma rápida análise da evolução oplítica dos Esta-
dos Unidos e da Rússia paraa sseverar que, decoridos dois
meses do Ato Adicional "precisamos ler a franqueza e
a coragem de examinar o sistema parlamentar em vi-
gor,'não apenas como unia técnica ou forma dc govêr-no democrático, mas, sobretudo, como um instrumento
vivo, na promoção do bem comum".

ABSURDO
"Continuam vivos na momo-

ria dos povos — salienta o re-
presentante üdenista — os ru-
mores da guerra e a cruel bes-
tialidade dos fascismo bitleris-
ta. O perigo do imperialismo
alemão, que recebe apoio mui-
tilnler.il por parte dos "círculos
governantes dns potências oci-
dentais", é hoje tnnto maior,
porque está ligado em força
pela plena dotação dos "bun-
deswehr" com armas atômicas
e pela revisão nas fronteiras
atuais, fixadas nos acordos das
potências de coalisão nnti-hi-
tlerista".

E continua: "O povo tcheco-
eslovaco, que foi uma dns pri-moiras vitimas dn agressividade
nazista, tem o elevado direito
moral do "lutar decididamente
pela realização das proposiçõesdn Uniáo Soviética no proble-ma alemão. Daí so vê, de mo-do irretorquivel, quc o que sc
pretendo é transformar os pnr-lamenlarcs brasileiros cm cie-
mentos dc ação, parn que, no
problcma-nlcmão, sc realizem ns

proposições soviéticas. Não st
poderia solicitar a nós outroamaior absurdo."

"PAZ"

"E, ameaçadora — revela osr. José Bonifácio —. continua
a mensagem para n qual se so-licita o nosso endosso: "A As-sembléia Nacional da Repúbll-ca Socialista da Tcheco-Eslo-
vagida expressa seu pleno acór.do rom as razões e a atuaçãoda URSS no tocante no reinicio,a partir de 31 de agosto do1961, das provas com armas
atômicas, que empreendem nointeresso da segurança de to-rios os países socialistas, no in-terêsse cia paz mundial."

E todos sabemos que as ame-aças nao ficaram no papel- ónotória a atitude russa, fazen-do explodir bombas atômicasfantasticamentc poderosas noseu território, pondo em risco,como vários sábios nuclearesadmitiram, n saúde e a segu-rança oe toda a humanidade."

VOTO— "Sou contra o emprego daarmas atômicas — concluiu oparlamentar, -_• venham commarca russa ou Com timbraamericano. O engenho om si,
por diabólico, é quo se devocondenar c proscrever. Os do-comentos, portanto, que nossao entregues, c pnra os quaisse ped» o nosso apoio, náo rle-vem ser aceitos, tnnto mais
quanto envolvem manifesta-
çoes internacionais dn compe-téncia prioritária do governodn republica.

Voto, pois. „o sentido dc queso acuse o recebimento do nm-bos os documentos c se publi-que para moro conhecimentocios parlamentares."

Parlamentarismo deve ser
melhorado gradatívãmente

Brasil contra
propaganda de
guerra: ONU
O senndor Afonso Arinos in-

formou ao Itamarati que a Co-
missão Social da Assembléia
Geral da ONU aprovou por 52
votos a 19 o 12 abstenções, a
emenda do Brasil que introdu-
ziu a condenação da propngan-
da de guerra no artigo 26 do
projeto do Pacto de Direitos Ci-
vis e Políticos. O delegado do
Brasil, Linneu Albuquerque
Mello, foi cumprimentado pela
rnaneira firme com quc condu-
Ziu todas as fases do debate quc
se prolongou por mais dc duas
semanas,

Ao Brasil juntaram-se suces-
sivamente 10 países como coou-
tores dn emenda apoiada pelos
primos latino-americano, afro-
asiático c socialista.

iniciado hoje, no Supremo Tribu
nai Federal. O pedido fora apre
sentado pelo Partido Social Traba-
Ihista e, parcialmente, acolhido
pela Procurndorin-Geral da Repú-
blica, que igualmente, tem uma
data sua para o encerramento
dos aludidos mandatos, que é a
do dia 6 de dezembro dc 1DC4.

DEBATES
Os debates foram dos mais ca-

lorosos. Voltavam às lides foren-
ses dois advogados há muito afãs-
tados das mesmas, em razão de
suas atividades políticas: Aliomar
Baleeiro, quc defende a Assem-
bléia Legislativa da Guanabara, da
qual é membro, e Mozart Lago,

VISTA

A decisão, que tanto preocupa
o.s deputados cariocas e os ex-
vereadores, não chegou a ser co-
nhecida, O ministro Vilasboas pe-
diu vista rios autos pessando a
haver grande expectativa, nào
apenas, em torno dc seu voto,
mas, igualmente, pelos dos minis-
tros Ary Franco, Ribeiro da Cos-
ta, Hannemnn Guimarães c Pedro
Chaves. £ste, não tendo partici-
pado da sessão de hoje, só virá
a votar, caso haja necessidade dc
completar-se o "quorum" legal. Já
o ministro Lafayete dc Andrada para os banwbcSsc acha impedido rie pronunciar-
se. J <*ar

Governador
mais uma vez;
em Broeoió
O governador do Estndo foi

ontem à noite para Broeoió,
onde ficará na residência de
luxo do governo carioca até dc-
pois dc amanhã.

LER NA 3.n PÁGINA
Aumento c paridade
para os servidores
do Estado

Assinado o abono

ETAPA
"O Parlamentarismo é a etapa

superior do regime democrático,
a base da representação popular,como o imperialismo, segundo Le-
nine, representa a etapa superior
do capitalismo cm expansão. Na
evolução política rio povo brasi-
Jeiro, o Parlamentarismo, mais ce-
do ou mais tarde, teria de vir.
.\'é!o, se poderão resolver lôdas
is implicações de ordem institu-
ional, a fim de sairmos da de-

mocrecia liberal para a social,
sem precisarmos do eufemismo de
uma democracia econômica",

• URSS E EUA

vn, como o nosso, não pode ha-
ver a atual dualidade de formas
ou técnicas rie governar. Isto é,
o governo federal, através ria de-
legaçào rie podêres do Congresso,
lem o scu órgão executnnte que
é o Conselho de Ministros c os
governos estaduais continuam
com seu secretariado escolhido)
pelo chefe do Executivo c de con»
fiança direta do governador. Por
isso, o povo brasileiro ainda não
entendeu o Parlamentarismo, ins*
tituírio pelo Ato Adicional. Por
isso c que estamos trepidanles,
cheios de dificuldades para acer-
t.-irmos o passo ou o compasso
da sinfônica da União. Não co-
nheço, na história universal da
música, nenhuma orquestra qua
seja regida no mesmo tempo por
dois maestros".

CRISE
"Exisle nn.-) crise, agravada pe-

In lentidão rias medidas para ate»

"A revolução rie 1917, na Iliis-
sin — continuou o vice-lider rio
PSD — preparou o povo eslavo
para um tipo de governo que pu-
desse enfrentar os problemas se-
culares da alma russa, através de
uma ditadura rio proletariado, co-
mo etapa intermediária para umalnuar a alta rio custo rie vida
sociedade ideal, onrie as classes eomo decorrência do período do

riocas

comerciantes (.ingentes
bilidade dos
empresários.

Páragro Único — Para efe',:-
vação das medidas eonstana
deste artigo, as entidades i,.- ro.: s em processe-; em aliais- v,sas*'' procurar abrir novos

nns pessoas cic
responsáveis.

Ari'. 12) — Fiern-i cancela- clade
das ledas as multas fiscais, im-'zcrn «ibstancisl aumento dc di-

le referidas realizarão a ae-
lição rios preços nas fontis
de produçáo garantindo-sc pre-
ço minimo aos produtos.

Art. 4°.) — O governo pro-moverá medidas tendentes a lo

quer graus ou Jinsu.ncin-, quese encontrem cm fase adminis-
trativa ou íudiciária. O; int
rasados terão o pr;dias psra solicitar, a
gamento de suas dividas de Sm-

zo de
im.

nerendos consumidores para o
café, a carne c o ferro; m) pro-mover a repressão rigorosa do

go|contrabando, dot-ndo as sutori-
o pa- dat!cs «"opressoras dc todos os

montar a produção, facilitando Postos. Lixas ou quaisquer tri-
o crédito aos agricultores e aos i butos. sempre sem penalidades
pecuaristas, a longo prazo e a1011 °"llí- podendo fazê-lo até
juros módicas, nunca excedeu- j Fm "}8 parcelas mensais, sem
tes de 4ré ao ano, dando prio- pH10?-.a cr.'ério da autoridade
ridade ao desenvolvimento das admin«strativa ou do respecti-
culturas de subsistência. I v.° Jl,1Z(V atendidas as cond

Parágra
vêrno pitrução. em regime prioritário,velo DNER. do rodovias ligan-

meios e medidas que a tornem
eficientes: n) dar instruções for-
mais no Banco do Brasil para
quc proiba, em todas as suas
carteiras, operações de crédito
com qualquer firma ou indivi-
duo quc, negociando com génc-ros de alimentação, especule

,.,,.» eocs econômicas do devedor <_ com os preços drs mesmos, ou
ovirienrlnrT _, ..R°"l"Vl!.l!o "•"» divida. torce a sua elevação, por meios
l ?~aJ,„JtK'\ P >;-raío único) - Qual- tais como a formação de esto-

as legiões de concentração
aos centros con- sujeito às mesmas multas c pe-

gropecuana
..mideres.
Art. 5o.) — Seráo lambem
.imuladas, na forma previs-no artigo anterior, as indús-¦s de produtos alimentícios
armacêutices, calçado c ves-

-iflO.
Art. 6.') — O Poder Executi-j disposições em contrária

quer ntoric.icie ou seu agente. !<Uies excessivos ou sonegação
que irr.barncar as soluções fis-í daqueles produtos, e tambémcais previstas ne>te anigo. fica I instruir a Carteira de Rcdcscon-

tos para que nào aceite titulos denas previstas peio Art. 6." des
ta lei.

Art. 13) — A presente leivigorará pelo prazo de 12 me-ses. contados de 27 de outubrorie 1.61.
— Rcvogam-se as! que não haja aumento 

"no" 
preço

jde combustíveis; p) considerar

firmes de negociantes de gene-ros alimentícios que ajam con-
tra o interesse nacional, que é
de lutar por todos os meios pa-ra a contenção do custo de vida:
o) tomar medidas efetivas para

desaparecessem soh o rolo com
pressor do nivelamento- cconômi-
cn e cultural. Onrie todos pnries-
sem ser filhos do grande pai que
seria o Estado comunista, porque,
através de sua história, a figura
rio Tzar era. náo apenas pnliti-
ca- mas mlsticnmcntc, o senhor
Indo-poderoso. O.s engenheiros so-
ciais do comunismo procuram con-
seguir um fenômeno de transfe-
rencia, com a estatização dos

adaptação do novo sistema. En<
quanto isso, os sebastianislns a
agitadores profissionais sc irmã-
nam para tirar proveito das hesi-
tações naturais de uma criança
que ainda não aprendeu a cami-
nhnr nem no Congresso, nem na»
agremiações partidárias, nem na
esfera do Executivo.

O pais não pode viver nessa
clima de sinfonia inacabada. A
crise político-ndministratlva, mo.

meios de produção, distribuição e tivada pela herança histórica do
consumo, na alma do povo daque- presidencialismo e pela condição
a grande nação

Já nos Estudos Unidos, cm fa
ce do perigo do dcsmenibramen-
to da nacio, que esteve ameaça-
da disso na guerra do Norte con-
tra o Sul que durou 5 anos, o po-
vo, através de seus lideres, fir-
mouse com unhas c dentes no
sistema presidencialista. Só as-
sim pôde subsistir diante de uma
confederação de Estados que ten-
diam para o .racionamento, a
exemplo da America Espanhola.
O dístico que ainda hoje tremula
no pavilhão de um E-tado rio Pa- nador do Estado'
cifico — Republica da Califórnia
— é umn advertência permanente.
Quem visitar mais demoradamen
te os Estados Unidos constatará
quc o regime presidencialista ria-
quela grande confederação dc Es-
tades possui, dentro da própria
estrutura politico-administrativa
do governo, muilo de parlamenta-
rismo, sobretudo no funcionamen-
to do Senado. Pratica-se, mesmo,
nas ante-salas do Capitólio, o cha-
mado "parlamentarismo dos cor-
redores".

DUALIDADE
"0 Parlamentarismo — acen-

tuou o deputado Aderbal Jurema
— em sua essência democrática
c um sistema que funciona da pc-
riferia para o centro. Ao contra-
rio do presidencialismo que sc ir-
radia do centro para a periferia.
Na sistemática parlamentar desa-
parecem as formas clássicas dos

estrutural de sermos uma Federci-
ção dc Estados autônomos, está
a exigir de todos os que têm res-
ponsabilidades no governo c no
Parlamento, espírito do compre-
ensão c entendimento.

Os Estados da Federação pre-
cisam de se adaptar ao Parlamen-
tarismo dentro dn vigência polí«
tica brasileira instituindo cons»
Ihos de secretários, aprovados p&
las Assembléias estaduais, qua
durarão enquanto lhes merecer a
confiança e chefiados pelo gover-

PREPARAÇÃO

— Estão achando inoportuna a viagem do Taiurci.o a Koina.
Mamede: Bobagens: É oDortunissima! Soo Santo radie poderá lhe darconselho... eficiente.

"Tenhamos a coragem dc reco»
nhecer quc nào se pode evoluif
violentamente para a forma su«
perior do governo democrático,
que c o Parlamentarismo, sera
unia preparação, a longo prazo —•
sustentou o sr. Aderbal Jurema,
para concluir:"Para os que argumentam qua
essas idéias deturpam o Parla,
mentarisrao puro responderei qua
o Estado, na concepção de Jacoti
Buckardt, é uma obra dc arte.
O que distingue a obra dc arta
de cípia, do "pastiche", é a sua
singularidade, a sua autenticidade
na força de exprimir uma mensa*
gem viva, real. Prefiro essa vi»
vencia política, que reflete as as«
piraçôrs do povo brasileiro na sua
evolução histórica, a um Parla-
mentarismo encadernado e qtie s«

um

três podêres de Montesquicu. O!mantenha rígido, intocável, dtan-
governo, através do Conselho de!te dc "problemas danados do tem-
Ministros, é uma delegação doipo", na expressão poética d» Hêf
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AL1X10 DE SALLES

O homem dn cidade gran-
de, por uma imposição de
vivência, é alheio às suti—
lezas, à poesia, ao encanta-
mento das ruas movimenta-
das e das praças acolhedo-
ras. Ou passa despreocupa-
do e, portanto, absorto, ou
segue afundado no seu
mundo de problemas e preo-
cupacões, cego, surdo e mu-
do. É' o advogado, quc se
detém ua "questio facti"
cta causa e nas alegações"de meritls"; 6 o medi-
ro. matutando nas anamne-
sos do clia; o engenheiro, nos
cálculos; o alfaiate, nos úl-
ti mos cortes italianos; o co-
merciante, o industrial, o
banqueiro, nas intrincadas
contas dc balanço econômi-
cn, financeiro ou patrimo-
nial; o comerciário. o tra-
balhador das fábricas, o scr-
vidor público, nns esmirra-
dos salários, que mal e por-
camente compensam o es-
íôrço ou as responsabilida-
dos próprias de suas ati-
vidados. Tudo isto mistu-
rado com os sonhos, a Poli-
tica o a "política" e as c"i»
sas do coração que. afinal,
a todos nós preocupam, con-
fortam ou decepcionam.

Assim é a homem quo
passa nas praças e ruas do
Kio. Como o homem de tô-
da metrópole no mundo, tn-
da vê em seu redor. Não
divisa o quo há por trás do
semblante dos outros hn-
mens que passam. Não per-
cebe o cidadão importan-
te que vai ao seu Jado; não
manifesta mnis seu asco an-
le o cartaz, ainda afixado
na parede, do candidato que
1udo promete, nom esboça
sou sorriso irônico face à
legenda das "vacas gordas
para o povo"; já não f;i/.
roda- om torno do camelô;
não admira o menino do"amendoim-1 o r r a d i m-tá-
qucmtitn"; nem observa o
tipo popular da cidade.

Mas o repórter, por um
dever de oficio, tem a sa-
gacidade da observação dos
mínimos detalhes. Vé sem-
pre uma noticia, um pris-
ma diferente, a possibilida-
dc do um "furo", uma coi-
sn talvez nova na cidade
secular. E rebusca, os-
pecula sobre tudo e sô-
bre todos. Os hnmens e ns
coisas podem scr velhos,
mns, nn outra face — nque-
la que o homem da rua
não vê — pode haver muilo
joio, no trigo do dia-n-dia.

Um exemplo? Pois não!
Quando, leitor, você pro-
ourou saber o quc há do ou-
tro Indo do pano negro do''lambe-lambe" dn qunse bi-
centenário Passeio Público?
E eu lhe direi que, por trás
dn objetiva, está um mun-
do de noticias, dúzias o
dúzias de postais, que re-
produzirei sem retoques, j

HISTÓRIA

Talvez você não tenha;
observado que há ali nada
menos do que 7 fotógrafos
(dizer lambe-lambe é bri-
ga na certa). Mário, ára-
be dc nascimento, você en-
contrnrá lendo, infalível-
mente. F,1 o mais novo ócx
local- Ali está há apenas 15
anos, quando o proprietário
de um conhecido restati-
rante da cidade reassumiu a
gerência do negócio, ofe-
recendo-lhe uma boa- soma
em recompensa pelos bons
serviços prestados. E, de
lambujem, a mesma máqui-
nn com que Mário ainda hn-
je trabalha o que, nn pró-
prio Passeio, fornecera, ao
cabo de alguns anos, o di-
nheiro com que o amigo
comprou o esinbelecimento,
que entregou n Mario, sob
promessa verbal de venda
financiada, para pagamen-
to. dn melhor forma, com o
pé-de-mein que fosse amea-
íhando nos negócios.

ESPINHOS

Os meses passaram e Má-
rio nãn teve sorte. Restil-
tado: foi parar com a cn-
boca enfiada nn pano pro-
to, alé que as coisas me-
lhornssem, o quc nunca
ocorreu que até hoje o ba-
tente é o mesmo. Dal talvez
a razão de o rosto angulo-
so o macilentn de Mário
ostentar um sorriso afávol,
que só desaparece quando
ele fala os espinhos do ofl-
cio. A danada dn Lei Rflí)
o obriga a contribuir tri-
mestraimente cnm Cr$ ....
1.170.00 para a ''Prefeitura"
(e quem pnde convencê-lo
de que não há mais prefei-
to?), além dos CrS 090,00
anuais, pela licença par,-: o
comércio. Mas a raiva
maior náo é esta. E' saber
que "esses políticos quc fize-
ram a lei resolveram co-
brar impostos por uma pro-
fissão que é puramente ar-
te, c ainda tiveram a co.
ragem de dizer quc isto é
comércio".

RETRATO

Mário recorda quc, "no
tempo dele, só se pagava
CrS 404,00, por ano e mnis
nndn. Depois, no temno do
outro, passou para 000. No
fim, inventaram pra cima
da gente o imposto mercan-
til. do 3 em 3 meses, "Êle
é Getúlio; o nutro é Jusce-
lino, que nada tém a ver
com a história. Mas a de-
claração é o retrr.to dc co-
mo as pessoas modestas cos-
tumam julgar os governos,
que, sc atentassem para
isto. teriam como maior
prencupação, nos progra-
mas e metas, a detenção da
alta do custo de vida.

D1EGUES

Tlá também Adolfo Die-
rues. "O sr. é jornalista?
Eu sou o Diegues". (Mara-
vilhoso espírito êsse do
homem simples. Acha-se tão
plenamente realizado na vi-
da. que não admiíc que os
outros náo o conheçam»."O Diegues rin velha guar-
da, contemporâneo de Chi-
co Alvos aqui na Lapa e
outras figuras ilustres da
boêmia dos bens tempos.
que nâo existe mais. Boê-
mia que nunca se ouviu fa-

lar de transviados e outras
coisas do mundo de hoje".

Diegues tem a pequena
bagatela de 37 anos na ati-
vidade, no Passeio- Ali che-
gou em 1924, para traba-
lhar com o pai. que lhe
deixou de herança a má-
quina que ainda hoje lhe
serve, comprada naquele
ano, juntamente com uma
tesoura alemã, custou mil
e quinhentos réis, um dia-
mante inglês, comprado por
dez mil réis e valendo ho-

re t
postais sem o

je quase dois contos. Na.
quele tempo, meia dúzia de
postais era feita por três
mil réis; hoje, por 300 cru-
zeiros. Mesmo assim, é ba-
rato ou não é?

SAUDADE & CHAN.
TAGEM

Diegues, filho de espa-
nhol, ex-amador de boxe
o ex-cantor dc tangos nos
velhos cabarés, lamenta, por
antecipação, a saudade que
vai sentir do Passeio Públi-
co, quando tiver dc se apo-
sentar. Èle já faz parte de
seu modo de ser. Tem tam-
bém saudade dos bons tem-
pos da profissão, ali por
volta de 1940. Não havia
monotonia. Todo mundo
queria tirar um instantâneo,"uma pose histórica pnra a
posteridade" (quem não as
tem?). Depois, apareceram"esses criminosos da arte
aí pela Cinelãndia, que ti-
ram umas fotografias mui-
to mal feitas e pegam todo
inundo de surpresa, qunse
que numa chantagem, pois
o cliente sc vê forçado a ir
buscar no estúdio — nome
pomposo quc dão — nque-
íns drogns, nn cspernnça de
que tenham ficado bons".

TELURISMO

Talvez tenham sido tais
concorrentes uma dns
causas da queda do movi-
mento diário, no ' trabalho
de Diegues, Mário e os dc-
mais companheiros, _ cuja
convivência é tão amistosa
quc bem poderia ser tn-
ma-da como exemplo nas
modernas aulas de relações
coletivas no trabalho. Não
há concorrência; a féria de
um é n alegria de todos. O
que interessa é prestiginr a
profissão, que não fosse a
dedicação e o sentimento,
digamos, qunse telúrico que
o Pnsseio inspira, talvez já
teria sido substituída. E
para êsse prestígio, fazem
um rodízio diário, na ocupa-
cão dos pontos estratégicos.
Mesmo nssim dificilmente
conseguem fnzer meia
dúzia de postais- A es-
cassa freguesia só prn.
oura mesmo ns 3 x 4, pa-
ra extração do documen-
tos diversos, principalmen-
te carteiras profissionais.
E a procura é boa não só
porque o preço é mais ba-
rato do que o das lojas,
como pnrque a entrega ain-
da é mais rápida do que a-
dos famosos ''cinco minutos",
oue sempre se multiplicam.
E com a vantagem dn mc-
lhor qualidade.

"BEIÇO"

Inúmeros são os fatos pi-
torescos, curiosos, alegres
ou mesmo tristes que nos
contam os homens do pa-no preto. Mário se queixa
da pequena féria que faz,
agravada, não raro, pelos"dcsalmados que ainda se
aproveitam da arte da gen-
te". Dc vez em quando, o

uq
e

sujeito chega com a cara
de humilde, pergunta o pre-
ço, conta uma história com-
rida o Mário, de coração
grande, fica com pena e
faz um abatimento consi-
derávcl. Depois vem a sa-
ber que foi contar vanta-
gem, dizendo que "o "Iam-
be-lambc" é otário", quan-
do não releva que "deu o
beiço". Dias atrás, um
cliente "boa pinta", enco-
mendou uma dúzia de re-
tratos pnrn carteira, com
data e tudo. Fêz a pôsc e,
quando esperava, passou a
conversa; conclusão; 20% de
desconto. Entregue o mate-
rial, anotou o nome com-
pleto de Mário, deu-lhe o
telefone do "escritório", pa-
gou Cr$ 20,00, prometendo
voltar momentos depois,
eom o restante. Ainda ho-
je é esperado.

SUICÍDIO

Diegues informa que o
fato que mais lhe tocou a
sensibilidade, durante os
37 anos, foi um suicídio,
dentre os muitos que já sc
deram no Passeio. O rapaz
chegou, com a aparência
contrafeita, c pediu que fi-
zesse um postal. Embora re-
lutando, pois a unidade é
contra o regulamento con-
suetudinário da profissão,
Diegues aquiesceu. Depois
de pagar, e pagar bem, sen-
tou-se num dos bancos mais
escondidos. À noitinha, ao
se retirar, Diegues foi en-
contrá-lo caído ao chão, um
copo com guaraná e uma la-
ta de formicida no lado e o
postal na mão, Nem um bi-
lhete. como manda o figu-
rino popular rio suicídio,
que justificasse o gesto.

DIPLOMACIA DE
CLÓVIS

Mas a revelação mais
agradável de Diegues é a
de que, na galeria de hon-
ra de seus ex-clientes, es-
tá Clóvis Beviláqua. Conta:"O velhinho descia do
automóvel, guarda-chuva no
braço, quase todos os sába-
dos, ali na altura do Ban-
co de Sangue, acompanha-
do dc sua- velhinha <> duas
meninas. Fazíamos o postal
das crianças ou do grupo
todo. Enquanto esperavam,
davam uma volta pelo jar-

Dário Michéli Gadelha
dim- D. Amélia sempre exi-
gia que mudássemos a água-
da lata (para imersão do
trabalho, como última eta-
pai. Por mais que a con-
vencêssemos de quc a água
estava limpa, ela não se
dava por vencida: só com
outra água. Mas a gorgeta
era boa (hoje, até as peque-
nas desapareceram): no mí-
nimo dois mil réis. Foi um
dos melhores fregueses que
tivemos. Era inteligente.
Nunca repetia o mesmo fo-
tógrafo, em duas visitas e se-
guidas. Procurava cada voz
um, para agradar a todos.
Aquela sua diplomacia e
humildade encantavam a to-
dos nós. O Abrahão podo
confirmar".

Abrahão confirma: "Não
é aquele que está ali na
estátua da Praça Paris?
Em homenagem a êle, nós
fomos assistir à inaugura-
ção da estátua, em 1944,
se não me engano". Abra-
hão tem 9 filhos, criados
com êsse único trabalho.
Iniciou a profissão em ja-
neiro de 1924, com um car-
tão do autorização dado
por Júlio Furtado. Disse
que já mudou muitas vê-
zcs a máquina com que tra-
balha. Realmente, a última
vez quc trocou foi em .,
1933...

APELIDO

Diegues explica que o
apelido de "lambe-lambe"
não cabe mais aos atuais
fotógrafos do pano preto.
O apelido surgiu no tem-
po da ferrotipn. isto é,
processo antien 'o, usado
por volta de 1 . em que
o negativo era impresso em
placas de ferro, na- qual,
em certa fas_> da revelação,
o profissional dava uma
lambidinha, não se sabe por
que motivo.

Não fosse o jeito manei-
roso de perguntar, Diegues
talvez tivesse perdido a
classe e nos mandado às
favas. Por isso deixamos a
pergunta para o fim. Mas
até que gostou, ''por que é
bom mesmo explicar ao po-
vo, quc, afinal, é tão nos-
so amigo, que nós não so-
mos mais desse tempo e
não merecemos mais o ape-
lido que, convenhamos, con-
traria os colegas de menor
espírito esportivo".
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PAO VERMELHO

O governador da cidade
deve estar preocupadissimo
com o envenenamento ideo-
lógico que o Rio está so-
frendo. É que o pão nosso
de cada dia dc uns dias para
cá tornou-se vermelho, pas-
saneio a scr fabricado com
trigo ucraniano. A qualquer
momento o lá de cima pode
baixar uma portaria demo-
cratiznnte nos botando a café
e biscoito.

DAMICO URSO

Com a renúncia de Feola, assu-
min as funções de treinador do
quadro argentino do Boca Ju-
niors o diretor de futebol da-
quele clube, José D'Amico, que
compartilhava com Feola a tre-
menda responsabilidade de dlri-
pir o Mengo buenairense. O
gordo caiu mas o parceiro nSo
quis largar a rapadura e tomou
o lugar em disponibilidade.

COCORICÓÓÓÓ!

O prefeito dc Cantagalo, hon-
rando aquele município flumi-
nensc. resolveu efetivamente
cantar de galo. após esperar pa-
cientemente que o governador
do Estado pagasse 12 milhões
que deve ao município. O alçai-
de reuniu as contas cm atraso,
passou pela padaria mais pró-
xima, pediu uma folha de papel
de embrulhar pão. féz um pa-
cote e o despachou para Niterói.
Vamos ver se o cocorlcô do pre-
feito garnizé mexe com os fos-
fatos do desmemoriado do Ingi.

Flagrantes
de J. J. & J.

BICHO PAPAO

Discutia-se o custo de vi-
da. As mulheres arengavam
como boas donas de casa e
os maridos exaltavam sua gi-
nástica orçamentária mensal.
Foi quando o único solteiro
da roda, íilosòficameníc,
lembrou:

"— Custo dc vida é a única
coisa que não ficou deitado
eternamente em berço es-
plêndido, neste florão da
América. Obedeceu o Duque
Estrada ao pé da letra, mas-
carou-se de impávido colosso
e saiu por al, assustando toda
gente com a sua clava forte."

MILHÃO INCOMPLETO

Em sua viagem dc retorno
ao Brasil, o ator José Lewgoy
parou em Lisboa, capital quc
ainda não conhecia. Depois
de contratar os serviços de
um motorista de praça, pas-
sou a visitar as belezas lis-
boetas. O homem do táxi era
falante e comunicativo. Lew-
goy, à certa altura do pas-
seio quis saber quantos ha-
bitantes Lisboa tinha e o ra-
paz disse:"— Tem um milhão, mas
no momento não está com-
pleto.""— Como assim?" — in-
dagou Lewgoy. surpreendido
com a originalidade da infor-
maçâo."— Estão faltando os que
vão. os que vêm e aqueles
que moram no Porto" — ex-
plicou imperturbàvelmente o
motorista.

FALTA O ESSENCIAL

Foi adiada sine-die a es-
tréia das moções de descon-
fiança e a moção contra o
ministro Montoro ficou tem-

poràriamente engavetada.
Aliás, é muito difícil o par-
lamentarismo funcionar por-
que este Parlamento que aí
está não tem desconfiòme-
tro. E se tem ainda não
aprendeu a usá-lo.

MAE CORUJA

A Caixa Econômica Fe-
deral está à procura de um
descendente direto de Antô-
nio Alves Coruja, que a 4 dc
novembro de 1861 fêz o pri-
meiro depósito recebido pela
recem-criada Caixa Eco-
nòmica Federal. Orgulhosa
do seu primogênito, a Caixa
quer premiar com um depó-
sito mil vezes maior o pri-
mrlro Coruja que lhe apa-
recer.

CURIOSIDADE

Ontem, na agência central dc
um grande banco, contemplai!-
do o monte de titulos vemidns
que a greve acumulara, um ban-
cario nio se conteve e indagou
aos colegas de seção:

"— Quanto papagaio! Será que
algum diles fala Casas da Ba-
nhi?"

Na foto, Mário colhe um postal de Diegues e Abrahão. O s dois mais antigos, tendo por fundo n imponência' antiga
do velho portão, relíquia tle Mestre Valentlm

lato Gilberto Ganes

Levanta dn mesa c çirita
fiara a família:Essa agora!

A filha menor derramara
pudim em sua calça de linho,
A mulher queimara o arro:,
o filho mais velho dissera
palavrão. Era muito para
uma só rc/cição. Sai furioso,
batendo ns portas, vira o ar-
ranque do carro com raiva.
Mas logo depois volta:

Quem joi o cretino ou
cretina quc colocou isso no
espelho do carro?

Exibe, enjoado, na ponln
do dedo, uma gosma cór-dc-
rosa. Pedaço de chiclete dc
bola quc. estava grudado no
retrovisor. A jilhinha abaixa
os olhos:

Fui eu, papai.
•— Já nno disse, qur não

quero chicletes dentro de
casa?

A mulher sc mete:
—- Quem c que compra

essas porcarias?
Era éle.

Mas isso não c pnrn
botar no carro. Não foi para
isso quc comprei o carro
7IÓUO.

E dai? — a mulher
enfrenta a situação — nós
¦não temos culpa que você
não dc educação a seus ji-
lhos. Quem c quc acha graça
da menina jazendo bolas?

Era éle. Mesmo assim dc-
sabaja:

A culpada é você. Me
desmoraliza diante dos filhos!
Mas ela vai mc pagar!

VI
TRI
NA

MAX1M'S

Morreu, em sua resi-
déncia dos Pirineus, o an-
tigo porteiro do Maxim's,
Gerard Arnaud, contem-
porâneo da Torre Eiffel,
de Eduardo VII e da Bela
Otero. Arnaud. cm quem
Yves Mirande baseou seu
vaudeville "Le cliasseur
chez Maxim's", foi um
dos homens que conhece-
ram maior número de
personagens famosos da
Belle Epoque, tendo-se
transformado, êle mes-
mo, em personalidade fa-
mosa.

ARMSTROXG

Lottis Armstrong, o "Rei
do Jazz", chegou à clda-
de do México, onde dará
alguns concertos. Era es-
perado no aeroporto por
grande multidão de admi'
radores. Um grupo de"Marichis" formou guar-
da de honra ao trompetls-
ta negro.

COWÊMO
Delegados de 45 nações,»

reunidos em Londres,
aprovaram um convênio
internacional que, pela
primeira vez. dá aos ar-
tlstas, à indústria grava-
dora e às organizações
de radiodifusão proteção
semelhante à dos direitos
autorais. A convenção já
foi assinada, mas só en-
trará em vigor quando
ratificada pelos primeiros
seis paises.
GAGARIN

lurl Gagarin sofreu de-
sastre de automóvel no
sul da União Soviética.
Os ferimentos, porém,
não impedirão a projeta-
da visita de Gagarin à
índia e à Itália.

da arle de falar mal

Do homem e seu carburador

Não vá dizer que você
vai bater nn menina!

E sc bater? A filha ê
minha!

Sua uma ova! É mais
minha que sua. Quem foi
que sentiu ns...

Não seja pornográfica.
Tá certo, a filha é mais sua
que minha, a paternidade é
uma possibilidade, mns evite
esses assuntos diante deles.

Entra no banheiro para la-
var a mão. Na sala, o meni-
no pergunta:

Mamãe, que que c por-
nográfico?

Vá perguntar a seu pai.
Éle è quc snbc.

O guri vai ao banheiro,
onde o pai esfrega a escó-
va contra as unhas.

Papai, quc quc è por-
nográfico?

Onde foi que roce ou-
viu essa palavra?Foi o senhor quc disse,
agora mesmo.' — Dom, pornográfico...
pornográfico quer dizer dis-
traído...

Então, papai, o senhor
é pornográfico.Eu?.' '

O senhor deixou o ma-
tor do carro ligado.

Carlos Heitor Cony
Corre. A porta dn carro

está aberta, o motor rou-
cando, Quando vira a chave
ouve o soluço seco escapar
pelo cano dc descarga. Sabe

o que é: entupimento de
carburador. Tenta o arran-
quc diversas vezes, ate que
a bateria começa ri dar o
prego. O jeito era descer de
ônibus. Mas imagina as fi-
Ias. ns itinerários compü-
eados, não, enfio o macacão,
desmonto esse carburador,
aproveito dou uns apertões
na carroecria, regulo a por-
ta de trás — eram ppqueni-
nns coisns quc vinha adiando
há muito.

Mete. o macacão c sc eu-
fia na garagem. I/á muilo náo
faria aquilo, ficar cm casa
duranle a semana, presenciar
as insigni/ieducins quc fa-
ztam parte de sua familia. O
mau humor do nímôço vai
desaparecendo. Aproxima-se
a hora do lanche c éle está
acabando o serviço. Talvez
aproveite a parle, d.i tarde
e dê umas voltas com tis
crianças e a mulher. O me-
nino estuda a lição rir' piano.
rio livir.fi rem um. intermi-
náuel Polir Elisc. No cnnfo
da paragem, a menina mexe

nas tintas que solirnnini ria
lillima reforma da casa, pin-
la agora um velho uelocípe-
dc, exagerando no uernlclho.
De baixo rio carro, ele vâ
a perna gorducha ria /illii-•nlia. saindo da calcinha, pn-
rece a perna de anjo pinta-
do cm teto dc igreja barroca.

De repente, um cheiro de
fritara vem da cozinha, Bis-
coitos dc queijo que c. mu-
lher prepara para seu ca/c.
E imagina um lanche gosto-
so c intimo, preparado pela
miilíier e repartido com os
filhos.

O Pour Elise se repele uo
piano, interminável e medo-
nho, A iHirúta ,-stá colorida
como um vitral, o v 'locípede
enuergario rie tanta tinta. O
aroma dos biscoitos c ago-
ra mais forte que o cheiro
rias graxas c da gasolina,
Aperta um último parafuso
e dc repente se sente imcii-
.so e comovido com a sua
felicidade.

* * *

Nota — Sr. Nicolau Mi-
dlej — Itabuna — íinhia —
Recebi seu projeto de refor.
ma rio Hino Nacional, Sugi-
ro quc o senhor encaminhe
aól>:<is do mesmo ao Tan-
credo Neves ou a quem mau-
dar nais neste pais. Dc mi-
nha. parle, rou decorar seu
hino e usá-lo, quando hon-
ver cívica oportunidade. Con.
te com minha solidariedade.

Marquises
CINEMA/AMV

a melhor, entre as fitas
estreadas na semana, é A
AVENTURA, estudo de
Michelangelo Antonioni cm
psicologia cinematográfica,
inleriorização em romance
visual. Com Gabriele Fer-
zetti de uma (Lca Massari)
a outra (Monica Vitti) —
uma aventura que se des-
tina à platéia mais prepa-
rada e inteligente.

melhor ainda — em
nova reprise — OS BOAS
VIDAS, que são os "vitel-

loni" fellinianos: Interlen-
ghi, Fabrizi, Trieste e Al-
berto Sordi, o Grande. Mais
uma semana em que triun-
fa, em dupla da casa, o ci-
nema italiano.

ainda italiano o ter-
ceii o cartaz: RENÚNCIA
DE UM TRAPACEIRO —
comédia e drama de mas-
cates, complicados na Ale-
manha, com Renato Salva-
tori (no amor: Bclinda
Lcc) e novamente Alberto
Sordi, em grande forma
sempre. Esperava-se mais,
todavia, do diretor Fran-
cesco Rosi.

ficando com os mais
novos programas, nada a
sugerir. Neutro é ATÉ OS
PORTES VACILAM, mos-
trando a mediocridade do
diretor Joshtta Logan, pre-
judicando a estréia de Jane
(filha de Henry) Fonda. O
interesse por O ÚLTIMO
DELATOR (inglês, guerra
na Itália) se deve só à sua
proibição (em maio) pelo
censor pequeno e já fora
de foco. Não precisam ser
vistos, os dois. E precisam
scr evitados estes: VITó-
RI'V DOS BRAVOS. A SEI-
TA DO DRAGÃO NEGRO,
CALTIKI O MONSTRO
IMORTAL e O VALE DO
TERROR Além dc SÓCIO
DE ALCOVA. candidato ao
título de "pior filme" dês-
te ano e de muitos outros.

TEATRO/Vi

Para seu fim de semana
indicamos alguns espeta-
etilos que poderão ser iii-
nerário e diversão:

hoje e amanhã, os dois
últimos dias de "O Diabo
que a Carregue... lá p'ra
Casa", com íris Bruzzi (a
estréia de champagne),
uma produção de Waltcr
Pinto, deixando a "mar-

quisc" do Teatro Recreio
pela do Teatro Paramount
de São Paulo. Também no
gênero musicado temos Rc-
nata Fronzi em "É na Base
do Galo", produção de Go-
mes Leal no Teatro Rival
e ainda Saluquinha Rcníini
em "É Fogo no Samba",
produção de Geysa Boscoli,
com sátira politica no Tea-
tro Jardcl.

no tempo ric comédia
temos a engraçadissima co-
média nordestina de Maria
Wanderley Meneses, "O

Amor na Terra do Canga-
ço", no Teatro Nacional de
Comédia. Dercy Gonçalves
agora no Teatro de BôIjo
com seu sucesso "LRS"

(Liga dc Repúdio ao Se-
xo), dc Abílio Pereira cio
Almeida. "Esses Maridos'."
de Axerold, pelo elenco
permanente da CTCA no
Ginástico. Também "Nó de
4 Pernas", dc Nazareno
Tourinho despedindo-se do
Teatro Tijuca c "O Novi-
ço", de Martins Penna pelo
grupo "Os Duendes" no
Teatro Arthur Azevedo, em
Campo Grande.

* no tempo de drama ai
está Susana Freyre cm ex-
celente "ptrformancc" cm
"O Milagre dc Ana Suh-
van", de Gibson, despedin-
do-se do Teatro Copacaba-
na. Um drama policial, "Um

Estranho Bate ft Porta", de
Dinclli, bem montado no
Dulcina.

na Av. Pres. Vargas,
está instalado o Circo Nor-
te-Amcricnno (dos irmãos
Stevanovich) com seu
mundo plural de atrações
para agradar espectadores
de todas as idades.

MÚSICA /CD
são visíveis, já, o.s si-

nais de fim dc temporada.
Escasseiam os programas,
algumas sociedades promo*
toias de concertos dão por
encerradas as apresenta-
ções.

mas ainda temos um
Festival Prokofieíf, hoje, à
tarde no Municipal, cuja
atração maior consiste na
"rcnlnée" dc Maria da Pc-
nha, jovem pianista brasi-
leira, executando, daquele
aulor, e pela primeira vez
entre nós, o Concerto n." 5.
É uma apresentação pi.ra
associados da OSB.

última audição parn a
juventude da série dêste
ano, amanhã, rom Lia
Gualda de Sá como solista
rio 2:' àc Liszt, para piam. e
orquestra. E mais, o tenor
João Alberto Persson, in-
terpretando Puccini.

nesse mesmo progta* .
ma, a parte inicial está a
cargo do orfeão Francisco
Manuel, dirigido pelo prof.
Abelardo Guimarães.

a Sociedade dos Artis-
tas Brasileiros promove na
segunda-feira um concerto
para seus associados, no
auditório do MEC, enquan-
to Roberto Tavares realiza
um recital de piano na
ENM.

o fato central da sc-
mana é. no entanto, a vin-
da de Nicelas Nabokov que
não é o autor do bcst-scllcr
"Lolita" apesar da serr.e-
lhança dos nomes. Êstc Na-
bokov é russo também,
porém dedica-se á música,
sendo professor, critico •
compositor.
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— Noitada de "Cha-cha-cha" do Iate Fêz sucesso
— Em Petrópolis — Casamento Maria A. Sá Pereira
— 11 moças vão debutar hoje no Tijuca
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Vera Lúcia de Carvnlho Leão Veloso

Casamento Internacion*
NA MANHA dc quarta-feira última, na l?rr.|a

de Salnt rimo ri" Challlnt, em Pirls, arontrrru
o casamento di senhorlta Frlipi Kumlln, (Ilha do
embaixador rii Suécia na Franc,!, coni n Senhor
Frederico Themudo D'Alhuquerque D'Orey, fllhn
de um grande Industrial paulista. Uma grande
rorepçao foi rcallrada na Embaixada ria Surrla,
rnm a presrnça de Inúmeros representantes do
mundo diplomático p de nesóclos. Os rinls Jovens
se rnnliccrram aqui nn Rrasll, onde o senhor
Kumlln era embaixador, antes de ter sido nomeado
para as mesmas funções, em Paris.

*,!

Em Brasília
NO BRASÍLIA PAI.ACE HOTEL, no baile cn-

memorativo da 'Semana da Asa", foi assinalada
a presença rio novo ministro de Assuntos Eco.
nomicos. o Jovem Dlrceu Dl Pasra. multo bem
acompanhado por uma loura e unia morena.

OP JO"ENS diplomatas F**ank Mesquita, Flávlo
Mendes de Olivena Castro *e Augusto Oraeff co-
memoraram, h.i poucos dias. na Fala do chefe
do Cerimonial ria Presidência ria República, sua
promoção na carreira diplomática.

HOJE o melhor do melhor di sociedade petro-
polltana diri "presente" na Catedral psra assistir
ao casamento da senhorlta Maria Amélia Si Pe-
reira com o Jovem Nestor Lult Arends.

DEVO INFORMAR aos leitores desti coluna que
a festa -Noite do CoraçSo", por nos patrocinada
em beneficio do Serviço de Hemodinâmica do

Hospital Moncorvo Filho, teve a colaboração pre-
ciosa da senhora Iolanda Ferreira, na organização.
A receita da festa foi de Cr$ 400.0O0.C0 (quatro-
centos mil cruzeirosl.

DEVIDO 1 forte ventania que virreu a Cl-
dade Maravilhosa na noite de quarta-feira última,
nâo foi possível a realização da noitada de "cha-
cha-rha", na piscina do Iate Clube dn Rin de Ja-
nelro. Mas, para que ns Inúmeros Jovens que li
estavam presentes níío perdessem a viasem, o dl-
rrtor-sorlal Carlos Alberto de Rrlttn rnlnrnu n
' Ramlro's-Bar" à disposição de todos. Foram vistos
na pista caprichando n "rha-rha": Armando Pa-
dula, Iolanda Schllllng. Luiz Carlos (Lului Peixoto,
Ana Clara Cruz, Clhele Rabcllo e outros.

Comenta-se na jovem guarda...
«***> QUE esteve multo animada a reunião oftre-

cida pela senhorita Ana Clara Cruz. ontem, na
sua residência.

4> QUE a beleza loura Marilena Per-cni tem sido
muito notada pelas ruas de Copacabana, a
bordo de um "Volks" branco.

-***• QUE Sheyla "flores, filha do senhor Jackson
Flores, ainda nüo embarcou para os Estados
Unidos. Breve embarcará.

? QUE o paulista Luiz Vicente de Sylos está
trabalhando junto com Jehnny Simonsen.

«"*•• QUE amanha o "Grupo 444" esta"á mostrando
sua classe automobilística, numa corrida que
será realizada na Parra ria Tijuca.

^ QUE a loia rle .loree Pontual, situada na Rua
General Polidoro, tem sitio muito procuraria
peles jovens que possuem carros "Volkswagen",

*
ESTA SENDO aguardada cnm grande ansiedade

pela Jovem guarda carioca, a fesl.i dos quinze
anos da senhorlta Yedda Selbl Machado, que será
realizada no próximo dia onze de novembro, no
palaeete dos seus pais, em Ipanema. Gravata preta.

ONZE "BROTOS" da sociedade üjucana estarão
debutando, hoje. numa festa "e'rr<antérrirna" no
Tijuca Tênis Clube. SSo elas Carmem Cristina
Sintiago. Márcia Cavalcanti. Maria ria Paz Lacerda
o Silva, Nicéa Vilaça Barb*?.a de Godois. Reíina
Marta Werner rie Carvalho Vianm. Ssnd-a Almci-
ria Lacerda, Sônia Mana Bahia Cruzeiro, Soma
Mariana rie Oliveira Sepülvera, Tilde de Oliveira,
Vera Lúcia de Carvalho LcSo Veloso e Vera Lúcia
Santiago.

Sabatina
(INTERINO!

"FESTAS DE ARRAIAL"
A paróquia de SSo Francisco Xavier realizará, no próximo mis dedezembro, no pátio da igreja (Rua Sâo Francisco Xavier, 75), as "Festas

da Arraial", promoção que alia o propósito de adquirir fundos piraas obras de reconstrução do templo atingido por sério desmoronamento,
ao de colaborar com os podêres públicos nos festejos de flm-de-ano do

, ddo natalino.
O local será transformado em autêntico arraial, com birraquinhas

características, com uma programação de folguedos populares, dançasle cantigas típicas, quermesse, retreta, e até um variado cardápio de
quitutes navionais. Fstâo também programadas matinês Infantis comartistas circenses e brincadeiras dedicadas à infância.

Caderno
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Itinerário das Artes Plásticas
JAYME MAURÍCIO

CHILENOS NO MUSEU
CARTAS AO CRONISTA

Cancelada a representação Guignard
"Meu caro Jayme Maurício

_ Conforme havia lhe informado, tinha a intenção cie representar nopróximo cha 8, o acervo Guignard da Montamartre, reunido com grandeesforço ha var.os ano?, de coleções particulares e do próprio artista Veioentretanto, que as próximas festas de fim de ano, os muitos feriado- a Bienale a recente mostra retrospectiva realizada pelo Museu de Arte' de BeloHorizonte, nac.possibilitam condições satisfatórias para essa representação,que sena também uma novidade no brilhante "marcho d'art" brasileiro, doqual mo felicito de ser um discreto precursor. Um artista da envergadurado Guignard necessita sempre uma apresentação ou reapresentação condignasinclusive na época. E esta, considerei depois, não é uma boa época. Assim
1Ç° nquf mforme a?s mmt0 lpi.,0--p;; d° seu brilhante Itinerário o cancela.:
Montmartre ° 

anUnClada das 30 W* V* constituem a coleção

DEBUTANTES TIJUCANAS
Tilde, Vera Lúcia, Sônia, Sandra, Maria da Paz eCarmem Cristina são uma pequena amostra do queserá o "Baile das Debutantes" do Tijuca Tênis Clube,

hoje à noite
BREVIÁRIO SOCIAL

Prla primeira vez. o Grêmio Es-
portivo dos Servidores Públicos rea.
lizará o se» Fiail» da Debutante.
No singular, pois. comn <* o primei-ro. só existe, uma debutante: a srta,
Maria Verônica Eczera de Andraric'

V>*t,^A^AAAfVVK*VK>VK^**AV«rV\é,'>é**i***-^*V*-*a

Esquino
t

Sonora
ROSSINI PINTO

'N-"t-"vN<iSS>(-NS><-.

Rioky, para as fãs

Vida Católica
Santos Simão e Judas Apóstolos

Vida
Cultural

S5o estes riois Apóstolos fes-, Tiveram, ambos, o dom dos ASSOCMÇÕE5
?cjados no mesmo dia, pois jun.|milagres e puderam pregar li-! UNTTER — Na próxima segunda-'--"¦ *-•¦ ¦ -"' vremente a doutrina de Cristo,; ffira. dia 30. às i7h30m, no audi-

torto da Confederação Nacional ria
tos trabalharam nn conversão do
gc-ntio.

Pão Simão era oriundo rfa Ga-
liléia. tendo recebido o eogno-
me de Cananeu, pnra distingui*
lo de São Tedro, que também
sp chamava Simão.

São Judas, também chamado rioso martírio
Tirleu, era irmão d_e São Tiago Pão Judas Tadeu foi morto a
Mono;* e rle Simão, bispo dc pauladas.
Jeru

conseguindo converter o rei e
sua corte e milhares de persas. ÍPduit"'8' à Ru* ?»«'» Luzlí1' "5-

Indo. porém, para outras re-L^Temanal P"a ' ^
piões, foram perseguidos e tor-
turados e,

Soli a prc-idòncla da poetisa Jú-
negando-se a sacri* Ua Gai»no falarSo: rir. UHsím Lina,

ficar aos ídolos, sofreram glo-

*aiem.
Prejou São Simão no Egito,

primeiramente e depois nr. Mau-
ritánia o na Líbia.

Começou S. Judas Tadeu na
África, o mais tarde nn Judéia,
Samaria, Síria e Mesopotâmia,

Encontraram-se depois na
Pérsia e. ali trabalharam efi-
cazmente.

K"'*' *: -«.-'.'*'': *"77x>iv. *'«*'¦•'s/í ¦', * ¦*• ¦"¦' • ¦ 'H*íí^ií-WSy^?S

"MiifCiirm «e deve julrrar
tio pobre e tle.Miiiflo, nin-
piiém tão débil, faminto e se-
rlento romo o que carece do dia
rnnheclmento da praça dc
Deus".

FIO XII

SANTOS DE HOJE

Tadeu, Fidélis, FarA. Ferrúcio,
Honorato, Cirila, Anastácia.

CONCENTRAÇÃO DA AÇÃO
CATÓLICA — Centenas de mllt-
tantes ria Ac^o Católica eítarào reu-
nirlos amanha, dominço. 2.1, le-tn
cie Cristn Rei. pira renovarem seu
compromuro (ic aposiolncio e ou-
viram as óiretr :r« do cardeal U
Jaime rie Barrns Câmara.

Os diversos movimentos que
compõem a Açiin Católica farAo
uma Hora Santa especial peio
êxito do II Conselhn Mundial
da JOC, com oraçAe.* em coro e
cAnticos de s-lmos.

Regu.r-se-á o compromisso dc
militância que o.s novos rrembroí
farão em prcíença do prelado ar-
ciuidioccsano, l«em como a reno-
v.-içào por parte rios antigos.

finalmente a Santa Missa dia-
Icftadj t: com cânticos constituíra
a última parte dest-a cerimonia
para a qual esUSo convocados to-
dos os atua.» e antigos integrante.5
003 movimentos rii> A C.

O ato terá ivigir na Catedral
Metropolitana (Piaça 151 cm mi-
co prrvism p^sr as 16*i''ih

BECEFCAO NA NUNCIATURA
APOSTÓLICA — No próximo dia

da noverr.hro, d Armando Lom-
rradi. niinc.,-, ,ipa«tó'ico no Bra.
s;l oferecera u.r.a recepção na
pede da Nunciatura Apostólica, daí
13 âs 2'ih. p"r motivo do trans- I
curso do Bd" aniversâno natali-1
cm c .V da coroaçjo de sua san-
tríade o papa João XXIII

ASSOCIAÇAO OBHA DAS VO-
CAÇÕES «SACEBDOTA1S — Nn did
fi rie noveirbro próximo. Ss ISh. na
F.scola Nacionai rie Musica. aer<i|
rcaiiiada .1 as-crnlilria-geral' des.= a
AsjnciacJo, íoh a presidência dr.,
cardeal-arcelii.'pn ri Jaime rie
Barros Câmara, sendo na ocas âo
prestada urra hcmenaeem an pap:.
jofio XXIII pr o traasrurso de seu
a.-.iversârio r.f.tsllr.o

FESTA DE SAO JUDAS TADEL'- Em sus paróquia, ro Cosme Ve-'i-.:. Lartnieiras, será realçaria
ho:é a festa rie S3o Judas Tadeu

Haserâ rntvas às 8. 7 R P 10
11. 12. 17. ia e lOh: bênçSo'com a
Bcüquia rie Sio Judas Tadeu.
IP e ia

Amanhã, dnrringo mt&saí

I O m*àico peiíoal de sua Santi-
j dade* prescreveu ao pontífice re-
| pouso e o máximo cuidado, tendo

cm vista principalmente as man:-
> íestaçôcs previstas paar a proxi
I ma romana qi.ando João

celebrará seu oclogésimo
sério natalicio. (FPl.

I SAGBACAO DO BISPO TITU-
I \R DF, ARINDELA - GOIÂNIA,
27 _ Healizar-te-a, no próximo
(.'omlngo, a cerimônia ri» sattraçáo

1 episcopal rin Monsenhor Antônio

ria Academia Pernambucana de Le-
iras: almirante Antâo Barata, só-
bre o almirante Cncliranr, e o de-
Símbarsador Alfredo de Assis sM)re
o ícii livro: "Pó e Sombra", rcc;n-
temente publicado

SOCIEDADE DOS AMIGOS DE
AFONSO CELSO — O presidente
desri s-itledatl», dr. Generoso Pon-
ce Filho et*á convocando para o

,*! de novembro próximo, ás 17h,
m sua sed?. na Priça Florüno. 55,

5*. andar, a assembléia geral para
prestação rie cantas, eleiçio ria no-
ra Diretoria e p.-eench',r.irn'o das
\aças exlstentss no Conselho Dell-
berativo e nn G-anris Conselho

FEDEHAÇAO DAS ACADEMIAS
DE LETRAS DO BRASIL - Hoje,
sáhario. às 15,30 horas, na Avenida
13 rie Maio. edifício Darkf. 2\ to-
mará posse na Fcrieracâo rias Acs.
rie-ni-is rie Letras do Brasil. rn*yn"XXIIlldelegado 

da Academia Carioca rie
anlver- Letras, o desoir.birr-Wor Cumplido

Ide* Santana, que s»:á sririadn na
crasiâo, peln ácadfmlco Othon Cos-

COMMOPÁÇÒES
DUOCENTFJíAHIO D*. MORTE DH

S PICH\FDSON' - Realiza-se ho-
Je. s-ib-i-lo, ás 15b**óm. na sede rio

Ribeiro de Oliveira, escolhido polo clube Posltlvlfta. na Avenida 13 rii
Papa João XXIII, bispo titular rie Maio. 13. tala 1201, uma pa!es*ra
Arindela. : pelo sr. Ruyter Demarln Bolteux,

Atendendo a cnr.v.te formulado comemorativa do duicentfnáno da
pelo arcebispo metropolitano rie; morte do grande romancista Inglês
Goiâr.ia. Dom Fernando Gomes, S. Plrharrison.
cheíarào a esta Capital numerosas! SESQUICENTEXAKIO DE OON-
autoridades eclasiástlcís, dentre as ÇALVES DE MAGALHÃES — No
quais quinze arcebispos e bispos, dia n de novembro próximo a Aca- .

| demia Brasileira de Letras come- }
(mirará o sesquicentenário do nas- ,1cimento tie Domlng03 Jos* Gonçal-

ves rie Mafalhâcs. prócer rio""sso movimento romântico.
Fal-irá na ocasião o acadêmico

CONFERÊNCIAS
SÔBRE CONSTITUIÇÃO DAS RE-

PUBLICAS — fvá realizada nrm-
nb.â. tlomlnjo. in lflh. no Templo
ria Humaniriad». à Rua E-nlamin
Crn:*su'. 74 (Gloriai, umi confe-
rência pública sóbre "Consü*ulçâo
(ias repúblicas pacíflco-lndustrlals
futura* ou Mátrlas". Serí orador o
sr. Alfrrdo rie Morais Filho

wnTTVwnnn tn.*nh 
"Permanência de crl*z eHOLUYWOOD, — Joseph SOUZA" _ Na próxima segunda-Schenrk, um nos pioneiros do, feira. 3a. ks 18 hora-, falará no Cen-cinema., morreu ontem à noi-,tro Catarinense, rua México. 74. 41.

te. nesta cidade, com a idade ° •""¦'""'nr Antônio olinto sôbre o

ÜrSlAT- 
dCP0ÍS ^ l0nga "• '^ShIO 

DE FEHHOXAiermiaane. ... economia nacional- - Nnbrhcnck criou um dos primei- Clube de Engenharia falará noros estúdios de etnt-ma em No- nróximo dia 31. ás ia horas. •*¦ rro-
ya York e quando a indústria ?t,'"*or °-r3*' d!! Oliveira, .--«bre o
cia "Sétima Arte" se transferiu
para Hollywood, há meio século,
converteu-se num dos produto. ' ¦ M!n'*té-to da Educa-

FJs do Rkky Nelson (que hoja
Ilustra nossa coluna) mandaram
uma r.arta-protestn, com mais de
cem assinaturas, porque há mui-
to tempo (um ano o melo, dl-
zcm elas) nâo publicamos uma
foto do rrladnr de "Ilelo Mary
Lou". Como nâo gostamos de
brigas, aqui vai a fotografia
(bem recente) solicitada.

[.liiulos

1Asp.)

Morreu
Joseph

henckSc

3* ROBERTO MUNIZ. qu» já
era muito feliz, anda felicíssimo
com o sucesso rie sua toada"Amor, Fonte da Vida", gravaria
por SILVANA.

S Circulando o número de ou-
tubrn ria -Revista rio Rock".
trazendo na capa CLIFF HI-
CHARDS. e contendo inúmeras
letras inéditas.

ií. "Minha Confissão" t o no-
me rie uma balada que será gra-
vada no més vindouro, para scr
lançaria após o Carnaval, com
JOSÉ' BITTENCOURT, na qual
os ctiitôres depositam muita fé

,í, CELLY CAMPELLO também
graveu a conhecida composição
rie DFL SHANNON, "Runaway".

<i/ O conjunto vocal ibrasllei-
ro, apesar eio nomei, THE SNA-
KES assinou contrato com a Co-
lumbla por quatro anos.

(?.¦ Atuando acs domingos, no
programa rie PAULO GRACIN-
DO. na Nacional os cantores
FERNANDO COSTA, THE BLUE
JEANS ROCKERS e CLEIDE
ALVES.

(Si EMILINHA BORBA Já es-
colheu as duas músicas que
comporão o sen próximo disco
rie 78 rpm. que sâo "Filhinho
Oueriío" (cateretê) e "Moreno"
(tsuarâníal.

® JAIR DE TAUMATURGO.
diret-r d» -broadcasUn-'* ria
Mayrlnk Veiga, é o novo empr?-
sirio tíj cantora MARISA BAR-
POSO. Quem quiser os pré.-ti-
mos canoros da querida est-fla.
é só telcíor.ar para o Jair.

iS O Club» do Disco, sob a pre-
íiriência de OLIVEIRA FILHO
reúne-se, às terças-feiras na
Eoate Plaza. para homenagear a
uma figura rio disco. Os mais
recentes foram MARISA BAR-
ROSO e LUIZ WANDERLEY.

fSi O cantor italiano LUCIANO
TAJOLI. cantará hoie. no Tea-
tro Repúhlica. além de se apre-
sentar em rádio, televisão e
numa conhecida boate.

**

Ainda para hoje, o Baile das
Debut.antes, do Tijuca Tênis Clube,
com lnlcin previsto para as 23h. A
relação é esta: Carmem Cristina
Santiago. Márrla Cavalcanti, Maria
da Paz Lacerda e Silva, Nlcea VI-
laça Barbosa de C.odols, Regina

I Marina Werner de Carvalho Vtanna.
Sandra Almeida Lacerda, Símia Ma-

iria Bahia Cruzeiro, Sónla Mariana
de Oliveira Sepúlveda, Tilde de

, Oliveira, Vera Lúcia de Carvalha
Leão Velosn c Vera Lúcia Santiago

*
Sendo hoje, o Dia do Funcionário,

0 Club» Municipal fará realirar em
sua serie, â Rua Hadeiock Lobo, um
r .-••rioro br-il», qur contará com ,*
presença ria cantora Marly Machado,
do ríriin e ria televisão.

E já que falamos no Municipal,
é bom lembrar: a partir de ama-
nhâ. o reinicio das domlngtieiras-
dançantes, de 7 is llh.

togo mais, em sua sede náutica
da Lagoa, o Vasco da Gama estará
realizando mais uma animada prn-
gramaçân, como boate-show. coin
animação de famosas orquestras,
além da presença de inúmeros ar-
tistas.

*•*:•*'!
Com a Inauguração de uma pos-

sante rede estereofônlca (única na
Leopoldina) e ura moderno sistema
de iluminação Indireta, o Esporte
Clube Llgla fará realizar, logo mais,
o scu Baile das Debutantes, com
animarão de Waldemar Splllman. 1

O sr. Mnd»;to Rodrigues, pre-
siriente do Mello Tênis Clube, está
convidando o Interino, para a inau-
guraçâo do Estádio Aquático da
agremiação que dirige, no próximodia 4 de novembro.

* * *
Em comemoração ao seu 93 ' ani-

versado de fundação, o Clube Gi-
nástlcn Português, fará realizar, logo
mais, às 23h, o seu Baile de Gala.

GENiE & NOTÍCIAS
Di Cavalcanti viajou para Caxias do Sul, onde

passamos parte dc nnc--a vida rie criança, entre
parreirais, cantinas, colonos italianos e irmãos ma-
risUs, O grande pintor vai começar a focalizar
o Sul rio pais em sua temática dn nacional em
linguagem universal, e aquele quadro metafísico
que deve a êste seu humilde discípulo, amigo e
eventual vitima, vai aumentar numa grande t«l»
em homenagem a Caxias do Sul e aos colonos
italianos (se o José Carvalho permitir, é claro).

*
Falando em permissão de marrhand. eom a ins-

falação do comércio de arte nn Rin e SSo Paulo,
surgem novos termos na gíria artística. Por exem-
pio: náo se diz que o pintor X é contratado da
galeria n, mas Fulano é de Beltrano, Beltrano è
de Strrann, etc. O pintnr Antíinln Bandeira, quecontinua livre, Iree lancer. romn ê'c gosta de srr,
laz bla;ue e comenta: "Eísa bistúria de alguém
ser de alguém nâo pega uor aqui, Nn Brasil, nieu
meu velho, ninguém é rie ninguém, na vida tudo
passa, comi) diz o samba",

CHILENOS: RICARDO
IRARRAZA13AL

No MAM, a exposição coletiva
dos artistas chilenos, entro os quaiso pintor Ricardo Irarrazabal, queThiago de Mello informa nestas pa-
lavras:

Gratíssimo o seu
JORGE BELTRÃO "

* ¥ *•;

Cenaro de Carvalho regressou de Buenos Aires,onde obteve completo êxito rie público e crítica.
Deixou tudo por lá. Ficará no Rio uns 15 dias,emba-canrio em seguida para Sâo Paulo, onde vai
inaugurar a Pente (Enorme) Galerie em novembro
próximo. Genaro é do Franco e José Carvalho emtorio território nacional: seis pequenas ou três
grandes tapeçarias mensais e tranqüilidade emcruzeiros. Para aumentar a tranqüilidade flnsn-ceira, só cm dólares, no exterior.

*
O pintor Enriro Blanco vai lnaugurjr umiexposição de pinturas na Pente Galerie no pró-xlmo dia 30. A propósito de Blanco e uma perfídiado nosso amigo llélin Fernandes, há multo tempo:

nunca pedimos ao pintor um depoimento contrirortlnarl, sru mestre e nosso amigo, mas dissemosa Blanro, quando o entrevistamos, que nâo te-
messe nnssa rondiçân de amizade rom rortlnarlraso desejasse lazer reparos ou rritlras srtlstlras
à lase atual (da época) do grande murallsla, se-
guindo um natural Impulso de IndeprnriênrU tliberdade diante de alçuém que possivelmente es-tivesse um pourn Inlhldn Blanro é um pintor de
grande metler e linnestldade profissional,demos esta sua nova fase da Pctlte.

Aguar-

>*'*' *** 
*^'T>*fv**f. ^(t>*','"í-**1*íl **3p '*** "-*^w,. 7s\^|

"É principalmente um pintor. Masreparte o seu tempo, e o seu talento,
cons a cerâmica. Primeiro porque'
gosta, mas já não muito; segundo
porque vende mais e Ricardo é ca-
sacio e tem três filhos, Fêz seus
primeiros estudos na Europa, onde
passou quase toda .1 infância, fre-
qüentando a Academia Julien, do
Paris. Em lf)õ4 começou sua carrei-
ra em Santiago, expondo desenhos.
Mas já no ano seguinte várias tolas
suas eram selecionadas para uma rx-
posição na Union Panamericana de
Washington, Logo se iniciava no
gravado, no taller do Nemésio Antu-
nez, por onde tom passado, nos últi-
mos cinco anos, quase toda a nova
geração de artistas plásticos chile-
nos. Já ceramista famoso na cida-
de, em 1959 suas peças são expôs-
tas em Washington e em Dallas,
museu que no ano seguinte exibe
seus óleos, numa selecionada mos-
tra de pintura sul-americana. Ricar-
do nasceu (1931) em Santiago, em
cujas ruas centrais as casas de de-
coração fazem alarde de suas ecrã-
micas e as galerias exibem com des-
taque seus quadros. Mas o pintor
quase ninguém vê, é esquivo e triste.
Triste até quando ri."

INOVA FASE DE MANABU MABE

te*na supra.
VÁRIAS

"MATEH r
a*iri'fó*!o do ^MAOISTRA'rr? mais importantes /em ái-'slltI't6í!'0,.'j0

retor dos estúdios da "20th Cen- IZ^^^!^^ ff Z.tu.y pi.a cujo financiamento ,lim fén. „. conferência* que acontribuiu. Acâ0 católlci ds Paróquia de SâoScnenck lançou fm Hell-nvoori •*p.t» icldadei organizou sóbre a Pn-
à> as primeiras grande estrelas rio cfciics d- jcâo xxm. assim mu-

.cinema, como Fattv. Buster '•*•*''""••
O prosrama dés'e mo e o seguln-

2 e m.' e proc,i.âO JS?™1' jZ^BKTWmI «V* 7 d" 3' * ^ "**""»«•
cias velas mm . imafem de Sâo «„tSm»nUf«i AU ««II «M« porsI d0 «P1**""»!"- 'rei Pedro Se-
Judas Tadf* às 17h. No encerra- ,0P'°n?.en,'Te 101 e**t-uem de-- «ndl. OP. IS. 5a. f»lra. "A reestm-
irento haverá sern*.o, bê.-.çâo cerr ^ooriu .Marilyn Monroe- , turaçâo agrária", d. Odilon Borba* Kellqu a e missa. Em 1925. qusndo era dire- Moura. osb. 2". 21. feira. "A Tv-

DIA DF FECOLH1MEXTO PARA tor (Í05 eftúriioe rja "United Ar-•t*!plie» t o esquerdl;mo-. d. B3si-
OSBEXFEHMEIFOS - Hoje. sábado, a

Associação Brasileira tie Enfer-
marem promoverá um d".a de re-
colhlmcn'*». no Convento de Nos-
ea Senhora rio Ce--.ar!i!-* A Rua
Pereira da Silva, 135. Laranjeiras
senio pregario.- dom Lourenço!
OSB

O horá-o s-:4 de 8h30m *.« 16h
tendo Inicio rom a ceieb-açío d«-
r- «sa.

MELKOKOt" O ESTADO PPS.ACDE PO PAPA — CIDADE DOVATICANO. - 27 _ O estado rie

tists". Schenrk produziu filme* !lri Tfn^'>. osb. T4i. 6a. fei™. "A
famosos como "Dom Quixote". !S^?.nt!ineli**d<; BOcU' ».» •***-•"•*-¦•
uiterpretacio por Douglas Fair- ^ ** 

^1%^ 
°í 

l\£.
r„" Ã ri 7n qru'C? a° °U- ,So f,rla!"- dr- A!"u A***«<**o S..0 ne Charlie Chaphn. ms. Em rier?mb.-o- dis l«. >*a. f»:-Associado rom Darrvl Zanuck. ra, **A Encíclica e o mundo sub-rm 1933 fundou a ' 20th Centurv desenvolvido"; 11. 2a. feira. "A er?.
Fox". Em 1938. porem acusado r*t,m:a "•"••*'¦'• * a Propriedade", prof
cc f-aiHo f'if-3' tr,,*, A. í.»,i C.-fr-e-). CSit»» d» W.eV.c.
nr-sVjía^ar^^él cvS ^ PK1Sprodução pouco rienois. 2o 6r, eorTent? 4s i7*S5£ü rei".:o na Ru.*s;a. em lf*73. se a sessão d? encerramento dn 19*

Chegou sos Estados ?-no Ie*iro do Instituto de Es*u-!o?sia .«int daie o papa Joio XXIII Schenck
^SSdVStaí . n«u dé! \'nidf!5 Io ??** depois.começanl ^MK^.^i*» >««?«* ^l
típareceu,

O pspa permaneceu em se-apesentoj todo o dia e eòmentireert-eu o.cardeal Cicop-ar.i. *e- morte viveu em sua luxuosa tltuto. durar/e o•treono de Estado. 'mansão de Beverly Killi. (FP>XUatükr.

ao a tratiaihar numa fábrica de "u ^:-c****'° r-onuçues. ecupi-sn-i
ralcado« AfA l<m fni rseaòo * t*"**b'j:1a ° **u dlre*or. mscnlftco":POm Xm*m, Talm^Jf ã t :t''*T Fe(Ir0 eaImf,n- W {»r* «**>»madge e ate a í!atfí. du a-!vid»d.s do dou*o Ir.?-

aso qus se ti:

Juntinlios é mplhor
Bolero, cie Fernando Barreto.

Fernando Costa & Rossini Pin-
to. Gravação de Emllinha Eor-
ba. ,.\ pedidosi

Nlo sei aonde está
Nio sei com quem esti
Aljuém que é meu bem.
Nâo sei se está cantando
Nâo sei se está chorando
Nns braços de alguém.
Mas, se estiver amando
A outra emanando
Tols seu amor sou eu
Se alçuém tem seu carinho
Vai flrar sozinho
O seu carinho é meu.
Vem
Vamos seeulr um só caminho
Nem tu. nem eu r0**» Ir «òzlnho
A csttarta é lnn:a para um só.
Vem
O teu destino é meu destino
Pra qu» viver em desatino?
Nós dois Juntinhns í melhor.

Peçi tua letra preferida, tele-
tonando para 52-2020. dürtamen-
te. de 9 is lCh.

O Tupi Esporte Clube estará rea-
li.-cnrio. hoje, às 2!h. o seu baile
Miss Estudante, com uma grande
parrria municipal rios estudantes. O
local c o Arraial rin Cabo, com ani-
mr.ç;.n ria orquestra rie Carlos Mag-
no Proiroçio do Grómio Cultural
e Recreativo Humberto rie Campos,
rio Ginásio Quintino do Vale, dc
Arraial do Cabo.

* * *
O Jacarepatuá Tenls Clube ence-

nará hoje. para os seus associados,
;As Jlh, a peça de Pedro Bloch "Os
Inlmiçns Nâo Mandam Flores", em
beneficio da lcreja da Praça Bario
da Taquara.

*l* *"* *i<
A peça "Deus Lhe Pague'" será

levaria á cem, hoje. no Cassino
Bangu. rom o corpo cênico da Es-
cola Dramática José Luiz Martins.

**'•*'•''
Para ammhâ, a Snrledade Itália-

na de Beneficência e Mútuo So-
mrro está anunciando uma noite-
dançante, que dará Inicio is domln-
çucins tradicionais.

* *
A diretoria do Centro Recreativo

dn Brás de Pina está nos convidan-
do para o baile de coroação da
Rainha da Primavera, loco mais.
em sua serie, á Rua Castro Menezes.

? ?
''nu bnate-shnis, rom Inirio pre-

visto par» as 20h. é o que consti
do programa da Casa de Trás O» ingrata que seja
Montes e Alto Douro.

-. I^BciH Kü&*v-<, jm\m-.rri'-'¦¦¦'¦ÀmX HflMK^fl Hk^s*P^* -^^A

v-S^íw-YjBí %i ' ,^i*^R EhmU Wmk. Wm-' 7^M7 T^* ^t*-t^* " 
JfflÈ1*. J3.«^^^m^^^mjAMWf^Mj ^M M¥ ^Ê^mmmmm^mmmaWM^ ^ '' ^H^tK fa ^S9 j^,^ g I

^mtwW^i^lm^ÉWfc^M \ mm Wm Wx^M H §9
l^ffiro^!!^'*"**' **** ^v^v^mÊ m\\\ ^1 ^B.Aw'-• ^1 ^b- --:^fl

%<xs WÊmm^mir^F irar ^B BBwB Bv iw^Ê

¦¦'^¦r\ MWr7-. $&e-$MM Mk^ %^M B^ír Í£iMM¦JBa T-?*^^ . *^t*' W^S*^mM Wm^-mMMW^' II^M

INL., . 'sjimmMALr^rmammmmmtM WíliAm

1 .n i"1 a*can*.aní,° grande êxito a exposição dos 17 quadros recente**tle Manabu Mabe no Museu de Arte Moderna do Rio. causando entre oscríticos e admiradores do pintor uma viva polêmica: uns preferem o Mabede ha dois anos, com muita matéria e superfícies trablhadas, outros ficamcom o atual Mabe, mais livre, espontâneo. De qualquer maneira, confirma-se o mento disse pintor que em pouco mais dc quatro nnos conseguiu al-rançar popularidade e aceitação internacionais, só comparáveis a dos mes-tres de mr.is idade e experiência como Di Cavalcanti, Portinari, Scgall,Pancetti e Guignard. No elichê Mabe com sua esposa c a sra. WilliamLee, das mais sensíveis colecionadoras do Rio c São Tau'o.

Oportunidades de Hoje
Sábado, 28 de outubro de 1961

OS QUE NASCERAM HOJE — Sáo pessoas .cheias de
vigor, entusiasmo, e, às vezes, de excessiva energia. Pos-
suem grande reserva de recursos e forte autocontrôle.
São capazes de enfrentar qualquer situação por mais

ESCORPIÃO — outubro **4
a novembro 22 — Evite can-
sai-se demais com scu traba*
Ihn ou atividades profissionais.Seu temperamento irriquieto
já lhe tem causado muito mal
à saúde. Trate de seu figado.

CRONISTA ACAMADO
Nosso companheiro Luiz Gisxon

dl, titular da Ronda dos Clubes
encontra-se acamado
da Aeronáutica. Por

ro

SAGITÁRIO — novembro 23
a dezembro 21 — Evite correr'pois iá muitos aborrecimentos contia o tempo e programe seuCARNEIRO — março 21 a resultaram de seu comporta- dia ce tTaoaiho oe modo que•*un)_ 20 — Procure evitar es-;mento. Sua vida doméstica tudo se resolva com calma.

pecuiaçôes em torno de si, es- jpossi* elmente passará por um Cuidado com as vibrações no-
.,.,,.. m penalmente nos assuntos sen-jperiodo de instabilidade que gativas de Tlutão evitando as-

Hospital «mentais. Posição nâo total- exigirá de sua parte o maior ísuntos de grande responsabili-
ctr-e motivo'men,c favorável do planeta'cuidado.

rão poderá cumprir os 
"programas Mane, aconselhando uma cer

dade.

mVWWt **•.•.*****************m**a*m*m*it»lm^***.

-¦-:-,:* que anotara.

B. Britten
ganhou
prêmio Goethe

EON*N* — Benjarr.m BnUen. o
compositor britânico, foi distingui*
rio com o Prêmio Goethe, destina-
do a vultos destacado.» das artes.
A parte monetária do prêmio é de
7.20(1 libras esterlinas. O músico
britânico receberá o prêmio na
Universidade de Hamburgo, na
próxima primavera. O poeta T S
ElUott recebeu o
em 1931.

ta prudência. LEÃO — julho 24 a agosto CAPRICÓRNIO — dezembro
i 23 — Procure adaptar-se mais 22 a janeiro 20 — Não deixa

TOURO — abril 21 a maio, às circunstâncias de todos os para outro dia o que pode ia*
-1 —. Período relativamente1 dias, evitando compromissos; zer hoje. Situação delicada em
tranqüilo, com possibilidades ique, no fundo, você sabe que;determinado assunto sentimen-
de bons negócios e empreendi-!não poderá cumprir. Aguarde,jtal que poderá lhe causar sé-
mentos lucrativos. Seja maisY tarde, uma notícia agradável: rios aborrecimentos,
paciente com certas pessoas referente a uma certa pessoa. I
que. no fundo são seus amigos! AQUÁRIO — janeiro 21 a
sinceros. VIRGEM — agosto 24 a se- fevereiro 19 — 0 seu planeta,

.tembro 23 — Posição favorá- Netuno. sugere extrema caute*
GÊMEOS — maio 22 a ju-,vel rio planeta Marte. Suas ati-!Ia no tratür das questões fi-

nho 21 —Se você recebe mais ividades diárias e problemas nanceira*:. Evite compromissos
do que acha que realmente econômicos não encontrarão | sério** ou acordos que possammerece, seja caridoso e com-!maiores dificuldade:-, tudo in- prejudicá-lo. Cuidado nos ca-
parthhe seus bens com quem idicar.do que você terá um pe-
precisa mais. Sua vida de fa-,riodo feliz e tranqüilo,
mflia oferece os.aspectos tran-'
quilo.-, mas evite discussões e! BALANÇA — setembro 24 a
mal-entendidos, sempre cesa-;outubro 23 — Você tem mai;
gradáveis.

CÂNCER — junho 22 a

a fazer do que lhe permite o
seu tempo. Assim, procure põr
em ordens seus negócio- e nãoO poe'a T *« iscu itruipu. /aísiiii, piucure poi sunin, e.

m..7r. Y-aJY ,. c„ CE*1 —- }unh° 22 a ju- em ordens seus negócio- e não À ta-de,mesmo prêmio lho 23 — Controle suas paixões aceite compromissos além de sente de
tm mm mmjpetvncnU, instável.' suas possibilidades. tempo, v>

sos sentimentais.
PEIXES — fevereiro 20 a

marrn 20 — Não se precipite,
romo é de seu hábito, na reali-
zação de seus negócios, espe*
cialmente um determinado as-
sunto, extremamente delicado.
À tatde, uma cer*a pessoa, au-

sua vida há muito
oltará í aparecei'.
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Música
Confrontos estimulantes

Teatro

O paralelo a estabelecei- en-
tre a vida musical <lo Brasil e
de outros países podo ser dc-
primente, tol a inferioridade
que nos aflige, não só em re-
lnçào à Europa r EUA, mas
mesmo em níveis sul-americíi-
nos. Depende de nós, porém,
transformar o .sentimento de
desestlmulo melancólico qut*
essas comparações despertam,
cm facunda força de soergui-
mento e emulação. Na reali-
dade, somos país mais bem do-
tado para a música, pelo relevo
dos nossos compositores e in-
térpretes, do que nossos vizi-
nhos. Mas Buenos Aires, para
eó citar um exemplo, continua
a ser vim centro musical in-
comparàvelmentc maior quc
Rio ou São Paulo.

A fundação, há cerca de um
ano, da SBTM (Sociedade Bra-
sileira de Teatro o Música),
com a vinda de Rostropovich,
rio Bnllct Stnnislawski, e os
recitais de Guiomar Novaes,
deu novo alento ã temporada.
E o superintendente da SBTM,
sr. Eugene Taizline, acaba de
regressar de viagem ã Argen-
tina, Chile e Uruguai, cm to-
madas de conl ato preparató-
rias da viagem que fará, em
novembro, aos EUA c Europa,
quando articulara a programa-
ção daquela entidade, nos pró-
xiraos anos.

A impressão recolhida, es-
pecialmente na Argentina, íoi
a de um movimento musical I
e da existência de um públi-1
co muito mais densos que o
nosso, assim eomo da atuação
de organizações musicais, or-
questrais e sociedade de con-
certos, bem mais frutíferas quc
as aqui existentes, Além dc
dispor de várias orquestras,
conta Buenos Aires com socie-
dades de concertos, três das
quais, pelo menos, são de pri-
macial importância: a "Wag-
noriana", os "Amigos da Músi-
ca" e o "Mozarleum, Argen-
lino". k esta última dirigida,
com admirável proficiência,
pela senhora Jcanclte de Eri-
zé. Deu, èste ano, o seu ci-
cio habitual de quinze concer-
tos, aos quais se soma uma ou-
Ira serie de vinte e quatro
concertos, realizados em sex-
tas-feiras, ao meio-dia, com
entrada franqueada ao públi-
co. í" que várias empresas
industriais e comerciais, das
mais poderosas, patrocinam
êsse tipo de empreendimento,
transmitindo, pela TV. os con-
certos que o povo freqüenta
sem pagar. A freqüência osci-
3a, via do regra, entre mil e
mil e quinhentas pessoas. E
segundo uma estatística, veri-
fica-se quc, na massa do pú-
bllco ouvinte, há, cm média
120 estudantes, !)!! emprega-
rias, 70 empregados, .'"lt donas
de rasa, ',V2 comerciantes, 11!
engenheiros, 17 contadores, 51
maestros e professores, 21) mé-
dicos, 13 advogado.-.. 11 músi-
cos, 4 enfermeiras, ¦* pintores,
3 tradutores, (i arquitetos, 10
químicos, 8 diplomatas, 3 den-
tistas. 10 operários, 8 escrito-
res, 1 modista, etc. Todas as
profissões e categorias sociais
estão representadas no públi-
co musical de Buenos Aires.
No Rio, via de regra, é sem-
pre o mesmo público que com-
parece nos concertos. Guarda-
se, na verdade uma relação
com a Capital argentina: há o
hábito arraigado de so assistir
a concertos de graça, não os dc
entrada franca — quc não te-
mos e, "pour cause", não con-
vem Instituir — mas os ou-
tros. Aqui, a tarefa que nos
aguarda é a de implantar, no
público, a mentalidade da bi-
meteria, oferecendo-lhe, em
troca, algo quc valha a pen

— refere Taizline — promoveu I
a ida à Argentina do "Quinto-
to Chigiano", de Sienna, nao
só oferecendo ns concertos do
célebre conjunto, mas, ainda,
organizando cursos dc aperfei-
çoamento semelhantes àqueles
quo se efetuam na Academia
Chigiana, c dos quais partici-
param conjuntos de vários pai-
ses da América do Sul.

Embora não tenha a moeda
ar!*?'!*.;,*:i entreão cambial su-

Sabatina
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Sit. KUOKNE XA1ZMNE
•Superintendente da SBTM

perior à nossa, o falo é mie —
principalmente através daque-
Ias generosas fontes do comer-
cio e indústria — há suficien-
tes recursos paia o exercício
das atividades musicais. E
atividades, não raro, do gran-
de porte, como, náo há muito,
dois memoráveis concertos dc
Strawinski, os quais custaram,
cada um, só de "cachef^qua-
tro mil c quinhentos dólares;
e, assim mesmo, ainda deixa-
iam lucro.

Mas além do apoio das fon-
les vivas da riqueza nacional,
há o comparecimento, em ma.s-
sa, do público. O Quarteto dc
Budapeste, um dos mais nota-
veis da atualidade, deu, na sua
última estada cm Buenos Ai-
res, quatro concertos no Tea-
tro Colon, todos eles esgota-
dos. Volta o Quarteto de Bu-
dapeste no ano próximo à Ar-
gentina, para cumprir, em seis
audições, o ciclo integral dos
Quartetos de Beethoven. Está
tentando ofertar-nos a SBTM
idêntica manifestação de gran-
de música, no próximo ano,
trazendo-nos o Budapeste, lute
embora com a menor recep-
lividade do nosso público para
a música de câmara. Mas as
"demarches" prosseguem.

Mesmo em Santiago do Chi-
le, cidade cuja população e po-
der econômico são bem infe-
riores ao nosso, a afluência do
público a concertos e espeta-
culos é extraordinária. O Bal-
iet Stanislawski realizou em
Santiago dezesseis espetáculos,
todos esgotados, e só não pôde
prolongar a temporada em vis-
ta de outros compromissos.
Enquanto no Itio de Janeiro —
lembra Taizline — limitamo-
nos a apresentar êsse conjunto,
no Municipal, somente seis vê-
zes.

Em face do exemplos seme-
lhantes — diz êle — vamos
continuar lutando para que o
Brasil assuma, na esfera da
arte da música, papel tào im-
portanto como, econômica e
politicamente, lhe cabe no
mundo. E na consecução dês-
se objetivo so propõe a parti-
cipar ativamente a SBTM, co-
mo vem fazendo, ao lado dns

Não 
'tem" 

.sido outro o propó-1outras entidades já existentes.
BtO "Mozartèum Argentino"\EURlCO NOGUEIRA FRANÇA

A quantidade rie grupos ama-
deres que surge por lodos os
cantos da ridarie atesta n inte-
résse sempre multiplicado que

o teatro desperta c comporta.
E.<fa inquietude dramática com-
prova um interesse coletivo que
desperta e cresce e está tendo
animado, como um despertar
de consciência ou uma tomada
ú* atitude O teatro está ai
bem vivo. ansiado c sendn fei-
to por uma verdadeira multi-
dão de dedicados. Dêstc movi-
mento gratuito que c trabalha-
do diariamente em vários pon-
tos ria cidace e de penetração
rm diversos setores da ativida-
dc humana surgirá um desci-
mento de platéia.

"O NOVIÇO"
NA MARÉ

Martins Pcnna está deflnlti-
vãmente o;is evidência, nc resto
justa e lccitima, Agora é o gru-
po dramático da MABE que vai
apresentar hoie c amanhS "O

Noviço", de Martins Penna com
di.cção de Nelson Gallo e ce-
nografia dc Danilo Bibeiro,
guardando o seguinte elenco:
Francisco Queiiolo, Alzira Mo-
sas, "Walklrla Goulart. Marcllio
Lopes rie .Souza. Glória Vlllar,
Carlos rie Souza Neves. Pnulo
di Tarso, etc, t. curioso notar

quc o Interesse despertado pelo
original de Martins Pcnna é ex-
traorriinárii». posto acabarmos
dc ver "O Noviço" feito espe-
taciilo pelo grupo "Os Ducn-
des".

"A EQUIPE" COM
"SORTILÉGIOS

DE AMOR"
"A Equipe" é um grupo re-

cém-funriario pelos artistas Ma-
ria Pompeu, Kleonor Bruno,

Nelson Miriani, Miçtiel Rnrem-
berg e Luil Oswaldo. A peça dc
estréia é "Sortilégios de Amor"
(Bell, Boolc and Candlc). de
Jolin Van Druten com direção
d* Pernambuco de Oliveira. O
grupo "A Equipe" alem de apre-
sentar em clubes, associações,
escolas e Faculdades da Guana-
liara e do Estado do Rio, tam-
bem manterá uma temporada
ás segundas-feiras, no Teatro
Nacional dc Comedia.

TEATRO GERAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
Outro grupo novíssimo é o

chamado "Teatro Geração Con-
temporânsa" que tem direção
artística (!» Yety Albuquerque
e mais ainna com Cláudio Dias,
Djalma Paiva, Lia Rodrigues
entre outros, tendo cm vista
também divulgar o nosso foi-
rlorc. A peça de estréia será
"Canto no Roselral" dc Yety Al-
buquerque. O novo grupo acha-
se inscrito para concorrer no
Festival dc Amadores. O teatro
Gieração Contemporânea está for-
mando seu elenco c aceita nde-
soes. endereço: Rua Júlio de
Ccstilhos, 35, apto. 1.10.1, Copa-
cabana.

"O AMOR NA TERRA
DO CANGAÇO"

A comédia nordestina rie Ma-
ri i Wanrterley Meneses, "O

Amor na Terra rio Cangaço",
que já matcou sucesso nn Tea-
tro Tijuca c no Teatro Mimici-
pai de Niterói, está cumprindo,
com o mesmo e bem humorado
sucesso, sua temporada no Tea-
tro Nacional de Comédias. Além
dc mullo divertida é uma eo-
media bem flagranlizada sobre
aspectos nordestinos. Merece
ser vista.

VAN JAFA

Rádio & Televisão
Oziel Peçanha

Notas da BBC
Sua Majestade a Rainha Elizabeth 11 visitará o Centro de Te

(evisào da BBC, a 2 de novembro, data em que a BBC comemora o
25.° aniversário de seu serviço dc televisão — o primeiro do mundo.

A coroação da Kainha Elizabeth deu um impulso decisivo à
televisão no Reino Unido. Em 1952. havia apenas um milhão dc
receptores de TV no pais, mas cm 1953 vinte milhões de pessoas,
na Grã-Bretanha e na Europa, assistiram à coroação.

Um contrato de tres anos foi assinado entre a Companhia do
Ballet Real e a BBCTV. Estipula o contrato que a companhia apre-
sentará três bales durante sua vigência, acompanhada pela Orques-
tra da ópera Real, regida por um dos seus condutores oficiais.

Cinema
Até os Fortes Vacilam

(Tail Slory)
? Direção c Produção de Joshua Logan * Screcnplay d» Jullus
Epstin, baseado numa peça teatral de Howard Llndsay e Russell
Crouse, extraída do romance ("The Homecomlng Gsme"), de Ho-
ward Nemerov. * Fotografia de Ellsworth Frcderlcks * Música dt
Cyrll Mockrldge * Elenco: Anthony Perklns, Jane Fonda, Ríy
Walston, Marc Connelly, Anne Jackson, Murray Hamilton, Bob
Wright, Bart Burns, Karl Lukíí, Elizabeth Patterson — Warner
Bros, 91 minutos, 1960.

Continua sendo um cineasta do
mentalidade teatral. Embora seus
filmes não estejam tào presos no
palco como os de Joseph Anthony
(The Matchmnkeri A Mcrcadora
de Felicidade), sào, com exceção
de momentos ocasionais, despro-
vidos de lances estritamente cine-
matográfieos. No caso dc T»ll
Story, pode-se verificar como a
ação está sempre subordinada ans
diálogos o dependendo dos inter-
picles. Evidentemente, cm rruns
(Oino a.s do jogo (ie baskct-bcll,
a câmara recupera a liberdade o
deixa de ser apenas uma tesle-
i-uinlia silenciosa.

Quem vin o gurprcGIldcnlQ
Ê com a chegada da esperta ejHIgh Time (Dizem Que é Amor),
decidida Jane Fonda que aconte- outra comédia com ação local»-
ce o romance, envolvendo o herói |wída no meio universitário, podo

medir a diferença que existe en-

Tail Story (balizado aqui cnm
titulo de filme de guerra: "Até
o.s Fortes Vacilam") é. uma co-
media que tem como palco de
açáo uma universidade americana.
A trama, em linhas gerais, foca-
liza as manobras levadas avante
por uma bonita jovem (Jane Fon-
tia) para conquistar o estudante
por quem ela se acha apaixonada.
Perklns, além de aluno exemplar,
é. um ás de basket-ball; capaz rie
fazer vinte c oito pontos numa
partida, é o melhor jogador do
'•Custei- College". Sempre pre-
ocupado com os estudos e o es-
porte, o rapaz não havia tido até
então chance de conhecer o amor

VIOLINOS
"Violinos do Rio" foi das melhores coisas a que assis-

timos domingo último, no Canal 13. Um
excelente conjunto

íris Bnizzi homena-geada
:'S5$1M
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Só!
Em matéria de conjuntos já

vistos pela televisão, o "Violinos

do Rio" foi o nielhor. Não é
apenas êsle cronista quem afir-
ma. Mas o.s telespectadores,
através do telefono. Domingo
último, "Violinos do Hio" foi
apresentado em' "Víden-lape" e
após o programa, segundo ns
telefonistas do Canal 13, foram
anotados nada menos de sete-
centos telefonemas de pessoas
que desejavam falar ao chefe
do conjunto para os merecidos
elogios.

Não sc sabe porquê, este ex-
celente conjunto sò é visto uma
vez pou mès num programa de
Henrique Laufcr. E isto íoi di-
to aos que telefonaram. O es-
panto foi geral: só!

Será inaugurada
Teresina — Notícia chegada

a esta capital informa ter sido
publicado nn "Diário Oficial"
da República, o decreto do pri-
meiro-ministro que revoga nlo n.v - Teatro d,
do ex-presidente Jânio Quadros «W» - Wlmotcci

Jantar
A Agência Oallos Xavier, respon-

sf-vel pelo patrocínio do programa
"Noites Cariocas", do Canal-13, ofe-
receri hoje. às 22h, no restaurante
"A Balanlnha" (Copacabana), um
Jantar a equipe (diretores, técnicos
e humoristas) do progrnma.

PROGRAMAS DE
HOJE NA TV

CANAL 6:

11,50 — Crônica semanal
12,00 — Sleve Canyon (reprise)
12,3.1 — "Reportagem
13,03 — A reabilitação em (oco
13,31 — KeporUgfm
14,0(1 — Aérton Perllngeiro show
1C.23 — Futebol (le salSo
17,45 — Curumim
17.53 — Alô, brotos
18,21 — Clrro
1S,40 — Musical
18.54 — Os Ires mosqueteiros
19,27 — ('lne-TV
20,01) — Telejornal
20.18 — Fim (ic semana
21,30 — Ani.iiia Rodrigues
22,07 — Manecn e eu
;:?,-:'> — ."iiusicai
.'2,31 — Tealro dc comédia

numa série de complicações.
Foi longa a trilha percorrida

pela história deste filmo produzi-
do e dirigido por Joshua Logan,
Inicialmente, sob o titulo de "The
Homecominj* Carne", surgiu como
romance, assinado por Howard
Nemerov. Mais tarde, em adapta-
ção feita nor Howard Lindsay e
ÍUissel Crouse, chegou ao palco
da Broadway. Pe lá, Joshua bo-
gan a trouxe para Hollywood e
encarregou n cenarista Jullus
Epstein de fazer a adaptação ci-
nematográflca. Só o público da
televisão nãn tomou conhecimen-
to do assunto do filme em car-
tnz. Desta vez, por coincidência,
os fãs da tela minúscula náo per-
deram nada. A náo ser, natural-
mente, os divertidos c oportunos
anúncios comerciais.

Joshua Logan, com Tail Story,

ire um filme essencialmente ci-
nematográlico em relação a nutro
(pie depende do texto. Joshua Lo«
gan, nome famoso nas luzes da
Broadway, provavelmente 6 mais
culto do que o novato Hlake Ed-
wards. Entretanto, éste já provou
ser homem dc visão dnematogra-
fica e com Hlgh Tims. comédia
folia no estilo de Tashlin, supe-
1011 lodos os t it'ilos de Logan sh:i
ilustre colega.

Tail Story, apesar do tudo, não
chega a ser um filme difícil riu
seguir. Algumas situações, os riiá-
logos, atenuam a falta de Inspi-
ração da direção e provocam o
riso. No elenco, encabeçado por
um Tony Perklns solto o repetiu-
do Iodos os seus cacoetes, a es-
treante Jane Fonda c a figura
mnis atraente. A filha de Henry

volla a distnnclar-se das promes- fonda, embora não tenha atuação
sas feitas por ocasião de sua es-1 acima da média, parece ter ineli-
tréia em Pic-nle (Férias dc Amor), nação para comediante. — V.A.

Nossa coluna homenageou com um "drink" informal
n estrela íris Bruzzi pela sua atuação brilhante na pro-
ilução dc Wnltcr Pinto "O Diabo quc n Carregue lá pra
Casa" quo deixa o Rio amanhã para conquistai* São
Paulo. íris Bruzzi aproveitou a oportunidade para agra-
decer a acolhida quc teve da imprensa c cm especial do
"Correio dn Manhã". O flagrante conta a partir da
esquerda com Antônio Moniz Sodré Netto (Vicc-Presi-
dente do "Correio da Manhã"), o crítico Moniz Viana,
íris Bruzzi, Edmundo Moniz (diretor do SNT) e o colu-
nista.

-P
cancelando a concessão para
funcionar a Rádio Teresina do
Piauí. Assim sendo, a referida
emissora deverá ser inaugurada
dia lfi do janeiro vindouro, com
capacidade para 10 Kw. (ASP).

Futebol na D-5

Aos domingos, às 20h30m, a
Rádio Roquete Pinto está trans-
mitindo "flashes" (gravação)
dos principais jogos da rodada
do Campeonato Carioca de Fu-
tebol. A parte descritiva é feita
pelos locutores Armando Costa
e Carlos Gondim, cabendo os
comentários técnicos a Vieira dc
Souza e Milton Pinheiro.

Notas Médicas

ASSOCIAÇÃO
DE JOVENS
PIANISTAS
A AJP convida o público pnra o

recital que fnrà realizar hoje, às
aohJOm, no Grêmio Mesbla, onde
apresentara o pianista Lula Medi\-
llm rilho. Por essa ocaslAo, a A.IT
fará entrega de taças aos associa-
do» que no corrente ano se classlfl-
enram em concurso e menções
honrosas aos referidos associados e
a todos an que colaboraram com a
AJP no corrente nno.

FESTIVAL
DE CONJUNTOS
CORAIS: POLÔNIA
Sob o patrocínio da Unl5o dos

Cantores da região ocidental dn
Polônia prepara-se em Poz.nan n
realliaç.lo, no ano vindouro, de um
festival Internacional de Conjuntos! J*^ 

~_"e"ptò\tot\tÍt, 
ítprescnta-Ve* hõ

corais. Do certame partlciparflo, jp „„,„., audição para associados
coro*» poloneses e dos vnrios cen-1 da OSII, — Teatro Municipal, às
tros de imlgraçfio polonesa nos Es- lCliMni — a Jovem pianista lir.-isl
tados Unidos. R. F. Alem», Fran-; lelra Maria da Penha. Completam

ça. Grã-Bretanha, Canadá e outros| «_!"?«««*• •""* perfax um Festival

países. Iteiinir-se-âo, assim. 10.P00
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MARIA PA PENHA NO FESTIVA!

PROKOFIEFF — Como solista do
5°. Concerto para piano e orques

em homenagem a Prokofieff, "Pe-
dro r o l.nho", e a Sinfonia n". 5,
op. 100. Hccrntc, Elcazar de Car
valho.

cantores, Cos quais 2.000 virSo dc
outras rações.

AMERICANO
GANHA PRÊMIO
BUSONI
O pianista norle-amerirano Jcro-

rne Rose, de SAo Francisco, dc ape-
nm 23 anos de Idade, ganhou o
primelri prínuo do Concurso In-
lernncion.il Ferruccio Pusoni. rea-
Iizado recentemente r.a cidade Ha- , ..
liana de Boliano. O seK„ndo pre- Z°\°ÍB^ f.!5l? ll„ ^v^l"
tr.ln foi dividido entre outro norte-
ameriemo, Howard Albel, e a in-
Ilísa Notrrta Fisber.

E. Fajardo
volta para
a Espanha
MADRI Depois de uma

Regbtro Social
ANIVERSAIllOS

F.i?cin nnos liojc: Maria Martins
Barbosa, carmelita Peixoto, Rosali-
na Ferreira Mendes, Violeta dc Cas-
tro Lima Ilatclt. Eurldes ric Melo.
Eurália Neves clc Queiroz, Maria dc
Lourdes Tavares. Iracema Lobo bc-
llhcm, Elza Pagy, o os srs. Viana
Moor, Clemente Medrado. .loSn Pc-
reira Coelho do Souza, cel. Ismar
G. Monteiro, Aloisio Maria Tcixei-
ra, Virgílio Fcdclix, Creso Maga-
lh.los de Freitas, Francisco Coelho,
Álvaro Moreira Picdrns. William
VVhitc. Alberto Gomes Smith, l.co-
poldo Steimberg, Elcsbão Cardoso,
mibcns Esqucnazi, Adriano Cruz
Ferreira. Ronaldo Leitão, Gcncsio
Pires, José Adamastor da Silva San-
tos, Ilrlitf Segadas Viana. Jaime Pra-
ça, cap. Ulisses Oliveira Santos.
José Alves dc Araújo. Martins de
Oliveira, Ciispini Pndrigues rache-
co, João Ferreira ric Morais, Anto-
nio Barreiros Bclfort. Ahelardo Ma-
rinho, Júlio Bueno Horta Barbosa,
Elcener Leite, Dustan Maciel, Luís
Torres da Silvn. F.dcrlo Azeredo.

DATAS INTIMAS

lieliiil.inte — Vânia Guimnràcs. fi-
lha do sr. Jair Guimarftes. da Tc-
souraria do Estado-Maior da Acro-
náutica e ria sra. Lidia Guimarães,
terã sua festa ric 15 anos hoje. sA-
bado, quando reunirá na residência
rie réus pais, na rua Barão de Mes-
quita 1001-B. os parentes e amigos
para uma recepção íntima e cor-
dial.

Luclapo — Transcorre, hoje. din
2B. o aniversário natalicio do menino
Luciano, filho do sr. Lincoln Ga-
Rliasso e de sun espftsn, sra. Mari-
na ria Costa Gagllasso.

CASAMENTOS

Taulo Riff-Terc7a Maria Madeira
— Realiza-se. hoje. dia 28. na Igrc-
ja Santa Cruz dos Militares, o en-
lace matrimonial do dr. Paulo Riff.
filho do casal Calil Riff, com a srta.
Tereza Maria Madeira, filha do ca-
sal Euclidcs Madeira,

Roteiro
AUDIÇÃO DE ALUNOS - No Tea-

tro da Fraca, amanhã, as lOh. ha-
ter» uma audição ri<n aluno» rie
plar.o da fiasse das professores Ca-
ra e Oeorpe Gesztl.

MA GUALDA nK SA — Ama-
Ilha. A% lOh. na audição para a Ju-
Tentude, a pianista 1.1a Gualda de
Sa executara o Concerto n". 2 dej
I.lsil. com a OSB, diriclda ror Elea-
lar de Carvalho.

RORFJTtTO TAVARES - Sesunda-
feira, à« 17h30m, na Escola Nacio-
nai de Música o pianista Roberto
Tavares rf.V.irara um recital.

RECITAI. CONJUNTO - A Asso-

no México, volta para a Espa
nha uma conhecida figura ei-
nematográflca, o ator Eduardo
Fajardo. Interpretou no Mé-
xieo 18 filme?, entre os quais"Tizor", "Escuela de rateros",
"La ciudad de los ninos" e
"Orgullo da mujer". Agora
pretende filmar na Espanha.

Revista
das três
Américas
Recebemos o número 18 da

Novo filme
de Ingmar
Bergman
ESTOCOLMO — Ingmar

Bereman deu inicio às filmagens
rie "O? convidados da Comu-
nhão" em que aborda a fé e
a dúvida. A ação se desenrola
entre as 12 e as 14 horas, nu-

revista '3 AMÉRICAS", edi- j nia pequena aldeia da Dalecar-
tr.da pela VARIG em 3 idio-jliai no á[_ de Toc*os os Santos,
mas: português, espanhol e

Anna Lúcia-ltcnato Menezes —
Hoje, 28, na iRfeja dc N. S. rie Bon-
sucesso, às 18ii. reallza-sc o casa-
mento do sr. Renato Zacconi Mene-
zes, filho da sra. Iolanda Zacconl
Menezes, com a srta. Anna Lúcia clc
Assis Moura, filha dn casal sr. An-
tônio ric Assis Moura e da sra. He-
loisa Lace de Assis 

'Moura. Servirfio
dc padrinhos rio noivo o sr. Jerôni-
mo Castilho e senhora, e Eduardo da
Veiga e senhora; e por parte da noi-
va o mar. Eurico Gaspar 'Dutra, (ir.
Emílio Niemeyer e senhora, o dr.
Edfard pinheiro Lobo e senhora.

Sônia Constantin-José -torce
Serpa — Casam-se amanhã, domin-
go, às 17h. na Igreja de Bom Jesus
do Calvário, à Rua Conde de Bon-
fim. a srta. Sônia Cor.stantin e o
prof. José Jorge Serpa.

—S—
BODAS

O casal sr. José Honório rie An-
drade e sra. clara rie Andrade fcs-
tejou o 60." aniversário de casamen-
lo, com a presença dns seus 21 fi-
lhos. 38 netos e os lll bisnetos. A
recepção foi na residência da fr.mi-
lia, ô R. Saturno, em Mesquita,
onde. amanha, haverá um almoço
em comemoração ria data.

PRIMEIRA COMUNHÃO

Farão hoje, às 8h30m, na igreja dr
Santa Margarida Maria, a sua 1.'
Comunhão, justamente com suas co-
legas do Colégio Rio de Janeiro, as
meninas Angela e Alice Ribeiro
Gonçalves, filhas rio sr. José Ribci-
ro Gonçalves e senhora.

HOMENAGENS

Antônla Giuntlnl — Foi homena-
geada ontem, por motivo da passa-
gem dc seu aniversário natallclo. a
sra. Antônia Almeida Giuntini, do
corpo de redatores do Bureau inter-
estadual de Imprensa. No SAPS. on-
dc também é funcionária, suas cole-
gas prcstnram-lhe significativa ho-
menagem.

Anivcrsaria hoje o sr. Germnno
Oscar Boettchcr. Por esse motivo
será alvo de homenagem por parte
do homenageado do seu largo cir.
culo de amizades.

RECEPÇÕES

O promotor Nelson Barbosa 9.im
paio, da Aeronáutica, e a sra. Càn-j
dida Labanca Sampaio, an ensejo doj
18." aniversário de sua filha Mariza"
Sampaio, oferecerão hoje, em sua
residência, uma recepção ás pessoas
de suas relações de amizade.

—®—
VISITAS

A ABI — Em companhia do poeta
chileno Júlio Barrenechen. que sc
encontra no Brasil em missão cultu-
ral. e do rninistro-consclheiro Mário
Vergara, esteve em visita ii scdP da
ABI. sendo recebido pelo presiden-
te sr. Herbert Moses. o embaixador
tío Chile, dr. Raul Bazan Dávila.

FREQÜÊNCIA
DA BBC

A partir (ic 5 dc nouembro
próximo, n BBC irrmlmrrí pnrn
o Brnsil uns seguinte* /reqttên-
cins: .1(100 quilociclos — .11,25
melios c I17S0 quilociclos —
25,47 metros.

Os programas tln BBC cm lin-
qaa portuguesa são Irradiados
pnrn ns íllins dc Cnho Verric,
(lifirinincn/e rins 20'i. às 2»i 15m,
horn rie flrnsíün, na /rcqiiíncin
üc 7210 quilociclos ('1,61 me-
trosl. Esta /rcqiiíncia lambem
porf.-ria eventualmente str cap-
taria pelos receptores brasilei-
ros.

Susana é
nova miss
Argentina
BUENOS AIRES, IS — Su-

sana Pardal, uma jovem more-
na de 22 anos, da cidade de
La Pinta, íoi eleita "Miss Ar-
gentina" e vai representar o
seu país no concurso "Miss

Mundo", que se realizará no
próximo mês em Londres.

Susana Pardal declarou que
é descendente de escoceses por
parte materna, e que a sua bi-
savó vive atualmente cm Glas-
gow, c que um dos motivos quc
a levaram a apresentar-se ao
concurso foi o desejo de poder
visitar os seus parentes na Es-
cócia.

Finalmente, disse que o que
mais lhe agradaria ser é mo-
dêlo profissional cm Paris, em-
bora nâo afaste a po&sibilida-
dc do cinema.

CANAL 8: '

i;,^ — Duvido que você perca
17,5a — Manchete do dia
18,oii — W M em TV
18,53 — Cortina musical
lü.OO — TV em Brinquedo
l!l,28 — Tclelcmas
1<IA'.\ — Nome do dia
19,44 — Telesportc
20.02 — Canlinlio de saudade
20,30 — 5 minutos de saudade
20,35 — Sucessos musicais
21.03 — Perry Mason (filme)
22.0B — Estória da história
23,12 — .locliey show
23,03 — Variedades
23,28 — Telelemas.

CANAL 13:

I2,nn — Cine Matinée doi sábados
13,56 — Clube do Titlo
14,51 — Roy Rogers
15,24 — TV-Catch
10.22 — Bat Maslersnn
16,55 — Século XX
17,28 — Ilcsenha
17,40 — C.lnkana
18.32 — Ritmos S. Simon
18,55 — Reportagem
l!l,0,,> — Vitrine musical
l!l,40 — Telejornal
20,00 — Biseniteste
20,30 — Reportagem
20,40 — O Riso é o llmile
21,40 — Tlie Best of tlie Bnst
22,15 — Slmnnetti show — 1." parte
22,50 — Reportagem
23.00 — Slmnnetti show _ 2.' parte
23.23 — Roteiro das artes
23,50 — Reportagem
24,00 — Programação de amanha

TROGRAMAS DE
HOJE NA BBC

Serão ouvidos hoje, no Brasil, os
seguintes programas da BBC;

20,00 — Primeiro noticiário
20,10 — Revista dos esportes
20.15 — Música ligeira
20.30 — Revista do sábado
20.50 — Música, clássica
21,00 — Segundo noticiário
21,15 — Fim da transmissão.

* * *
A BBC vem transmitindo para o

Brasil em: 17,730 quilociclos onda
dc 18,86 metros. 15,260 quilociclos
onda de 1*3,60 metros e 11.780 qui-
lociclos onda de 25,74 metros.

Dr. Fernando Seid!
rntivo ila maior Importância a rlgo»
rosa Inspeçiln dos sistemas portuá*
rins, aéreos o marítimos, par» evi-
lar a reinfeslacão das áreas ond*
o mosqulte Já tiver sido erradicado,
(OPAS) * » ?

SOCIRDADK BRASILEIRA DF. PSI-
QUIATRIA. NEUROLOGIA E MEDI-
CINA LEGAL— Esta'Sociedade rei-
nlrlará suas atividades no corrent»
nno realizando um min rie confe-
rônclaa que lera o seguinte, progra»
ma: l -- "Fundos alucinógenos, um

Terá liiKnr no Dcpar-ltllstrlbulç.lo Rcográflcn, .ieu uso em
Cardlologla, Instltulolpslqulnti-ln", riin :il de outubro, ás

rie Aperfeiçoamento Médico dn Pon-|21h, pelo prof. Rnlf slngcr. dn Pn-
t ifie-la Universidade Católica (Hosp. sllóla c ric Córdoba, quo falarA em
N.S. rins Vltórlns, Run Vol. ria Pá- espanhol; 2 — "Intersexo, seu mo-

SERVIÇO PO PROF. I.OPKS PON-
TER — Sessão gernl da 4«. Cadeira
de Clinica Médica (Serv. prof. .1. P.
Lopes Pontes), 2n. feirn. 30. As 9h
Mm, no anfiteatro do pavilhão Car-
los Chagas do Ilospital-Escola SSo
Francisco de Assis, com as seguin-
tes comunicações: "Osteoporose" —
prof. J.P. Lopes Pontes; "Colepe-
rltflnio" — dr. Drollndo do Conto
Filhos "Glnecomastin" — dr. Clri-
ln dos Santos Aquino,

? * i<
"DISTÚRBIOS VASCULARES CF.

RF.BRAIS" -
tamento de

trin. 1361. dis 30. segunda-feira, ns
8'n rin manhA, a nula sobre: "Dlstíir-
blos vasculares cerebrais", pelo dr.
Pedro Snmpnlt.

(Icriio diagnóstico biológico, sun Im-
portáncla mòdlco-soclnl", dia 6 do
novembro, ás 21h. pelo dr. ,T. C.
Cabral rie Almeida; 3 ... "Teorias
ontológlcns em psiquiatria", dln. 12

CURSO MT. ALERGIA GERAL — de novembro, pelo prof. Jurnndlr
Sob a dlreçS» do prof. Ilrum Ne-
greiros, sendo colnborndnrcs os drs.
Ernesto Mendes (S. Paulo), Anneli-
se Strauss (S. Paulo), .I.F. Mello
(S. Paulo). .1 Alio Crore. (S. Paulo).
Edmundo nlunrii. Castcllar Pinto.
Silvio Fraga, Amado Caminha, Pai
va Gonçalves Filho, prof. Werner
Kemper e dr. Magalhães Rins. Dn-
ta: de 13 a 27 de novembro de 1Ü6I.
Horárlm de 2n. a 6a. feira às 20b
30m. Local: Departamento de no-
enças Alérgicas (Pollrlinlra Geral
do Rio de Janeiro).* * *

REVISTA BRASILEIRA DK ME-
DICINA — Com nova apresentação,
em muito vnlortódorn cln sun ncel-
tnçAo, está clrrulnndo o n°. 9, vol
16. setembro, 1961, dn "Revista Bm-
sileira de Medicina", dirigiria pelos
drs. Silva Mello e Snlgndo F"., ten-
do como rcrintor-rlicfe o rir. Ismar
Chaves ria Silveira. Contendo vn-
lindos seções, com colnlinrnção nu-
merosn e ntunl. destacamos, entre
os artigos originais, os trabalhos rie

Mnnfredliil. As ronfcrcnoln.s serio
realizadas nn auditório rio CRM —
C»n. à Praça Mnhntma Onnrihl. 1
(Edlflcln Odeon i, ]0<\ nndar, con-
Junto 1001.

* * *
REUNIÃO DO AMERICAN rol.-

I.F.GF. OF CHEST PHYSlCIANS —
No dln 6 de novembro, segunda»
feirn. fis 10 h, nn anfiteatro do De-
parlamento ric Doenças do Tórox
dn Poliellnica Geral dn Rio dc ,1a-
neiro (Av. Nllo Peçanha, 38, fi" no-
darl o rir. N. C Oswalri, especlalls-
ta cm doenças do tórax d»i Bromp-
lon Hospital cio Londres, fará uma
conferência sobre "Alterações pnl-
monares nos retlculoses". A reuni.lo
o promovida prlo Capitulo rin E'-
todo da Guanabara, sob a prpsidr'ii-
cia do prof Edmundo Blundl.

CONFERftNCIA 110 Illt. LESTF.B
GAI1R1LOVK — ReunlAo evlnioi-

Carlos P. Teixeira — "Teratoma sã-jdinSirla a ser realizada nn amlitórlp
crococclgeano na criança"; Irmã'"0 .'•" anrinr, serviço de ('Unira
Fioravanti -- "A.s necessidades nii-

aprcscnUçãoiUm Pecador c a c-spôsa
EXPOSIÇÕES

Clube Feminino de cultura

Side-cars
e xícaras
de plástico

Jazida de

gás metano
na Itália

montares dns crianças no Brasil";
Isnlns Pnlm — "Esquizofrenia sim-
pies"; Nilson Rezende — "Medira-
mentos e meios ric contraste Intro-
duzldo-s nn cérebro, no cornçfto es-
querdo e no sistema nrterlal de rãrs
— Trabalhos recentes dc nplic.nção
no bomem"; Silvn Mello -- "Expe-
rlejíclns sobre n ação biológica doj
tórlo X, prlnclpnlmcnto sôbrc o
sangue".

.Medira rio Hospital dos Servidores
do Estado, im dia 31 (3* lelra), As
101i30m: prol. ,i. l.ester Gnbrllove,
do "Molint Sin.il Hospital" dr Nova
York. sobre "Adrenocorllcal liyper-
Iiinelinn and Virlll/alion"

TURMA DE MÉDICOS DE 1*1*6 —
A comissão de cnmemoraçócs do
23" aniversário de formatura, cons-
liliiída pelos drs. José 31aria Ilrln-
ckmann, Henrique Euclldes da sil-
va, S.vdnry Arruda e Nlrandro I,
lliltrnroiirl, solirlla aos colegas ln-
legrnntos da (urina de 1936. entra-
ram em comunicação rom urgência,
a fim de tomarem conhecimento

. „„, do programa i» assinarem a lista
presentantes daqueles países comuni- d ^(1psSo. ,IOSpil;i,.Kseola São
caramofato durante a 13a. reunlSo w el „ Ass|5t' Av Presldenl,ani.nl do Conselho Diretor da Or- , 2gfi3 ,., nnrprmarta dR
gnnlzação Pan-Americana ria Sa.i-L à ,, , teleínne, 31-9085
rie. constituído de representantes (, sf Em„|ftn0
das 20 Repnhlicns americanas, mais1
os da Franca, Palses-Balxos e Rrl-
nn Unido. O mosquito portador dn
febre amarela foi eliminado de Ire-

CHILE E COSTA RICA ERRVDI-
CARAM MOSQUITO DA FEBRE
AMARELA — WASHINGTON, D.C..
outubro - O Chile e Costa Rica
erradicaram o "Aerics aeçypti", vec-
tor da febre amarrla urbana. Os re-

PALERMO — Uma impor-
tante jazida clc metyio foi des-
coberta pela ENI na província
de Enna, próximo de Caltanis-
seta. De acordo com algumas
versões, tratar-se-ia da mais
importante jazida de metano
na Itália e talvez no mundo. A
notícia foi dada pelo enge-
nheiro Bruno Ferma. diretor
ria Sociedade Financeira Sici-
liana, durante uma convenção
realizada nesta cidade, quando
foram tratados os temas rela-
cionados cem o desenvolvi-
mento econômico da província
de Caltanisseta. •

F.e países e três territórios do lie-
misfério ocidental. Além do Chile
e Costa Rica, JA se acham livres do
"Aédej aegypti" a Bolívia. Brasil,
Equador. El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicarágua, Panamá, Pa-
raguai, Peru e Uruguai, bem romo
a Honduras Britânica, a Guiana
Francesa e a zona do Canal dn Pa-
namá. Os restantes focos principais
do mosquito encontram-se no sul
dos Estados Unidos e nos países r
territórios da região das Caraibas.
Peln Conselho Diretor da OPAS foi
flvado o ano de 1966 como pra7o
definitivo para a erradicação total
do "Aédes aegypti" dr todas as
arras do Continente. O Conselho \»ic,\
também considerou impe

GASTRENTEROLOGISTA AME-
RICANO FARÁ' CONFERÊNCIA
NO RIO — Chegará an Rio no pró-
ximo dia 1" dc novembro o rir. J.
Etlwnrd Bcrk. conceituado gnslren-
tcrologisla omericano, professor da
Wayne Universlly e ria BocktU
Alumni International Society, que
fará umn série de conferências no
Rio de Janeiro, na Sociedade Bra-
fileira rie Gastrenterologin. na Snn-
la Casa, no Poliellnica do Rio de
Janeiro, no Hospital Moncorvo I'i-
lho e no Hospital da Marinho.

Premiado no
Salão Nacional
de B.-Artes

Em

BIRMINGHAM — Mais de
250 artigos de plástico ou reco-
bertos com esse material, que
vão desde xícaras, sapatos c
roupas até peças de maquinas,
"side-cars" para motocicletas
e um barco especial, estão na
exposição organizada pela As-
meiação de Produção e pela
Federação Britânica de Plásti-
cos, a propósito da conferência
que está sendo aqui realizada
com a finalidade de estimular o

i inníc^ Do betarfacao Artística Maihiide Baiiiy :,.'_ 
como sempre èste nú-!põem ao pastor a angustiante,,„.,.-..,. ,,..   -

.presen.. na -cgnnd.-.fcira. à. i.i.. g^* EáSe 
' 

dedicado Jre0cu5açáo que se apoderou,-^;,-^;^^'—^ !«'•• ".^; que. desempenham os plásticos
um roteiro sobre ai

sua serie provisória, à Praia dn Ela-! interesse pelo crescente papel
to io:. o Ciu-|que desempenham os r
ra inaugurarái na indústria. Os debates tra-na ARI. um recital ronjunlo com, •

a parilrlpâçjo de Corilia Fontes, histórica cidade: itinerários,] """""^MjV^.lde senhoras de mais rie 70 anos dc- ....-.,
eamora. t de Ana Maria vieira de cünária, curiosidades, igrejas, a china prepara para utilizar idade A ahertUra da mostra estai engenha ncvís_*;?_a*. ^
M'le. pl»nl»la

SA1JJ Na segunda-felrs. as 20h
3om. no .udltrjrto do MEC. a So-
cledsdt dos Artutiu Líricos Brasl-
leiros (SALB1 promoverá um con-
«kw com itua associados.

custumes, museus.
Destiramos nm detalhe (fa-

ce) da "Imagem do Senhor
Atado", obra prima do barro-
co baiano, reproduzido em
bela fotografia interior.

.idéies desde que sonharam que uma exposiçáo de trabalhos manuais , d wo dos plásticos na
íiineianos, ..»:i;„, de senhoras de mais rie "0 ar"' •"»

Io nhii-, nrenara nara 1 ' ir,ida«ie. A abertura da mostr;, ,
prevista para o dia 16 de novembro. | muitos casos, OS plásticos Ote-

armas nucleares. O psstor nao
está, porém, capacitado para
lhes dar o conforto e assim
"isola-se ante o silêncio de
13eus", e cai numa profunda
crise espiritual.

A presidenta rio clube. sra. Helena
rie Bustamentc. está recebendo os
traablhos das pessoas interessadas, de
2.» . 5 «-feira, entre 14 e. l"h, e pe-
lo telefone 45-3223 prestará outras
informações.

recém potencialidades que náo
podem ser obtidas com nenhum
outro dos materiais existentes",
declarou o presidente da Asso
çâo. . .

0 homem
mais velho
da Itália
TRIESTE — No pequeno

centro rural de Clrnia, não
muito distante de Udinc. vive
o homem mais velho ria Itá-
lia, Giuscppe Jussio oue aca-
ba de completar 106 snos. O
centenário, que durante o pri-
meiro século dc existência não
faltara um único dia a seus
trabalhos do campo, comemorou
seu novo aniversário com um
passeio de altomóvel pelo po-
vosdo, visitando Cividale. onde
assistiu a uma cerimônia religio-
sa.

Foi premiado com a Medalha dc
Ouro, nn fi6.n Salão Nacional ric
Belas Artes, com a obra intitula-
da "Retrato do Pintor", o sr. João
Batista de Paula Fonseca Júnior,
que ingressou na carreira artisti-
ca por influencia de seu pai, o
pintor João Batista de Paula Fon-
seca, revelando desde o início vo-
cação e sensibilidade para as artes
plásticas. O agraciado é também
dedicado à literatura, preferindo
o estudo de figuras e fatos de
nossa história. Dois trabalhos de
sua autoria, um intitulado "Vida

c Obra do Aleijadinho" e outro
sobre desenho, foram recentemen-
te aprovados pelo Ministério da
Educação. No próximo mês dc
dezembro João Batista lançará o
seu primeiro romance, intitulado
"Vidas Sofridas", cujo motivo Ri-
ra em torno da vida dc um vio-
linista boòmio na cidade do Rio
de Janeiro., a quem conheceu no
início de sua carreira no Departa-
mento Estadual de Segurança Pú-
blica, onde exerce as funções de
comissário há muitos anos.

TEMAS UE HEMATOLOGIA CM-
Até o dia 14 de de/em-

bro dr 11161, ás 3."s, 5.»s r si-
bados, às llh. no anlltratro do Cm-
trn dr Kstados da Secretaria Oeral
dr Saúde da Guanabara (Hospital
Pedro Krnesto) o dr. II. Monteiro
.Marinho fará realizar Um rurso «ô-
bre Temr.s dr HematolORi.i Clinir»,
dele participando ainda ns drs. Ilal-
ley P.clKCO de Oliveira, Domingos
dr Paola, Bmlllano Gomes, 'fere/i-
nlu Galichio. Marcos Tecles. Alvary
de Castro, Aloysio Salles Fonseca,
Mauro Jardim, .1. P. I.oprs Pontrs,
Máximo Mrdrirns, Pedro Clóvis
Junqueira, P?.uln Wisbart, Mala
Mendonça e 1'anln Martins.

COLÔQUIO SOBRE BLASTOMI-
COSES BHASILEIKAS _ promovi*
do pela Academia Nacional de Me-
dlcina terá lugar nn dio 0 de no-
vembro, quinta-feiro, às 20h30m, o
I." Colóquio sôbrc Blastomicoses
Brasileiras. Fob a presidência do
prof. Olympio da Fonseca Filho e
tendo como coordenodor o acad. J.
Ramos c SUva. que iniciará o tprt-
sentaçâo do tem«i. Em seguida,
apresentar-se-ão os relatores e ror-
relatores, os drs. Ant.ir Podilha
Gonçalves e Tancredo Furtado (Be-
lo Horizonte), sobre as localizações
gangllonarcs das blastomicoses bra-
sileiras; Afiricio de Melo (SSo
Paulo) e Aloisio dc Paula (Riol,
sobro blactomicoses brasileiros do
pulmão; Amadeu Fialho, Francisco
Fiaiho e II. Portugal (Rio), fôbrc
anatomia patológica da btastomlco-
se brasileira; Tales de Brito, Lemos
do Amaral (SAo Pauloi e D Pe-
ryossu (Rio), sobre blaftomicose
brasileira experimental e. por íirft,
SebastiSo Sampaio (São Paulo),
Tancredo Furtado (Belo Horizonte)
e Antar Padilha Gonçalves (Ric),
sobre o tratamento da blastomicos»
brasileira,
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n4£?nMER^r£ASS0 PARA PESQUISAR A SUPE-KAt,AO DA LUA — A Agência Nacional de Aeronnu-tica e Espaço acaba de anunciar que os Estados Unidoslançarão dentro dos próximos dias, um veículo espacialcomo primeira fase dos estudos para a colocação de ins-trumentosde pesquisa na Lua. 0 veículo denominado
Ranger I" c idêntico ao que se planeja colocar, futura-mente, na Lua, c dotado de registradores cósmicos, cie-trostaticos e baterias solares. Na foto, o "Ranger I" nn-tes de scr colocado no espaço por um foguete""Atlns-Agera"

REGRESSO
Chega hoje a esta cidade, proce-

dente do Roma, pela "Alltalla", o
brlg. JoSo Mendes da Silva, subdl-
retor de Manutenção da Diretoria
do Material da Aeronáutica.

Roteiro Universitário
FLASHES Escola de Líderes
. , .. ., ! Operários

Õw-Mrflíli. 
*;ie!tos, Presidente e se- a PUC è a única universidade

TOrfí t . Conselho Acadêmico dal do Brasil que mantém uma "Esco-
. S ... ycr Dc Arai'J° « Lui-ila de Lideres Operários", compre-za Botelho Junqueira, respectiva* endondo "Curso.-- Populares de For-

» . . inação Trabalhista" e "Cursos In-(J deputado Aliomar Baleeiro 1 tensivos de Formação de Lideres",estará, no próximo dia 10 de no- Estes curso-- visam suscitar voca-vembro. as 17h HOm. na serie so-|ção paia militantes trabalhista?. íor-ciai da Associação Brasileira dc; nfcer.do-lhes conhecimentos teóri-Educação, para pronunciar uma Cos c práticos que lhos permitamconferíncia sôhre parlamentarismo.! iimi ação social democrática e• A Faculdade de Ciências Bio-Uocial.
lógicas promoverá, no próximo di,(

Matou por
vingança:
prisão
Deferindo o pedido do pro-

6 de novembro, a entrega dos dl-
plomas de Técnicos de Biofarmá-
cia. a médicos, químicos c farmu-
cêuticos.

Já foi nomeada a comissão do
Diretório Acadêmico Pedroso de
Lima que tratará das eleições no
próximo dia 30. O presidente é o
jovem Miroslaw Leon Baranowskl.

A ABBR promoverá, no pró-xlmo dia 10 de novembro, uma ses-
sáo cinematográfica, em "avant-
premlcre", cm beneficio dos para-liticos.

A seção de Hematologia do
Instituto Oswaldo Cruz oferece, pa-ra estudantes do 2.° ano dc Medi-
cina, com tendências para pesqui-sa, uma vaga em sua seção. In-
formações ho tel. 38-0854.

Os odontolanrios da FNO esco
lheram o sr. Hebert Moses, presidente da ABI, para patrono da tur-
ma de 1001.

O prof. Carlos Nilo Gondim
Pamplona pronunciará, nos dias 3
e 6 do corrente, na Faculdade dc
Ciências Econômicas do Estado da
Guanabara, (luas conferências sóbre"Mercado interno".O prof. Roberto Tavares estará
amanhã, às 17h 30m, na Escola Na-
cional de Música, na série de Re-
citais de Professores.Estudantes da Universidade do
Brasil estão ansiosos por saber no-
tlcias sobre a Cidade Unlversltá-
ria. Esperam uma palavra do rei
tor. Neste sentido. Roteiro Unlver-
sllárlo procurará ouvi-lo durante a
semanaAs aulas rio Curso de Ferrovia-
rios da Escola Nacional de Enge
nharia estão sendo ministradas pe
ln diretor da Escola, professor Ru-
fino de Almeida Pizzaro.Dia 31 do corrente, o professor
Waldemar Arcno, encerrando o ci-
elo de palestras sôhre "Voz Hu-
mana e sua Técnica", pronunciará
uma conferência na ENEFD, As llh
30m, sóbre "Higiene da Voz".

Festa na Casa
do Estudante
Ilealiza-se hoje, na Casa do Estu-

dante rio Brasil, à Praça Santa Amé-
lia, 9. uma das tradicionais noites
dançantes, animada pelo conjunto
dc Ed Lincoln.

Baile da Carpule
Os alunos da Faculdade Nacional

de Odontologia promoverão, no pró-
ximo dia 4 do corrente na sede náu-
tica do Vasco da Gama, o tradicio-
nal "Baile da Carpule". O baile
apresentará uma série de diverti-
mentos e será eleita a rainha do"Carpule".

FND homenageará
a ONU
A Faculdade Nacional de Direi-

to, em «essao solene, comemorará,
na próxima segunda-feira, às 18h.
o 16.* aniversário ria ONU, tendo
o diretor da Faculdade, prof. Hé-
lio Gomes, designado para falar
na solenidade o prof. Haroldo Va-
ladão, catedráititío tíe Direito In*
ternacional Privado, que dlsserta-
rá sôhre: "A democratização da
ONU".

Curso de Alergia Geral
Sob a dlroção do prof, Bnmt Ne-

grelros e com a colaboração dos
rirs. Ernesto Mendes, Annclise Stra-
uss. J. P. Mell e Júlio Croce (São
Paulo), Edmundo Blundi, Castelar
Pinto, Sylvio Fraga. Amado Cami-
nha, Paiva Gonçalves Filho. Wer-
ncr Kemper e Magalhães Rios, se-
rá realizado um "Curso dc Alergia
Geral", de 15 a 27 rie novembro
próximo, no Departamento de Do-
enças Alérgicas ria Policlinica-Ge*
ral do Rio de Janeiro. As nulas
seião ministradas ri" segunda a
sexta-feira, às 20h 30ra, Pela ma-
nhá serão ministradas aulas prátl-
cas de: Técnicas de Diagnóstico;
Anamnese; Ginástica Respiratória e
Tétcnlcas rie Diisensfbilização. O
Curso é rio Tnstitutn rie Apertei-
eoamento Médico ri-i Pontifícia Uni-
versidade Católica.

Provas Parciais
dn F. N. dc Direito
•2.1 PERÍODO - NOVEMBRO DE

1961 — Sa. feira. 1G. às 15h — De-
pendentes de todos os anos e de tô-
das as matérias. Ga. feira, 17, às 15
e às lOh — 1." ano — Introdução

Prof. Hermes Lima; 2." ano —
D. Civil — Prof. Arnold Wald: 3."
ano — D. Intern. Público — Prof.
R. Plragibe; 4° ano — D. Jud. Ci-
vil — Prof. Pedro Palmeira; 5.o anoD. Administrativo — Prof. A. Sa-
lazar. 2a. feira, 20, As 15 e ás 19h

1." ano — D. Romano — Prof.
Vandiclc Nobrega; 2." ano — D.
Constitucional — Profs. Ataliba
Vianna e A. Americano; 3." anoD. Penal — Prof. Benjamin Mo-ímotor em exercício na 1 * Vararaes; 4.» ano — D. Comer»?iaI - Criminal o itliz Mimarlanf»Profs. Sampaio Lacerda e Luiz Mac FVrnanrin f°!J, r„lS aDowcll: 5." ano - D. Intern Pri-, , allCl° >eli>0 Guimarães de-
vado — Prof. H. Vallodão 3a tel- c» 0U on,em a pnsão preven-
ra. 21, às 15 e às iflh — 2.» ano - üva de Antônio Alves Oítveira
Ciência das Finanças — Profs. Buys Filho, autor da morte de Jckü
de *"- ¦- ' ' ' ¦¦ •• --• ¦

ano
reira
Leg . .
ano — d. Jud. civil — Prof. g. O representante doE-tellita. 4a. feira. 22. às 15 e ás! acusou Antônio de ter
19h — l.o ano — Teoria Geral ri

Pronunciados os
matadores do
soldado da PM
Adilson Nunes Lopes e Al-

cides Viana, denunciados na
1.* Vara Criminal por homi-
cidio qualificado e furto de au-
tomóvel, foram pronunciados

Defende-se
o detetive
acusado

Barms e Abílio Nogueira: 3.- Ribamar Pinheiro fato ocorrido pe*° *"uiz Fcrnan(1° Celso Gui-
ía-s^T^^^eri^i^^^i^S? »itimu- na marães. devendo ir a julgameri-
gal - Prof. Heüo Gomes; s.*™ cio u\ lamento, 6o. to dentro em breve. Adilson.no

Estado - Prof. p. calmon; 2.* anojdo. pois. responder por homi- Direito Penal - Prof. O. Ste- cldlo qualificadovenson; 4.» ano — Dir. do Traba- '-»<*"«v.auu.
IhO — Prof. E. Moraes Filho; 5»
ano — Direito Civil — Prof. Cio-
vis Rocha. 5n. feira. 23, às 15 e
às 19h — 1.» ano — Econ. PoliticaProf. F. Mangabelra; 3." ano —
Dir. Civil — Profa. Regina Gon*
dim; 4.° ono — Dlr. Civil — Prof.
Gondim Nelo: 5." ano — D. Jud.
Penal — Prof. Heüo Tornaghi.

2a. CHAMADA — fia. feira, 84,
às 15 e às 19h — 1." ano — Intro-
duçSo — Prof. Hermes Lima; 2."
ano — D. Civil — Prof. Arnold
Wald; 3.» ano — D. Intern. Pú-
blico — Prof. R. Plragibe; 4." anoD. Jud. Civil — Prof. P. Pai-
meira. 5° ano — D. Administra-
tivo — Prof. Alcino Salazar. 2a.
feira. 27, às 15 c ás 19h — l.o anoDir. Romano — Prof. V. No-
brega; 2." ano — Dir. Constitucio-
nal — Profs. A. Vianna e A. Ame-
rlcano: 3.» ano — Dlr. Penal —
Prof. B. Moraes Filho; 4." ano —
Dir. Comercial — Profs. Sampaio

¦siacusou Antônio de ter agido por!d,ÍaKf2í 
*' dczembro 

,de 
1959'

oi motivo torpe; vingança, deven-subtraiu uma camioneta oficial
!de chapa 9-19-05, pertencente
ao IBGE, estacionada na Av.
Atlântica, em frente ao n.° 896.
Ao volante do carro dirigiu-se
para a ladeira do Leme onde
apanhou Alcides. Foram para a
Barra da Tijuca e ao voltarem
para a cidade, na Rua Volun-
tarios da Pátria, Adilson obe-
decendo ao sinal luminoso pa-rou, mas na contra-mão. O sol-
dado da PM Eli Loredo Ro-
drigues aproximou-se pedindo-lhe a carteira de habilitação.
Como nâo a tivesse, deu-lhe voz
de prisão. Adilson então pisou
no acelerador e o soldado subiu j
no estribo do carro, mandando
que parasse. Mas Adilson nãoj
parou e jogou o carro contra
um poste e depois contra uma
árvore, esmagando o braço do
soldado, que morreu ao ser so-
corrido no hospital.

Lacerda c Luiz Mac Dowcll: 5 °
ano — D. Intern. Privado — Prof.II. Valadão. 3a. feira, 28, às 15 eàs 19h — 2.o ano — C. das Fman-
çns — Profs. Buys de Barros c A.Nogueira: 3." ano — Dlr. Comer-
ciai — Prof. F. Souza; 4,<* ano —
Med. Legal — Prof. H. Gomes; 5.»ano — Direito Jud. Civil — Prof.
(1. Estellita. 4a. feira, 21). às 15 eàs 19h — 1.- ano — Teoria do Es-
t.^do — Prof. Pedro Calmon; 2."
ano — D. Penal — Prof. O. Ste-
venson; 4." ano — D. rio TrabalhoProf. E. Moraes Filho; 5." anoD. Jud. Penal — Prof. H. Tor-
naghi. 5a. feira. 30, ás 15 e ás 19hl.o ano — E. Politica — Prof.
Mangabeira: 3.° ano — Dir. CivilProfa. R. Gondim; 4." ano —
D. Civil — Prof. Gondim Neto; 5.»
ano — D. Civil — Prof. Clóvis
Rocha.

O detetive Vicente Iague Ne-
to, acusado da morte do moto-
rista Mário Duarte Melo Bran-
co, no aterro da Glória, r.3 dia
2ü de j; i.ho último, requer»?u-*r
revi gacSo de sua prisão preven-
tiva, tendo juntado aos amos
um atestado médico, do qual
consta que no dia do crime
Iague sofrerá uma queda, tor-
cendo o pó, e tendo sido reco-
mendado imobilização e tam-
bém uma notícia que fala da
prisão de um assaltante perten-
cente à quadrilha sobre a qual
o acusado e alguns colegas deste
lançam a culpa da morte de
Mário Duarte. No atestado
consta que Iague, âs 19h10m
era medicado no Hospital Dis-
pensário de Copacabana e o cri-
me, segundo a perícia, teria
ocorrido às 20h45m. Daí n de-
fesa de Iague ter juntado o

documento.
O promotor Miranda Rosa

reiterou o pedido de requisição
do perito Thiers. que deverá
s*r ouvido pelo juiz Talavera
Bruce sóbre elementos ainda
obscuros. Segunda-feira pró-xima deverá ser marcado o dia
do depoimento do perito.

Correio Militar
Guerra

VISITA

COM. ORLANDO TELLES
N,*ivo presidente da APPAB

"APPAB"

Reallza-se, na próxima tèrça-fct-
»«, às 17h, no edlflelo-sedo da eom-
punhla, r. solenidade de posse di\
noTtt diretoria da Associação dos pl-
loto» da panulr do Brasil (Al-PAR).
Membro riu IFAIJW (Asoclnçâo In-
ternaclona! rios Pilotos de Linha
Aérea) entidade que fa/, parto da
ONU, congregando, em todo o mui)-
do mnls de 25.000 associados n
APPAI1 i um (Stgfto de defesa dos
intetfosfls técnicos o profissionais

dos pilotos rin, "Pniinlr do Brasil",*-. ela filiados na am totalidade.
A novn diretoria está assim cons-

tltulda: presidente com. Orlando
Telles; Io. tesoureiro, com. Gunther
Otto Umlnnt: 2°. tesoureiro pilotoCarlos Luz Pereira de Souza; 1».
secretário, eom. Silvio Leite; 2". se-
crctàrlus. com. Glauco Pinto de Al-
meida; suplentes: presidente, com.

. JoAo Luiz Vldlgal Pereira dns Ne-
Te*-; Io. tesourei™, pünto José Car-
loa ria Cunha Vivz; 2". tesoureiro, pl-lAto Américo Vieira do Brito Fl-
lho; l". secretário, com. Orlando
Marques da Silva: 2". -secretário,
com. Eurlpedes Coelho de Maga-
lhfies.

"UHF"

O sLMoma de comunicação por"UHF" e espalhnmento tmposférh-o,
desenvolvido para lndustrlollzaçllo
no Rrru-ll pc'.o IJept". de Eletrônica
do IPD, no Centro Técnico do Ae-
ronáutica, empresa técnicas, ns mnls
modernas, para comunicações a dis-
táncln, fcm necessidade- de posto.

Os generais Osvino Ferreira Alves
etJhiandante do 1 Exército e J.iir
Dantas Ribeiro, comandante da Ia.
Regido Militar, receberam, ontem,
a visita rie cortesia do general cie
Exército TrlstSo de Alencar Arari-
pe. ministro presidente do Superior
Tribunal Militar. Após breve e cor-
dlai palestra ao chefe do Poder Ju-
dlciârio Militar foram apresentados
os oficiais competentes dos Estados-
Maiores daquelas duas Grandes Uni-
dade.i.

RODOVIÁRIO
O 2.» Batalhão Rodoviário rece-

beu, no corrente ano. a missáo de
construção ria I3R-.10 ao trecho Fio-
rlnnópolis-Lages, de transcedente
Importância econômica para o Esta-
do de Santa Catarina, Estão sendo
Intensificados os estudo.- rio trecho
Florlanópolls-Lages, tendo já sido
Instalada, em Palhoça, uma Turma
do Campo que Iniciou trabalhos dc
exploração rio trecho Pnlhoça-Que-
ceba. Tais estudos permitirão que a
construção do trecho Florianópolis*
L-.fes, prevista pelo Plano Qüin-
qüena! de Obras Rodoviárias, seja
Iniciada, u partir de Florianópolis,
.iá nu próximo nno. por uma Cia.
de Construção do nt!, a ser desta-
cada para as proximidades de Pa-
ll-.oça. Como já foi divulgado, des-
de 1*1 de agosto o 2." btl. rodovia-
rio está executando, a partir de La-
jes, a construção do trecho Florlajió-
polis-L.-ijcs. Assim sendo, teremos,
no próximo ano, um ataque em duasfrentes no trecho Florianópolls-La-
jes dn BR-36, o que, por certo, per-mltlrá que cm tempo não muitodistante tenhamos a região do Pia-nalto Catarinense ligada à Capital
do Eiiado rie Santa Catarina através
de magnífica nxiovia de primeira
classe.

HOMENAGEM
As Forças Armadas prestarão umahomenagem aos heróis dn FF.I3, no

próximo din 2 rie novembro, comretransmlssores semelhantes às do1 inicio às Oh, no Monumento Nacio-«Interna utilizado na Linha rie De-1 "nl aos Mortos da Segunda Guerrafe*» polar rios F.t'A ("Dow Une"). Mundial, que, após a solenidade seránas comunicações da otan o cm franqueado A visitação pública. Não
algumas Unhas de comunicações do serão distribuídos convites especiaisExército Francês. No entanto, o povo cm grrKl está

immmttT iiWpSl ci°TdbeardeP£Í•T.genlielro Gilberto bampnlo herdadeda Toledo, chefe do Departamento!
de FJetróiilca do IPD, o malor-av.
*nR°. Antenor Gustavo Coelho de
Sotim, o 1". ten.-av. eng". Jorge
de Mesquita. rn;r-\ dr. Leon Htihln.
eng". dr. Vlccnzo Calenda D! Ta-?ant. técnico Quldn Zocca em*".
SSSSSST áSt*.' e^gV R^eo° 

J^í-te ' —! " ^'¦'-¦> .*.,-. iii-
taynma.

RECORDE

ROMA 27 - Um "DC-R" ris "Ali-
talls" estabeleceu, ontrm. com !>he lOm. o recorri,, da travessia dire-ta Caracas-noma.

"ASCAER"

Comemorando o transcurso demals um aniven-nrlo rie bua cria-

Aeronáutica
PAGAMENTO

A entrega dos adiantamentos, em
dólares, nos comandantes dos aviões
de COMTA, rm viagens regularei,
íicnrfio a enrgo da Diretoria de In-
tendência, cabendo a Iniciativa ao
comandante do Transporte Aéreo.
Esses adiantamentos serão atendi-
rios pela Diretoria de Intendènctn,
consoante os seguintes limites: via-
gens no EUA, Congo e Suez: USS
500,00, outras viagens: USS 300,00.
O comando de Transporte Aéreo, na
data que solicitar o adiantamento
Informará, via rádio, ao gabinete do
ministro, a composição das tripula-
ções, especificando a função do ca-
da tripulante. Os casos omissos se-
râo solucionados pelo ministro dn
Aeronáutica.

ECEMAR
Estáo selecionados para cursar a

Escola do Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica, no nno rie 1962, os
cels.-avs. Llno Romualdo Teixeira,
João Camarão Teles Ribeiro, Jorge
Ernesto Paranhos Tnboadn, e os
mnjs.-avs. F.ber Teixeira Pinto e
Maurício Martins Seldl.

HOMENAGEM
A Escola Júlio. KubltEchck home-

nageou o Correio Aéreo Nacional,
com uma cerimônia na qual foi pro-
clamada a normallsta Regina One
como vencedora do concurso llterá-
rio, sob o tema "O trabalho rio
CAN". O brigadeiro Martinho Can-
elido dos Santos, comandante do
COMTA, ofereceu à aluna premiada
uma viagem de Ida c volta ao Chi-
le, e no vencedor do Concurso de
Cartazes sóbre a Semana ria Asa,
que será julgado na ABI, uma via-
gem a Bra-sllla.

CONCENTRAÇÃO
A concentração dos candidato.-! rin

3a. Zona Aérea, inscritos no con-
cuito rio ndmlssfto á Escola do Oíl-
riais Especialistas e do Infantaria
de Guardas, está marenda para o
rila 3 de novembro, na Escola de
Aeronáutica, no Campo dos Afon-
sos. E' determinação rio dlretor-ge-
rnl rio Ensino, mnjor-brlgndclro Hen-
rlque Fleiuss, rie conformidade com
as Instruções aprovadas para o con-
curso.

POSSE
Assumiu, Interinamente, o coman-

do da Bnse Aérea do Cnnons, o cel.*
av. José Paulo Pereira Pinto.

MINISTRO
Chega hoje, no Rio. depois de umnj

visita de InspeçSo ás unidades dn
FAB tedlnrins nas Ia. c 2n. Zonns
Aéreas, o ministro da Aeronáutica,
brlg. Clóvis Monteiro T: ivassos, que
se íêz acompanhar do cel.-ov. Fer-
nando Tnlermo, dos majores Pom-
peu Poro"-, Cláudio Sá, Haroldo Rclfí
e Antônio Marcellno, capitães Nei-
son Tavelra, Arione Sotovla c Adir

rei:.-.í .antigo diretor" do" cámpo*dè1 Albuque"*ue*- ForBm ln3Peclon:*tlív,ií

Marinha
INSPEÇÃO
No próximo riia 31, o titular da

pasta, almirante Ângelo Nolasco dc
Almeida, inspecionará a Diretoria
rio Armamento da Marinha, quandoserão submetidos a seu exome, peloalmirante Luiz Otávio Brasil, dire-
tor-gernl do Armamento, os estudos
sobre à
diversos

atualização das armas nas
unid\des da Marinha.

S. PAULO

A convite do Confederação das
Indústrias de são Paulo, estiveram
em visita a Inúmeros centros ln-
dustrials daquele Estado, grupoj dcoficiais e engenheiros do Arsenal
de Marinha do Hio dc Janeiro.

VISITA

O almirante Cândido da Costr.
Amgão. comandante da guorniçãodo quartel central do Corpo de Fu-
Zllelros Navais, recebeu ontem a
visita de cortesia do governador da
Rondônia, coronel Knio Santos Pl-nheiro. que se achava em compa-
nhia do deputado federal Aluizio
Ferreira. Presentes à reunião encon-
travam-se os jornalistas Washington
de Castro, nosso companheiro deredação e presidente do Comitê de
Imprensa da Marinha, Maurício Cn-
minha de Lacerda, c o comandante
Benedito Monteiro Galvão, Berilo
de Andrade. Após a visita, o co-mandante da guamiçào ofereceu um
almoço em sua residência oficial,

CARGO
No próximo dia 3, às 14 h, o ca-

pilão-de-fragala Haroldo de Almei-
da Rego transmitirá o cargo de di-
retor do Serviço de Seleção do
Pessoal da Marinha ao capitão-de-
t!*ogata Carlos Bezerra de Miranda.

MOVIMENTAÇÃO

ATOS
O presidente da República assinoudecretos na pasta d.i Guerra, no-meando os generais Estevão Taurl.nn rie Resende Neto. cmt da RaRM e Guarnição rie Belém do Pará

HM o Guarnição da Bahia; c p\-o-nerando o ger.er.il João de Almeidat-reit;:.-. antigo direto
Instrução d.* Gerlcli

O "Custódio de Melo" encontra-
se em Luanda; o "Ary Parreiras",
encontra-se cm viagem com desli-'
no a B<.'lém, onde deverá chegar
amanhã; o "Sirius" continua emserviços hidrográficos entre Ma-
cció-Rio São Francisco.

BAILE

A diretoria da Caixa Beneficente
dos Sargentos participa ao corpo
social que, o departamento cultu-
ral recreativo, dando cumprimento
» sua programação do corrente més,
fará realizar hoje, das 23 ás 3 h,o tradicional "Baile rio Primavera".
Traje, passeio completo, para civis
e militares uniforme do dia

-«v, (f}/y^0<Ji^ c«*j*.i-*. imi tí™..*,;,., i„é.,.i. d^Z^i] [MOCO mWm^fFií

- <?— 
em 

liBBTIHJP l^j ~~a "" EBps
ik rV-^X Ml^BPSiÍíi tmmmW1 §r^ff(x&--^ Pi ^^i^Êm tfh s Jf^^Êmh

K\u, (QUE MA' /\ (oM mM afo Al fe**^' g o CUE V-te- .tete,-'.

ir-ic* ^ /onnjÉixe ve Píss/miS;)\vou JícHk por rqui. nttcuímo j Atmauí ikoiu. 7 nm sno os úmcõsl
d campou ajmtxsfiiissiM. juemkr o oue meu W/r^-]i J7±7Tte^ ' \ttn só rtM (Irrvr csreeiTir ou
|mtj.£0ie 

MesmuiiiHo. I no m deixou )IJh^yffigy- \ «*•» «•• ) moutunhu! íecucro

ió r veterano a* unidades de Belém. S. Luis, For- SERVIÇO

DESFILE
Na manhã rio hn.ic, o Grupamentorie Unidaries-Escob realizará seur-rande desfile anual cm honra aocomandante do I Exército, generalOsvino Ferreira Alves. A tropa será

garçada em revista pelo cmt do I
•¦- ?. f ** Bh 30m e a «eBViir des-

çáo. a Associação dos Servidoresi" CI- I l11i«,,Ln„Sr,ld0llR,CnlcnKO"Deodoro'vis da Aeronáutica (ASCAra. re&-1P-"-»"--?-C?nUnêí*c,a -«Bulamen-
llzará. amanhã, ás 23h.

da FF.B. na Segunda Grande Guerra taleza' N-*,aI- Rcc:fí' c Salvador, co-
Mundial. mo divulgamos.

ADIÇÃO
Passaram a adidos à Diretoria do|f.1i|Paid-'J'8P»?o dos Portos do Es-

Pessoal, aguardando classIflcaçRo, os
cels.-avs. Henrique do Amaral Pe-
na, Hamlet Aznmbuja Estrela e Vic-
tor Dldrleh Lelg

Em serviço, encontra-se no Rtoo comandante Humberto Giudice,
iodo do Rio Grande do Su;.

RECEPÇÃO

i-tAV^WiV^V^^^/^MWWWVNAA^W»

j lar à frente do palanque que será

N. *^r,áo serão empossa- {2ld„° Xtú 2»^ £L$
^.l,h,-MvVa 

Dru°r"1 e ° Conselho nas o destina-se à domònrtraçTo"
^SV°PreSe P- 

Ed^orS'^- 
CSU'íK' '"" " KSr°'aS de °fi^-

rende; i«. vlce-presldento — Orlan- INSTITUTO
do Prestes; ?\ vice-pre*!riente — O general Tristlo de Alencar Ara-Rrnnnt Borges de Almrlrin: 1". se-!'ipe. presidente do Instituto dc Geo-rretftrlo -. Antônio Cury: 2". secre-!-Cafia c História Militar do Brasil,
tário — João Rodrigues; l¦». t<\*ou- j comunica, por nosso intermédio, querelro — Már.o Fernandes Lopes; 2o I110 próximo dia 20 haverá eleição
tesoureiro Geraldo Magalhães P8ra a diretoria no biênio KW2-63,
GlòrU. Conselho Deliberativo — efe-l cm f<*ssão especial a scr realizada
tivo.".: Antônio José Pereira SerraPinto. Rtn Tavares Dnimond f Ne-merson Portes: suplentes — VictorGemes "

rede do Inrtltuto ás 16h. Outros
sim. solicita aos respectivos mem-
bros que. após preencher a cédula

lemes Oortlnho. Amasvlei Ribeiro!d" votação, façam a restituição di-
»n íü.a e José Carlos Cietano retamente ou por via postal regis-vários caetano. tr,d, a tfmpo á{ wr computado o

SEGURANÇA

LONDRES. 2T — As nove compa-nhtiu que operam com aviões "Brls-
tol-B.-ltMin!a". equipados com mo

tr-ds
voto.
NOTAS
Esteve, ontem, no Palácio do Excr-

rito. em visita de desoedidas aoschefes militares, amicos t câmara-

tência. O 8.» Grupo de Artilharia
de Costa Motorizada, instalado na
Avenida Bartolomeu Mitre, no Lc-
blon, tradicional unidade da Artl*
Iharia de Costa da Ia. RM. come-
morou o seu 19.• aniversário do
fundação. Esta unidade está sob o
comando do ten -cel. Augusto Cid
de Camargo Osório. Dc BrasiÜ3,
cl.egou ontem a esta cidade o gene-
ral João de Segadas Viana, minis-
tro da Guerra. O chefe rio Exército,
que participou da reunião rio Cnn-
se!!io#de Ministros, foi recebido pornumerosos amigor, chefes militares
c camaradas. O ministro da Guerra
permitiu que os alunos das Escolas
Preparatórias e rios Colé~ios Milita-
rcr. sejam matriculados na Acade-
mia Militar das Agulhas Negras in-
dependentemente do exame intelec-
tual do Concurso de Admissão, «a-
tisfeitos as demais exigcnrfas regu-
lamentarcs. dentro do número dc
vagas fixadas. Fo>. anos ontem o
general Carlos Flores de Paiva Cha-ves, diretor de Molomecanização.
Os seus amigo-, colegas e câmara-
r1;'tebcr7* T!,0 ° "T031 ?íc,ueia relatados pelos juizes Braz <ia SilGrande Unidade, prestaram-lhe vá- .-a c Mário de Mendonça

Hoje. A.s 12 h. na Casa Branca,
Ilha do Governador, o chefe do
Estado-Maior da Armada, almirer.-
lo Ary dos Santos Rongel. recep-
cionará os adidos navais, com um
almoço,

TRIBUNAL
Reunido ontem cm sessão plena-ria, sob a presidência do almirante

Paulo Mário Rodrigues, o T.M. Jul-I
gou culposos os seguintes acidentes: !
Abalroamento entre o iale-a-motorl"Democrata" o o rebocador "Ca- i
xias". no pô:to de Porto Alegre,,
em junho de 1957, apurando a An-1
dre Cabral rie Almeida, mestre do |"Democrata", e pena dc multa:
Abalroamento entra es barcaça.»,1"Nininha" e "Enaura". com nau-'
frágio da primeira, r.o porto dej
Macau, condenando Guilherme Lo-'
pes Vicgas. mestre da "Nininha". â
pena de multa Isentou de culpa
Manoel José Tlbúrcio. mestre da"Eneura" Foi vencido, tm parte, o |voto do juiz Pedro Calmon Filho i
que exculpava. também, o mestre
da "Nininha". Êsscs processos foram

ss
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C
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iore.s t»rc:eus. completi-im d is mi 'í,aí; f Wn.-cel. Enlo dop Santo.-1 na? homenagens. Procedente dc „«„.„,.- . ,
lhões de ho« de vA^ -rã.iJti. Çtah5'roi. »«*m-nomeado eovern*- Porto Alccre. onde comandava o III Considerou fortulto os seguintes
cobriram m» 

"de 
2M m« km dí 

d°r dc> J*"''í"-'0 de Rondõmia. Exercito e Guarnição dos Knt.-dos ""™,eV, Nwlráglo do pesqueiro
dl.táncu r*»^h-rL Z. f.°.r1?ad,or K"0 também esteve na rio Rio Grande do Sul. Paraná e!"Tokay Maru n.- 35". no litoral do _
dò". ra ih.i'. r ^ J^ ^iSal.i de Imprensa ria Guerra onde. Santa Catarina, chegou, ontem, á í Estado do Hio Grande do Sul; Nau-, Q
taecl-Z .r-* nr.,-. ¦ P*»"! iRualmentc. apresentou runs despe- tarde, a esta capital o general Jo-ic'1*"*-*10 "o batcláo "Vencedor VI". S
^lw'«! wE.. i™eM pas-id.dts aos jornalistas credenciados. Machado I^pcs. O seu desembar- "" r'<> Ju™--. em agosto dc 1339. ¦•-.

* ° ru O Centro do Estudos da Policlinica que no Sanlo.*» Dumont. foi muitn^uptura da madre do leme e con- CJ
PLANETAS

Fcl aprovado um «tudo do rrof.

Central do Exército pressetme nas concorrido, vendo-se presente*^"„',",!, sequente -irr.bada do navio nortesuas atividades culturais, Mas uma merosos amigos, colegas e camara*l*,mer''car.'* "Del Norte" ao porto doreunlbo está marcada para o pró- das. O ministro da Guerra fêz-se!R,o dc Jonciro. em Junho de 1960.xlmo dia 31. às llh. oe.tsião cm que representar pelo seu chefe de gabi-|í^5C*' processos foram recatados pe-medico dr. Mauro Mieuel nete. general Enio da Cunha Garcia, los jui/es Epaminondar, de Souza ciará uma palestra Transcorreu, ontem, o 29.* aniver-JBraz da Silva. Julgou decorrenteO Elelrocardiogra- sano da Fábrica de Andara!. A de força maior o encalhe e águado Miocárdio". 0|data foi festivamente comemorada «berta do petroleiro ingiês "San
entusiasmando os meiosi tendo ali comparecido as altas au- Elíseo'. no porto de Natal, em iu-

trolax da Terr» um 
'teYculõ 

n^Lu-.'" I^"iS./ii, °! peU qu*' * P*,1«"Mr" «oridades militares e amigos do Es- nho dr 1960 Foi relator do feito.aer-» um tcicuio aai.ua .»scra asrtsttda por numerosa assis-l tabelecímento. o Juiz Mário de Mendorça

« C. Beklter. nos Estsdos Unidos,',

pe.nc.e cos r.anêtaA-. Foi «prer a- m, nn >-„/-,,,
Sianiey H. C.ra«.*i sóbre 'Tomo cnn-l-,u..,—.
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2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 28 de Outubro de 1961

Balão encontra boa oportunidade na reunião de hoje
O defensor da camiseta estrelada está pronto pa ra «íir de perdedor — Azagaia prometo novo
triunfo — Organza volta bem e em turma frac a — Programa — Montarias - Forfait? — Palpites

Do programa de hoje, destacam-se as eliminatórias da leilão, as coisas estão mais difíceis.Mas, Galluzo, que vol-
nova geração. Em número tle três, duas parn a ala mns- ila e»> condições satisfatórias, é o melhor indicado. Final-

.. , r. i !. «.ii . j ii ! mente, nn prova de potrancas nome de Organza merececulina e n outra pnrn a feminina. Todas dc perdedores. ; , i • i i , .' 
. algum real, principalmente por estar n turma um pouco

A mais mteresante e n primeira, de potros reservados; fraca.
t|tie apresenta Balão como força. Êste defensor do Stud' A reunião está marcada parn as 111 lioras e 50 mi-
Peixoto de Castro há muito que eslá na fila, tanto que é I nutos e o último páreo será corrido às 17 horas c 40 mi-
«i mais credenciado da carreira. Em previsão normal, nulos. Até as 18 horas de ontem era conhecido apenas o
deve ser o vencedor. Na outra eliminatória, de potros de'forfait tle Gay I.ove.

uralo
MONTARIAS E ÚLTIMAS PERFORMANCES

m c
no relógio

ARGE não é apresentada
desde maio, quando arre-
inalou ?to terceiro posto, uo . j
páreo rencido por .-Ubcoa c | I
Negélin,

A filha de Britúiiia coita j |
aos cuidados de novo irei- I
nador e perece mie agrade-
r-.ii, pois tem sido vista cm ,
rririos c.rcrcícios /orles p
sempre fiualúii corroído ;
bem.

Ksln sci.iaiia pussoii os i
1 .,'100 metros em ':(!", pelo
meio r/e rara. contida por
se» pilôlo. .Vo apronto /oi ;
poupada tendo marcado pa- jrn os últimos 300 metros | I
:!.".", «ki.: cem boa rfisposi- : j
ção.

Como rolíci de um peque-
no descanso e rni enfrentar |'
cotias que estão correndo
semanalmente, acreditamos
quc di/icilincníe seja der-
rol n ri n.

1' PAREO — ÀS UliSOiii —

-- 1 D. Pearl. A. Azevedc 57
- 2 Azagaia, M. Silva 57

— ;i Manga, J. Marchant .... 57
4 Dorie .1. M Símios 57

•i — 5 Kstif-ia, F. Conceição .... 57
6 Espanhola. J. Ramos 57

SOO METROS crj nu uno,

Em 21-10-01 2' II de Q. Ann e Anápolis em 1..100 AL 82" 2 5.
Em 7-10-01 1"/17 de Tika e Daupllinc em 1.000 AL 03" 1 5.
E|ii 1- 6-01 3-/14 dt. Jamanla e Lavras em 1.200 AL 75" 4/5.
Em 21-10-01 ÍI' 14 de Q. Anu e O. Pearl em 1.300 AL 82' 2 5.
Em 21-10-01 8" 14 de Q. Ann e D. Pearl em 1.300 AL 02' 2-5.
Em 21-10-61 4», II de Q. Ann e D. Pearl em 1 300 AL 82" 2 5.

2" PAHEO — ÀS l-ltajnm

— ' Vancouver, M. SUva 
—- 2 Margarita. A. Barroso ..

3 Prlstina, J. Corre» 
— 4 Fine/a, J. Marchant 

5 Eirstratc, A M. Caminha
4—6 Morou, I. Souza 

7 Quejnndo, F. Maia 

I 300 METROS — Cr? ltK» OHO.IM) — (VARIANTE).

34
54
50

Em 8-10-fil 2" 11 de Canoa e Pretinha em 1 300 AL 82" l/J,
Em 1-10-61 3"/ B de Fschola e Etaple e,u 1.600 GL DS" 3 5
Em 8-tO-ijl 7V1I de Canoa r Vancouver em 1 300 AL 82 1/3.
Em 8-10-61 5°'ll de Canoa t Vancouver em 1.300 AL .12" 1 5.
Ern 10-3-61 :i".'ll de Zambi e Epson em 1200 NI. 75" 2'3.
Em 25-in-fil :tv 8 de Kobuni e Zolulo em 1.410 Al. R6".
Em 7-lo-iil tt 7 de Curriculum e Challengc em 1.300 AL fll" 3 3.
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V PAREO AS llii.MIm — 1 KIM METROS

I -- 1 Balão, A. Sumi» 
2-2 Bonjardim, M. Silv.i ...

3 Hotaiv, A. Ricardo 
—- 4 7.0 Aranha. J. Marchant

5 Babul, J. Tiiioct. 
— n c.uolury, W. Andrade ..

7 llaguim, O. P. SíIvh 

50
56
50
5(1
50
56
56

Em
Em
Em
Em

Em
Em

22-10-61 2»
22-1.1-61 4'
7-10-61 7'

13-10-61 .1

15-10-61 3'
22-10-61 12

CrV 150.01)0.00

• 14 dt Rover .
14 de Rover i

' 12 rie Bable'/ 7 de Clov

e Rlobaldo em 1.300 AL 81" 4 3
e BalSo em I 300 AL Kl 4 3.

e Balão em 1.400 AL 89" 1 5.
Ovcrdale em 1.000 GL 5D" 3 5.

ESTREANTE
7 de Colman e Frenlus em 1.000 GL 60".

14 de Rover e Balão em 1.300 AL 8!" 4 5.

4 PAREO

1 Dauphine,

— AS 1.11175.11

A. Azevedo ..

1 .'Illl MKTROS t'r\ 120 000,00 (VARIANTE).

Amanhã, o "Jockey Club
Argentino"

Montarias oficiais
e forfaits

1" r.iroo — às 13li20in — 2.400
metros — (Prêmio Jockey Club Ar-
gentino) -- Cr$ 200.ooo.oo.

Ks
— 1 L. Vermouti). .1. March. 30
— 2 Baile, A. Bolino  50

2 000

Ks

2 lju.na, A, Khntos 57
3 Isolde, .1. Corres 57
•I Kakanéla. A. Rosa 57
S Friscle. O. Nelto 57

.lime Eyre, U. )'. Silva .. 37
Sagltâria, J. Santos ... 57

o Falamnta, C. K. Carvalho 57
li Good Eyes, .1. Damos .... 57

10 Isabel, 
*M. 

Niclevisk 57

Em 14-10-6! 2 fl de Anapola e Graclett eem 1 SOO AL 84
ESTREANTE

Em 14-10-61 2<yl2 de Tilta e Molana em l.ooo AL 62".
Km 7-10-01 10".17 de Aragaia c Tika em 1.000 AL 63" 1 5.
Em 12- 3-61 6",'l rie N. Serra e Unista em 1.500 GL 91" 3 3.
Em 13- 8-61 9V16 rlc O. Fellow e Allglo em 1.30o NL 83".
F.m 27- 8-61 8»; 0 rie Quonlldn e D. Pearl em 1.200 AL 76".
Em 20- 8-61 3»' 8 de Mlgllita e Tika em 1.000 AL 62".
F.in 14-10-61 S" lide Anapola e Dauphme em 1.30 AL 84" I 3
Em 28-5-01 16-/17 (Ic Q. Ann c Judy em 1300 XI, 83" 2 3.

1/5.

5' PAREO — ÁS 151i.'.Jin
SII.) — CtS 150.000.0(1 —

— 1.300 METROS
(V ARIANTE).

(ASSOCIAÇÃO OS SERVIDORES CIVIS lio BRA-

PISTA E CAMPO

Lições alemãs (111)
Misses Laurindo

Tet minamos nosso comentário anterior dizendo quoé premissa fundamental pura quem dirige gostar mesmo
do esporte a que. sc dedica, tendo o propósito rie vê-lo
progredindo constantemente.

No caso particular do atletismo ja não c de agora
quc lamen!unios esta falha e só agora n invocamos poi-
que é chegada a hora de definir unia solução para jus-
tificar a apatia do nmbientè atlético nacional, Que
meios, além de outros tantos apontados, respondem pela
projeção dos atletas alemães que acabaram dc conosco
competir?

Entendemos que todo diri- sabemos que c regularmente
gente atlético tem quc ser an-: entre os t!) e 2(1 anos u média

|tes de mais nada ardoroso dc- em que os nossos atletas to-
fensor e também fã do espor- mam conhecimento rias práticas
te. Nâo pode haver meio tér- atléticas. Porque éste fato,
nio, num esporte cujas ncces-l quando é elementar que o par-
sidades são .imperiosos e ab- hcipante cie\c tomar logo, nos
sorventes. A mentalidade quc primeiros anos da adolescência,
se peri'! para um esporte ama- contato eom o esporte'.'
ci.it, tem que ser. necessária- A resposta está no baixo nl-
menle, amadora, com ideais vel rie nosso mundo escolar queamadores, eom estoicismo ama-mio alentam para ésse lado. O
dor. Talvez por confundir es- inicio unlio provoca natural-
ta reaiidade, sofra o atletismo monte certa lentidão no desen-
brasile.ro. volvimcnto prático ocorrendo,

Exige-se antes de falar cm como todos reclamem, chega-
reforma básica, reforma de mé- rem íi velhice sem ter produzi-todos, _ instalações e meios, a rio o que cru realmente capai.
ascensão de pessoas eonsclen- Vejamos por exemplo o ca-
tes ligadas ao atletismo, pelo so do arremessador Jens Hei-
duplo sentido de bem dirigir c mers — cujo resultado no disco
pelo carinho e amor que este- é 56,68 — seu recorde pessoal,
jam dispostas a oferecer-lhe. atualmente com 19 anos de ida-

Nessas considerações sóbrejric. A dedução neste caso ,é
? í.ste raso da égua Arartina acabou justamente onde devia: n»'' :,s lições alemães, alinge hojei bem simples: começou cedo,

policia, pois * uni cas» de poliria. Etn linhas gerais, JA «r saiie o que também outro importante as- pois cl > contrário não acharia-
aioiiie. rn: o advogado-vctcrlnirlo 1'rniáM.i pereira marcou o rtla de pecto: o fator idade ria equipe mos resposta pata a questão,
scxta-leira, 20, para operar u eijua Araruna, ijtie era r.lilatlota. Ma»,| KCrmânicil. Nâo há termo de SÓ eom o um. da juventude, po-em vez de faier a Intervenção na data manada, antnipou-a lilcxpll-1 comparação enlre os atletas! der-se-ia remoçar o nosso alie-
.•.ueimente iie um dia. Assim, ái iih dá quinta-feira, in, operou »!brasileiros e alemães, Todos!lismo.
éciia no hospital r menos dc uma hora dr|i..is o animal Já eslava dc

Vancouver

PALPITES
AZAGAIA — DARK PEARL — MANGA
VANCOUVER — CRISTINA — MARGARITA
BALÃO — GUETARY — ROTARY
DAUPHINE — ISOLDE — FR1SETTE
ORGANZA -- ONDINA — IMURY
GALLUZO — APEX — BORNEIO
ARGE — NEGELIA — QUEEN ISEULT
PILAR — ZANA — PIERRETTE

MOSAICO

-61 8»
-61 12»

— 1 Imury, I'. Fernandes .... 56 Em 2R-
2 Miss'Sirier, J. Carlindo.. 56 Em 2-

— 3 Peiite Fleur, A. Barroso 56 Em 24- !)-«l
4 Trota, 3. Juliii" 56 Em 24-0-61

— 6 GalAxia, A. G. Silva .... 5:1
6 Caprlceuse. L. Silva r.:i Em 7- B-61

7 Intrometida, L. Vuz 56. Em 27- 0-(il
-• ti OrRaiira, F. Maia 56 Em 24- 0-61

|i Oodlna, 1. Souza 50 Em 27-11-61" Ooe.in Queen, A. Uris .. 50 Fin 25- 3-01

10 de Palas
13 de Erlca

Aní:i em 1 OlM AL 63" I
Aransinc em 1.000 GL 61"

3":' 7 rie Roseclair e Organza rm 1.400 GL 83". 3 5.
U 7 ric Roseelair c Organza em 1.40o GL 85" 3 5.

ESTREANTE
8" 10 dc Mahendra e Kuesca em 1.300 AU 83" 4 3.
4»/ íi de Anií! e Huesca cm 1.000 GL 60"
2'.' 7 de üoseclnir e-Aspillera cm 1.400 GL 63" 3 5.
6"/9 de Angl e Huesca em ,1.000 GL oo".
6°/ 7 de Gala e lmury em 1.200 AL 76".

«• 1'ARUO — AS 16h30m — 1-301) METROS -
CIO DO RIO DE JANEIRO) — (VARIANTE)

(ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO
- CrV 150.000,00 — (BETTING),

COMER-

2" Pareô --- às I3li50m
metros - - Ci$ ítio.ooo.oô.

— 1 Balltirico, M Sil. a 
— 2 Beatijolais, A. Snntos .

a — :i Alexander, J. Marchant
4 — -I Harmonietite, A. Bolino

5 flcriuay. .1. Tinoeo 

oi.
5A
56
51
52

3" Páreo -
metros — CiS

:.< 14i!2i)in
120 000,1)0.

1 200

— 1 Quantum, A Bolmo ....
— 2 PaiRii. A. Olivares 

3 t'lti.1, J. G, Silva 
3 — 4 Atreu, A. Santos 

5 Aperana. M. Silva 
4 — o Amiiiíh, A Azevedo 

7 Ghosiy Wlnd, A. Barroso

32 |
52

— l Galluzo. A. Ricardo ....
2 Bulos. L. A. Castro

— 3 Constellollon. 1. Amaral .
Rin Tigre, W. Andrade ..
Calamaran. c H. Curva.

— 6 Apex, A. Bnlino 
7 Potássio, J. Ramos " Colnlo, I'. Lima 

— 8 Bo: nem. i" Maia 
II Muslo. A n. Silva 

lu Forest Hllls, J. Jiiliün .

1" PAREO AS llliil.Vn

4" Páreo — As 141i5oin -- 1.600
meiros - illandlenp Especial) —
Crí 150 000,01).

Ks
.. 52

-

-

-

-

1 — 1 Expei t, j. Ramos ....
-- 2 Fuji-Yama, A. Ricardo" Exchange, A. Bolino ..

J — 3 Ptoloineu, A . Santos ..
4 Filco, M. SUva 

— 3 Funiir King, J. Baffica
6 Galbion, NSo Corre ..

Arpe. A. Santos 
Queen Iseult. V). P. Silva

.1 Guerrilla, W. Andrade ..
L. Champngne, F. Mala
Netréllt). 1'"- Conceição

ti Merldlann, .7. Quintanilha
Queen Ann. 3. Marchant
1'nl.M.i. P. Lima 

O c.li.d Glrl, .1. Carlindo .

I" PAREO — AS KlilOm

56 Km 2- 7-01 ii" 20 dc Plngolinho o CL Drink em 1.000 GL 60".
56 F.m 22-lil-Hl 8' 14 ric Rover o Balão em 1.300 AL 81" 4:5.
iii Em fl-10-iU 4» 14 de Prenuncio e Cezar em 1.000 GL 50" 3 5.
56 Em 13-10-61 11/ 7 de Clov e Ovcrdale cm 1.000 Gl, 39" 3 5.
30 Em 7-9-01 Ull de If.irll e M. Verde cm 1.300 AU 803".
50 Em B-m-ct ii» 14 de Prenuncio e Cezar cm 1.000 GL 59" 4
6-í Em 15-10-61 5" 7 dc Calman c Frcmitus rm 1.000 GL 60".
3s Em 1-4-61 t.T/6 de Albeniz e M. Verde cm 1200 AU 76" í
56 Em 24-0-111 5"/9 dc A. Dilemma e Sanlropc em 1.400 GL 86".
56 Em 24- 0-61 8» 9 (le A. Dilemma e Sanlropc em 1.400 GL 60".
Í6 F.m 22-10-61 5" B dc Ctjznr e Rapto em 1.400 GL BC" 2 3.

- I 4110 METROS — CrV 120,000,00 - (BETTING).

57 Em 6-5-61 3¦ ¦' 8 dc AUicnn e Negella em 1300 AP 83" 2 5.
57 Em 14-lu-íi! 3" 7 de Bellatrix c Negelin em 1200 AL 73".
57 Em 8-lo-r.l 7» R rie Amoralina c L. Champ. em L400 GL 84"
57 EJn 8-10-61 2' 8 rie Ain.ualina e C}. Iseult em 1.400 GL 81"
57 Em 14-10-61 2' 7 rie Bellatrix e Q. Iseult em 1.200 AL 75".
57 Em 21-0-01 1" 8 rie Alça e Amaialina em 1.300 NL 82'.
57 Em 21-10-61 1 ¦' 14 rie D, Pearl e Anápolis em 1 300 AL 82"
57 Em 14-10-61 6" 7 clc Bellatrix t Negella em 1 200 AL 75".
57 Em 8-10-01 U fl de Amnralma e L. Champ. em 1.400 GL 84"

2 5.
2/5.

2 5.

volla à (-...-Iii-lra. Cerra ilr I8h após a i.piT.i.-.ii.. btn c. m. sãlr-do, a|
Araruna morreu.

Ao tomar conhecimento da morte da éijua. o si Pnilásio di-
rigiu-sp a cochelra, constiitiiu heniorragia abundante por todos os oii-
Ilcíos naturais, passou atestado de óbito dando como causa niortis um
colapso cardíaco e insistiu em que o animal ídsse imediatamente en-
lerrado. sem passar pclo hospital veterinário do Jockey Club Brasi-
leiro. Comunicado frste fato no professor Octávio Dupont, nfio con-
cordou (-"le em que o cadáver fosse removido sem a necessária autópsia,
paia determinação ria causa tuorUs, ronfnrnie determina n regulamento.
Contra essa ordem dn diretor do hospital, protestou o advogado-veterl-
nário.

# H( *
As ilu.is lioras ila tarde dc domingo, n sr. ProtAstn telefonou

para ns proprietários da Araruna íiiKirliidr.-lhes que. Juntamente com
Mc, deveriam ir ao riislrlio policial apresentar queixa, pois desconfiava
de que a égua tinha nirlo envenenada. E ás :'«li cio mesmo dia «s

*elo$ Clubes e Entidadess
O Flamongo solicitou licença á Federação Carioca cie Fu-

tebol para uni jogo amistoso com o Sanlos, tio dia lá ria
novembro próximo, eomo parte rio programa rie seu aniver-
sário, não tendo, todavia, indicado o campo cm que a peleja
deverá se realizar.

—- A Portuguesa informou à FCF quo, de comum acordo,
rescindiu os contrateis dos jogadores João Heis, Nirnldo e lonir,
ficando os dois primeiros vinculados ao clube luso pnra eieito
rie transferência.

— O Vasco ria Gama informou que o jogador Vovó, da
equipe clc juvenis, viajou para Recife, seiii autorização rio
clube, razão pela qual resolveu aplicá-lo a pena de suspensão.
Ao mesmo tempo pediu prioridade para contratá-lo, caso o

, .mesmo solicite transferência paia outra entidade, na eateeuriairfs se apresentaram no distrito e fizeram reçlstrar a queixa, repetindo U0 profissional "luque o animal apresentava fortes sintomas „ A' V,iv{uf,u(-yn mMoa em (;„.;. (1,,s veneimenlos o jo-
jgador Jorge cia Silva, por ter faltado ao tremo realizado no

- .. K' * :': dia 
".'1 rio corrente e se recusado a acompanhar a tlcleuacáoNo dia seguinte, apareceu num Jornal uma entrevista do sr. Pio- do (.|ubc luso no exterior, sem jiislilieuliva. Resolveu tambémlásio. na qual SB acusava o professo,- Dupont. „ tratador Francisco considerar o contraio rescindido, mantendo o vinculo par,-,Abriu r o ex-proprietário da igua. sr. Isnac Si.II. E mais vinte e. efeito rie transferência.

quatro horas, surgiu nova entrevista do sr. Protâslo, desta vc? desmen-
tindo a.s declarações quo fizera anteriormente c dizendo-se vltltna dcl-—• ¦
perseguição. Declarou então: "'E' a eterna luta contra o Moinho de.
Vento. Latele anguis ,„ herba. Uto .ensuP JJ 

§ |» || || Ji |J "||| J^ ^ Q ||
Passadas mais vlnle e quatro horas, o treinador da *i;ua. Wal- \ j^ -m-» ,,

; tleniar Ferreira, procurou a Imprensa, ronluu a história que acabamos I I I ( I'• | 111 ik^ lllf *| Bll Olll 8 \i kl «1 I i \. t Vi 1! de escrever e disse ainda, entre outras coisas, que a versão do elivf- ^TlfiLCllIlV/O .1111(1111 V..IJI JLIIILCl.LiF J~[ Xf
, nenamenlo visa apenas a lançar a culpa em nutra» pessoas, » fim dc *- v

n sr. l'r<ttAs!o, na ocasião,
de envenenamento.

1.000 METROS — Crj 10(1 000,11(1 (BETTING) — (VARIANTE).

5" Páreo — ás 15h25m
metros — Cr$ I5o.uoo.oii —

— I Gnngster, ,\, B.ibno ..
— 2 Babão, A Rosa 

.1 — 3 lt.i.-ulo, F. Mula 
4 Polly, .1. Negrello 

4 — 5 Bi unindo, M. Silva ..
6 Cnmbolm, W, Andrade

— 1 Znnii, A Santos-
M. Boneca. A. A. Ricardo
Gay Love, Náo Corra ...

— 4 Plerrette, .1. Ramoa 
3 Kiuist;., F. Conceição ..
R Sayonara. .1. M. Snntos

- 1 6iioi •• — ' Carbonífera, J. Marchant
(Areini H TÁ Bou, M. Hem ique ....

KS 8 Ratnzzt. J. Quintanilha..
56'

56
56

Iti Pilnr .1. Santos
11 Chonguita F. Mnia
12 Nau, .1. Souza 

58
54
511
54
54
56
56
56
56
511
.1-1
52

Em
F.m

Em
Em
F.m

23- 1-61
21-16-61

10- 0-61
18-10-61

V.' 8 rie La Vlolelera e Floramour em 1.300 Al, 01" 3 6.
5" (I de Tropeua K Vendane em 1.400 AL 09" 4 5.

NAO CORRE
4" !6de V. Onze e Canoa em 1.200 NL 70" 1 3.
6»/ 7 de Vicunha e Mnilcntal em 1.40 AI. RR" 1/10.

15-10-61 11', 13 do M. Pretinha e Vendange em 1.200 GL 72" 1 3.
ESTREANTE

Em 14-9-61 li" 10 de Cando.M c Margarita em 1.560 NL 97" 2 3.
ESTREANTE

Wifi de- Parábola e Pitnngo em 1.000 AL 5(1" 2 5.
5-/13 rie M. Pretinha r Vendange em 1.200 GL 72" 1 5.
5»/13 de Pamona e Judiciária cm 1.300 NL 84" 2 5.

pessoas, * nm ne |encobrir o fracasso cpcratArlo, que naturalmente caiu ao veterinário COMPLETOS,,,,.,. Reina Interesse em torno ri.i.Disse também o treinador que Protásio * um menUroso. por haver neleia oue deverão travar na' , - , ,., . .-feito declarações que absolutamente nSo correspondem il verdade. Fl-1 P_f',V,* À* ,nnhS U ei, tinê« Áo i A .reP"SCnU(;ao dp Clube SU-
nalmente. Informou Waldemar Ferreira que, na ultima quarta-feira, ri„h„ l„riomt_vv „„ rK 

°"jdamtex, equipe dlliiuda prlo
durante a» corridas no hipódromo da Ilha do Governador. Interpelou j": a A V ni •' ' f« ik'cnu'° Jarbas, ex-jogador rio
o veterinário ifibre mai decbraçOes falsas, e éste l|i« respondeu que\? , ,-° „ í Z, , |C. R. Flamengo, apesar do não
nâo tiniu havido mesmo envenenamento « dfsculpara-ic com a sesnliilei . . e ,t,Ue . C? 2, .. ». "! haver sirio liem sucedida no

Em
Em
Em

27- 8-61
15-10-61
10-10-61

t," Páico
metros -
n.-.mci —

-- Às 15_i55m
Crí 120.000.00
i Ai ela i.

1 3(10
I Va-

Estudando o programa de amanhã

exrlamaçílo: "Ah, eu me enganei."
>!' íf-' :•:

? Como sc vê dessa história tnsle, n policia deveria ter sido
mesmo chamada. Mas nfio para constatar qualquer envenenamento e
«nn paru verificar certas contrad!ç0<s rio sr. Protâslo, sobretudo uma
qne e essencial para o esclarecimento do cnsij. Como explicará o
advogado-veterlnário qti-o tivesse man ri a ri o enterrar Imediatamente o
cadáver da égua, sem autópsia e. poucas horas depois, diante da opo-
slç.lo do diretor do hospital, ungisse com a versão do envenenamento?

— 1 Belo Bom, A Azevedo .
2 Mister Liou. A M. Cnm.

— :) Londi Ino, A. Bolmo . .
4 Tmioiorie, .1. M. Santos

— 5 Giraudoux, A. Nahid ...
6 Furor. A. Olivares 

— 7 I.,in.lv,n, C. Morgado 
8 C aluiu-, ,). Jul tAo 

l.(lltl) VERMOUTH trabalhou
Tnlta Irrhada em 14!)" d« carrelrüo, em 1.5110 meiros
vindo rir maior d Ut Anciã e aprnn- ontem marcou Gft
tou 1.000 em 6.1", correndo bem

? Outra razão para que se diainasse a polícl»: dar um fim ao
charlatanismo e a mlsttflcaçAn na Vila Hípica E' preciso ptutccrr o>

i profissionais contra os aventureiros quc dl/em curar qualquer doença
de cavalo. O sistema e sempre o mesmo: Intervenção clnirclri e |5 mll

, _,, . .-,,¦¦,,,.,¦ „ , •,., leruzelri.s de pagamento, NSn Importa qual srla n doença: r. processo¦ BAILE vem de secundar Mi.racaiba MEUSE. Pelas ultlmM otuaçOes. po-1A qUR,c „.„,„„., rflir;lda „,. mn „ss)1')|ui „„'„,

CELSO PINA

praça dc esportes da Escola Na-|certam(? do SESI, nem ;.. mielonal de Educação física e riGÍXa (jP aprcsentar-se como di-Dcsportos.em Botafogo, f(ciI adversário para o< rapazes
Será, nao resta duvida, uma da ^ A Bcnlo ysbQn

peleja (jue niuito promete dei
sensacional, notadamente lcvaii-1**"*"i',''^~vs~vs/^^^^~^~^v~vv^
do-se cm conta o grande nú-i A TVTl^TlVT/^Tá^kC?
mero cie bons elementos que in- /\ \\ I I \fl 36 1^
tegram os duas representações. rXl * ^ i ^ ^ *m.J

BICHINHOS DE PELÚCIA
Foltos artisticamente. Coleção ra-'rl.icla par» adAnin Vemlo torin/,

(pnr:r nu unidade. Pua Cadete l'lls-
lí-e.« Vetca. 48. npt. 101. O.IIOS

Ctmocas...
'¦nte,no apronto de de-so notar o seu progresso e, co- . , . ,

para .. quilo- mo ostenta a melhor forma poMl-lním pí'":l " eslado <l° *nit>M- m" oun t melo l.cm conveniente para
qne n&o melhora
ronvenlrnte para

Caso típico de distrito

"• P.ir»o _- ás lOl-.JOm •-
metros - Cr$ 120.000,00 --
tingi — (Areia).

— 1 I.ogan, A. Azevedo 
2 Hoiigfi. J. Souza 

— 3 D. Empcror, A. Ricardo .
4 Foguete, B. Alves 

I — 5 Arguapo, .1. Marchant ..
.lonfiel, C. )!. Carvalho
Tlntoiorte. Não Corre ..

4 — 3 Curioso, .1. G. Silva 
0 Andou. .1. Marinho 

1" Illlmanl, A. Santos

8 Páreo — I7h«5
— CiS 120.00000 -
(Areia 1,

1 — 1 Urápio. j. Quintanilha» — 2 Onrk Orient. J. Santos
3 Quilt, A. Hirurdo ....'

Eporlano, ,1. C..". Silva ,.
Anil. A Síintus 
Rumboso, F. ConceiçSo
Esto). H. Lima 

1 500 3
(Bet-!

Ks ;
. 57,

57! 9' PAieo - - ás KlvIOrn -- 1 OCO me
57 tros ¦• (Variante) - (Aretn) —
57 -Cr? 100.000,00— lOeltingi.

. 51 Ks
C.clboc, A. namoa  68
Broiueudo, t). Silva .... 54
Mntultn, Não Corre ...
Dlnar. F. Mnia " riioebus. Não Corre ...

3 Farseur, 1' Lima - 1 400 meiros 3 — ti Pamoeiio. A. Azevedo .
fHottingi —| 7 Mondo, Náo Cone 

11 Revolto. C. Snntos 
Ks 4 — 0 Epsorn, Não Corre 

57 10 Bar-Le-Duc, NSo Corre
. 571 II Hontem, A Ricardo ...

37 " Moquetlm, C. R. Cnrv"

Anolndor Ítalo Arauto

57 1
53
51 '
57 2
57

metro. Como está mais estendido vd. defenderá nosso voto. !" ««nhar 15 mil cruzeiros por Intervenção
p tem mostrado mais classe, acre- 1 policiai. F." necessário defender os profissionais,
ditamos que l.OItt) VERMOUTH le- * * * * -p
Te a melhor neste mano .1 mano. QUANTUM n.ln p apresentada des-; ? Mudando de assunto: que r. que Rigoni veio fjzer aqui nal"*"1* »* j de a tarde do "Brasil", quando per-1Gávea, montando um Hiilmol franco-favorlto como Gunranien e quc (GB).

BAILAUICO trabalhou a volta fe- deu no "pliotochart" para Albany. nunca estive no páreo? For coincidência, a carreira íoi levantaria por1 CEARA X R. G DO SUL -- Ar-
rbailu em i:'3"l 3 e aprontou 800 im O fillin de Komney vai ser apresen-1 um outro "paulista" que ninda rateou 67 cruzeiros. Regisüamoii éste b!tro Samuel Glgll (SP) -- Fiscais

da SUva 1SP1 * Rosslnl
)o iRGNl — Anotador. Os-

monítrando _,..-l-.or_i.s_ AI.KXAN- oposta mm .n, IV iMlawi traba-l J°Bar lla lam" uma rcputaçSo que tanto esforço custou para se fazer. |wal:o Barbosa (SP).
DER, vindo da volta, marcou 107" lhou 1.200 em 76", pelo melo df'E' íe "A" hf,live Intenção, náo deveria haver também Ingenuidade. Há
para a última milha, agradando rala e com boa dljposiçllo. Foi ror-!111'1 nome n preservar.
muito. P.na oí 800 metros marcou rer no Guanabara na última quar-!

ta-felra e larsou

i (Conclusão ria última pác.)' A.« autoridades («ciadas distribuir.,
ise-fio desta maneira-
! MINAS X I!. Ci. NORTE — Ar-
(Litro: Ludendurf Xavier 1RGS1 - no EXTERIOR. 30 dias. Lar::»
Fi-Y-alj Enlo Serviu e Jr^é Seta ro experiência. Garantia da serledad»

CASAMENTO

.„,„... ,-,.. .... ,m . .riU..« nv„ .... w  „r .w.....,-,, .... jct o|.r.-.rn- „,„ 0!1tin "paulista" que ainda rateou 57 cruzeiros. Rcelsuarnow étte ouro u;
49 . BF.AUJOI.AIS tem 136»2 5. ai- ado em hoa forma e seu exercido, (aUl ,.„,„ „,,„,„„. saberaoa qua , vW„ é l1llr principalmente nCSlll l^1'""zo apurado no flnnl. .No apronto foi de 65"2 5, para os 1.000 metros, . ._. j ,.,,., ,..«-_._. , . , ,,,, .7 a—.,-a.

i marcou 30" para r, 800 metros, de- com reservas. Apronto., na reta fp0ci 
àt 

,intia^0' 
mns í't0. "r>° dfv« «"^' "' Justificativa para .(A»'"

- Consultas grátis. 10 ás 12 — 15
ás 17. Rua Assemblíla 03, s 302 —
Tel. 32-7000 e 52-307(1. Rio — Dr.
LEITE. 10788

15. pelo mein da pista. HAR-

li; Servidores . . .
lio

CConclusão da 'última 
pág )

anu passado t;verno? .O

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
iPago melhor que qualquer

J, outro. Telefone: 22-5568.
16031

^rr^r: investigações particulares

CARIOCAS X PAULISTAS -- Ar-
bllrn. Djalma rie polira (RGSi -
Fiscais: Otávio Flsslcaro (MG) t
Ludendorf Xavier iRGSi — Anota-
dor: Jorce fivela (RGSi.

ENCERRAMENTO
Após o último )6go ocorrerá

cerimônia de encerramento,
desfile dai scleçOes participantes

DA LEITURA DOS RELÓGIOS
l.° PAREO

AZAGAIA — 1 500 «m 99"3/5, bem
MANGA — 1 500 em 10)"J/5, facll
AZAGAIA te.ipareceu vencendo com facili-

dade. Agora, estn em turma mais forte, porímcontinuou melhorando, dui Inspirar confiança
Dark Pearl, que anda correndo bem, t Manga,
qu» volta em boai condições, sáo fortes rivais.

.-" PAREO

VANCOUVER - 1.300 om 87", fácil
PRISTINA — 1 300 em S5", bo» tçio
FINEZA — 1.30O cm 84"2/5, b»m
FIRSTRATE - 1 300 tm 91", tarrtlrio
QUEJANDO - 1.300 *m 79"2/5, flrm..
VANCOUVER vem de uma dtrrol» ingrata t

prosseguiu em forma. É a força. Mas Prlstlna,
que reapareceu correndo bem, agora sa tncon-
tra em melhores condições t, largando bem, vai
dar trabalho no final. Margarila, oulra qu« an-
da bem, aparece com possibilidades.

J.» PAREO

parado. CI.1CÊ
54 MONIEUSE vem de secundar Bu- lem 711" para os 1 J.iu metros, com prováveis. Trabalhou 1 200 em
51 grlliha e por ls.^.o foi poupada- no boa açáo r aprontou 600 rin 3"",' 2 5 t aprontou 600 em 38". (
54 apronto, limitando-se a galopar agradando. ATREU trabalhou 1200 XF.' tem 81", pnrn or. 1.200 m
54 mnls largo. REOWAY vai correr com em 76". como «empre o faz i>to é, rom sobras. Nossa ludlcação ser.'.
38 nm exercício de I38"2 5, para o., nun sobras. APERANA marrou pa- LONDRINO, mas te:á em LAMBAO
61 2 040 metros e aprontou 1.00o em ra os 1.200 metros 78". pelo melo uni nono rival
Oll 64"2 5 BAH.ARICO fracassou mi úl- de raia e ASTÓRIA tem 63"3.'.. pa-
51 tlmn lnexpllcàrelmeiite AguardRtn ra o quilômetro, correndo multo no » » i participação de trfj Estados * é.itt,^ decidido o campeonato, haver.'.
54,melhor corrida do filho n.« Mnkt. final. QUANTUM reaparece em boas, |ano, cinco vSo tomar parta no cam- também » en
% ioj ncredlt.iimis que dificilmente.eondlçíiej e deve levar a melhor no: I.oc.A.V trabalhou 1.500 tm 101"í peonato disputando o Troféu "D- jcarnpedes • vires. i Qualquer rl-nein. .slutlo abaoltlto t
m pocleráo derrotar » émia HARMO- f'n^'• _»]V?í. tprA em PARCO, CL1CÊ| 3;5, pelo melo do raia e agradando1 Celso Peçanha" para o campei,.) t1 A Fcí's oferecerá dois troféu», Pritlca Internacional - Alende dl»

600 em 36"i0 t10;íw «Ibany dn Cur.lia Hllx>iro" i,!m ,0 catnpfáo a outro an viça, ca-
S5, multo bem. HARK EMPl-ROR „ "•? 

colocadai SeSc **n«o também ¦•• detentor rio tina última Ml prejudicado e »«u»Sl/pUtfldo. cinco modaUdadts át tulo o, troféua ria C3D (transito-1responsáveis estáo aguardando me- !pl "™' cinco moaaiiaaats ne ,.,..., . .,,„,,
lhor corrtda. Aprontou 360 em 22". «Portes: tênis, futebol, hipismo, r,°» « Correio da ManliJ.
FOGUETE volta em boas condições basquetebol e vollbol. O arbitro
e tem 101"Z 5 para ns 1.500 mclros.i geral da competição será o proles-' RETORNO

00 em 45",! sor

ASTORIA (esta égua vai correr o seu final
multo) sérios rivais.

F.XPF.HT Tenceu como craque, maa
na gràmn sofre rebate. FUJI-YA-
MA correu multo na última, mos

• noite paru qualquer lugar. Tel.
22-6173 LAHRV 16927

Médicos
..té a entrada da rata. quando os .„,„ inbr,s aprontouimpões do páreo por éle pioram currend0 btm 

lno 
,,„„

81)

3." PAREO

ZÉ ARANHA
bras

1 400 »m 94 "2,'S, com so-

DABUL — 1 600 em 107", um apurar
GUETARY — 1.400 em 92"J/5. b«m
BALÃO * o candidato do retrospteto. Vam

dtmonsfrando str melhor que a furma «, am
pravisio normal, nao deve ptrder. Cuelary, «u|o
ultimo fracasso não deva ser lavado tm conla,
* o principal advarsárlo a Rotary, qut sempre
trabalha bem a nio confirma, nio deva ficar
fora de cogitações.

4.8 PAREO

QUATA — 1.200 tm 79", algumas sobras.
KAKANEIA — 1 200 em 7J"3'5, fbmt
FALAMOTA — 1 300 em 80", alguma» se

br.it.
ISOBEL — 1.300 *m 81", regular
DAUPHINE esfã na vei A dlstinci» lha »

favorável, porém a uma égua muito covarde, dai
poder ser derrotada por Isolde, qua vem da boa
atuaçio na Ilha. Frisetfe, que volta melhorada
a em turma fraca, lem dt ser encarada com
respeito.

IMURRY — 1 200 em 79"2/5, firme.
MISS SPIDER — 1 300 em 88", regular.
INTROMETIDA — 1.300 em 88"3/5, algumai

sobras.
Carreira equilibrada, embora Organza reúna

maiores possibilidades, uma vez que vai enfren-
tar turma mais fraca. Ondlna, multo ligeira, e
Imury, de volta com vírios trabalhos, são ou-
tros nomes que mertcam destaque.

4." PAREO

GALLUZO — 1 300 em 85"2/5, bem.
CONSTELLATION — 1.200 tm 83", *uav».
POTÁSSIO — 1.300 tm 87", algumas sobras.
COLOLO — 1 300 em 17", firme.
BORNEIO — 1.000 em 45", bem.
GALLUZO volta d» um descanso tm condi-

ções satisfatórias A turma está fraca e pode
ser o vencedor. Apex, que melhora multo na
areia, e Bornclo, cujos progressos nos últimos
tempos foram acentuados, são os principais ad-
versários.

7.» PAREO

ARGE — 1 300 em 84", algumas sobras.
QUEEN ISEULT — 1 400 tm 94", sem apu-

rtr.
GUERILLA — 1.200 tm 79", com rastrvas.
UNISTAX — 1.300 em 84"2/5, btm.
GLAO GIRL — 1.200 am 79", firma.
NEGÊLIA «nd» correndo muito c aparte»

como força. Em corrida normal, nio dtva per-
dar. Argt, que volta em boas condições de trel-
no, 4 ptrlgosa a Quttn Iseult, muilo prejudi-
cada da última feita, nio devt str desprezada.

I.» PARCO

ZANA — 1 000 em 44". com sobras
PIERRETTE — 1.000 em 44". bem
SAYONARA — 1 000 em 45"'2/5, firmt.
CHANGUITA — 1 000 em 44"2'5, bem
PILAR volta em turma fraca t tm distância

He seu agrado t a fdrça Zana, lambam retor-
na tm condiç6ei satisfatórias t vai correr bem.
Pltrrttte, que trai exercidos animadoras, apa-
raee cem chanet.

MASSACilíltr — Recuperação. Profls-
Alíredo Colombo, auxiliado! A, deleg.çfiea JA estão com «eus Monal diplomada. D. Aldébara. Tel.

I. ll.l.IMANI Ipelos técnteoa da F.N E F., Paulo lietnrins previstos paia «manha, ri '
¦ !¦,; ... , v ' " ¦'"¦"" , runf"r'ni" <•*- Mata, Gilberto Campos t 

'' 
Waldir jceçáo feita ao «aúehos. que deve

- PTOL^^^miS-rtr^ir^s'; Ü;'^^'-'-.—'apmod.lmptensa!^" -toma: na ..gunda-feira cn
' "•"''  '- ¦¦ falaria e escuta 

ostenta boa forma,sem luta. Aprontou 800 em 31"1 5
i Seu companheiro baixou
| agradando mui
\l°p\"n K 

°'\]m 
T""' 

r"m b0a|tro», correndo hem no flnnl e apron--'.çáo fm.il e no apronto marcou pa-1-
r.i oi últimos 600 metros :f7". FIL.-
CO tem 101". os 1.600 metros. An-
trclpo-.i o apronto para qulnta-fel-ra e ram boa açáo final, marcou
43". pum os últimos 700 metros.
FUNNV KING vem d* vário? fra-

e dus autoridades javlSo 
(1n rAR-

tou na quinta-feira, 8H0 em 52".(desportistas epie. nos deram pleno!
Muito equilibrado éste páreo, onde auxilio, os Jogos rios Servidores INCENTIVO
íirlos animais ostentam condições'Civis do Brasil estarão exerceuco ! ° presidenle da F*clcraç5o Ca-
de \IIArla. I.OGAN, dark EMPE-1 as tuiis finalidades, que também!rioca de Futebol de Saláo. falan-
ROR. FOGUETE (reaparece em 110-: ano ns mesmas da ASCB: Inceliti- M0 ontem * reportagem, conclamou
vas corheiras e rom bons traba-1 var e congregar ds funcionários todo» os talonlrtas guanabarinos a

Dr. PEDRO DE ALBUQUERQUE
órgltos uilnárlon e genltals

R Bueno» Alrr.s no, 7"., 2 ás í
1073 80

illios), ARGUAPO, CURIOSO e ILU- públicos civis numa i>ò família —, Iprestigiarem » seleçün rampefi com|**.»*»
finalizou Ricardo Pernambuco. 

' ° ,rvl Incentivo, a fim de que mau
PROGRAMA itenha a hegemonia do esporte 111

O programa para hoje. constará P*1*'
jde um desfile de túda» ns delega-1
[ções, qu» esllo hospedadas r.r> es-

oeom-j tádlo Caio Martins, em Niterõl te-
leva em seu dorso o Btqulnhõ, que! K?» hll ^^-'"xi.".?0?- °,ttro?" I í"l"rio-se de um JOgo de futebol
o conhece multo bem

cassa», mas reapareço em turma ca-
murada e com 1U4" para os 1.600
mZiTVf^Z^^'t^GAS- •"" " f,m™ "" >"*">
FUJI-YAMA e FUNNY KINO. mus' ...
vão ter de coiTer multo para de.-ro-
tar o cavalo FILCO, quo vai «er!
apresentado em boas condições e!

.MANI. Enlre estes deverá ser deci-
dldo o páreo. Vamos indicar o LO-

LARAPIO vem de mrunda

Quatro , . .
(Conclusão da última página!

em e vai ao páreo com rnul-: ,,nfr. „ r,,.,,.,, rir, nin - *,.-_<„ „.tas possibilidades. DARK ORIENT ,,".',' â. 21 w„».* * 'venceu a puro galope e pelo que 
'"• 4s 21 hor"'

GANGSTER tem 105" para os 1.600 demonstrou 110 apronto, parece que
metros rom aljumas sobras. No ;Al repetir. Marcou 45" para os 7eo
apronto Impressionou bem. tendo ¦ menos, com Atiuia açáo flua!,
marrado 49" para os 800 metros. QUILT náo correspondeu na última

1 HU'l'1.0 nio correspondeu na úl-,* «ck»1'11 melhorando, tendo 03 "2 5
Uma, segundo declarações de <eu!PRra 0-* ' *l,° nietros, com robr.i^', treinador, por ler sido corrido atrás.'EPERLANO volta bem e aprontou
Tinha hi.ii> exercícios e por Ism. »ur- a ie'-* »m -°"- ANIL tem o:'25 pa
pii-enden Aprontou sou em 49"2 J.ir* O-' ' -*1" metros, romo sempre
POI.LV vera melhorando de semana agradando. RUMBOSO aprontou 700' "npeneada: o d«*jo ti-.' criar

j para (emana e para éste compromls- ,m 4'i"- multo bem. Vamos Indicar; mais U;n COSO COm á Federação
i 1 so anotamos m:i""3j. Aprontou su»-|° r*r»'.o dark orient. que ven- Metropolitana de Natação, ou
I I ve a reta em 41". iikcmmiii ni0! cen. n galope * como vil com me- 0 espectro de uma nova derrota(em correspondido, mas amanhi de-i ^,os .,r53 quilos, acreditamos que no J'LU PEDE INTERVENÇÃO 

'

Em ofício dirigido á C. 13. D„
o Fluminense solicitou a inter-

Resenha ...
(Coticlusâo da última página)

ilO-. Les-ev Turner (Austrália). -
iTVi

Mat. de Construção "a

VENDO — fúria de iorrer c duas
folhai vidro» bizotte. T. 27-inil.

Modas e Bordados Rl

PELES — Especialista em forrar
colchas de vicunha, faça do teu
casaco velho 1 rstola, serviço ga-
rar.tirio. TeL 2.7-9160. Maurício.

Instrum. de ótica

MAQ.
2' —' alemã

VENDE-SE máquina fotográfica Vol-
gtlander Vltornatic II a nova Tel.
27-6106.

FOTOGRÁFICA 
"PÃXFI 

f7t,
rl fotômetro embutido, Ien-

:c 1:2.8. a;nda rm embalagem ce
fát.rl.o. 23 mi Tfl 32-11658

.. co,ores a

1será produzir boa atuaçio. Foi pou-lílr'"' ,tv•, * melhor LARAPIO.:
I pado no e.vercicio da distância, ten- QUILT e RUMBOSO *3o ot adver-

ido marrado IU" para os 1.600 me- 'ir'0-'-
: tios. CAMBOIM aprontou SOO em!''SV. com facilidade. Páreo difícil' onde vários animais se apresentara
; rom chance. Nosso palpite é B\

K\NTA FF." (Arger.l
As partidas do torneio Internacio
nal ile tênis começaram tarde, on

tomarem e;ta atitude ilern' corno eonseqtt»ncla do exce» .
sivo calor reinante n« cidade f-JOteiS e PeilSOeS 8j.Na dup.o miít». Cnrmen Corona-I
do (Espanha) e Edisor. Mandorlno jITATIAIA COUNTRY CLUB —

1 Brasil) derrotaram Ro*.. R»yesPara os próximos feriados e dia»
(México) e Plerre D«rmon (Fran- issntns (31 de outubro a í de no«
ça> por ISx2. 2x6 t 6x4 (FI'| jvetnbroí dispomos »lnda de tlg-j-

|ma» «comodaçõe». Tcl. 42-8271 —
|Sr. S1NESIO.

j venção da entidade ma ter naF. M. N'., alegando ter havido,
por parte do Conselho Técnico

BAO que corre muilona areia e tem «'"- de eirrelrio. t «Mn a^i^.^ÇãO, do presidente do
fíEI nof tem 70"

1 hi-m retrospecto Se vencer, dete ra-
tear um bom dividendo.

NATAÇÃO
63

firma REVOLTO
LONDRINO na ú:tlx» fot »:r.\n- em 38". deixando

ta em 37". correndo muito. BRON-!enticliide e ÒO Tribunal de JUS-
ZBADO tem 64" para a mesma dis- tiça, a prática de atOs abusivos
lâiiria. ma» em carreira ns.. con- f lesivos aris direito.; dj repre-

RECIFE, 27 — Re.na gr-nde <•¦ Animnjt: p ÁvPS
pectativ» entra os aficlonado* ia\""""U'3 C WTCJ
aquàücsi pemambucana. pela pre- j MINIATURA — Plnschcr. Vende-
ser.ça nqui, amanha, do nia:t velotlse fllhotev dociradns, filho» de cam-
nadador do mundo, nos 100 rr.etros,; pe£o. 40-14<)O.

1 ç.vdo nos anteriores e por Isso r.áo HONTEM volta em not.15 cocheiras

aprontou a reta setüante, Solicitando p!iboa impresvi... ,.;,,r:_< n_-_4A_-.,« .,c .,„,..-..,
a ris

citpnos podêres as sanções ad
.. .,..-, w... . m. mv. m.-* f*Jt »;»-¦_/ IIOV * **r.. m *.¦•! ivilfl rill Ml I "1 l|> > ¦

correspondeu. Volta bem. teurio 79" e ao lado do companheiro MOO.CE- {junistraiivai e d*clpil:iaroí t""i-

autos, fa-noso recer-
distn brasileiro Manuel do.« San-
y. es'â sendo esperado nesta ca-
pito!, e será hospede of.cia: di Co-

TREINAMENTO DE CÃES — Alen-
rio a domicilio. Cirta para Citxa
Pos*al n - 3 1134
PÃST õrTlêmáo

vfrro e t.t Bp:e«ent-,çno tr d»tâ (.emente fêmeas r
no C:ube Português Aié.n da exi-
biçSo de Manuel dos Santos, tam-

- Com 2 meses,
>m pedurfe da

etmpetes e )» regl>.'r»dr-.<. vendo —
Major H.ibens Vaz 519 i.loquel Club)

para os 1.200 metros, eom sobra» e TIN. marcou 66". 
"para 

os l oooV.e- ^'ei*. bem como a intervenção
; aprontou na quinta-feira. Bou eto tros. GELBOt vai defrndrr o nos- na Federação, na forma p;evis
,53". com multas sobros. OIRAN-: io Totó. O filho de Almodotar es- ta no Estatuto da C. B. \).1DOCX aumentou psra 70 "3 5. cnr-. tá muito bem e na Ultima foi cor-! A nr.riiH.-v .ir int»rv*n'rârendo bem. Aprontou 60o em 37".: ter na turma de trê. sltOriM. fra-!
. c-m reservai. LAMBAO tem de dois, cassando Agora, nesta companhia,! .,
j quinto» lugares na firma e como'rio acreditamos qne possa perder.:aeres oa '• »». N. «O Chamado, ri. capital aiencartno. que vern re- i v:kjíx)e"SE_u"ii, lindo lu'u--.omera-
jasta se »cha rada vez mais fracA.1 DINAR, PAMPEIRO e MONTEM tio "caso dos nadadores porlugué- j tribu',: » vistt» que lhe fés aquele Mtân rnseba oom pe.1ig.-ce Ruai.m der» ser olhado como um doa, o» «dTersirios. |«CS". jclube, te™pos «tris iSP) | David Campist» 2S«, apto. 1004.

.jbé.n haver* uir.a corapatiçío inte- j B03CERS c 6 semanas, llnd"». Oti-
io: - restsdual de n»t»çáo. enlre o clube^o*. Hcg. KKC. Vende-se 393. rua

motivado pela decisão dos po-ijuso e o Atlético Náutico Cearense, i Oriente - 3Í-1874



CORREIO DA MANHA. Sábado, 28 de Outubro de 1961
CORRETORES DE IMÓVEIS — Pre-
cisa-se com prática, ótimas «-omis-
toes. Largo S. Francisco 26 11.o
1.108 (7 As às 19 horas).
COSTUREIRA pãYã bainhas de
lençol Precisa-se à Rua Alcântara
Machado, 36. s loja, sala 210 AMA-
RAL

OFERECE-SE um senhor de 35 an«-«s«para vigia, faxineiro ou porteiro.
Dá referências. Sr. José; 27-2347.

EMPREGOS DIVERSOS
2.° Carlenu

VENDEDOR — Companhia cs-
transfira dc essências aromátiras
e alimentação procura vendedor
rom automóvel, de preferencia
com conhecimentos do ramo,
para a praça. Escrever "Curri-
culum vitae" e çxicencias para
a redação dêste jornal n.° ....
27-414.
MOÇA até 18 anos para brincar c|uma criança e demais serviços le-ves. Exigem-se referências. Tel.:
27-6126.

Empreg. Domésticos 51
' 
EMPREGADA — Precisa-se para: iodo serviço, dormindo no trabalho.
Paga-se bom. Tcl: 45-104fi.
LAVA-.-fE. para particular, só ternos
de linho t brlm. Apanha-se na ca-
sa do freguês. Rua Voluntários da
Pátria 24. Procurar D. Maria Eu-
gênla.

EMPREGADA — Pecisa-se de uma
para todo serviçj -Je um casal, or-
denado CrS 8.000.00. Faço quest.loboa apresentação e referências, Av.
Epitácio Pessoa 584 Ipanema.
PRECISA-SE empresada t|iip durma
fora. Rua Gen. Venanclo Flores a
405. ap. 401. Leblon.

EMPREGADA por hora. para todo
o serviço das S ãs 12. Ordenado:
3 mil cruzeiros. Indispensável tra-
zer referências. Sa Ferreira 14'.).
apto. 2001.
EMPREGADA — Para 4 

"pessoas,

nâo lava nem passa. Paga-se Cr$
6 000,00. Rua Alm. Tamandaré 10
ap. 1002. Tel: 45-0277.

[PRECISA-SE cozinheira. Paga-se
!bem. Rua Gen. Venâncio Flores.
[59-1, apto. 301. Leblon.

PRECISA-SE empregada para ca-
sal. Tcl: 26-6599.

Cozinheiras
COZINHEIRA — Precisa-se de uma,
para pequena familia de tratamen-
to e que dê referências. Telefonar
57-9439.

COZINHEIRA — Trlval fino e va-
| riado, familia estrangeira precisa de
i um?, que saiba ler. com boas re-
jferências. Paga.se bem. R. Conse-
I lheiro Lsfaiete, 98, apto. 301. Tel-
147.0521.
j PRECISA-SE de cozinheira de
¦ forno e fogão, para família de
Itratamento. Apresentar-se, pela
; manhã, à rua Barata Ribeiro,
n.° 193 apto. 501.
COZINHEIRA — pTèíisa-se com re-
fertnclas, para ca.sa de tratamento.
Telefonar entre 9 e 12 horaa ....'27-1767.

COZINHEIRA — Portuguesa — CrS
7.000.00, e arrumaçío. que seja
recém-chegada, para cisai. Ensi-
na-íc. Pompeu Loureiro 120, apt.«401 — Copacabana.

Árrumad. e Copeiras 53j=

OFERECEM-SE arrumadeira p7 ho-ras e de confiança, ótima referen-
cia. 2 vezes na semana, tias B ãs 12só para casal ou pessoa só que ira-biiüie fora. Atcr.de depois d.is _ _
27-5315.

Amas-Governantas 54

COZINHEIRA
Portuguesa ou espanhola, ótimo ordenado. Rua Pom-

peu Loureiro, 44 apto. .102 — Copacahana. 26340 55

FAXINEIRO
Cr$ 6.000,00

Precisa-se para casa de alto tratamento. Exigem-se refe-
rências. Telefonar entre 11 e 15h, para 22-9627. 21216 55

FATURISTA
Grande firma industrial, em fase de ex-
pansão, precisa Je Faturista experiente que
seja bom dactilógrafo. Bom ambiente de
trabalho e salário de acordo. Cartas indi-
cando pretensões, Caixa Posxal 497-

24186 55

ENG. - QUÍMICO
n„. ?r0Ci"ra1 caí*° de *•¦-¦•¦<.•»» técnica e industrial, traba-mando desde alguns anos como gerente numa fábrica eleprodutos dc borracha c outros prod. quim. e dc auto-peçassob licença e çom marca americana, com funções de altaresponsabilidade na administração, importação, compras,etc. c com profundo conhecimento da língua inglesa Di-
nando local c condições de trabalho. 21166 55

COZINHEIRA e serviços leves pre.cisa-se que durma no aluguel. —
Exigem-se referências — 27-6126.
COZINHEIRA trivlu -ano. 

precisa-se pj duas pessoas indispensável
boa aparência e referências. AvRui Barbosa 314 ap. 501. Telefone
pela manha tel: «15-0815.
COZINHEIRA, foii'o-ttíg.-|~')Kiia cã-sal iem filhos. Ordenado 8,000 cru-zelros. Precisa-se. com boa aparén-cia e ótimas referências Telefone27-2978. Avenida Rainha EHzabeth.5. apto 302. Copacabana

COPEIRO — Precisa-se com
prática e referências dc rasas de
tratamento, ordenado CrS
7.000,00. Tratar Av. Visconde
de Albuquerque, 1003. Lcblon.
Perto do Jóquei Clube.
PRECISA-SE de~^Tpíl7ã~"pãrí casa
de familia de tratamento de prefe-rênela portuguesa. ordenado Cr» 6
ir.ll — com multa prática. Tralar
& Rua Urbano dos Santos 11». 75 —
Frala Vermelha.

PRECISA-SE arrumadeira tle
30 a .1.') anos. para familia de
tratamento e acompanhar meni-
na dc 11 anos. ordenado CrS ..
8000,00. Tratar Av. Visconde
dc Albuquerque n.° 1003. Perto
do Jóquei Clube.

oferece-se - Senhora educadacnm pratica de enfermagem, é fa-vor tclcf.mar para 27.7663. Aten
apenas hoje.I demos

PRECISA-SE de copeira-arrum.-i-
deira p.ua família de tratamento.
Exigem-*? referências. Tralar ruaMarquês Abrantes 115. np. 130:

ENG." RODOVIÁRIO
KSkS""^ sbtílmss

3133 55

I ENCMEfflO DE PESSOE í
Importante organização precisa de Encarregado de Serviço de

Pessoal com experiência prévia em Chefia, conhecimento das Leis ITrabalhistas, Previdência Social, Folhas de Pagamento e demais
aspectos burocráticos dos serviços de pessoal. - Cartas com "curri-
culum", indicando inclusive pretensão salarial para o n.° 57498, na
portaria dêste jornal, juntando foto3/4. 57498 55 li

CORRESPONDENTE
Grande firma industrial, em fase de expan-
são, precisa de um Correspondente-dacti-
lógrafo com boa redação própria e experi-
ência. Bom ambiente de trabalho e opor-
tunidade de progresso. Salário de acordo.
Cartas indicando pretensões, Caixa Postal
497 24188 55

VIAJANTE ¦ VENDEDOR
Importante firma farmacêutka admite um, com

bastante prática do ramo e que apresente boas rete-
rêntias.

Os candidatos que preencherem os requisitos ad-
ma, devem apresen!ar-se* na próxima quarta-feira, dia
t.° de novembro, à Rua Sá Freire n.° 58 - São Cris-
tCVãO. 22213 53

QUÍMICO
Para o laboratório químico da nossa fábrica em

Petrópolis procuramos um colaborador com prálica de
análise de metais, especialmente Cr, Mm, S,. P. Ofertas
detalhadas com indicação dos empregos anteriores e
pretensões para Ferraria Petrópolis S.A., Rua Bsnedi-i-
"os 17 — 3.° pav., Rio de Janeiro. 22215 55

COPEIRA-ARRUMADEIRA POR-
TUGUtSA - Precisa-se. Casal sfilho.-:. Exigem-se ótimas referên-
cias. Tel: 27-2S78. Av. Rainha Eli-*-7'.l«eth, 5 aplo. 302. Copacabana.

TOMA-SE coma de crianças re^cím-nasclda, de 3 anos. internas— R.iul Barroso 49 — E;)(*. NíH-o.

ADMINISTRADORA
PrecUa-se par» InstHulcIio d* ea-ridade. Pede-se pessoa Instruída •educada com prati™ de gerênciaCartas do próprio punho para a te-r.hora Couto, rim Soma I.lma n".1310. Copacabana. 82D01 55VENDEDOR

ela ^tlmTuntJL*»". *•*«««*«-«» vendedor ron, rxperIM,-
posta"" ^n'»aTp»\t»\h°lo^.í.^.' W "-:-.- ».«««£ Res-f.431, na portaria deste Jornal,

27421 SS

AGENCIADORES
DE ASSINATURAS

H„ ü'!!!1'' 
ei."Prís» P"cisa de elementos de comprovn- idn experiência, capazes e de ótima apresentação. Exi-gem-se referencias. Excepcional - comissão o prêmio*por produção. Apresentar-se à Av. Gomes Frelr? 471— 5.» andar, D. Ilma, „ partir do dia 30-10-61.

82903 55

ESTENODACTILOGRAFA
Precisa-se de uma desembaraçada para francês e

português. Apresentar-se nos laboratórios Silva Araújo
Roussell S/A., à Rua do Rocha, 155 - Sala 125 à
partir de segunda-feira. 2118 55

mprêgo de Futuro
Oferecemos emprego de futuro para pessoa habl-fada que possa vir a ser valiosa assistência .para agerencia dns nossas industrias. Os candidatos devem

f,?.^"!1'- Iprofundos conhecimentos de contabilidadeindustrial com comprovada experiência no controle dccusto, bem como ter pratica de todos os serviços geraisna organização c administração industrial, — ofertasdetalhadas com indicação dos empregos anteriores edns pretensões parn o n." 27534 dêsle jornal.
27534 55

ENTREVISTAS A PARTIR DE AMANHÃ

VENDEDORES
PRACISTAS VIAJANTES

Formando novas equipes de vendas em lodo o Território Nacional, companhia deâmbito internacional precisa elementos enlre 25 e 35 anos de idade com instrução atoa-sial ou equivalente. ' "
Oportunidade para rápido acesso, com aíia base de remuneração in.cial compre-endendo salário fixo, prêmio sôbre produção e plano de carreira. É imprescindível queos candidatos tenham sucesso comprovado em vendas de produtos de grande consumo-Cosméticos, Alimentícios, de Toucador, Farmacêuticos, etc.
A partir de amanhã, domingo, dirija-se pessoalmente ou por c a r f a para o SrSérgio de Oliveira: Rua General Polidoro, 81-5." andar (Botafogo), das 9 às 12,30 e"das 13,30 as 17 horas.
Todas as entrevistas serão mantidas em absoluto sigilo. Os nossos funcionários têmconhecimento dêsle. 68104 551

VENDE-SE colrhSo mola solteiro.CrS nooo.on Tcl. 51-1702.
A N T IG OI DAI) ES — M (-«-a oval.
6 cadeiras, buffet mármore Itália-
no. 4ü <K*0. Visconde de Pirajá, 411,
aplo. 7i«2 — Ipai-cma.
VEXDE-SE uma poltrona nova!
tinia mesa cr.i jacarandá com tam-
po dc fiirmic.i paia la.lo dc sofá

____^__ !

ENGENHEIRO CIVIL
lions conhecimentos de Estrutu-

ras e administração de obras. Es-
j I tucln. ofertas. Cartas para o n"'25338 d Jornal. 25333 

"55

DOMICILIO
Mnnlcure, pedlcurc. calista — so-1

brancelha. Favor 29-8278. Doracl.
21)095 53 !

ORGANIZAÇÃO
procura para sua IYinl em

RECIFE
TÉCNICO EM ORGANIZAÇÃO

Requisitos:

Idade entre 2i> e .Tfi anos
Diploma de contador ou
economista

Prática no sistema RUF
Qualidades de vendedor c
inclinação para organi-
zação

COPEIRO

Oferecemos:

Possibilidade de
mento invejoso

Ambiente agradável
trabalho

Curso de treinamento

rendi-

de

Prcc!sa-60 com rcfcrínrla a KuaTonclelros 154. IS0S1 55

Ofertas para Curriculum Vitae nCaixa. Postal, 3.191, Rio dc Janeiro

' li

I I

li M

ÍE GERAL DE VENDAS
Importante indústria da Guanabara procura Gerente Geral

de Vendas, com grande experiência na distribuição nacional.
ESTAMOS INTERESSADOS EM EXECUTIVO E NÃO EM FUNCIO-

NÁRIO. Alta remuneração com salário fixo e comissões. Escrever
com "curriculum 

vitae" sob o n.° 83579 aos cuidados dêste
jornal.

Só consideraremos candidatos, com sólida experiência e
referências. 83579

maquinas em geral

MÓVEIS E DECORAÇÕES
«^Kl°m.ní«írG5eru:'e.XdüS mi^rS^"^^0» 

~ Vm? 
I,™F1CACA0, raspagem

nha mobília, es.ado ,le novn Ver 
"If. ° P."-'""-0 ,todí>< m mó- felaçâo. Com 6.-. Felix tel

á noite, Laraniciraa u<\ , p c1s do 8eu luxuos-' ¦i«>'°' ljnran-cnas'|Objttos antigos e modernos. Gru*
8 a I4h, oii

e cala
26-15(76.1

:."i«. apto. 10.1.

VENDE-SE í/fmoum eipelho rara penteadeira. Rua.imbuía. CrS lOOOO.oo - cama 
"cri'-

Sta. nara. 261. apto. ,02. _ anca, Cr, imw. 2 poltronas es-
MÓVEIS EM BAMBU — Vende-se tufadaj. tel. :7-B606 — flua Raul
uma copa ern bambu e fórmlca, Pomplia, 17)2. apto. 403.
composta de O peças: mesa bar *i 
cadeiras, 2 esprcj-uiçadclras c 1 ban-DORMITÓRIO F FALA — Francês.
qneta para pés. A Av. Ilui Harbo- •'•"'" marfim e caviúna; novog sem
sa. 20, apto. ínoi; fone 45-.X1'4. llso- fl|1o acabamento. Tudo por
tuin-re í-^Ti Crí i2.(100.00. Juntos ou separadosMOVEIS — Venilem-se lo«lns os \r-_ oo-n,:» nariaria sr -.11 vfipamóveis, quadrou, refrigerador, ta* iclj "' é,, ¦ Da.rarla- s'- S,1A EI«A
pétes. que guarnecem o apto. da" '

j VENDO MESA elástica, buffet bar
po cc couro branco com almofa- ie <lMtn rndelras. estlio moderno.

guarda-roupa ída' sfl,,'x'! eon.posto de 2 poltronas Av- Ataulfo de Paiva 802 r.pt. 502.
isabaelo e domingo.e uni sofA ptra ,.,..cie Resista italiana. Grupo de te-

ciclo ròco ralado de alto luxo. in-
teiranirnte novo. Arca em decapé.
Lustres império de cristal e bron-
ze com 6 braços apliques de ma-
delia e cristal. Mesas de lado sofá

de centro cmn mármore Italiano.
Abajures dc madeira patinado a
ouro e decapé. Um biombo japo-nc?. fiilíntlc* raridade no Brasil
Alta-lidelidari- com 4 altofalantes

VITRIFICACÃO."
fetaçáo cl Elias,

raspagem e cala
Tcl: 42-5716.

CORTINAS
_! Fina confecção. Menor preço —
a.«,Aceito estoíoí. Tlnoco  25-8-'72.

PINTURAS EM GERAL
De Prédios e Apfos.

M-0937. Antônio Tcodoro.
27412 B3

VENTDE-SE cristalelra Cr$ 5 000 —
Riia S. Clemente 45 ap. 703.

COLCHÕES DE CRINA
Vegetal e animal, reformas em ge-íal para o mesmo dia. Móveis e col-

choaria S. Jo.-é. R. Real Grande-
za n". 177D. Fone 26-8114.

1Ü690 83

Hua Gustavo Samnnio 
" 

1165 
" 

iinio U-/vr***r, —— |/»n«-imi*iiaaac com 4 aitotalanie
6W Ver da? uDfm aP,0'.-*'OTl\0 mudança vende-se mobília om dois móveis inteiramente auto--*-*^-^  "."-iül: «-* «i«*«rtp solteiro, sucupira, Inclusl* mática por apenas Crí 25 00000 _
PARTICULAR vend-* lampadário lf0l°rnn me^H* ^"'"l0'.^" ^.lnda rs!a nn Pa-a»t'a- Quadros ai „ , __,
«iitigo de igreja c «luas mes,-,, c«n- ' 

\_\_ L"',-. ,nr „,,^ 
'iZ° bat'do-!ól*!0 cortinas, estátuas, armários. 17 AR IITr1 4

'¦ 
'r -«.n« ' B "'• rr*' ,af,ó,rs' "tluter.as. castiçais, lanter- F UlllVlll jA!nas. lampiões e tudo rnals que de-! v-*-i "¦

Tel.

CONJUNTO GIRONDINE
Vendemos pela melhor oferta, para encher,
fechar e rotular. Ver e tratar nos Labora-
torios Silva Araújo Roussell SA., à Rua do
Rocha, 155, Est. do Rocha. 21187 78

ESTOFADOR M. MARINHO
Reformas, modificações, capa.s —

cortinas. Tel. 48-9814. 19W4 83

i iSócios e Represenf
I.ÒJA - EsfAcrorz~p^^7~a7,7.
guel cinco mil, ou aceito fó«-7o pa-ra ampliar crediário, móveis e apa-relhos fletrlcos Dá e pede refe-
réncias Firma antiga. Cartas 22.166
na portaria dé-'<* «ornai

amplões
DECORADOR vende sofá modelo ex-'Cora meu luxuoso apartamento. — ! Assenta-se em paretleir- cluslvo a baixo do custo. Tel; ... • ¦ ¦ • ¦
27-5420.
VKNDE-SE um sofa-cama" moder-

CLtl\ICA
DE TAPETES

I.avam-se — Con7!ertam-se « Imu-
oize.m-se tapetes chineses e persasde todos as marcas com perfeiçSo.esmero e garantia B.IZAR DE IS*
TAMBÜL Avenida Rio Branco 245
loja — Te! 22-4A76 36463

um - ia«-t--iuin. mooer- nn.
no. totalmente novo de 36 OM n 15 eíq' dc 'oneleros. Nno tenhotclcfiine. Qualquer peça poderá ter|mll. Rua Bolívar. 124 ap. 303.'Ver
no dominso ou dias de semana de

Ipols dai Sh da noite

- -r  - -* *-- i-...a.a.co, cabinas dever exclusivamente sábado e do- elevador, móvei.s etc. Orçamentosmingo o dia inteiro em Copacaba- : sem compi-omts.so. Rua Carlos de ¦—*¦¦—¦—-¦ l. á Rua Sinta Clara, 16S, aplo I Carvalho n". 56-A. Tel. 52-7481 '¦ r» \i t f i>21219 83:L. V. ae Industrias
. vaiai.quer peça poaera ser *-*-"^—

vendida. Junta ou separadamente

SÓCIO PARA EMPRESA
DE TRANSPORTES

Grande empresa dp transportes rodovi.-írios dc rar-
Bas, com matriz cm Sno Paulo, deseja sócio com capi-tal de 1 a 2 milhões dc cruzeiros e que possa assumira gerencia da Sucursal do Kio dc Janeiro.

Retirada mensal pró-lahore. porcentagem no movi-mento o participação nos lucros gerais da empresa
Escrever para Cai\a Postnl, 642."!, Sâo Paulo. 21184 77

e aceito oferta, venha" ver sábado
e doiringo sem compromisso —
Tratar com recorador Victor. 'HIPOTECA

Hipotecas-Dinheiros ^c°™ 
Comerciais «o

IAR11LUXO MÓVEIS. Praça ll dei

- RESTAURANTE na Av. Atlântica, i
Preciso de Cr5 Acci-° focio que entenda do ramo.!

..luvLi:, i-rar.i u .iei ¦ -OOO.OOO.OO, prazo 1 a 2 an05,lou v'endo CrS 1.800.000 facilito 50^1
Junho, 131; salvador de Sá, 216; dou cm hipoteca apartamento'£"?traJ° 8 anos- T"-ar 2i'ml —i

mentlaTaoM SZ* 
",7^'' <nco' "wm-conslruido em Copacaba-jPrland0'  Imendas. sofa-cama, ,tc.  na. 500 metros, lpor andar, TFRFsnPnt li var,Aa .JPOLTRONA - Vendo de seda pur. constr. luxo. Juros^^nensais »i „.,? 

0L,S — Vende-se ,
soin uso para pessoa de fino gostolcombinar. Negócio direto sem'"0 meII-°-* POütO da Várzea

!intermediários. Cartas para n.°;b-»-* muito bem instalado
. fren-i27"432" ___'COm assador de frango,

plásticas de HIPOTECA - Emmes-tc*, de 100 mll l UnicO RO local). Fácilita-SC!
Tel 47-7418 í erureiros a 5 miihô-s. Telefonar, l-fn--,.:.. _«t_ *_i„r„ _'¦'para 57*0633. olympio iintormaçoes pelo telefone:

A JUROS MÍNIMOS — Em-I3?"0039 das ,0 horas em'

Trefilaria e Recozimento
MÃO DE OBRA

Aceitamos serviços de mão-de-obra para: 1,0) Trefiliiçâo de Ara-mes em geral (qualquer material». 2.0) Recozimento preto. 3.o( Re-co/imento branro a vácuo. 4.0) Esllragem e cortes de ferros lia-lança de camlnhío até <0 toneladas. — MEIRELLES CARVALHOBARTILOTT1 S/A. Rua da Assembléia, 61 - 3.o andar. Fone 4'-4l6i'Fábrica: Estrada Coronel Vieira. 213, Irajá. ir,»;:, ;_

GRUPOS GERADORES
MERCEDES - BENZ

^"T^N. MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL
I ¦ 16-40^45-60 70 BO IOO 125 110 MA
m Anlilíncla •tpaclalliado incluilx para o lnl«iloi

Conctttlonárlo ouloilioda dol moioi«i 0 ENTREGA
**SJ nlauondiloi Mciccdti 8eni IMEDIATA

End. Tel. IMPEXPUNI- Rio

Atiembléio. 104 - Grupo 1012
Tels. 22-3072 e 52-5424

SCRAPER — Vende-s» ile fl i g
(Jnrdas cúblcim. otlmo estudo, mar-
!ca_Oio\«anettt. Tcl. 32-1531).

CARRETA, para 40 tonelada*, otl-mo estado. 10 pneus na traaelra —
Tel. 32-1139.

Instrum. de Música "
PIANO — Novo, alemfio. Ven-
do maravilhoso e moderno. Ur-
Rente. Preço baratíssimo. Rua
Duvlvler, 18-302. Copacabana.
ÓTIMO PIANO chapa de metal cru"
7,-ido. Vende-se 70.000 00 à R. Vise.
Itamarati 172.
COMPRO plano embora precise re-
PMQg — 48-0431.
PIANOS Novo! europeus, cauda
armário 2 de Deremhro 112 Catete.

PLEYEL de apartamenlo Í8.000, lin-
do plano. Praça 11 Junho 403.
PIANO 14 cauda Plcyel, C| c| c| me-
lal, "marfim". Praça 11, 403 (165 000).

COMPRO 1 piani), para uso parti-
cular papo em dinheiro utr. 57-0960.
COMPRO — Pi7nõ~sêm~intenT7?-
diário 45-1581.
PIANOS — Aflna-se. conserta-se.
Técnico da Áustria. Favor telefonar
4B-E796.

I. VENDO — Piano 3 pedaii facilito
parte Tel: 52-0«2fl. 27552 7S

VENDO linda berf-erc. cama por-; 27 432atll americana de solt
te sofá. 6 almofadas
molas. B0x60. p chão. tel. -7438. i
FAMÍLIA lnsiesa que deixa o Brã
•11, vende móveis avulsos, armário;A .ILKOS MÍNIMOS — Em- "'. """

dormitório presto sob hipoteca de prédios. Qiante|'Patente'- p. homem, dormitório presto sob hipoteca de prédios, diante.'"P-umíe" completo, miudezas, ' - mr^mo cm construçio Adianto 'v^^^^^,-^^*^rt^^^^v,l^^v%,*

5^.nT,máqr,,%tré^MRupi;^'"^ mSS^-J^vlOun e JóiasTeixeira de Melo n - 24 — Ipanema Ç°" rápidas. Tratar na Avenl- V^UI" c 
Z-—1— Daa 14 áa ia horw — Domingo ---» Presidente Vargas, 290, sala VENDE-SE um broche• .¦nu». ,011. MoraU 1P.-2SHÚ ,„;.,„. /-^ íh«ih« m

"JIMMY JIG"

COMPRO 1 PIANO
27-3180, «em Intermedlárloi (« «i

12). Pátio hoje i tarde, em dinheiro.
{•'•:• l 71

COMPRO
1 PIANO - Tel. 52-7589

Em qualquer estado. 2312(1 73
^-Wl-^^S*--^Ai^^^*'*^M-tf'-rfM'l^-*i^lW-*rf--^^A^^-1'*---*

Diversos 71
GINÁSTICA e mnísagem rümica! —
Para elegincia. esbeltez. rejuvenes-
cimento. Trata-se ensln«-íe a artel
Prof. Andr* 57-7820.

.01». MoraU. Zm-.ti»
r brilhantes.

ifUIlM. Cíf Ul.Cif.Xm. ãm_ U-1W2.Í

Vende-se, completamente novo, tamanho 24-36 de 2 com-
portas, para ouro ou qualquer minério nâo ferroso. Também
temos 2 JIGS menores para vender. Tratar dcIo telefone !dentista _. g«m dor. par hipno*».
42-722?, ctm m. Abo-t Mias U & a^íi A«r^M«5ía:

mmàÊmám-rtA^, mm. m ^m^— -. . . ..



2.* Cadernt CORROO DA MANHA. Sábado, 28 d* Outubro de 1961
Centro 100

CENTRO — Vende-se livre e de-
«embaraçado, grupo de 5 salas e
dependências â Av. Graça Aranha
228 — 6.» andar — Preço CrS 
6.000.000.00 scnrio Cr$ 3.OO0.000.0O à
Vista e CrJ 100.000.00 por m6j. In-
formações pclo tel. 22-2720.
VENDEM-SE três prédios conjugados
com galpão 2.000 m2, Rua Senador
Pompeu 21. Telefonar GUIMARÃES
.11-3912.

VENDO Ap.
ma 363 ap.

luxo. Ver R. Souza Ll-
406, apõa 14h.

22360 700

CENTRO — Vende-se grande arma-
zc-ni 2.000 m2. Kua Senador Pompeu
n? 21. Telefonar 31-3912 GUIMA-
ItAES.
VENDE-SF. apartamento. CrJ ...
1.000.000.00, pnrtc íinanciada. Rua
Carlos Sampaio, de 1 a 5, Infor-
inações. Tel. 57-3225.
CENTRO — Rua Evaristo ela Veiga,
Ki. apto. 605, vaxio p. escritório c
aaleta, 2 qts. banh. Entr. 650.0OO.0O.
parte a Combinar, suldo em prest.
I3.3S0.0O. Chavea c porteiro. Trat
Org. DANIEL FERREIRA, Rua 7
Setembro, 88, 2.°. Tel. 32-3(538 e
42-0975.
I.ARGO DA CARIOCA — Edifício
Santos Vahllfl «pto. 1718 — 17.» an*
dar c| 2 quartos, aala, saleta, coz.
banh. "pam escritório". Chaves no
local, tratar na EUCI. Av. Erasmo
Braga. 227. 3.» andar, sl 305, tel.
«-1077.
APTO. CENTRO — Venrie.se gde.
e d» frente, !) peças ou troca.se
por .outro em Copacabana. Ver
local, Rua Riachuelo, 13.T,. apto. 202
Tel.: 32.2108.

BOXES EM COPACABANA— Na Galeria King, cora
duas frentes: para a Rua Fi-
gueiredo Magalhães e Min.
Alfredo Valadão. Vendemos
boxes para diversos ramos
de negócios, inclusive açou-
gue. Apenas 5 ainda a ven-
da, estando os demais em
pleno funcionamento, local
de valorização excepcional.
Visitas no íocal, com o Sr.
Domingos, no box E, paraver preços, plantas e tabe-
Ias. Grande facilidade de
pagamento. PREVINAL —
COMERCIO E INDUSTRIA
S/A. Av. Graça Aranha, 174.
8." andar, tels.: 32-7160 e
32-7167 ou 32-7112 (Sede
própria^. 62994 700

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
AV. COPACABANA 919 — Luxuo-
ío apt- 301 de frente recem-cons-
truiao, para entrega Imediata. Ven-ciemos o último com 1 sala. 1 gran-cli- jardim de inverno. 2 boru quar.tos, banheiro, cozinha, dep. decriada e área de serviço c, tanquePreço CrS 2.780.000,00 sinal CrS...1.100.000,00 restante facilitados efinanciados em 5 anot*. Vir no lo-cal e tratar na IMOB. BERNALTDA. rua Gonçalves Dias 85 3°andar — tel?. -12-6013 — 52-3195 —
27-8152 e -17-5507 213008 700

200Lojas e Escritórios
ED. AVENIDA — Vende-se aala
637, nndar baixo. 1.G00.000.00. Tel.
49-8662.
COMPRA-SE — Conjunto de salas",
alugadas no Centro entre IDO e
•100 m2. Tratar 20-0073'D. DIONÊE.
LOJA pronta vende-so Hua Conde
de Bonfim 100..A com 145 metros
preço: 6.000.00 trata com proprie.
tário ARON no local.
LOJA VAZIA C| TELEFONE —
Vendo esplendida loja com pe dl.
reito alto c subsolo, pronta ocupo.
çíio, livre e desembaraçada, escri-
tura • posse Imediata, Preço 5 ml-
Ihões com 50'.;, financ. 3 anos Tab.
Prlc-e Vc-r à Av. 28 de Setembro
189. Tratar A Rua 7 de Setembro. , .., -.,.„,. ,,,,., .,., ,,,,.
124 fl" and Tels.: 43.7466 e 43-73*10 *ucn' 11!l' »/60fl. Tcl. 22-3791.
com dr. JÚLIO. 73-191 700

COPACABANA — Vendemos na
Rua Santa Clara. 18. quase esq. de
Av. Atlântica, com bela vista pa-
ra o mar, o magnífico apartamento
401 de 4 quartos, 2 salas conj., ba-
nheiro, cozinha, dependências e
garagem. Ver com o porteiro e
tratar com IMOBILIÁRIA CINTRA
OLIVEIRA. Tel. 43-1981.

COPACABANA — Aptos, quase
prontos, vendo-se os últimos,
10% apenas de entrada, saldo
em 50 meses. Ocasião única,
lindos aplos. de quarto e sala
separados, coz., banh. e área.
Ver à Una Barata Ribeiro, 411,
e tratar na IMOBILIÁRIA BK-
LO HOKIZONTE à Rua México.
119, S/606. Tel. 22-3791.

73490 700
COPACABANA — Sôbrc loja
quase pronta, 10% apenas de
entrada, saldo em 60 meses.
Ocaslço, junto a todo comércio
e Bancos. 160 m2, podendo ser
dividida em 2, serve para qual-
quer ramo. Ver ã Rua Barata
Ribeiro, 411, e tratar à Rua Mc-

COPACABANA — Vende-se apto.composto de: sala de visitas e jan-tar conjugada. 3 grandes quartosnal de circulação, banheiro e copa-cozinha. Rua Gomes Carneiro 51 —
apt. 302 - tel: 27-7084. t 

'favor
marcar visita por telefone.

21310 700
COPACABANA — Pô-to 6 — RRaul Pompéia. 65. apto. 302 — Vazio'todo ref. com pint. óleo e sinte-co,'lado sombra, eçl. rig. familiarabundância cie água. Entr. saia 2
quartos, varanda, arms. e*mbs. ba.nh.. coz., tanque e dep empregadacom caixa de figun supl. Ótima ressldfncia ou alta renda Cr$ , ,.2.000.OOO.OO à vista, ou Crí
1.500.000,00 A vista e Cr$ 1.000 000 ÓÓ
a combinar. Ver no local, tratar com
prop. 57-567^ das 13 às 20 hs
23,1548, das 9 is 11 hs.

GRAJAU — Casa, vende-se pró
ximo da Praça Mah-ino Reis, em
centro de terreno, com dois pa
vimentos, em ótimo estado de
conservação; entrega-se vazia.
Preço CrS 4.600.000,00, com ..
50% de sinal e o restante a
combinar. Tel.: 38-1437.

Ipanema 1300

IPANEMA — Vende-se ótlme
apartamento na rua GarciaD'Av*ila, esquina com rua Pru-
dente de Morais, contendo cada
apartamento: ar condicionado,
living, sala de jantar, quatro
quartos, dois banheiros sociais,
eopa e cozinha, despensa, área
de serviço, dois quartos de em*
pregados e garagem. Constru-
ção de COSTA PEREIRA, BO*
KEL, ENGENHARIA E CONS
TRUÇrtES S.A. Tratar pelo tel.
42-8130. 38236 130P

Leme 1600

TERRENO NO LEME. 34 de frente.
1.000 m2. zona de 4 pavs. Vendo
urgente. 37-6366. Antônio Ferreira.

Lins Vasconcelos 170°

RAMOS — Vende-se casa. a Ru-IrCustódio Nunes, 5. — Tratar dire- Tratai* 3i*l«65.
tamente com o proprietário no lo- VENDE-SE no
çal acima, sábados e domingos, até excelente sitio'jn- 23970 3200

., T
PETRÓPOLIS _ Casa em Bomcll-, VENDO aotO de frent. „. .1ma (Nogueira > vende-se ao lado do cor -banh ' 

lob.h.dò" 2." vi"Pr.-n.cnad* Hotel pequena elevação zea FinoTôs'to O? GKhAi^Tsobre a piscina - Chave* no Arma-lp Ul 58-5752 
GERALDO,

; íem do Variico em BomcUma -\~~~J~_'_

J! caas8 ca»irdaf qUar,0S' «•»«•
. .?8-Sf' ll*\A_ «no. Tels. 47-5

BONSUCESSO
6897. esq. de Av.

Av. Brasil,
Paris, apar-

CASA CONFORTÁVEL — Vende-se
excelente casa com 4 qtos., 2 salas,
demais dependências. Inclusive ins-
falações completas para empregada
e garage: centro de terreno com 15
x 30 e grande quintal. Parte finan-
ciavel. Ver Rua Pelotas. 120. Lins.

Sâo Conrado-Barra 180°
RECREIO DOS BANDEIRANTES —
40 metros da praia. Em localização
excepcional particular vende seu lo-
te de 600 m2. c escritura definitiva.
CrS 500 mll à viata. Tratar direta-
mente c| o proprietário Rafael tel.
«-H16. 21306 1800

ou

AV. N. S. COPAC., 218. apto 601,frente, com hall. 2 salas. 4 quar-tos. 2 bnnh. 2 quartos emp.. co.
pa-co-r, 2 varandas de f. 45-2023
COPACABANA — Vende-se luxiío.so apto. à Rua Dias da Rocha, cmedificio de esquina, com 2 salões3 ótimos quartos, grande cozinha
c demais dependências. Preço Crt6.000.00(100 com 501"-. financiados
em 5 anos. Entrega imediata —
Combinar visitas com CARVALHO— Tel. 37.2063.
AV. ATLÂNTICA - Vendo no EdAlaska peq. apart. vazio, em an-dar alto, tendo entrada, quarto banheiro compl. e peq. cozinha. Pre.
ço: 740 mil financio 300 mil em :anos. Inf e chaves com sr. SCHM-:FER. 37.4537.

PRAIA — A Imobiliária Fran
queira (I.F.) vende aptos, de
3 salas e 4 qtos. p/entrega em
outubro de 62, a Av. Vieira Sou-
to, 226. Obra na alvenaria. Tra-
tar no local ou a r. Vise. de
Pirajá, 318 S/202. Tel. 47-4083
Inclusive sáb. e dom.

57098 1300
IMOBILURIA FRANQUEIRA
(I.F.) vende a r. Prudente dc
Morais, 897 apto. 101 p/entre-
ga em dezembro de 62, c/3 sa-
Ias, 4 qtos., 3 banh. Obra acele-
rada. Preço antigo. Pagamen-
to facilitado. Tratar a r. Vise.
de Pirajá. 318 s/202. Tel
47-4083 ou a Av. Vieira Souto,
226 (Stand), inclusive sáb. e
dom. 57096 1300

BAR-RA DA TIJUCA - Terreno» p,construção imediata. Água. luz emas pavimentadas. Frente mínima30 m. Pagamento facilitado. Ewal-do Mílller — 57-8855.
ITANHANGA - (Jardim Barra)
Loteamento Sul América, lote 12
5lündra 4* 95° m2- esquina, plano,100 mts. estrada procurar BENTO
no local. Cessão: CrS 450.000 00 83mensalidades de Cr$ 4.757,40. '

Zona Industrial 2m

caseiro: arca de 21.900 ni2 todo
plantado com pomar, horta, etcluz própria Preço CiS 6.500.000,00

ic grande financiamento. Maiorestamentos (ou Escritórios) pron-|illformlçflcs c ERNESTO Büríhtos. com 2 quartos, sala e depen-WIS LTDA. - Av « de Nov 8Mdências. preços a partir de CrS cerni. «, 4.- - Tel. 44a4 - Petro-1.5b0.000,00, 25% dc entrada c P°»s-  21315 3500
75% íjnancs. em 5 anos. prest. PETRÓPOLIS — No melhor locaimensais e anuais. Ver no local residencial vendo ap. cl 1 quartoe tratar na Av. Rio Branco. 116-!sala. coz. dep. emp. Tcl. 42-9118
8.°, fone 52-6040, Ramal 154.

73486 3200
PENHA ¦ - TERRENO — Vendo árc.i
com 2.500 ni2 com muro dc 2 mts.
de alt. fazendo frente para Rualf.Tlrfí'

na. Tratar sr |U-a0''Itaperua Iracen

 23147 3500
VENDE-SE a 2 minutos do contra
tía viciado (Rua Raul cie Leonl) ex-
celente casa i- 5 quartos. 3 salas,
garagem e demais dependência!, si-

em terreno de 21 x 60. Pre

teresópolis - Vende-se cau• Parque dc Imbui. sala. 3no centro de ter-
5145 ou 2922.

TERESOPOUS - Vende-sa terrenono Tereaópolla Golf Club — 1470m2, situação privilegiada, tel. 52-6368ou 27-0671.
VENDO casa em ivresópolia. 4 „.1 s. Terreno 720 m2. Tfl. 2722 ou37-2196 -'"ou

Friburgo 3700

NILO — 37-1200.

Niterói

FRIBURGO — Vendo ótimos apar*.tamentos todos cie frente, dois porandar, no melhor lugar de Fribur-
RO, água própria ,- da rua. isentode impostos durante 10 anos, estãona pintura, todo o material de pri.ço CrS 20.000.000.00. Maiores in- meira. Grande oportunidade »nformações e, ERNESTO BURRO- quem deseja morar 111 c *

WES LTDA. - Av. 15 rie Nov B04|si.e!ra. Ver diariamente em fri3300 conj, 41, ..- — Tcl
polis.

NITERÓI — Vende-se Icaral — Rua
Gavião Peixoto 118. apto. 502 —
Tratar tel. 37*2629.

PROPRIEDADE BO mil m2. ci 3 ca-aas, própria loteamento ou 
'indús-

tria. Aceita oferta. E, R'c> Neves
57-2024.

Tijuca 2500

Flamengo DOO

LOJA -
Visconde
por Cr$
36.3304.

Tijuca - Ocupada, n. VENDE-SE
Figueiredo fl-A. vende-se (novo, 1 uno.

2.500.000, Tcl: 52.3605 OU

Botafogo 400

COBERTURA — Passagem 146 —
vendo 2 qts. s. terraço, 600 entr.
23 mens. Inf. 57-572(1.
BOTAFOGO — llltlmos aparta-
mentos — Oportunidade excep-¦•ional — Vendemos ótimos
aptos, r/pequeno sinal no Ed.
Marechal, para pronta entrega,
1.* locação, constando dc sala
e quarto separados, coz., banh.
completo e mais 1 quarto rc-
versívcl, deps. empreg, o arca c/
tanque. Ed, de apenas 4 pi\vls.
sobre pilotis, elevadores Otis,
play-ground, garagem — Sinal!
CrS (i(IO.000,00 e o saldo financ. I
5 anos. T. Price. Escritura c
posse imediata, Ver diàriamen- Copacabana — Vende-se ótimo
t« «0 local e/O Rr. LOURENÇO. apartamento, grande sala. trís
R. Assunção. 450, esq. Theodor 3.u?rl0« í_c,. Tl"'" <ie í,cn,c ~
Henl e tratar diretamente com'1' " ;i ''
o proprietário à Kua Sete dc Se

Apto. 701. de frente.
Kua llarata Ribeiro,

26-1. Sala, varanda, 2 qts. cj arm.
embutidos, qt. e WC de empr. .irea
com tanque, lux. mobiliado. Gel.
9,5, r. v. louras, talheres, cortinas
quadros, tapetes. P| 3.200.000,00:
1 200.000,00 à visla, 1 milhão dentro
clc um ano sj Juros. Resto como
aluguel. T.P. — Aceitam-se pro
postas. Tel: 36-1178. CHISPIM
Cha-.cs com o porteiro.

MARQUES DE ABRANTES — Aplo.
de s;sla 2 qtos. (eram 3) dep. emp.
garage. De fundos c| vista 12 0
anil. 2.7511 mil. Aceito Caixas. Tel37-6523, até 21 hs.

F. LAMPREIA — Vende apto.
de 3 qtos. p/entrega em 60 a 90
dias na r. Vise. de Pirajá. Pre-
ço CrS 4.560.000.00. Tratar a
r. Vise. de Pirajá, 318 S/202
tel. 47-4083 ou a Av. Vieira
Souto, 226 (Stand), inclusive
sáb. e dom. 57095 1300

VENDE-SE Apto. c' qto. sala, nao
falta água muito claro Hua Inlian-
gá 27 apto. 303.
COPACAHANA —- Vendemos apts.
prontos com "habite-se" de: saln,
3 quartes e demais dependências,
estacionamento de carros no pilo-tis. A nbamento esmerado, Pro-
ço* n partir dc Cr$ 3.500.000.00.
sendo 50',. financiados em 3 anos.
Vc. Rua Maestro Francisco Braga
2G5, bairro Peixoto. Tratar Rua 7
dc Sclemb-o b_, sl 1205 — Tone:
22-n.-|ii2.

tembro. 121-10.° -
43-G780 e 43-6151.

Tels.

82132 400

PARTICULAR compra apto. 2 sa-
Ias, etc. Vista Praia Leme ate Le-
blon - 45-0599, a noite
COPACABANA _ Posto 6 — Vendo
o apartamento 307. da rua Bulhões
Carvalho, .238. c; 2 snlas e 1 quar-to ou 2 quartos e 1 sula, atapetado,
ptiilaclo a óleo, eom afincai, ürnn-
dc pinte financiada. Chaves com o
porteiro Vicente.

2397» 700

BOTAFOGO — Rua Volunts.
da Pátria, 371, aptos, prontos,
c/sala, 3 quartos, depends. com-
pletas e garagem. Acabamento
esmerado, foro remido. Preços a
partir de CrS 3.500.000,00, en-
trada 28%, saldo financiado em kua LEOPOLDO MIGUES 14
5 anos. prest. mensais e semes- _ Apt0. 302 — ótimo aparta-
trais. Ver no local c tratar na
Av. Rio Rranco, 116-8". Tel.:
52-fl040_— R-J51- _7:iii7 40i*
V^NDÊmAsF. aptos, cía sala. qüar-
to e dependências de empresada;
o com dois quartos, .«ala e depen-
dincias dc om pregaria, a Rua
Bambina, 164. Final de constru-
cito. Tratar fl Av. Rio Branco, 277
— Gr. 1001 e pelo telefone 22*4007
das II As 17 h.
BOTAFOGO — Casas vendo 3-5 qt".».
.17-711111 r,l')2 400

FLAMENGO — Edificio Gonda— Rua Cruz Lima — Vendem-se magníficos apartamentos sen-
do dois apartamentos por an-dar, constituídos dc living, sala
de jantar, 3 quartos, 2 banhei-ros sociais, quarto e banheiro
dc empregada, terraço de servi-
ço e garagem. Informações: —
COSTA PEREIRA, BOKEL,
ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇOES S.A. — Tel. 42-8130.

38237 900
SALAO — :) gdes. qs. j. Inv. copa-coz. 120 m2. Vago. 2.000 c1 50T-flfl. — 30-1000.

IPANEMA — Leblon — Tem Imó-
vel pj venda? Quer negócio rápido?
Luir. Scabra. Tel: 47-737(1.
IPANEMA — Apto. de luxo, living.
2 salas, 4 qls. toilette, 2 banh. 2
qts. dc emp. etc. fte. obras adian-
tadas. Cr$ (1.320.000 Pies. de Mo-
rais, «17. Luiz Scabra. T. 47-7370.
VIEIRA SOUTO — Frente p o mar.
Aptos, diversos tipos, inicio dc cons-
trução. Luiz Seabra. Tel: 47-7370.
P. DE IPANEMA — "Oportunidade

Aptcrs. peq. médios e grandes. Pre-
ços desde CrS 2.700.000. Plantas e
ir.ís. Av. Vieira Souto .190.

APARTAMENTO - Flamengo _
Rua Marques dc Abrantes. Vende-se com 3 quartos, grande living,
jardim de Inverno, banheiro, rn?i-
nha, dependências empregada. Arcae garage. Tratar sábado e domin-
go das 14 às 16 com Sr. Jorge Tel27-05133.

VENDE-SE ripio. pronto com sala
quarto separados, cozinho, banhei
ro e dependências dc empregada '
1.500.00 sendo 800 _ vista e o saldo
a combinar. Ver com o porteiroValdir. Rua M. de Abrantes 168
aplo. 812.

mento. Edificio sobre pilotis —
Sala, 3 qnartos, copa-cozinha,
banheiro, área de serviço c dc-
pendências. Todo pintado a óleo
—- Sinteko no piso e azulejo em
côr até o teto. Ver no local c
tratar na Rua México n.° 98 —
8/305. Fone: 42-4572 c 22-2758
(sr. Alcino).

FLAMENGO — Vendemos na Run
Paissandu, lfio. apto. 605 cj 2 quar-tos, .sala*, cozinha, hanh. varanda,
cozinha, dep. empr. chaves no lo-
eal, tratar na EUCI. Av. Erasmo
Braga. 227. 3.» andor. tel 42-1077
VDO. Ap. cobertura al. qt». vda
175x850 Pço. 1.200.000. facilito a
comb. ,T. HILiARlO aceito Cxa.EconOmlca. 26399 soo

ARPOADOR — Vendo Rainha Eli-
zabeth 706 apto. 701, 5 quarlos 2
salas, 2 banheiros, 7 armArios embu.
tidos. Nâo falia Água. Ver com pro.
prietário sAbado e domingo das 14às 19 horas. Base Crf 5.800.090.00.

TIJUCA — Em local excepcio-
nal. Para entrega em março de
62. Aps. de sala, quarto se-pa-
ra-dos e dep. desde 1.300.000.
Na escritura 20% parte a com-
binar, mensal 14.500, Atende-
mos no local, durante o dia.
Rua Conde Bonfim 1.178. Pró-
ximo à Ordem dc S. Francisco.
SIBRAL. Tel. 22-2668.

NITERÓI — Vende.se, apartamen.
Io, próximo Jardim Inga. duas sa-Ias, três quartos, copa, cozinha, ba.
nheiro quarto empregada área e ba.nheiro empregados. Entrada minimo CrS 800.000.00. restante a pralzo. Diretamente proprietário tel: ,.22.7280.
CINEMA — Arrenda-se ou vende-se,com prédio, pequena entrada, pra-7,o 120 meses, lnformaçõcí A Av.Amaral Peixoto 71, 1()<V, sl. J006.
Com proprietário, Niterói. 4303 3300

3400

4481 — P
21311

Ilhas
OPORTUNIDADE — Jardim
Guanabara — Últimos lotes da
quadra 28. Venda direta à vis-
ta, CrS 300.000,00. Tcl.: 
42-6957 dias úteis. 57473 3400

TIJUCA — Apartamento
pronto para habitar com 2
salas, 3 quartos e demais de*
pendências tratar à Rua
Uruguai esq. Conde de Bon-
fim. FRANCO HARA.

57449 2500

I. DO GOVERNADOR — Casas ter-
renos. Ed. ODEON. 7.« and. .« 711.
Cinelândin. c| JOSÉ' MENDONÇA.
nc« domingos no jardim Guanaba-
ra. praça Jerusalém. 106.
ILHA DO GOVERNADOR — Vendo
bons terrenos. Praia BarSo Capa-
nema. Rua A. Inf. JOSÉ* MEN*
DONÇA, praça Jertiaalém, 106, aos
domintíos no Jardim Guanabara.
(Em prestaçóes).

¦tro*
35011

VENDE-SE no Alto da Serra boa
casa c 2 quartos, sala. demais de-
pendências por CrS 1.400.000.00 —
Maiores informações com ERNESTO
HUIIROWES LTDA. - Av. 15 de
Nov. 804 conj. 41. 4" — Tel. 44tt4Petrópolis.  21317 3500
VENDE-SE excelente casa aemicons-
truida situada em 3.000 m2 de ter-
reno. na Rua Almirante Tamanda*
ré. Belíssima vistal Preço Cr$ ...
íi.ooo.ooo.oo c| 50% financiado. -
Maiores informações com ERNESTO
BURROWES LTDA. — Av. 15 dc
Nov. 694 conj. 41, 4.» — Tel. 44114Petrópolis 

21316 3500
VENDE-SE excelente apto. com 3

na Suíça hr.i-
diariamente

burgo A Rua Castro Alves esquinade Prof. Helena Coutinho, e no Riapelo tel. 22-4666. com DENADAI.
/VV%^v^vw  aiau 3700

Sítios e Fazendas 380í
CASAS DE CAMPO — Tlpo"7rm>ricano em 30 dias em seu terreno— Rocha -- 29-7673.
FAZENDA — Vende-se fazenda no4.o distrito rio Petrópolis cl 33 al*
qtieires. tendo: 1 casa sede cl aala,3 quartoa, co|\a. cozinha, banheirocompleto e 2 varandas; 1 casa paracaseiro e s para colonos; estAbulo,
paiol, garagem, rnnci.» para mA-
quinas, galinheiros pnra 2.200 aves-1 trator agrícola A óleo. arados,

quarlos, sala e demais d'ependenclaa|cnrre,as- máquina picar capim, moi*nho. pulven/ndor etc. Multas fru.leuas cie diversas qualidades. 1 200
pós de banana prata, tudo produ*zlnrio. 2 cõi-regos e 5 nascente-).
Altos com bastante Água encarta,
da: encanamento cie 3 4 o 2 pole-gadas. Pastaria toda cercada * al*
(rum mato; Estrada de carro »tí a
porto. Distante de Pedro do Rio,12 quilômetros, via Fagundes, Po»
se dos Coqueiros, tratar dlret-unen*
te. Cr$ 220.(100.00 (duzentos « vin*
to mll cruzeiros), o alqueire c1 b*n*
feitonas. Parte financiada. Tratar
com Sr. Jacob Carlos Kllng — Rua
Paullno Afonso — vila Jcicob ICIlng
Nr. 231-11 — Petrópolis

no centro da cidade. Preço Cr?
2 500.000. sendo Cr» 1.300.000 A vis
ta. CrS 700.000 em 5 anos e CrS..
500.000 c-m 25 anos — Maiores in*
formações c ERNESTO BURROWES
LTDA. — Av. 15 de Nov 84. conj
41, 4.» — Tcl. 41B4 — Petrópolis.

21312 3500

TIJUCA — Casa, parto superior do
prédio, grande com todo confor*
to, perto das escolas Militar e Ina-
tltuto cie Educação, com garagem.
Tel. 2S-3631.

Laranjeiras 1400

LARANJEIRAS — Vende-se à Rua
Soares Cabral. 54, apartamento no-
vo, de dois quartos, sola, living,
dependência*.-. Facilita-se. Fone
45*9165.

VENDEM-SE duas casas. Terreno
11.40 x 46. Rua do Matoso 230 —
48-S02G — Facilita-se.
TIJUCA — Cobertura — Vende-se
apto, vazio e dc luxo pintado a
oleo, belíssima visto, tendo terraço

Petrópolis 3500

PETRÓPOLIS — Vende-se 
"no

Blngen magnífica residência
com grande terreno, a 5 minu-
tos da listrada de Contorno, na
rua Duarte da Silveira n.° 911.
Compõe-ae de: living, grande
varanda envidraçada toda de
grades antigas, 4 quartos, 3 ba-
nheiros sociais, copa, cozinha, 2
quartos de empregados e demais
dependências. Todos os como-
dos com armários embutidos.
Água de mina própria, chaves
na casa ao lado. Qualquer in-

VENDE-SE na Castelanea excelente
casa c| 3 bons quartos, 1 living
grande e demais dependências, com
pequeno jardim. Preço Cr$ 
3.500.000,00 c\ CrS 1.500.000 finan-
fiados om 4 anos. Maiores informa-
ções c| ERNESTO BURROWES
LTDA. — Av. 15 de Nov, 804 conj
41, 4.1* — Tel. 4181 — Petrópolis.

21313 3500

Ír„n!™-T 
7° m2: en,VncU e,,n v"!- formação com o'telefonecnpizo; 3 quartos; ótima sala. ba-1 ifi.iccii p,-„

APARTAMENTOS QUASE PRON-
TOS — Entrega prevista cm 90 dias— Rua Gogó Coutinho. n. 62 —
•Iunto ao Parque Guinle — Finan-
ciados — ótimo acabamento — Com
2 ou 3 quartos. Visitas no local.
Informações e Vendas; Av. Presi-
dente Wilson, 210 s 4i>íl a 411. Te-
lefones: 52-9575 — 42-7613 — 42-8778.
Venha ver — Quase prontos.
RUÃ LEITE LEAL — Caaa de 2
pavs. Ótima Constr. 2 salas, 5 qtos(1 c| refrigeração) 7 milhões. Tcl:
37-0523, ató 21 hs.

VENDO np. de frente alto luxo 230m2 facilito no pagamento. J. HI-
LARIO 47-0622 31-0463 20400 fiOl

vendo, 7.50
23101 800

FLAMENGO - Terreno,
X 55 — 47-7891
J.H. OFERECE — Rua Machado cie
Aasla — cie fit-nte. qt».|salahanh.
ciados

CO'
sep.

finan-

BOTAFOGO - Vencle.se aparta-
mento de luxo quarto, sl. e demais
ili-p. «— Hua cia Passagem 146 —
opto. 708.

Catete 500

HUA BENTO LISBOA 11 -- Apto.
do aala, 2 qtos. dep. empr. 5" and
do fundos cl boa vista. 2.200 mll
c entrada de 700 mll, Resto facl*
litado e financiado em 5 anos —
Tel. 37-0523.
LGO, MACHADO - Vendo amplo
apto. 2 salas. 3 qtos.. ele. Preço
CrS 3.600. Rua Bento Lisboa 175,
apto. 304.
CATETE — Vende-se apto. «ala. 2
qlos deps. completas, f> u and. lie.
esquina Catete com Dois cie De-
zembro. 2-200 000.00 com paite fi-
nanclada, 47-5934. dr. MONTEIRO,

AVENIDA ATLÂNTICA — ED.
CORYANTHES — Vende-se lu-
xuoso apartamento em fase fi-
nal de construção na Avenida I FLAMENGO —
Atlântica. Tosto 4, em edificio'910 -- Vende-se
de um apartamento por pavi-
mento, pilotis e garagem no sub-
solo. Contendo cada aparta-
mento: hall: galeria, amplo jar-
dim clc inverno, biblioteca, 11-
ving, sala de jantar, toilette so-
rial e chapelaria, saleta , 4 quar-
tos, 2 banheiros sociais, roupa- Av. OSVALDO CRUZ. 108 apto. 401na, copa-cozlnha, 3 quartos C ,- 1.002, frente, novos, pintura plnsbanheiro completo para empre- tica, ferragens Ln Fonte. Elev Otis,
gados e área dc serviço. Sendo com salão, 3 quartos, 2 banh eni
dotado também de ar contlicio-!*'('"' com lmx- dep- G-irage. etc. det.
nado, instalação central de «r "* CASTR0 U-*™-
quente, telefone interno, 2 am- FLAMENGO — Vcndc.sc ou tro.
pios elevadores Otis, pintura a ca"SB- í,pl" úe 8a,a- •'' ouartos etc.
óleo. nas peças principais c pl- por- l!m- menír. n-t6 a-pea* s- Sal

. Preço 1.300.000.
57-1)384 — 42-3539.

23194 900
Ruy Barbosa
apartamento

de alto luxo — Preço fixo — 3
salas. 4 quartos, 2 banheiros,
galeria, copa-cozinha, 2 quartosempr., etc. Tratar Amitay &
Regada Ltda. rua México 164
S/86-87. Tel. 22-2801 e 32-8234.

26408 900

IiARANJEIÜAS — Vendemos mayni-
fico apto. Lado da nombra, prédioantigo de ótima construcío. Ape-
nas 6 andares com elevador "Otls"

2 aptos, por pavimento. Hall,
ampla varanda, sala, 3 dormitório»,
boxe para geladeira, banh. social,
cozinha, Área c/ tanque, quarto oWC empiegada. Pintado e vazio.
Excepciona!» condições de pagamen-to. acudo 1.250 cm prcataçficB men-
sais de 17.550,90 (bem inferiores 110valor do aluguel) saldo ii vlstn.
Aceitamos carro como parte de pa-
gamento. inf. imobiliária lon-
DON LTDA. Av. Copacabana. 583,
grupo 506. ""

57-2977.

nheiro c coz. em cor; quarto e ba
nheiro empreg. etc-. Preço CrS ...
4.500.000 fi-,-. metade. Ver e tratar
à R. General Roca 380 4.1- and. ao.
C-01. de sab. a quarta das 9 às 17.

VENDE-SE apto. consistindo de s.i-
la-quaito conj. banheiro, kttchnctte.
Preço 650.0(10.00. Facilitamos. Maio*
rcs informações r. Funesto uun-
ROWES LTDA. — Av. 15 de Nov
F.04 conj. 41, 4.° — Tel. 4484 — Pe
tropolls. 21314 3500
PÊTÍÍÕPÕlTs — 

"TêndcTou 
troêo

por Kombi 61. apto. 2 quarto?, sala
telefone 42-0196 lulin.
ITAIPAVA — Country Club -- Ven.
de-se casa ainda não habitada, com
3 qtos. Jard. living sala e depen-
deneins — Tratar cl proprlt. tel.
47-6753.
PETRÕPÕLÍ¥ — A~higã'-7tí o apto.
0O6 da Av. 13 de Maio IM c| salas,
onte-sala, grande quarto, coz, ba-
nheiro. dep. cie emp. aluguel Cr$
25.000,00. Chaves no local — Tratar
na AUXILIADORA PREDIAL S.A.— Trav. do Ouvidor 32, 2." and. das
12 aa 17 h. — Tcl. 52-5007.

3600

A PRAÇA SAENS PENA — Vendo
loja instalada pronta para funcio-
nar em lugar de grande movimen-
to. Ver a Rua Conde de Bonfim,
422 — Trotar 22-3022.
TIJUCA — Rua Hadmaker, 48, jun-
to A Praça Xavier de Brito, cons-
trução Iniciada em pilotis, vende-
se ótimos aptos, de 2 quartos, living,
demais dependências inclusive de
empregada a começar de 2.350, cora
parte financiada durante a cons-
truçáo e depois da entrega daa
chaves. Ver planta.-; no local ou com
o sr. LIMA. Rua Buenos Aires 1-10,
s| 603, tel. 43-7174.

TIJUCA —~Condè~de Bonfim 100 -
Vende apto. cobertura 3 quartos, 1
«¦ila, super luxo. só a vista. Cr$
2.600.000,00 — Tratar no loc.il —
ARON.

APARTAMENTOS PRONTOS ,Edifício Llliana à rua Ki àe\TereSÓD0lÍS
Março 142 no centro da cidadeVende-se aptos, de sala-li- CASA moblliada em Teresópo-
ving, 2 qtos., banh. completo,I lis, vende-se motivo viagem pe-
copa-cozinha, área e/tanque ei la melhor oferta linda rasa com
dep. completas c/qto. rcversi-|5 quartos, sala, 2 terraços, 2 ba-

SITIO -- Precisa-se tomar de nr-
rendamento pequeno sitio até doía
alqueires, no máximo, nos arredo-
n» de Petrópolis ou Tercsópoll»,
com instalações e caso de moradia
para família de tratamento, Pro*
postas detalhadas para a caixa n*
15816 deste jornal.
ÓTIMO TERRENO A VENDA ^
8.000 m2 todo plano, com ras.i ve-
lha, água corrente, estrada calçada
a paralelepipediw a 400 metros da
estrada Rio Teresópolis * também,
da luz e força, tomar a estrada Ma*
ge-Santo Aleixo. isto terreno serva
pnra uma pequena Industria nu
um pequeno sitio-granja. procurar
o sr. Adclir Pereira — Santo Alei-
xo — Tel. PS-3.
FAZENDA-:- Vendo êrn~CÜTãbif
com 10.000 hectares Cr$ 600,00 cada
posso também entregar loteada em
chácaras aprovado no Deo. 58 e no
INIC — Tratai* com Mario Dias —
22-5611.
SITIO — Vendo no Km 109 — UnlAo
Industria — 50.000 in2, cercado, lua
elétrica, frcnle p1 asfalto. Telefona
42-3967 - C SILVA. 27550 3800

GRANJA E BAR
vel (100 m2.) Entrega das cha-
ves c/o sinal, sendo 7ÜÇr finan-
ciado. Últimos apts. de sala-
qto. conjugado, banh. e kitch,
desde CrS 860.000,00 e/40% de
entrada. Vendas no local e tra-
tar à Av. Paulo Barbosa 174 tel
6433 e no Rio à rua Teófilo Otô-
ni 88-G.» and. Tel. 43-5853.

TUUCA —- Conde de Bonfim 100 -
Vende apto. de luxo 2-3 quartos e
toda dependência de cor até o teto
cendo 50 p) cento a vista, financiado
3 anos direto com ARON, frente.
SAENS PENA -
do frente, grcl.
emb. copa-coz.

- Vendo otlmo apto
sala. 3 qtos., arm.
acabamento luxo

Tels.: 57-2555 — 36-4707
Rua Conde P,onfim 373. apto. 501,
por cima ria  "

,,,.-, 1 vodor, base ("r$isos dc mármore no hall, (ralcrla,|Barbosa 280 304
jardim de inverno e banheiros'

milhõe.s. Av, R.

sociais. Construção de COSTA FLAMENGO
chnette, óflmn

Copacabana m
ATLÂNTICA — Vendo apto. com
tel.. sala. 2 dorm. garagem Cr$ ..
n.8 mll c, facll, Tel. 37-7784.
VENDE-SE apto. de a. 2 qtoa, etc.
C| ou s' móveis. Rua Barata RI-
beiro, 2(i4, apto. 402. V, depois da»
15h
COMPRO em Copa.?, ou I.c-blon ap
d* 2 galas, 2 qtos. dep. empr. dan-
do 1 milhão entraria c 80 mil pirís. 1'ara cliente. Tel. 37-6523 —
VIEIRA SOBRINHO até 21 horas.
B Â H A O 1P A N EM A 139 ã p. 62 de
2 salas. 3 qtos. copa-coz. dep. emp |
Prédio novo c entrada muito bn-l
mia. De fundos lndevassavel 4 ml*
Ihões. Metade em 5 ar.oi. Telefo-
nr- 37-6323 «té 21 horas.
URGENTE — Desocupado. Copaca-
bana, compro, sala, 3 c-u-s. etc. en-
trada 1.200. Cx. Econômica 1.500Í bado (Je COllStruir- Resto a combinar — 57-6788
JORGE LISBOA.

Vencle.se apto. kit.
i-i t-rir \ «'ni-*--. ivrrvm l'""1" -¦¦.r.o para renda. Cr$ ,.PEREIRA BOKEL, ENGENHA- 850.000.00 n vista. Facillta.se àRIA E CONSTRUÇÕES S.A. — combinar. Aceita.<c troca por 

'apto

Tratar pelo telefone -1?-8130 I maior, dindo volta em dinheiro
57485 700 Te'.: 57-7490.

AVPVinA ÃTÍ"\VTir'A lJ' "• OFERECE - Praia Flamengo.\>l.."\II-;\ AILAMIIA — — apto. em ronstruçfio, enm 4Vcnde-Se apartamentos, cons-1 quartos. 3 salas, 2 banheiros. 2trução dc alio luxo com ar con-1Quartos emp. Obre na 12» lage. —
dlcionado, composto das seguin- jj*0??-.'!00* 

facilitado» — 57.fl3i.*i -
tes peças: living, sala dc jantar,14
quatro quartos, quarto de vestir,
dois banheiros sociais, chapela-
ria, toilette social, dois quartos
de empregados, área de serviço.
Garage para dois carros. Cons-
trução a ser Iniciada. "COSTA
PEREIRA, BOKEL, ENGE-
NHARIA E
S/A". Tcl.:

PARQUE EDUARDO GUINLE— Para entrega vago, luxuoso
apartamento de frente, com ar
condicionado, sendo entregue c/
lustres, tapetes c cortinas c cons-
tando de: Conjunto de salas c/
70,00 m2, 3 amplos quartos com
armários embutidos, (sendo o
quarto principal c/rouparia e
banheiro privativo), 2 banhei-
ros, copa-costinha, 2 quartos e
dep. de empregadas, garagem.Preço: CrS CrS 12.000.000,00
('/ 50% financiados em 5 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Div. de Vendas, 2.» andar).
Tel. ? 52-8166, de 8.30 às 18.00
horas. 83547 1400

das 9 as 12h.
Polar". Ver domingo

Mais inf. tel. 36-3215.
TIJUCA — Vende-se terreno A Run
Afonso Pena, 98, com 5,50 x 30, de
frente a uma pequena praça, ollma
localização. Preço Cr$ 2.700.000,00
— Tralar com Carvalho — Tel. ...
37-2063.
TIJUCA — Vende-se ou aluga-se
Íoja-IB — Rua Uruguai 293. com
120mt.2. Inf. 27-8092, 42-8878 —
CÍCERO.

Vila Isabel !700

EDIFÍCIO LINCOLN na Av.
Panlo Barbosa 174 (transv. Av.
15 Nov.) vende-se aptos, para
entrega garantida em 12 meses,
obra em revestimento. Ampla
sala, gde. quarto, banh. eom
pleto, cozinha e área c/tanque
Preços fixos sem reajustamento
com apenas 10% de entrada c CO
meses para pagar o saldo. Ven-
das no local tel. C-i13 e no Rio
íi rua Teófilo Otóni 58-6." and.
Tcl. 43-5853.
CASA EM CORRE AS — 4 qtos., 2 S.,
2 banha., Jardim, piscina, quadra dc
tênis 14.000 m2, linda vista, troco p/
apto. facilito pag Negócio de oenslAo
Ver Est. do Ribeirão 418 -- 37-6306
Antônio Ferreira.

nheiros sociais,
Na Eatrada de Jacarepagui 421

:„..:,..., „i11iKni -'¦ óllino ponto comercial, pre-
„,,,,„. . •nwr.imcnie, ,3 mmiíeg tftcilita*ae uma par-moblliada, com telefone. Com Ue. Tratar no local. 19752 3800
direito a piscina, saião social '.•s^wvw^n, ^ww^,
com quadra de Tênis, Play- 11/ • iociaground no Condomínio da Ea- LOnOS de VeraneiO m'°
senda da Paz em Teresópolis. .
Flnancia-se parte. Informaeóesi ARARUAMA — Vende-se km
c/administrador sr, Cleblo na 0,! ' *",í wnnv ¦""-'""
Fazenda da Paz, tel,: 2095 e
2096 em Teresópolis.
TERESÓPOLIS — Vendo ótima ca-
«a com 3 quartos e lindo sitio
com 4 alq. Tel.: 2014. SOBRAL.
TERESÓPOLIS — Vendo casa ótl.
ma. 3 quartos, jardim, quintal, ga.
rage. Ver somente sábado e domln
go Rua Apapaiu, 17, tcl. 2614 —
JAYME.
TERESÓPOLIS — Vende-se na
Várzea rasa moderna e espaçosa,
a 100 metro.» cia Reta, 2 salas. 2
quartos. 2 banheiros. Moblliada.
Preço CrS 2.500.000.00. parte faci-
litada. Para ver nos dlns 2S e 29.
Rua Apapaiu 130, detrás da Chui-
rascarla. Telefone 52-5314.

90 — LACK WIFW. magnífico
sítio, de 50x100 mts., c/frutel-
ras, palacete, 300 mts, constru-
ção fase acabamento, próxima
praia. Tratar c/dr. Arthur —
Tel. 42-4886.
FAZENDA DA GRAMA — Vende-sa
casa em terreno de 20x75, constan-
do dc 3 quartos, sala, varanda, co-
zinha, banheiro e dependências ch»
empregada, a 100 mis. do hotel, com
luz. e íiguii própria. Tratar pelo
tel: 36-5760.
/VV>i'V«t*-*N/*t-*'V%/\t--'-'^/**^*-t-^/VV^^

ARARAS

Leblon 1500

3S30.
«HV**-***VM-»1

Jardim Botânico 901
VENDO A Rua Araucária 159. apt
203. transversal à Maria Angélica.
1 sala, 2 quartos. Preço 3.000.OOO.OO.

,100ni2. aproximadamente. Chaves
CONSTRUÇÕESh.!Ücal* lnf- 37-1220.

LEBLON — Edifício "Pinhel-
ral" — Avenida General San
Martin 924. No lado da sombra
c a poucos metros da praia, ven-
demos apartamentos dc 2 salas,
3 quartos, 2 banheiros em côr,
cozinha em cór azulejada até o
teto, área dc serviço totalmente
azulejada, demais dependências
inclusive garagem. Tudo pinta-
do a óleo. Edifício de 4 pavi-
mentos sóbrc pilotis c/2 eleva-
dores. Início de construção. —
Preços a partir dc Cr$
2.852.500,00 até CrS
4.413.000,00. Informações

VENDO ótimo ap. 2 sls. 3 pds. qls.var. deps. criado. F,ng. Cama Lobo
66 apto. 301. Tel: 37-087(1.

Subúrbios-Central 2m
JAilDIM SÜLACAP" — Campo dos
Afonsos — Vende-se otim.i reslden-
cia, 4 quartos, entrada, para carro,
terreno 12x40m plantado arvorpf
frutífera.» Av. Alberico Diniz. Pre-
ço ocasião a visla. Cr$ 
1.300.000,00 ou CrS 700.000,00 entri-
da restante financiado. Telefonar
partir 2a. feira, Major Sancho —
Tel. 47-8672.

PETRÓPOLIS (Correias) — Ven-
de-se ótimo apartamento composto
de saleta c| kitch.. dois quartos
grandes e banheiro, Hotel Prome-
nade (anexo), todo mobiliado. cn-
trega imediata. CrJ 1.250.000.00 —
Pagamento a combinar com gran-
des facilidades. Dias úteis telefo-
nar para Sr. VIEIRA, 23-5712 —
Após expediente com d, ESTER —
37-0830.

ENGENHO NOVO — Casa" — Ven-
do, 2 qtos. «ala, 650.000 â vista
47-7891. 23393 2800

Méeier 3100

MEIER — Apartamentos quase
prontos, com 80 meses para pa-
gar. Entrega prevista para mar-•;(ço de 1962. — 2 quartos, va

42-8130. IJARDIM BOTÂNICO _ Apar
57484 700'lamentos de quarto e sala sepa-'tante Ramos n.° 114 (leja),

r'nn,r.p,.i, =—| rados, banheiro, kitch. Preços a diariamente das 9 às 22 horas.LUFALABANA •— Rua To- partir de 050.000.000 com bas-',Telefones 57-6552 c 57-8984
neleros, 13. apto. 502. aca- !,:"-l<* fnrilidade. Obra por admi-í

vende-se; íSjfa&,J™^»»." lo,c?'' 
^LEBLON - Edifício "Laranjal"

com sala. dois quartos. CO- SiaSí Sra o« i R,,tt 
7A9onà~ R™ General ArUgas 184. Aqu.iiqu.i hou ..„ ., Rua Gon- poucos mctros da praia ve|]dc

vendas no local ou a rua Consti 
™n.da'^lav c^

<-bpAcAt3ÃNA"-T7aür7: escrito- zjnl,a Rrande. e dependen-!çalves Dias 85-6.» andar.
no. comercio e pequena indústria, cias de empregada comple-
OU consultório de dentista e >«cdi-;tac Vpr nn Inrnl da*: Q àsco. vende-se na Av. N. S. Copa- J„V 

Ver n°. "'Cal ,QaS 9 aS
cabana 605 no 10.° and. ver no íocal 1 o noras e tratar a Av. Rio
c Frank e tratar na Imoh Coes Lg. BrailCO 131 Gr 1703 Tel*Carioca. 5 - 818 Tis. 22-7812  „„ ,—"' 

,01' U1, ' /U0, lel-
32-1318 ou 45-0803 A noite. 22-4606.
APTO. FRENTE — Q. s. sep arm.
emb. Av. Cop. 1102 ap. 804. Inf....
27-9026.
P. 4 — Salão dunlo. 3 qtos. frente,
garage. vario, pilotis. 3.500 f.ic. —
30-1060.

RUA ANITA GAREBALDI 101

mos os últimos apartamentos de
2 salas. 3 quartos, 2 banheiros
em côr, cozinha cm côr azule-
jada até o teto, área de serviço
totalmente azulejada, demais
dependencias inclusive garage.
Tudo pintado a óleo. Edifício de

larea c/tanque, W.C. e quartode empregada. São os últimos.
Visite-nos hoje mesmo no local,

sr*-.,. i-nn'.tua Castro Alvcs* «•" m das 9WSiü 15U0ks 18 horas ou na COPACABA-
NA IMÓVEIS LTDA., Av Rio
Branco, 135 — S/1018. Tels.:
22-8905 e 22-4900.

30075 3100

PETRÓPOLIS — O sr. quervender ou alugar sua casa?
Então procure ERNESTO
BURROWES LTDA., que tem
20 anos de experiência no
ramo imobiliário. O sr. nos
encontrará à Av. 15 de No-
vembro, 804, 4." andar. Tel.
4484, Petrópolis. Aberto do-
mingos e feriados até às
11.30 horas.
PETRÓPOLIS — Bonsucesso — Ven.
de-se luxuosa casa de campo com
5.500 m2 de terreno ajardinado.
Telefonar para 22-H323.
PETRÓPOLIS — Centro. Praça da
Liberdade. Aiêa plana para incor-
poração. 22x80. CrS 10.on0.000 00
¦Mostadelro México 168 Tel. 22-37ut!
Petrópolis 3771.'.

VENDO
mil m2
luz. Parle financiada. Tel. 33-36 —
Em Teresópolis.

em Teresópolis sitio ric
com du.iç casas,, aqua

TERESÓPOLIS — Vendo terreno
20x45, Araras (Barroso), com água
encanada nascente. Inf. 2S-0270.
Alio: 8770.
TERESÓPOLIS - Apto. mobiliado
na Várzea. c| 2 qts. apenas. CrJ
i..soo.non. 37-0347.
TERESÓPOLIS - Llndd ímondlnlia
com 9 alqueires, cachoeira, nisoc-n-
te própria, matas, pasto etc. Ven-
do on troco por apartamento na 70-
na sul. Uaae CrS 3.500.000,00. Tcl.
32 -8 (182.

Ca.sn de campo com terreno de II
mll m2 e rigiui própria. Vende-se.
InformaçOcs 27-3896. 22284 fil

TERRENO - TERESÓPOLIS
Bem localizado, Alto Soberbo, Ru»

Jnpalba, entrada. Pnrque da Cida-
dc. lotea 35, 36 e 37, Juntos ou ae-
parados. Preço 1 mllliAo eada — a
combinar. Tel. 37-5138. 22370 íl

TERESÓPOLIS - Linda vlvcnda no
melo de grande parque arborizado,
vendo urgente por CrS 4,500.000,00
com CrS 1.500.OOO.OO A vista e o
saldo em 5 ano». A casa esta toda
moblliada e decorada, tendo: sala
com lareira, 5 amplos dormitório?.
3 banheiros aoclals, etc, etc. No
parque: piscina com 12 x 25 mts.
quadra de tenls, ncua própria, etr.
Chnve.i cm Teresópolis na Av. Del-
fim Moreira 118. 73441 3600

PETRÓPOLIS — Corroas junto ao
Ca.»telo São Manoel. Propriedade
plana r 43.Ó00 m2. Boa caía. Jardim,
horta, bosque, cochelra, p.cadciro,
e;c. Mostardeiro México 163 tcl..'
22-3708. Em Petrópolis tel 3770.

e de-SUPERLUXO 350 m2 — Baratisimo, banheiros sociais, rnzinha
v.,M,,M«3i£2.nh*' 2 qlos- ",,p' -Pendência» de serviço
yJ^_-^l-}96,J  _jem pilotis. dois elevadores, qua-.** \lao — 2 q. deo. emp. vago. Fn-: tro pavimentos c oito aparta-
^'^•i-™'8'0- ne- 2m' SiRal 6U0: «"mios. preço base CrS . . .~ •?•"""' TrS 4.500.000.00 CONSTRUTO-DOMINGOS FERREIRA 28 apto. R.\ DUVIVIER S A — Rua
t.' 2ü" -,"';?•, iAlet\ *rés «"HAIvaro Alvim. n.° 31-8.o andar.tos, dois banheiros sociais, copa *•ozinha separados área serviço, ga-1 LIDO — Amplo apto. de íren-
."IZ; ^Í1S°JÍ00 °00-00 com •••¦!1« e/sala. llvinj-, jard. inverno,1 .vw.000.00 financiado 10 anos ta-13 amplos qtos . banh. comple-
SL^JS; o VZ&o"* 

37-Ht°'^. -xinha. áreaCedPep.

JARDIM BOTÂNICO — Lojas
e salas de escritório. Preços de
lojas a partir de CrS 950.000,00
e salas à partir de Cr$ 
650.000,00. Tratar no local, á

— Vendem-se em início de In- SS" Z^o _«5-f nSSff #f elevadores. Inicio de constru-
corporação, os três últimos apar- 3 f-Lff 

'J" "£»<£?nde ^"ícão. Preços a partir de Cr$ ....
tamentos do prédio a ser cons- c'lit,adP do p:,R:,mento„„rr, oftl|2*693.000.00 até CrS
truido. nrste local. sala. 3 quar-! woa' aui
tos com armários embutidos, !

NOVO LOTEAMENTO - Sem en-
trada. Mensal Cr» 4.800. Rua Ca-
maiista MiMer, 922. Corretor Chico
Gomes.
TERESÓPOLIS - Apt. na Várzea,
ótima localização, mobiliado ou
não. com sala. vest., quarto,banh.. cozinha, área c tanque e
entrada de serv. 930 mil c 40rr
rie entrada, rest. em 30 me.«ej sem
juro;1 ¦¦-,- cnn nn . ótima oportunidade. Ver

I4.lfifi.500.00. Informações e hoje e amanhg A Rua ItapicuruVENDO apto 2 quartos, sala. va* ¦ vendas no local ou a rua Cons- 88, apio. 402. Inf. no Rio 28-wra'

SSto' 
"3a 

1S0e"a^\-wT°nTrTtar12, ! ?"le *¥"__* "v U4 <loja)' dià- «SÉR

,w~w~  ,efoncs a.-6oo2 e o7-8984.

Glória "oo' 863211500

Casa vazia. nova. quin-Ia!, sala, 3 q. grandes, lu\o. entr
p] carro. Vende-ae. Rua P. Silva
Araujo 27. propriet. Fone 49-2557

LEBLON — Rua Rita Ludolf, MEIÇR ~ Venae-se cas-i situada em
 17. esquina de praia. VendemosIf:3^,'"""0*,Y"ncL"ua,T,,Tn'

Com|em.início de construção aptos.lloeii ' " pe'° telefoncLINDO APARTAMENTO
vista para o mar, 2 quartos, Ia ejacabam(.nto ,uso préjj0 4 

-_,
Gran-! elev.. sobre pilotis, de 2 salas,'

dep. empresad.-i CrJ 1.600.
de facilidade de pagamento. Vinil; c,cv*' s»orc P»«>ws. ae z saias,; m t ,  ... ,,do e entrec.0 hoje — CONSTRU- 3 quartos, 2 banheiros em cô-\jUD. OO LeOpOfU/DO *"uü
TORA GOMES FERREIRA — Tcls:'rcs, dem. depend. Preços des-
32.8383 c 22.4916.

PETRÓPOLIS - Ha 1 Km da Estra-
da de Contorno 110 Buigen, em
rua calçada recentemente iWcrsta-
dt.l Terreno para Fabrica 011 peque-
na granja. ArOa 60.742 m2 planosou aecísiveis. 150m frente de rua
Cr$ 12.500.i>000o Facilita-se paga-
mento. Mostardeiro México 168 te
22-3708 Petrópolis 3770.

PETRÓPOLIS — Caía com piscina
em terreno plano, aaláo, 3 quartos,
2 baniu., cozinha garage, dep. em.
pregador. Moblliada com geladeiraCrt 4.200 00 Sendo 2.000.000 em 4
anos TG. — MOSTARDEIRO.
México 1C8. Tel: 22-3708. Em Petró-
polis tel. 3770

TERESÓPOLIS — Na várzea,
no centro de Teresópolis, ótima
propriedade em terreno de
23.7(50,00 m2 c/casa constando
de: 2 salas, varanda, 4 quartos,
2 banheiros, cozinha, quarto c
dep. de empre/rada, garagem.
Preço: CrS 12.000.000,00 c/SOc*,
financiado cm 10 anos. CIVIA
— Trav, Ouvidor, 17 —- (Div.
de Vendas, 2." andar). Tcl.: •
52-8166. de 8,30 às 18.00 horas.

 835383600;
TERESÓPOLIS _ TERRENO —
Vcnde-sc, c, duas frentes, a três
minutos cia Praça da Várzea, em
rua calçada, c' ônibus A poria. Inf.
r o proprietário. Tel: 36-0-106,
TERESÓPOLIS — Vende-se. ótima
oportunidade, 3 qtos. . arm. emb.
sala, coz. qto. empr. 2 bnnhs. •
ótima área com tanque. Preço ..
I.ROO.00000. Infs. c d. MARTA.

PANEMA

Tel: 37-0644 Rio

14 EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO

Vendemos magnífico apar-
tamento com vista para o
mar, localizado á Hua Maria
Quitérla, 32, esquina eom
Prudente de Morais, na qua-
dra da praia. Construção aó-
bre pilotis com apenas 2
apartamentos por andar ser-
vidos por 2 elevadores. Pia-
pejado para oferecer o má-
ximo conforto, éste exce-
lente apartamento dispõe de
espaçosa aala — Três ótimos
quartos rom armários embu-
tidos — Banheiro social de
luxo cnm piso de mármore
— Espaçosa copa-cozinha —
Terraço de serviço, depen-
dências completas de emprr-
gada e garagem. Obra eom
alvenaria já concluída. Fino
acabamento Canadá. Preço
rigorosamente fixo. Entrada
dc V.% e o restante finan-
ciado. Tratar à Av. Rio Bran-
ro, 173 - 12.° andar — Tele-
fone 22*5458. 73429 91

PETRÓPOLIS — No Bingen, juntoa nova saida para a Variante, ven-
demos belíssima propriedade com
Cerca de 15,000 m2 todo.-* planos,ou aproveitáveis, constituindo pe-
quena chácara ou herdade Aproxi-
mariamente 3»0 árvores frutíferas
produzindo. Multa água Caía rom
231) m2, 4 aala.* 5 quartos 2 ba-
nheiro» etc. Entrega imediata —
MOSTARDEIRO. México 168 Tel...
22-3708 em Petrópolis tel. 37-70.

 82904 3500 I

GÁVEA
Rua Marquês de São Vicente, 431
Edifício Juquiú
ENTREGA EM 180 DIAS — ÚLTIMOS APARTAMEN-
TOS — TODOS DE FRENTE, com vestíbulo, varandn,
sala. dois ou três quartos, banheiro, cozinha, área com
tanque, quarto e WC de empregadas
CORRETORES NO LOCAL DIARIAMENTE ou
IMOBILIÁRIA IPANEMA — Rua Santa Luzia. 799— Grupo 1.902 — Telefone 2^-4886. 83767 91

'de CrS 2.693.000,00. Visitas BO S52SS.
COMPRO — Apto. em Copacabana
al cont. 1 a. 2 q. ou ! t. 3 q. 57-5736
COPA — posto 2 — Vendo ãpt. fren-te conjugado c dlvK.o quarto sala, tratar à rua Teófilo Õtòní

vende-se" c/àp7nas'c.LóRIA - Rua Benjamin Constant| local das 9 às 22' horas. IlVcor^Fenhâ'0-!1^!"0"11--05- &'açS° ""completas
25<~r de entrada e o saldo 

"em 
4i82* ™nd«nos apt*. cl 1 qto. sala. poração do Banco Agro-Indus-,r,,...,,..,

anos. Entrem vazio. Ver Av. S- ^Po.,»mp- 
e gar*s%-?f„vos,,™;trial e MerfcantU. Vendas Rualflona™?,,,"

Copacabana n." 9!) apto RO" e ..:. A2'9m: 231<8 UOfl:Constante Ramos 114-D. TeL: ínuT~.^™_._„ gps4

Residência de alto luxo
>biIlados
30-6688.

Jacques Grajaúrarand» cozinha e lugar" geladelraAIãn"d~'£-'"V-MM " 
™~6'°

\er c porteiro Av Prado *-v****" "'• <3-õgõ*
IM, apt. 501. Tratar Rua RonalitlAV. COPACABANA
Carvalho 147 apt. 1204. 27522 ;oo'recím. con<truldo de quarto e aalajORAJAO' - Vendem-se apartamen-1 PRAIA —

c^dep*5^' LAT.Tr HM Sw^-MStâ &.€SS%2£ Vr^TISV™ inÍrÍ° d' '"corporação, ino. AnstotCeseBctlsta Braga, t^
\>- n^ *,VÍ ¦£.,."' .l'.^Uuu!n * f"1""-"""» Ver no loca! o Canavtelrasl. A partir de C-$ i Tratar a Av. Delfim Moreira.!""" frente para a Av. do, Itália-

1750.000.00 pa^mento facilitado"-!fi32 'Stand) ou a r. Vise. de:"05* "tei do prédio, n. 804. -
Tratar AMITAV & REOADA. Ru»|Pirajá, 318 S/202. Tel. 47-4083; Paládio venderá em leilSo dia 31

aptos, e ter. Dc
B. Pina e adjarên-

Oo Rocha à Cascanura e ad-õi-aym e 57-6ã52. aberto dià-jocínc.as Dou at* 600.0C'0 de entr
1200 riamente das 8 às 22 horas. e P*"to prest. até 20.000 mensais

Sfil^R lri00 -N"eK*c!o por Intermédio do Sr. Sil--°- ° "wv va, tel. 30-5724. Rua Uranos. 1397
\ Imobiliária Fran-snb. olaria.

queira (I.F.) - Vende aptos. ROCHA MIRANDAbinheiro em -i« 9 \__\tl__\TI a j -»-~-. hulha jhkamja — Lotes de ter.oanne.ro em de 2 salões e 4 qtos.. de esqui-jrenos entre as Ruas Jo«é Peregrt.
• í»-| litado e financiados Ver nn loca

[£La .LD.,i *' Fji;r"*a 'm « 501 e 506. tratar na IMOB. BER.
r» P./.tn.. *, P°r "%*' PÚblí- NA LTDA* - ru» Gonçalv,., as *.
â3-*íl1?.^ «' 

"^w T^!!í *± í,ndI," - Wl 42-6613 - 52-.1195»i-.i3l en,r» 2J « 18 i. 7Í477 "OOi 27-3132 « 47-S50Í 21307 700
México 164 (1. 16-87. Tel. 22-2KII. inclusive sáb e dom.

2M07 1200J ÍJ09J 1500

de outubro is t« horai, no local
Maior»* lnfornnaç6ea para tel; ,.22.4057.

VILA ISABEL
Tipo luxo. a 2 passos da

estritamente residencial r 2

Apartamentos prontos
florões. zonaAv. 28 de Setembro, sancas e

c, Z qtos.. sala. üvinc. banheiro eni cór. copa-cozi-
nha. qt. e \\ C empregada, vaga p carro, play-ground. grande área de ser-
viço. na RUA VISCONDE DK ABAETÊ, 153. c sinal de CrS 100 mil finan-
namento de aO a ifl*^ em 5 anos c grande parte facilitada conforme seu or-
canrento.

Vendas exclusivas da 1TIMA Ltda. Ver e tratar no local, de 8 à» 22
horas diariamente ou pelo tcl.: 42-1152 — Av. Rio Branco. 277 — Sala 1.309.
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Bancos e grandes empresasb ICentro
2.° Caderno

Vendemos «rando loja
Praça Saenz 1'enn. Infs.
s/515 — 43-81(10.

s/loja, com 670 ni2,
I.jjo. S. Franelseo.

na
2G.

27391 91

JACAREPAGUA
CHÁCARA
Vende-se uma das mais belas chácars.s, com óti-

ma residência, casas para empregados, árvores fnili-
feras, etc. Um alqueire, frente pura o nsfalto.

Ver à Estrada Rio Gr?.-)de, 2.123, Aos sábados e
domingos atende-se no local.

Pagamento em 4 anos ou à vii-ta. Tiatar: Av.
Presid. Vargas, 435, conj. 1105 fone 2;í-U253.

62800 91

ALUGA-SE 2 lojas 1.» locação. —
[Área 102 mts, cada uma sem co-
luna. Rua Marquês de Tombai, 111.

[Tratar r.o local.

j CENTRO - Aluga-se. para comer-
|cio, licla-qusno. banheiro e kitch
Rua México, llü. a 707 Chaves na 125, apto. 30:.

i Ut^i^m,'" ,^° AX%1' I APARTAMENTOSliah DAPRODUÇAO S A. na Tra- cr« io OODOO
12 — Tel. 52-2220

LOCAÇAO DE CASAS E APARTAMEKTOS
Copacabana-Leme
MOBILIADO — Alug.

vessa oo Ouvidor. a 15.000.00 por te:n-
poradas. Ver e tratar á Hua Gus-

CENTRO — A'u?a-se a sala 1823 pa- tavo Sampaio 851. Leme, c o sr.
Ira fins comerciais da rua Senador | Plínio.
iDast.is 105 7. csala-quarto, kit

8| COPACABANA - Pòsio 6 - Alu- CASA TIJUCA - Precisa-ae alu-
jg.i-íe o apto. 307 cn rua Bulhões gar prõxtm

ótimo apt. {^"f? ^-j** . ? ¦**}** *l «J»f vimentos, mínimo s qto. Centro I
- ls., 2 qts., v. dep. Toneleros Io °fi.*f"™**?.* l *?¦!*• »»«P«t«»o terreno com jardim. Tels. 25-8456e pintado « óleo. Chavea com o e 45-4168 — ADAGILDA

! porteiro \lcente. |, —— _ p,it0 ma
mobiliários de; 23973 8 riJ\'t"A ~ Aluga-se ótima aparta-1 rasa em

UCA — Precisa-se alu-1 A " /r\' tio a saenz pena, 2 Pa- Alugueis (Diversos)
ntfniinn o M>n r.Hi.. ' -__

PROPRIETÁRIOS

banh. Aluguel Cr? 16.0n0.00. Msls.'I PRECiSÃ-SE de apartamento paraaluçar. com três

Maroucs I moças ou casal sem filhos, ambien- eoz., copa. etc. c telefonet i.i r«t»ltln. o..- i.-- i. t.» ... feifníi*-.., .,-,,.„ i*-11 te familiar

"PARQUE DOS ALPES"
MURY — NOVA FRIBURGO

Conquistai o bem-estar, adquirindo o seu recanto no
mais belo panorama do Mury. Parque dos Alpes, ê con-
fortàvelmente Instalado com telefone, luz, água própria, ral-
çamentos e todas as. comodidades une desejarem. Intor-
mações no Rio, Tel. 52-3698. Eni .Mury, Tel. 50:!8 (Parque
dos Alpes). íl!»0:t !)1

tax.iv Tratar na" AUXILIADORA|",uSar' ™" "ls quartos, uma ou
IPREDIA1, SA. Trav do Ouvidor uas sa,as' em Rlla:i residenciais
32-2° and. das 12 às 17 hs maron- _m ('"Paeabana, Edifício novo e

ido hora paia vir pelo Te!: 52-5007. °om- "detonar 
para 57-5S86.

CENTRO — Aluga-se o grupíTÍÕCTiIAI-UGA-SE quarto mobiliado a dii"~
i Tu 7 dc frente, da Ru'de Pomba] 171, cisais
conjugados, banh. e kit.

, mercials ou residência
12.000.00. Chaves na porlaria. f

;lur na 
SA. Trav, do Ouvidor 32 2" ane;¦das 12_ás 17 hs. Tel: 52-5007.
CENTRO 

~J 
Aluga-se o conj. 71oi,-,,;.,,-,,, , ,. ,

ida Av. Rio Branco 156. cli) mi , 
' ABANA

aproximadamente, c sala, kit. br.iii

., ... t s.t. mento, sala ile 2ÜII)rtbUUA-SE apto. íala e quarto mo. tos, boa cotinhabiliado sem cozinha a eenhor só

contos de aluguel p<irCopacabana ou compw.
!7ÕUl 3S

S. LOURENÇO — Aluga-se caia
moblllada. Cr$ 12.000,00 — 18-psij.

1 ITATIAIA — AhiRa-se ou vende-ft
iboa residência, confortãvel, centro
ljardim 25 x 100. Aluguei têmpora.
|no CrJ 30.000. Permanência ou ven»
I d* a combinar Corretor Revello,
42-1086 — Míxlco 143 s| 1.203

22.181 89

13.500, incluindo lui
tulo 3 meses 37-801(1

Flamengo

t taxas depo

ALUGA-SE ou vcndc-se
Vergueiro 186, esquina
Paraná. Dois pavimentos.

amplos quai-;Teief0Ullr 28-8828. , -om exaustor, di-; ~~~~ J^XJv^í1 DEMETRIO RIBEIRO — KFCB •pendências de empregada, perala- \y , .. . ... Rodoviária t hs .Rio. Vende-se Si-
.ii/tt10, ? 'lf°"v, mui-zonos de Veraneio i9i°- '«toma c residência mobtna-ta água. Pode ser visto, sábado 'v ldn 12370,5) Boas comodidades vo-domino, o dia todo. Tratar 38-7198. CASAS EM CAXAMBU - Ai...an.: ciais' dZtllT'.ffSff. ,Zr.%

io ALTO DA BOA VISTA — Procura- ÍÇ J"°blliadns Pai;» férias — Tel. • 4 carros. Corretor Revello 42-108»
se casa grande -jura a temporada ' , ," ou Caxambu 17. Caixa Pos- — México 148 sl 1203

SenadiT de verão — 37-1252. |tal Caxambu 107. I
Marquí

5 q. 2 •
22382 39

TIJUCA — Ualna
prédio rua Conde

— Aluga-se
Bonfim 1357

quarto ,
fins co- des 25 ap. 63 6° andar.
Aluguel, COPACABANA — Aluga-se

Ria Peruando Men- Situação para consultórios,
mu salai -, ,,uartos e!l. c garagem.escrito-

——dem ias
sala horas

iaboi 11101105. boutiques. aca-1
Ver su das 9 às II

CrS 2:i.lio.iHl Chaves Ho lado, nu]
I. Tel. 27-7470 da* 7 às 10 e

111 ás 2" e, Sr. GU1MARA- 
'

iv'x:u,,:, préi.ialIJÍL^ iY,cSanan' Bni; --li^^^^^ll^ "-InAES19 2° C| sr
saleta. ti ia, banheiro c cozinha — jvn «...Ver no J<> _-.il <• iratar nn telefoner ° "~ A'"6o ou vendo.

[27-2855, Aluguel CrS 12 000 00 Rua Cl,ndl' Baependl 2.1. apto, 701— Salão, 3 quartos. Aluguel 25.000Aluga-se otimas|Tratar tel. 45-1843.

|Chaves no !• cai Tratur na AUXI-1!LIADORA PREDIA SA. Trav no

-alas a flua Santa Clara n. ., . .,,...
i.ilcia. sala. banheiro e cozinha — ALUGA-SE — Flamengo
Ver no local salas 1203 d 1"04 Tra- 3Partamento 3 quartas c demais dc-'pendências. Tel. 45-l!i:i!i.

PLAMENGO — Aluga-se o apto. 520

TIJUCA — Alugnm-se dois aptos,
com ires quartos, sala. dep. emp,
ermários embutidos. Ver nó locai.

[Chaves com n porteiro. Hua Conde
de Bonfim, 1 I3t>. aptos 201 e 203 |ótimo Ti.-!tar à Rua México, 70, .« 608,

Ouvidor 32-2» and"ilaV'l2is"l7 h7l,Hr *«'• 27-2855. Aluguel CrS ..... [Penoencias, Tel. 45-1939. |AIAH;a-5íK 2 «pios. na Itua An-
^j2-^: . Litlt í5^™: Lip^rã^^
ED.-AV. CENTRAL - Grupo 

' 
dê COPACABANA -- Aluga-se otlma °a R"n A "'• 

famandaré 41: Sala. j (|(l,, , sala nmp,a ,. dependências
salas total 240 m2, pode ser fecha- s,,breloja A Av- Copacabana 1229,2 r 

,'(",Jllf,'d"' banheiro, ooilhha com ..á,..^,.,,,. ,„'„. ,;i nfn mensauTdo o corredor pimelhor aproveita- para comercio. Ver no local e tra.j;n"lc';;.c;J'.,',•. ,';"'". jom 
o rortel- TaJSas e condomínio Outro senimesto, ver salas 22012 3. 2237-81). 'sr no tel. 27-2855. Aluguel Cr$... ™:J_lMafJP.el0 telefone 46-6506, ,arj5em 20 mil

yratar na AUXILIADORA PREDIAL 13.000,00. QUARTO - PROCURO - Senhor condomínio. Tei
da^l2TráV-l,d0hSOUri.í,05,Í-5m20 

^l™Zl!Ê£í™^^ SiWãHÒ- 
A,„R,-se ojeia técnica. W „,m -i'' " apto, 203 da Hua Marli e Barros,!rala Ribeiro, 611

casa de
««rage

Cliarlcroi -- £loiric*al
PROCURA ESCRITÓRIO 80 a 100 m2, mais sanitário*.

Zona Castelo — Beira Mar. Chamar 22-4068 ou escrever
Caixa Postal 3217 ou entender pessoalmente à Praça da Rc-
^bÜS5Lu2£^___  24185 38
RÁDIOS E TELEVISÕES

GRAVADOR —" Grundlg riv mi LjTV 21 usada funcionando perfel*ileieo 1061. também ampllficador lamente vendo lambem uma radio
-",-,", Cn,ud'" A.M.-FM - Tel. vitrola usada em perfeitas condições-'¦¦]M- 136-2164. Sr. Wanderlcv

mensais, taxas
48-S905.

GALPÃO
Vende-se galpão próximo à Avenida

Brasil, com ponte rolante, escritório, 3
telefones. Área com 1.000 m2 aproxima-
damente — Tratar à Rua Vieira Ferreira,
66 — Bonsucesso — Sr. Sciotti. 27405!"

COPACABANA — Apartamento»,
mobillados, tamanhos e prazos .li-l!"0,1"1'0 e"', "M de fami»a de «no

quarto ile fun-1 versos. InformaçOcs -NC.ENCK A.V-; ' !ln FlanlenRO ou Botafogo, em
Tel u. CLO-AMERICANA - liua siqueiral*fSíl tle :'fnf<""t0- com telefone e

27553 1 Campos 43 s 905. Tel 36-2761 IfrfF' r'wam-sc referencies -
,7/;n,-.7T7r.-í.-. — Telefonar para 43-3723 com Sr.COPACABANA — Aluga-se o apto.|RODRIGO.1007. da Rua Siqueira Campos 33„a, , , ¦ , ,-,- , ,,^,,.. ...
completamente mobiliado com sal» l?.^--'bb .''¦' VEND&SE _apto.

;„,:,„.: -rr 12 «Itns. banh. o?., rico. emp,Botafogo - Ali.gam.sc.ves c porteiro. Tratar AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua Si-
queira Campos 43 si B05 — 36-2701.

TVS de 23, 21, ln e 17", Importa-
das e nacionais, com ou sem con-
trAle remoto, das marcas (I E,
Admirai, Hotpoint. Philco, Zenlth,
Motorola, cum garantia e as-usl^ii-

Ba-
.PRECISO — Alimar

d >s Independente levando
nha 62-0029.

Lojas-Escritórios
LOJAS —
magníficas lojas com 20,50 ni2
çom 14 m2 , em r.ileria à Itun Vo-
IlUitarios ria Pátria n." 329. edifício
novo ¦ Tratar nn 1'nião dos Pro-
prletarios, á Av. Nilo Peçanha n •

•ALUGA-SE ou VÍNDE-SE apto. 3
i quartos no Flamengo, Telefone: —Ul°- 45-193!) ••

PLAMENGO — Alugam-se 3
frente novos, para família traia

1107 c, sala, quartos, mr. hanh. dep. ira nine nv~ini n«"S v~"
de en Dieeada e -in-i \hu-nel Cru RADIOS DE PILHAS - nansisto-

?/r ISl IrBM• - --~ .;:;!!;,ic^;!;::;!:;ctai n.i AUXILIADORA PREDIAL liransistor cm 24 hs. Uruauaiana, 55,
.,' A',~: Trav-, "" 0l'Vidor, 32 - s. 803. Ed. Sloper2." and. das 12 as 12hs. Tel. ã2-.ri0O7.1 - - ¦
Vnif-Vc? Vn-" -COMPRO 1 TV mesmo com defel-.ALUGA-SE pm- i;3 meses, a pes- i„ _ 52-1723. BARROS. soa idônea que trabalhe fora, belo -j; —  —

aptos.jQuarto com banheiro exclusivo e(TELEVISÕES NOVAS, nu embnlu-'roupa 
de cama em apto. dc ltiv i > H»"'»». CrS 71.00000 — Seis mnrens

urgente.
negocio

PRECISA-SE urgentemente jm"p"ara solteiro* na cobertura 111 1 io horas
i,|,0ild,i Veiga. 35.

:l ¦' ¦!.. sala 1116, com o sr i «iparlaillOnto vazio constan- |«lU(tuerM_ respectivos. Cí it ;i
BATISTA.
LÓTrÃs

do de 2 ou 3 salas, ., „„ -, l(.;„"des 
^S^!;Ce gTrauí^daTma2!?"^0.5, 

2 bai|l,ei.r.0S S0CÍaÍS' 
l*™™'—com 210 m2

Ivell • Av.
limiar.

|mi nutri.. .-,... ,,... 27.4.135

') A \~~ MWn.llO — 18.000,00 Corretor Re-ti OU 1 I vcllo -- México MD 1 203 - -
22385 Hlgirau, cada uma - , . ,Frente p Fr. Rouse- armari°S embutidos, }(ara. FLAMENGO - Aluga-se o apt» 314

Churchilí. podendo se liem d C n P ll d í> n r in«: rn \v (lp 'rf'"l('- da Rua Machado de As-
Para Banco (Ag. Aeroporto) ai l„í;"V 

. AV' U'-" 31- l'! *•"•'' * oumto conjuga-
ramos. Tel: 27.40S5. |AliaillICa OU p I'I III C i r a S dos. hanh. e kit. Aluguel CrJ

AuÉoitiéveis ekh Oensião
KOMBI — Compro
valor mesmo eom.ortar

1 ' ROYAI.
ndo 1001, s

v-c
'lllllll.l

visla justo | DODGE
S7 .573(1. dram . e

CARTEIRA dc motorista uniudor" |':.7:íi:i6:'
\Daiiho no domicilio. Tel: 47.1644. VENDO Aiistin íi'2. Impecável,

hl.
Tel

loja _ tijcca -l~Aiõca-se"lil jíransversais. Tel. 45-5369.
?iTdi'J?JV ,Ii"^,(¦",,tl,^'^'• Bon- ÀLUGÃ-SÊ 

"~7 
Aparlanicnto' de «i-¦i ¦ 1 l.-.n. rratar nua México, 70, (to luxo, Edifício "Acará", A Rin,-_(". Vc- com o porteiro, Francisco Otaviano. S8 - Copaca-1ffÃMVKrn

MARQUÊS DO HEtiVAL — 
~\)uR"i-!,,;"'''' rom 4 lUartos, 2 sala?. 2 ha-' 

'

i"c auartiunento comercial —'j-ren-lnh(,|los £(1'"ini';- - quartos de em-
le A\. Rto Hraneo — Telefono.- ' Pr(,Sados e demais dependência».

152-6771! e 37-3007 .Aluguel: CiS 6O.C0O.C0, Chaves no
I rií7vti>"à*i Al-, -; —apto. 401. no mesmo edifício.U-.NTHAL -- Olinda ¦ Alugn-se

1O00O: Chaves c o porteiro. Ti.
lar na AUXILIADORA PRKDIALÍ~
S A. Trav. rio Ouvidor 3". 2". and i LINS
das 12 ils 17b.?. Tcl. 52-51107 I gí-íe

fc-ção
1 fl, -,.. ,

snln 1.017.
G R A VADO RES DE SOM. 

"portáteis'.

elétricos ou a pilhas, Grundig mo-
riclo Níky, Geloso modelo 250 no-
ves c| carnntla" Mv House". Ba-
rata Ribeiro lill-C. Tel: 36-4858.
TV INVIcrUs 17" 

"imagem 
de cnm'-

Imn nos 3 canais, vendo tel. 37-5202.
Lins de Vasconcelos z8^Ã-m?co~cíÃRRÃkD nc

 . novo 2) mil. Tel. 46-5563

QUARTO -- Aluga-se grande, moln-
liado, a senhora ou moca distinta
Avenida Atlântica, lei. 47-0103.
ALUGA-SE um quarlo pequeno com
moveis, para rapa?.. Tel. 54-3246,

88

AMPLIFICADOR ESTEREOFÔNICO
DYNACORD atemfto 30 watt eom
ftlho mágico duplo 32-U4B'.'. 60.000.
TELEVISÃO GE 17" Vcndc-se em
perfeito estado. Móvel escuro con.
sole com portas, ll. Gomes CarneU
ro n. R0 aplo. 604, Tel. 47.5005.
TV rilU.CO portátil v ZcuithT
Controle remoto c/sorautia —
Barata Hiliriro n.° 4U3-.V. Tel!
{57-6229 _ 77.170 fill
STERGÓ-GKÜXDÍG — RadFo-vitrola alemã ema vador. Hua
Barata Ribeiro, 4fi.1-A. Tel. ..
57-622». 77371) «0
T.V. EMERSON 21". tela pp'nõr.1-

[mica. superluxo, nova. Vendo. 53
mil. Rua Sou/a Lima 48, ap. 412,
Copacabana.
VENDE-SE tclcvisilo 21~polegnilaí.
com inosmha. d? 40000.00, favor-
telefonar 27-547-1.
VENDO Stereo portÃtil. Cr$ ...w
40 OOO.llO. Tintar 4C-lã!)(i.

DE VASCO.VCELOS _ Alu-! RADIOS e radio-vitrõlas portáteis ADMln,AL Amer' Tv -'" de mesa
ap',11. salão, 2 qlos., sala re-|A pilha Importados c nari.uiais. iiu-,<''" Pc"-110 estado — Ver domingo

— Rua Mar;
aplo. 405.

17

; lho 4r'ii

— A-10- \
II 11

ista !..'0 mil — Tel, 45-0590 —

Ponto comercial. Ti alar doiliiiiSii nu ioral, (ias !) ás 12:i.
23076

[LOJA É — Alugo 8.000 — R. Fer-¦: nando Gros, 10 -- Inf. 47-9888.
VENDE-SE Jaguar Sl - Completa
monto reformado nus oficinas Jn,
«nar tudo nftvo IHO"; Ver nn Kua I LINCOLN CONTINENTAL Ü48. Cou-1
Timóteo da Cosia 147. pirtrlro MA. pé fechado excepcional, (lea, Ar-,L'OJA >' DEPOSITO
NOEL. 47-7.100 -- 27-1665. tigas. 340. Leblon.
TAUNIÍS 195-1 — Ford ãíern.'io~grêl

: -- Bom estado vend., a vista ,|io americano — CrS 490 mil.|ÃT.'GAM -ir°n".4' ™ln Ver Av. frei. Ant." Carlos «IS-a.V., su.'tS«ia et\Vendo por motivo via- frente pist:i de fura. Tel ntq. av. Rio Banco. Trat(mpla- 50.1236, .".i-VB^S — Das !) às 18 ?.u?- <¦" Ca"no 27 - «"

4 portas, rã-112-0322.

Alugam-se
lem edifício. |untos ou separados

1.1 rua Hiilliíies Marcai, 515. Tcl

•HO mil
\",.:sr.\~-
¦¦ ni nova 0 Km
.in — 28-11040,

iliniiii nau

Vende-se á ...J'í 61 -- D.000 Km
v.sla l.fiOO.OOil.mi. Ver llici João
Pargns 84. Tratai 2a. feira 22-8575

hs. 27528 tM
')'). IV,

DAUPHINÉ (0
Vendo barato,

Estado de nóv 1
¦4035 ou 38-4140.

COMPRO — Automóveis america-
nos, *Mi!'ouctii". rnfsíuu preciSATirio
ric repaios. Pago ã visla — Tcl

i 20-17311 — IVAN'
1. COMPRO carro k vísia jiislõ valor

AUSTIN, A-10, 4 portas. Eslá no-lmesm» trombado. Tel. 57-5738,
vinho, Vendo 320 mil. Rua Soiií-h  —, 
Lima 48. ap. 412, Copacabana. 'COMPRO carro á vista, justo va-

lm, mesmo a consertar, Tei 57-yc.tii Uos
1

SALA COMERCIAL ¦ Alugamos de ,|ilc forafie.i:;,- na av. Cpacnb.ina. Tratar 
'7 -i,w¦12-8287. MAISON IMÓVEIS. 'llll:.-

Andaraí-Grajaú 3 i^X

|LEME — Aluga-se apto. dc 2 s. 3 q!sendo 1 duplo. 2 b. sociais, copa-
coz., dependências de emp-, á Rua
(len. Ribeiro da Cosia 137. apto. 202— Pode ser visto entre ü e 12 |,s,
COPACABANA — AlugTse apto!
sala, 2 qts. banheiro c' bov. etc.
deus. amplas, frente esquina la.
locação Rua Anita Gnribnldl, 2
apto. 201. Choves com porteiro.

_ Tratar tel. 45-6137.
sanitário. ALUGA-SE quarto bem mohiladoou ne ,,,.„],,„. ou funcionária. Barata Ri-r Kaic beiro, 2lüi apl" 005ind. tei'

[COPACABANA —Aluga-se quartomobiliado á mfic.i ric trato oce tra-

1 vo-, emn garantia.
rata Rilu iro 811.

"MY HOUSE" Pu- rua (tarda
ma. 48 mil.

d'A vila, 4 Ipanc",. ¦ .. PiracibuAluga-se o apt» .. I ChaviK.02 de fundos da Rua Alint-, Ta-!-r-
inandari 41 c sa',i c qitnrto con-i MARIANA — Vendo ot mui casa TROQUE seu TV por uni novo liK 1IAI),U Transistores, pregoa nunca
lusados. hanh. kil. e armáriosnrf0r'T'ntla' co,,f°rt«vel, ampla. Tei Philco, Admirai, /.enith, Philips —-I virlos. liquida-se: Sp ca, Shari
emb. Aluguel CiS il.ooo.oo. Cila- Í!liH5ÍL =ií;'7] 28 Temos 17, 10. 21, 23 consulte-nos c Vollix ele.
ves c' o porteiro Tratar na AU-U'ENTRO — Vendemos 1, r„„ U"U- flprovcilc '•"'i",(1'' campanha para'fnzer novos «migo>, leis : 47-8768 c

36-2151 — I!. Ribeiro 322 nu Jardim

..,,,,, Tratar na AU- CENTRO — Vendemos li ruaXILIADORA PRKDIAl. SA, Trav guaiana — vazio - 110 melhor li(lo Ouvidor 32. 2". and. das 12 às,'cal comercial prédio com loja eHlis. Tel: 52-5007.
FLAMENGO _. Aluga-se

ondlções —1_
"Alah JOSIAS STUDIO

- - o apl101 da Rua Senador Vergueiro 185,1 „„,,„„c| sala, 1 quarto, cor. banh Cha-vc; na porlaria. Tratar nn AU-Xll.I.IADDRA PREDIAL S A. — I
Trav. d,, Ouvidor 32, y. and. das
12 às 17ltS. Tel. 52-5007.
FLAMENGO — Aiügãíe o apt»404 da Rua Senador Vergueiro :c 2 salas, :: quarlos, coz. banh

de serviço e ilcp. de

pavimentos, Pre.
exclusivamente á IMOB. BERNAÍRn7AIÍ \li.» i,i.,„i..,

|LTDA. á rua Gonçalves Dias nr, 30 KU^A»V — AI tO-1 alailtcs
com 5ii'> facilitados no pra- iCoilipra-SC COUJUIlto COIll Oll

Atendimento pessoal sen, cajxaou 26-4138 ROBERTO
io de 5 anos.
110 escritório, (elefones 22-9017

Subúrb. da Central 2ÍI ANTENAS - TV
I 7. Sul espcclnllsl,n, reformas, Ins-

aptos. luxo,! talftçOes novas, orientação etc, mi-
.Jcial e rie ser-jtnd\i americano, material In. Unha.

¦'¦¦¦¦ '¦ .¦ porteiro. 
"aíucucI ' 

.y$ I f^''',,..1':,..t 
on,;f:''. T"1í,;i?_^s._i:in-^'''"'''l» t. honestidade.

nrea
C

|2S.500.00

-';'''•! MEIER - la. locação,'ugam-se entrada

Pode-fc referencia RA

3 qliMuga-se o'ito
tmprogada
n= cômodos com luz"avdmíXi i,r,„~ —.— 

Idireta. 30.000.0.1 e encargos da lei
Cm ,m»,,„"'.c ?aZ,°S "'' H,la Rlla Rnstavo Sampaio. 220,Oiiarnineiln, 18, apto. 202. c 3 qiior- 202 Tralar

equipado, unpceá- CHKVKOLKT IMPALA 1900 — f'" Vr^rrr Ar ' Cií' ,ra"; - —
vista. av. Copa- 2 portas mecânica rádio fi utlln- 227 30 é„SL » 

'-.m 
f?í0 «^,lQHAnT0 "'"''• conf" 8",ei>-" "

l»OI ,i,L i,,„,i.. i,r, , in ,.,11 L-.,, —-3-U_"™i£:JL-.JW1_teL 42-1077. |mil .17-0141
GRAJAÚ —

"l-r-DIAf1^ "'1/l'xlI''A»»-:c,ilã.iiiv.o,) , t«xa>ll,|..D!Ai, s A. prav. do Ou-
I vidor 3". ::•., and, ,|-,s 12 As ,-n,
Tel. 52-âr» 17

Paracual), íoom da SEARS — grátis. Tel, 7-02 ii:
Orçamento.

— Gonçalve;
23177 80

CADILLAC 1953
t,ia. totalmente
vel, Vcnrle-se A
i.iliiina 12, aplo.
1 íi 'Y; a i7 wííZys" 

"iôüõ
cm Atlmo estado, cm
Hua São Francisco Xavier 400
Sr.
.'•to mil cruzeiros
citroen íí-TaHT- 

" 
Pãrtí«i"inrlPLYMOUTH 61VCnde VU\ ótimo CStlldO VtT e n ni-n n/\ i

tratar D Rua Ape, aua Z. sp. 304 2.850,00, ZtTO km, todos ini'
¦ Fim do Leblon. postos paj;os. Mecânico. Bel-

Parti- vedere. Rua Antônio Vieira
17

'¦* '30 da Praia ,|„ Flamnigo 12,snla e quaito conjugados, banhlm. Aluguel Cl? 15.000,00
c o porteiro. Tratar
LIADORA PREDIAL
do Ouvidor 32, 2
17hs. Tel. 52-5007

Chaves
na AUXI-

S A. Trav.
and. das 12 àf

'-{Ipanema

•Ir. CAMPELO — Al
l">2. •! pur-

IMPALA 1!)C0 — ,.,.. ,..,., , ,
10j ,10 ^rnça. JQUAIÍTO mob., conf,,

dros banda branca 18 mil km.;;-.';,;,,,,:;'¦¦-'¦¦'¦-—-¦'-'.'—.:
- veoinnncumrnlaváo dlploniática. - Sla^q.^. ^"pendêncit'^»^ ^PACABANA - Aluga-se co:

geral. Ver | Vendo melhor Oferta. Tratar te-1 tas. Tratar 42-6207 'grande sala, 3 quarto» banheiro
,,.., ,. 'omIlefone 22-1285 sr, Avelar das f) <vw%^~^v^s^v^^. ^^^ cozinha, j. inverramos. lei. 54-2892. Preço ,ls ,-,)s g „ ,. K/,im|0 ÍD .. Ide empregada. Rua Constante Ra-uOxaioQo-urca 4 n,ns-1V-. "Pto Mi" Vrr das irh as

_i211'. Tiatar 'io BANCO AUXILIAR
CASAL .. filhos trab f„.a ofer..rePA 1>R°Dt'ÇAO S,A. nn Trav. do
Iclofone por Inoradiac , £Su?»S no Puvldar- 12' td' K'wa'

SffiOTTA/nw 
ÜrM' RfSP' BAIRRO PEIXOTO- A.Uga-se e'

- ,, .__ snln. quarto, banbeiro, cozinha e
BOTAFOOO — Uua Voluiltá- vaBa Earagem, o aplo 300. da Rua
rios da Pátria, 371, aluga-se r\-;.M',fs,,n ^".Çi?.™ Braga. SSii Tra- IPANEMA -- Aluga-seToToTÍAI XU.1AR DA; ai jíu.i BarãTrav. do Ou

MEYER — Aluga-se o npto. 3112 dn
Rua Santos Tltara 12i>, c| rala, 2
fu,í\?I; 

''llV,h- 
í V- ("' ,k' ,'!"1' i TRANSITEI. Conserta rom ga-Aluguel CrS 14.000,(10 Cllavcs .101 runtin en, ?i horas Av. 13 <t» Maio

PREDIAL SV" - ^ILrXí-l4±^i°' "nd-BL= •'''"' «-««ü_
Te,': 8.M1'nnü' ""' !2"s "hs-| TV-CONSERTOS

RÁD!0 DE PÍLHA PARADO!

Alendc-se tambím nos
domingos <lns « ils 12I1. IMPORTA-
DORA LINDA - Rlla México Oll —
10" andar — sala 1001),

2121)3 p0

Seu Rádio Transistor Parou!
Laboratório especializado em apa»

relhos translstorlzndos. vltrollnbns,
gravadores, stereo, TV. Orçamento
grátis POLMAR — BARATA RI-
BEIRO, 02-A — Tel. 57-0085.

20022 flí)

C O M P R O
TV E GELADEIPA

Pago bem - 37-6534
U IM

Tel.: 47-8802
N';i hora '

i competente
| marcas. Sr.

no local, pi
tté 22 horas,
PAULO.

• técnico
rfidns as
19714 50

Cr$

•''" '!"""'íncias lll;"uo,.;,ü1' '; mesea a Rua
„ ,-...... _ „.. I delros 42, npto. 203

I separado; sem
37-0523 —
2lh.

ANTENAS TV

SIMCA AR ANDE 1052
cular vende em estado de nfiu, ¦
Ver e tratnr a Rua Aperann 10
apt. 301 — Leblun
VESPA 101.1 Vende-se com pou-
cn uso em estniln de novo. Tel ,
47-51)5.
VENDE-SE um imtomóvêi 

"Cndiílãc,

ano 1052, tipo Coupé de Ville. cm
bom estado dc conservacSo, Pre-
Co único, CrJ ,"v'i0 000.00, Ver f Ira-
tar na Av. Atlfintna 27811. na ga-vanem cem o encarregado das 6 As
llll.

garagem,
SIMCA 61

APARTAMENTO - Alnga-cc o ap201 ria Rua Barfto de Bom Rcliro,034 com 3 (pianos, sala, banheiro-|2|e cozinha. Chaves 110 Apto. 202.

IDEL CASTILHO -¦¦ Aluga-se cava
Janga- moderna c jard. vnrand. saia. 3 qive sala c qt. dep. compl. Ine. empreg, cntriul n i Instalações garantidas. CASA DO

..,-,2. '* ,r' m"' Tel. Icarro, nlugucl 1B.000.00, rua Biim- BARROS. Rim Siqueira CnmiMS, 7.VIEIRA SOBRINHO, até boré, 30! — (hinos p (avor no 365 
'tel- 37-7907. Copacabana. 10070 «O

— Tratar. Av. Alm. Burroso, [10 — ;" rt\lltrt\rt\r tuALUGA-SE pequeno quarto. ^^M'° s 402 - 42-0878 CONSERTOS TVmoca, ou rapaz, que trnhalnfim *-^*»>«—~~~~~~r~ ^^~,i 
casa do Barroí Rua Slouelra,,,!-'! ve''" Da' Al^^:\Niterói **]<>*»>**• "¦ ^'"- ™ '"«

pequeno quaito, pmarapa/., que trnhalnfim 1
com Da. ALDA

de ue PlraJA 151 apt" 2o
lua I OüM Ml

CONSERTOS - T V
47-5871

NA HORA NO LOCAL
ATr: 21 HORAS

PHILIPS — OH — EMERSON —
PHILCO — RCA — ZENITH.
Regulagem  300.00
Sem Imagem  050,00
Sem som  030,00
Vertical  550,00
Horizontal  550.00
Sem luminosidade  750.0»
Antena TV regulagem ... 500,00

Serviços ternlroí
Fco. Kâ, 38 — Loja 13. PiSsIo I.

5046 0(1

NITERÓI
eolenteB salas comerciais gitua- pnnrlncan cÂ ,

¦.,«¦. ia t1''" no I.» andar. Ver no local: i™ ,* r 
' i ™tt Sor|o -Apenas amacMoc tratar na Av. Rio Branco, 1161'»° 

' ' tcLs2-22fl'
longo prazo ^-r na SIMCAR. 18.°, Crupo 80Í, fiuie- .">"-{5040 — APT0' ~ Alu?a-se. dc frente, sala,
A\'. Pres. Vargas. üfiSfld l>4 n 1 r,,i ' .,,.. . 3 quartos, Av, N. S. Copacabana 03~ ~- -'-'•-  ",48•, 4|~ aplo. 202 - ¦ Tratnr .37-2474.

ALUGUE E DIRIJA ^T^il^VrZ vZ^:^^'^Vn^i:rHOíer

1402" oi •*" ¦---' jalojainenln cum relciçõns rm casa

o da Tone. 052
3 quartos, coz. bnnh. varanda.

""i7,'i 1 ¦"""' — nua conceição, 11)•"'apto. 1004. Alugamos com sala, qtsaia, 1sep,, ikuUi. rom box, e kit. Chnv

Dnupblne, rídi': llte Afiojiarto.

Ouvidor 3f "
and. 12 às 17

IPANEMA - 
"Aluga-se 

o 
' 
apto

rio
52-5007

714
Baia,

Ilhas .ti

FORDSON 51 - Camioneta;
oiifu est..do. Ver run (lumi},

icenle Carvalho.

Vendo
35 - -'

X

PE.UOROT*58 -- Novo, 4li:i _
Inico dono, rádio, forração ver-
velha, K. Franc, Olnviano, SJ
Posto fi. ;,74p.> ni
ÒLDS., 51, ,M. 88, i„
ta c/rádio.

IMPALA 61

;PAQUETA' _
r. lo mobiliado,
.! dor Lnge 93,

das! FERIAS

Aluga-se apartamen-!
Ver a run Comenda- i- 2,3-011,5.

Novo. bem equipado.
!i\ir Base Ci5 3 milhfles
Te!: .72-3Ü1S.

4a. Vai
á 1 ista.
M360 64 :

CHEVROLET - 1951
i2 qlo1
qto. de en
Tiatar na

Ula.

PACKARD, 51, 4p Radio. ()
estado, lt. Franc Otaviano, 51,
,'"slrt <; Min «I
THir.NDKRBIRÕ. rõnv , ar
refrig., rádio 8300 mil. Jorra
couro. Pint. Pérola lt. Franc.
Otaviano 51, Posto fi.

57404 fi-l

MEHCEDKK BENZ, 220, lp . el
rádio, estof, couro legitimo, r>t.
dc nova. 1 450 mil. lt Franc
Otaviano, 51, Posto G.

57495 114
LINCOLN "CAP1U" conv.-r«I\el '
1054. CrS 700.no. Visconde Albuqucr-i
une, 1160; tel 27-5041
PACKARDT~1M9. SciIüii,'/ portar133 nu', H. Dois de Mai.i 5,'li .ei
20-1738.

4 poridí, iinlro dono, Tnrio equl-
cor pre- p,..;„ HldranuStlro Motivo ter re-

; cebldn cftrro novo. Ba.se CU (CO mil.
(Aceito ofertas. Ver com o porteiro

,\ Av. Rainha EStrnbetli, 0K,'!
15831 t,\

CHEVROLET - S9
Imimlii. hldriimAlIco, S cillndron,

r."':i(lii de (i Km, c*irru de alto l.ixo
Vi-: Av Rui Bsrboca 170, cii-.igfm,
aede il.i Flamengo. IPOliè 04

seu aütoWel
VALE OiíiHEIRO

-l mil crureiroí adiantados. |nn nmplo |ndeppndente r !uxuns0 2 qtos. coz. banh. Chaves c o por
__. jalojaincnln com relciçõns rm casa leiro. Aluuucl CrS II).000 00 

' 
Trat'

BOTAFOGO — Àlusa-se o apt 1202 ÜPmilia respeitável, condição ser:»'1 AUXILIADORA PREDIAL SA
da rua Murquís de Abrantes,'411 c Pinico inquilino. Paga-se bem, pro. Trav. (í„ Ouvidor 32, 2,o and. das.Ki ias , .,„ ,aala «'«njupnda. 3 quartos, hnnn | postas - Sr. LEOPOLDO — Tele- 12 «s 17 h. Tel: 52-5007 !„;,'.!., ''! .'"" ,'ic «mana com
«,' dep. de emp e área c tanque. 

' 
fone 37-tl.11. ipÃNFviÃ ÃT^T  UÍiina L 11," hospcde Trn,»>

IChfvra no apt, 120.1 Trata ua AU-!  - - - — ,.„ p .-. 
~ A.\u*->-?<-' " apte 401^1™ a nmte

¦XILIADORA PREDIAL S A. Trai. COPACAIiANA - Aluga-su í.timo
do Ouvidor, 32 2" and, it:.s 12 ;); quarto m ihiliado p.ird homens em
J7J)< tel. 52-5007. c ra Cc f.-mllia. Rea Carvalho de
BÕTÃPOGÓ — Xluca-.íe d~ãptõ*M!! 

,Me"do,lça :!'"' i>1>;"' :í"2 ,cl: :17-i'7K'''
da rua MarquAs dc Olinda 106, i
sala, quarlo separado b/inh eu; '~
.ia.d. dc inv. armários emb C!i.v l'\V' ATLÂNTICA - Aluga-M ap Io., ., GOVERNADOR - Proii/Svn ia locação. Amplas comodl- /„»J._, D_*^„* 14,,,,,. .,-,,.' i,,' '''JOraim DOtaniCO J,,r'" pí"'' Rll|Sar casa com 2 ou .1

_____ I quartos, 7.IGMAS - Telefone ,
LAGOA - Alusa-se grande residen".!'100045'
cia c :i salas, 5 qtos. ,1 banha rie-mais dependência
Irformaçiles' Arirvcu '.ivmn"! reirODOIIS •>•>

SUA TELEVISÃO ENGUIÇOU?
CHAMAR 36-3017 — ZONA SUL!

Para consertar nn mesma dia, por niRcnhelrn mropru.••)'. li. IIÜLLOS TÉCNICA ELETRÔNICA"
iFIrm. Ree.)

Itua Giilmnrlics Natal, 2 — Coparah.ina
Í0.VH) 80

\r € S E R T O S

22:,r,8BÍ?,„ALS

Antônio Parreiras 60, 1
b.-,,,l,. c box, área e
Chaves c o porteiro.AUXILIADORA PRF'-

ALUGA-SFi cm Paquetá, acomo- ¦
daçao para 4 |,es.soas, e,n resldên-
Cia. 20.01)0 cm/cirov . . Mais dc.

., ,, talhes c/ o SH. AIMMATIIKA, na'i..\. do Ouvidor 32.|portarIa do Edifício "

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
OP.ÇAMENTOS GBATIS

ZONA NOÍITK lí SCI,
Alende-sc a qunlqu»!' lima

Telefone: lll-IIH-.l Mi4 m

and. rias 12 ás 17 h. Tcl: 52-5007. !Calógeras, 15,
Caloçcnu Av

IBh.II

ves un local Tralar na AUXILIA-
DdllA PBEDAI. S A. Trav dn ()¦:
vldor 32 2» and. das 12 As 17 hslei 52-5007.

I BOTAFOGO — Aluga-se o aplo. 107
da rua VoluntAnns dn p.itnn 305 ,-

issln, 2 quarlos. ccu. harii. (',r;. Qc
!emp e lirrn de iiTiin, Aluguel•CiS 21'Oiiiri irais tajiis Tralar na
.AUXILIADORA PREDIAL SA.
Trav. c'o Ouvidor ?•.! ?;¦ am|. d;a 12

jAs 17 hs. Tel: 52-5007 .
BOTAFOGO 

'-"-" 
AÜÍeã-se o""i'ipt~407

[tia Rim Voiunlftncs d,i Patr.i. 3i>5 r>:,:n 2 uurrtos. ricp de emp e Arcaide sem<s>. Aiuiiíro emb em 1
Soluciono rapldnmente nu sltua-i nuartu. Aluguel CrS 20 000.00. Ch:.-
11 liiniiu-niii Av. Nilo PeçinhJ : y'"! c " p."t.-iro. Tratar 11.1 A'"MI-

sl. 1.100 Te.l. 42-3838 CO8TA LIADORA PREDIAL SA, Trav. rio
Alugo, ronopro, vendo. 19335 OI! P'.IV'I.!.!"..''.? "" ""d. das 12 ás 17 lis 1

dades Í3."i'm2i .'l banhs. socais, ua
ruce. Inst, Air Condltlonal Cr| ,
7"i»KV0'i Dorrelor Revello -- Mòxic
14B s, 2C1 -- 42-1080.

SUA TELEVISÃO TEM DEFEITO!
FlItMA ID6NEA, Tf:CMCOS F. ANTIINISTAS COMPETENTES

TELEVISION REPAIRS LTDA. — 57-2417
kv. Copacahana. jln - Cr. 4íii. Qualquer marca íinr.i nu local.

10745 rn

COPACABANA — AlUR.vse aparta-
rrento confortável mobiliado c lou-
cas e Icletonc. Av. Prado .lúnlor
.1ii7 apto. 10.1 ati-12!Ki — 42-1085 Cur-
retor Revello. 2288H 8

COPACAIIANA _ Aluga-se o an!
50:1 ria Rua Santa ('Iara M c1 sa-
ii'a, s.-ln, lei', bon!,, p Pns co-
inerci.ii-. Tratar na AUXILIADO-
KA PREDIAL S A. Trav. do Ou-
vidor. 5:'. 2\ ard. rias 12 is 17Ik.
Tcl. 52-5007.

-um IP'. -1 ll-~"iiii«-iiciiii. jardim, quinta! 
' 
Ooí--Í_>-,/,' AGENCIA ANGLO- 'erfOP0//S

AMERICANA
pos 4.'l s !IO.'i

Rua Siqueira Can:-
Tel. ;;o-27t;i

VENDAS DIVERSAS

aran;etras 16 :
LARANJEIRAS — Rua Pereira da
Siha J|| ,-ipiu. 114. AhiRamos eom
sala, 2 qlcs. deps. completas. Cha-
ves r porleuo. Tralar 42.(1207.
MAISON IMÓVEIS.

QU1TANDINHA — .15.000 mensais" I
Casa grande c fi qts.,criança'., moblltada, I

K. II -- "Quisisona" -- Ramos!-'da Lngo.i — 20-75711. ANTIGÜIDADES compro

Compio íMín 1
europeu» me-ii,
un ho-,-,. 1 ele,'

AUTOMÓVEIS
IM1, americano».
quebrados P.u-.,
2D-17.1B IVAN
l.AMHRKTA 

"- 
1S«» i,n. i,llx,.cávii. moacyr. 2;.-2i6.'i h

Gllcírlo, 147, .1, 2
PLYMÕÜTH'" Í()S;i, 

*niícÃiuio."

de 4 portas, dc 11.1rncul.it
47-ll«4.

pi d
r.p

VOLKSWAGEN-61
ima feriei c .1.000 Km.
Vm <i Av. Copacabana n°

— tel, 52-51.07.

I CASA - Àim-ÍTsc

VA — AlURa-se o npt
Figueiredo Magalhães, |

sala. saleta, :i quarlo.

ALUGA-SE
20(1 apto. 701
snln, :i qtos.

1 Rua das Laranjeira:-
confortável, grandecopa cozinha, banh. à Rua Mar. Dcodor

dependências de empresados, áren ves c/ vigia. Alusuci: CrS g.oOU.OO

Gen.

^Cila-l
Telef

c

ALUGAM-SE
VOLKSWAGEN SEDAN

OI' KOMBI 1901
adora Nacional ri» Amo-

. Ai. Pr.ulii Jíniinr
.1-21!.4 filJSl m

I
iiiuvcl* I.tda.,
» u 32:-C. lei

das

pnr-1
AUXILIADORA

do Ouvidor,!
12 As 17hs. Tel,

Inverno.
Alticucl CrS .".0.0O0.0O. Chaves com

tratar na ADMINIS-
DUVIVIER S.A. Rua|cORREAS

a CrS 16.000,00, mais <le-ps P.P. c condoin. _ Tralar 27-.127ÍI
4"5I Petróp., .,' propr.

Álvaro Ah

Leblon
ra veraneio
tel. Rua Vi;

HAMBORD ~ SETEMBRO 59
DIPLOMATA VENDE com 22.000 km, ruodòlo importado

absolutamente perfeito Base CrS 800 000.00, unicamente àvista. Tratar na Embaixada da França - 5" endar cem SraSollc — Tel. 32-0240 13922 64

COPACABA

nã '• \l |20S da Rlia
•¦'••••¦¦¦¦ 'Hp™,nh^;Tnbli?fd^^ "!• ""; ¦-•-¦'¦¦:¦..¦¦¦-¦„

UM íomoleü» ue empregada S oí ff',/rtSÍ?ü« * Kff.^JKV TRADORA
I WM M;.lar.H.n e quintal. InloimaeOes rom íílmiAT^ i I T" IL -"¦""" —*lidr. Corrêa Sobrinho fl. 2:1-034.1. ;!-> , j,',,d '

ALUGA-SE á Trav. famôios. pi 7:?'.'1:,007.
apto. 1110. em prlmcin locação, de 
aunndc tala. 2 ouarlos. cozinha, Arca COPACABANA --- Alunii-se o apt.1™ ¦——
com tanque, dc'pcndíncl's e garage. 1401 da Hua Barata Ribeiro. 751), c IJ,'UA CARLOS GÓES. 431, apto 203,
Chaves com o porteiro r tratnr na'' sala. 2 quarto-, co/.. banh. en-i^0 - salas, :i quartos, d^pendênclns
1dm:n'itriidora Dtivivier S.A . á Irada rio •.-ervn;o .• deo cc emp. e Raragcm, Edifício nr.vo, sfib-c pi-
Kua Álvaro Alvim. n» 31 S'-1 andar'de f^cnic Aluguel CrS 30 OOO.Cfl lc'is Al11"11'1 CrS 3i).(fl'i.0fl Chaves
Aluguel_CiS 25 mm oo. Chaves no local. Tratar na AU-r"m o porteiro Tratar fone 2
BOTAFOGO - Alugii-v mai;-;?"^D"'!A ™™M\ s 1 Trav. •—--->—

nifico apto. fronte (jardim,. í> %.^f V^'- ""^ dM ' *' Santa TereSQ ™
locatário amplo living, .", quar- - :- •'— —'———— 
los. cozinha, banheiro rm côr.l1'1^ v^rW^^TÍÍL0 

~rt„C„omjALUGAM-SE duas casas na mT* I
Armários embulidoí rn, todas as &s Tel r"owi 

ü^en-\f^ Maio.. 42. Uma com
peças Ver à Praia dc Botafogo, ~!" ~J~- : \\°*
118 apto. 1001 com dr Comet ;IKMK 

" Mu?»-" «Pto. amplo tr« cvm quarto, sala. co*lnha
.. —2 „ i. _x'"''| com ou sem moveis de .salão, sa- nheiro. Podi-n ser vista» a

BOTAFOGO — Alusa-so mag- la. dois quartos, riep. completas. |qucr liora. IQUITANDINHA
njficn apto. em 1." locatário cl.-^tapetadn rom telef. n Gustavo »»~^~v^^~wv^^n^^s^s^>~n^^^v [binai'. Informações

VENDO sen-lço rte cristal polonês. AR CONDICIONADO, G. K 1
ano ¦, '„Z 

\), 
62 Peças lapldacfio "bico de laça'. „Pi Americanos e nacionais• l. ,., .),-.. Linhares lli c o porlelro.J lgfi, i„stalacáo na hora. lia-

bjelos rie rala Ribeiro 4(i:i-A. — ô7-fi'!2!).
7737'! HÍ)dourados e de jacarandá, cristal». I  • -

pinturas santos, eic Galeria SãolMAQUINA dc lavar roupa
Peiirn 37-3425 oii 57-7514. americana. (;. K, c Westln*
FAMÍLIA rctliaiido-M. ii» pnfs, vende IBho«se, novas, com (iiirantia —
rAdln e vllruln, ulensillos ria cnsa.iR. Barata Riliriro, 463-A 
armários da coilnha e roupas, siha- 57-6229. 77.'172 8f)
do à tarde, Hua Anchieta 20 apto ;;;.¦,„„,. r~ r~.—r~ ,,"
um. COMPRO — A vista 1 ar-condl-

clonado G.K. ou Philco. Tcl. ..
>"" '"lç" 37-5020. 77080 89

aiivi cc. zr. wirtc, porcelanas, pralaria, móveisai.uüA-SE npiirtameiito niohiPadoSala, dois quai tos, mnis dei-endên-
cias, dezembro a março CrS .lOli.OOO.OO. Ru,-, General Ozono, 115— Tralar com o porteiro
t>ETRÒPÕIJs 

"-" 
cJnti-o'-"Alijam"-

novos, uo 7" e 9.» pavi.,
junto 8B, Chu

PERUCA, cabelos longos
convincente. Tel: 27-5120
UTILIDADE nacionais ou importadas
Kerrn elétrico, iccadorci de cabelo,
torradeiras automállras, relóqlos (Ir
parede tipo dc hólsn ou sol, buru
metros, telefone', Siemens bnleriel.
rns, etc — "MY IKlfSF
Ribeiro 611-C. Tcl: 38-4650.
COMPRO Reladelra. nr condiciona-, „do, TV, máq. lavar, gravador. Tcl | CoiIipra-SC C0I1JUIIÍO CORl OU

WINCHESMER, modulo 52-A, ver.-
do hoje urgente. Rua Ayre» fiai»
ilanhn. 127, apto 601.
TREM EL1ÍTRICO — Vend«-se, )Í
Instalado, cl ponte, túnel, »tc. TeL.

Barata 145-485:1,
I50ZAK Alto-falantes,

:i7-2:i2:i. sem caixa. Telefones 22-9017

:i quar
banheiro e ou

e ba
qual

Verão — Aluga-se, pa-casa nova. mobi!., <¦/'. de Tamiav, Custeio
27 Síio Manoel Informs.: pelo t>| Cor-

[réas. 146, 300.(100.nn pela temporada.
ARARAS -- Ampla propriedade:"varanda, living, 0 quarto.-. 2 banhei.
ros completos, bela piscina IBxlO.
Veraneio il mc.-rsi, 28" oao.ifl —

;U |'1'alar 40-1122!!.
PÊTRÕPÕTlS - Verão — Aluça-sê
apto. mobiliado. rom sala, varanda

2. quartos, tel. e geladeira. Vrr Av.'|,a,i ''lf:il"'s- Desenhos Coin.rh.is. . ,.,. trfinc pUlrlrnc
.[João Pessoa 40 apto. 02. Chaves Çowboys. Colorida». Infs. 27-3260. I i!0 'C 

,.^ 
C 

, 
C'L 

, . .
?)D,?,ÍrvrnAa,ar P1,10 '"'• «-"835 COMPRO ANTTÕÕTDADfS,"lrVtT-1Bra"C0 ,o6 Sala 601 Ed' Av>

______ rns' Porcelanas, cristaiu. quadros. Central.
| PETRÓPOLIS - Alugamos excelen.'r°eda!:' 1;"'ÍIC'"' "'' T,L "'"^

te casa com jardins ESTRADA Ummn« T,„ .7-.„ . , ,_ ._ | rio rosa. em flor Crí 150.00, o m«-
mo comum, CiS 100,00, em grande

Kfc0 ™ceM"8t352C"st"19' pmB;OU 26-4138 ROBERTO.
CINEMINHA -"prõjèíÕM em les-'TRAIN SHÕP - Tildo

Av.
pa-
Rio

SEU RÁDIO DE AUTOMÓVEL PAROU?
SUA ANTENA QUEBROU?

Procure o especialista RaDIO REL LTDA e será atendido namesma hora Av Atouifo de Paiva, ÇSO. Tels 27-5362 e47-1882 - Leblon 19686 64

ANTENAS PARA AUTOMÓVEIS
Nacionais e estrangeiras O moior sortimento e os preçosmcis baratos Colocação na mesma hora RÁDIO REL LTDA
Av Ataulfo do Paiva, 980. Telefones: 27-5862 e 47-1882

0"4. Ver iíím 14'saia. quarlo. ,.ozlnha. banheiro, s:""|!;"u "'-¦ a>'
área r/tanque. Ver n Praia de - 
Botafogo, 118 apto. lflin c/dr. j TKMPORADA — Copneabana
(-.,,l-rn>( ; Aluga-se apio. mobiliado c'deira. 

Belfor Rom. 372. apt

São Cristóvão MAISON IMÓVEIS.

jardins
t >

tel:

j PLANTAS ORNAMENTAM — Antn-

x-FTlrUJX COMPRO PRATARIAS.baixeIH5.fa-¦¦' r * ,rn* queiros, bandeja;, etc. Te|. 53-8552., , . , , , ,_. .—.— j—  quantldnile. Outrsí íRriedndíii an-
COMPRA-SE — SoilIÃrío ate R qul-turlas. Arvores írutiferaf.. etc. R.u»

42-0187

- LEBLON 19685 64

re<'d. 2 pavimenloi, centro I' rtl.
S3')m2 e-rande» variados coniodirin-
det rr$ TilC'ii'i'1 corretor Revello— M*xlco MB f 1203 — 42-1086.

2238.1 4
BOTAFOGO — Cara nlusa-se a Rua
Sorocaba U77. 4 quartos, 2 «air.s e
in.ns dependências Ver d.i< .1 n< 5
hj. e dit< 9 ¦ 11 horas Inf. R Ra.
drlgo Silva 18 sala Rui das lli as
11 e daç 4 ss 5 horas. Tel: 4B-1C85

2C4(« 4 
'

402.
- Alupainos apto

AHANÀ _" AhTía-ae o con- U.'/- IcnUp\
uu 2 sal*s e banb. c bico r llü IlUUei

Camioneta GMC -100 --1949
Vende-se, tratar: GENERAL ELEC-
TRIC S.A. — Rua Miguel Ângelo, 37
— Seção Compras — Lâmpadas. Sr.
Nelson Menezes. 73484

..(inior 2 8. apto
COPAI'ABANA"
com 201m2 com ou sem móv.ls.
1-rat:;r 4?-C'_'a7. MAISON IMÓVEIS
CÕPACAIUNA

inlo rm
• gís p fins comerciais da Av. I

N. S. dc Copacabana 613, coni.i
1103. Aluguel CrS 12 500.00 irais1
tax.vi. Chaves c o porteiro. Tra-I
tar na AUXILIADORA PREDIAL:
SA, Trnv. do Ouvidor. 32. 2\
and das 12 às 17hs. Tel; 52-5007.
COPACABANA — Aluga-se o apt'
1003 da Rua Ayres Saldanha 134.

CASA NA GLORIA -- AluRB-se ã; ° "'-t. :i quarlos. coi, banh. e
Hua Candldi Mendes. Alueuel :a. luarto rie emp. Aluguel Cr$ 
mil — Trata-ae no n.» 5'' deslo rua 130.000.00. Chaves no local. Tratar
arÜrA sv.n7r. etn ' t.i^ri.~~5 ,~ina AUXILIADORA PREDIAL S.V.ALUGA-SE «pto. 610, bloco B, F i :Tll,v rio ouvidor 32. 2». and. das

12 ái 17bs. Tel. 52-50.17.

- Alufia-.se o apto.
da Silva 2t>

. e kitch.
CrS K OOO.(K). Chaves no local. Tri.tar
na AUXILIADORA PREDIAL S A.
Tijv. co Ouvidor 32 2 " and. dns
12 às 17 li. Tel: 52-5007.

PETRÓPOLIS - Aluga-sè para ve-lão. grande rasa com grande jar-
Inf. te-dim, Rua Mosela Sll.t.. | PEDREGULHO

.,;'."' Zi'-'l da Rua Dias da Silva 2t>. c sala! lefone 37-3252¦ conjucada. banh. e klich. AluguelI;,--;„ , ,, -
\ 1 RAO — 1'etropolis Aluga-seru Corrêa? 'noeniflro sitia. coin
jardim, pomar, campo de vôlei, rio

los. Trntar na Assembléia 501 sala Marquts de
510 eom i-r. RABELLO. T. 42-B675.It

festus de| VESTIDO DE EAILE. Vende-lt ma-
'"Inequtm 44, todo bordado a pérola

e pedrarias, com er.tola, b.'.lí» » tla«
ra. Tratar pclo tel. 27-7(172.

Catete e Glória

Vicente 53, Oávea.
Tei. 27-8891. Pedro.

CINEMA EM CASA. Vin
aniversário, clubes, escola
Seus de casamentos. Blrva-se da
tradicional e especializada EmprÍM
CORRÊA SOUZA. MI.MES LTDA.

. Run Pedro Lci-m, 35, 4- and Foncsí LANCHA meia cabina 5 metros mo»com piscina natural. Caia principal 22-8663, 52-1028 e 58-2.')3<) - ,'10 atiostor Johnson 35 IIP. partida elétrl»'• sala. corlnha. 2 quartos, deprn-ide existência. Um ratrlmfmlo faliu- ra. I.anrh.u novas faltando pintura.(lencias completas de serviço e em- loso garantirá o Cxlto da sua expe*j Em cedro mnldada aberta de 4.30m^li i.rc(tüdo. Ca.a secundaria c sala, 2 rléncia. Temos tríitisportes e Insta- e mela rnbina 5 metros compensadoIquartos, banheiro, dependência! dc|'açôes próprias. Somos distribuído-: naval Ver no Botafogo P R Tel.
ALUGA-SE apto. sala 3 qtos c *mPr^ado- Arr.bas casas mobilia-i rts exclusivos mira todo o nr.1sll.i2j.771n r..m,ii 5 com OuaranA ou
dep completas. Chaves c zelatlot 21_Fr;"í£ 5'-'*^n9- das Nações Unidas. Projetamos Mnj Aloisio.

Rua Teodoro d-, «Mm í7í an "111 ermun 
" 

n.t-n_..nJ «T sua car.a, além das nossas proü;.-'-' ..... PetroDolis - AIuRa-selçúr, de curta r lonira metriwem CARABINA CZ. ca!. 22 nova. Or$ 21' mais os crandes e recentes fllmesimil. Av. Atlântica n~. 3.196 apt.
¦ Condução e áfiua a vontade - -

Tratar na AUX. PREDIAL — Tu-
lefone 62-5007.

Petrópoiis
ou vande-se snto. novo. na Rua Ge-neral Osório, 101 ap. «01. Edifício
D. Jo5o VI — Vir com o porteiro.

17.112 55

rio Russel. 341, novo, orrjadn. cia-
10. dois qtos. d»p. empr. sala. J 

'—----——
inv. Raragnr, Tel 3^-24f'<i 1 COPACABANA — Alinja-se o apt'i r..
c-atvtv" m",V.~ ———.: í*>- «ia Av. N. S. de Copacabana / //(/CiS
1 o c 

". A1:,C'|J<? ° 8P<0. 10SJ103». mobiliado. c hall. sala d* vl-í 'UtU
aa Rua Santo Amaro 29. c sala e sitas. fa|a de -antar
T,?.^n,'e,^!'1f;^Hnh-^ 

'*"• bí'm'- aí'° c|e emp. e irea. AluAlUfuel (r? 15"0ü.0<>. Chaves RUe| CrS 35.000,00 Chaves no poiieiro. 1>at.ir na AUXILIA- taria TratarDORA PREDIAL SA.; Trav d-. PREDIAL S A. Trav
mS: riu siiw-' * * " *-*'?-•••¦ *"d' riss '2 « 1

CASA -- Aluga-se 1 Rua Araújo
Lima 87, com 4 qtos. 2 salas. copa,| ALUGA -SE aoartamento paracozinha, despensa, -banheiro social.jrAn com 3 qtos. 2 s.. etc2 áreas. deps. rie empresada com!5421
cisterna. Ver no locjl sábado e dc'
niiiien e tratar pelos tels: 52-W5.1
e 53-7863, diariamente, exceto
sábados.

da MEIRO - PARAMOUNT
FRANÇA FILMES — CONDOR —
AI.LIED * RANK

1101 pela manha de 8 ás 10 h.
223C2

ESPINGARDA GALAN — 12 — 70
Aco toledo, platina holand. *tl-

Teresópolis

vt- VENDO 3 sciadores usados. Salão.Telefone 
j Cabeleireiro. R. Vise. Pirajá 4i)o-H.|"10 *st a Jo Tratar 27-6104.

PARTICULAR — Kaique p 2 lupa- MOTOR popa Clinton 5HP. ven
_:rcs. alemão. 37-7(11(1. de-se temlnovo. tanque separado -

36 ¦„ r—^- —— — ! Tratar tel: 27-G104

jCASA. NO ALTO -
quartos, coi. ITIJUCA _ Aluga-se apto. 203 pri- ivembro « janeiro .

dio 62 da Rua Mano Barreto. 2 TERESÓPOLIS — Aluga-?e casa to-
empregaria, ida mobiliária. 1 sala. 3 quartos, ban.í

Alah. 47-2768 ? 31-2154. JOSIAS
_! STUDIO.

1 por-cas completas paiara AUXILIADORA .quartos, sala, cozinha
do Ouvidor,[Chaves com o portei:o

52-5007.

t.n «IL .1 , a V-*T'? 
C"*-|AI-L-GA-SE par„ temporada apar-tan.. K apto SM 1 a locaçüo. Qto. ] tamento mobiliado com telefone sa-nu.qto. empreg. Tratar fone- . . i \, dois quartos t dependências.

."Rodrigo Silva 18. sula «01, dss 10
â.s 11 e rias 4 ás 3 horas.

57-3563. 21.142 5 T-atar pe;o telf. 57-33

ALUGAM-SE aptos, de sala. quar-

TV 17, 21. 2.3 — Vitrola* stereo-te-i
_.le!oncs era cores: fo/ão de Uno. tt-1 APARELHOS PE MASSAGENS

ALTO — Aluga-se., ei te'npor., ca-ícador cabelo C touca. ar condido-1ESBELTEX — Alugam-se aparelhos
^a irobil. — Infs. 27-7184. [nado. geladeiras Garantia 110 sei em 6timn estado, transporte gráti»

AÍúga-ie r\t nt>-1 balrr0- B.^Rlbelro. 322 ou Jardim!— Tel: 42-16S9."'MAQ. 
SINGER — Baby. 1 caseador.

Marquês S. Vicente. 158. «pto. 102.
VENDE-SE aspirador de pó, Arr.o.
Crí 12 000 00. Tfl 84-1702.

— I TELEFONES" Ericsson, de 1 ti
peca. dc discar embaixo, com

¦ campainha, suéroí de 1D62 ino«

SEPULTURA S. JOAO BATISTA.
[Quadra S eede-se.

Rua [garage com uso oe piscina e tcLilo^• 31, *71,°' S14'
dependên-[ftraeás, geladeira, den Tratar R, Tay-

Contrato por ano Cr$ lS.nfli).00 m'n-,Mnrnic fnnn>.«.n.
sa! o„ «.«tação de verSo Cr$ 120.000. -- DAS — ( ompramos
Tel. 47-5145 F*r«>5 2^22 D. Margot. liamos Santos leitão Cia. (".ra

to conjugados e sala e qiurtò te-'TERESÓPOLIS - Al7j^7nr«'vi>:iCa Aranha I69 S',0Ja '¦ 42-3696.J dé|fJ j K' várJ„ rom „MÍ
m;, «o - Te-|r.ea casa moblllada pela temnorada MESA Pmgui^niire7~C^n~p^~ ' HOÜSE" Rna BaraU Rlbetr»ce verSo. Tratar pelo tet 38-8932. |Ttl: «-1262. ,611 T«l. %6-iSmi

iefone 5S-"8ia.
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2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 28 de Outubro de 1961

ItI

BUATES
SH0H--B.4K — "Diltr.e. recebe de-

pois das lSh" — (sem consuma-
ç3o). "Monsueto e seus Pas_is-
tas". _ Rua Visconde de Pirajá.
n°. 187. — Ipanema.

ARPZGE — tel. 57-4624 — "Lucien-
ne Franco, Waldlr Calmon e seu
Conjunto".

BOITE DO HOTEL REGENTE —
tel. 47-6161 — "Temporada dc"Show". — Sob a direção artíst:-
ca de Lúcio Alves.

BACARAT — "Piam de Chuca-
Chuca e Glgl no Acordeon".

CHANEL — "Jantar-Dançante" —
Avenida Nossa Senhora rie Copa-
cabana. n\ 531 — s/solo.

C....G.4CE-..0 — "Marisa com Ri-Í
bamar e Tcl Moreno ao Piano".

CHEZ PIERROT - Bar-Rcstauran-
te-Dançante — "Carnaval Bo.sa1
Nova lDSi". — Rua Francisco Sá,n», ia.

CLUBE 3. — tol. ."7-47PO — "Paris!
No Rio".

CIROS — te,. 37-1191 — "Música e
Dança".

DRINK — "Djalma Ferreira e so-.i
Conjunto". — Apresentação dr
paislstas e ntmistas.

FR£D'S -- lei. 57-07*9 — "Marcnj
Pólo 61" — «com Nancy Moiuez e\
Maurício Loyola i.

HI-FI — Avenida Princesa Isabel.j
á partir das 17h: — '-Música e
Dança". _ Dia útil, sem couvert
e sem consum.içSo.

LA ROHtrME - Avenida Noísa Se-
nhora de Copacabana, ir. II. —
Leme. — "Rosmha Lorence ao!
violão de Antônio Borges", — He-
servas- — tel. 37-:>01R

MA GRIFrK — lei. ,V,--7fill _ "Do-
ra Lopes",

MAX1M-S — fei, 37-ü .li _ "Dan-!
cs. e Música" — iram Ari Mes-
quita ao piano).

DOAf.M. — "Música e Dança",
.".lOULIiV-ROU GE - "Streap-Tease"
P. BIAKCA — Praia Vermelha —|"Alvinho e seu Conjunto".
N/GHT AND DAV _ tel. 42-7119 —"Vives Les Femmes" — teom

Grande Otelo e Consuclo Lean-
dro. — Produção di Carlos Ma-
rhario.

NÔVO .MUNDO — "Jar.tares-Musi-
cados",

PLAZA ííí-n SOCIETY — Avenida
Prado Júnior, n". 250 — tcl

| 57-1870 — "Música e Dança". —
Das 15h às 5h da manhã.

S ACHAS — tel. 37-6208 — "Sacha
c seu Conjunto" — icom Murl-
linho de Almeida, Mir*o Barroso
e Georpe Greeni.

TUDO AZUL — "Américo ao Pia-
no".

TEATROS
TEATRO DE BOLSO - tel. 27-3122J

"LRS" — (Liga De Repúdio
Ao Sexo) — ide Abílio Pereiiai
rie Almeida) — com Dercy Gon-j
çalves.

TEATRO N.ACIO.VAL DE CO.MÍ-1
DIA — (Centro) — tel. 22-0367 —
"O Amor Na Terra Do Cangaço"

(de Maria Wanderlcy Mene-
zes). — Com Manoel Pera e Dl-
norah Marzullo.

TEATRO GINÁSTICO — tel. 32-4521 i
"Esses .Maridos" — (de Axe-j

nnl.li. — Pela CTCA.
TEATRO DULCÍ.VA - tel. 3.-531". |"Um Estranho Bale A Poria' !

(tle Mel Dinelll). — Com Ser-
pio Cardoso,

TEATRO COPACABANA - tcl. ..
..7-1S18 — "O Milagre De Ana Su-
livan". — Pela Companhia Suza-
na Freire.

TEATRO TABLADO - tel. 26-4515
"O Mal Enten .ido" — (de Ca-

mus).
TEATRO JARDEL - tel. 27-8712 -"ft Fogo No Samba" — Revista —

(com Saluquia Rentini e Tiriri-
ca i.

TEATRO TIJUCA - tel. 28-1039 -"Nó De Quatro Pernas" — \<\t
Nazareno Tourinho), — Pelo ele. -
io de "Os Associados".

TEATRO MESBLA - tel. 22-7622 -
(Fechado).

rEATRO MAISON DE EKA.YCE -
iFechado).

TEATRO RIVAL — tel. 22-2721 -|"É Na n-.se Do Galo" — icom
Renata Fronzi, Pit-.ica e Violeta
Ferraz). — Produção dfl Gom"s
Leal

TEATRO RECREIO - lei. 2_-B16-i
"O Diabo Que A Carrega, Lá

Para Casa". — Produção de Wal-
ler Pinto.

TEATRO SERRA DOR— lei. 42-6442
(Fechado).

TEATRO DO RIO _ lei. 43-9051 -
TEATRO D/l PRAÇA — tel. 37-7003

"O.s Fuzis Da Senhora Carrar"
ul" Brecht).

CARTAZ DE HOJE
TEATRO ZAQVIA JORGE — (Ma-

dureira) — "Disfarça E Entre" —
(Revista de Celeste Alda e Luiz
Felipe Magalhães).

TEATRO SANTA ROSA — tel. ...
47-S641 — "Procura-se Uma Rosa"

ide Pedro Bloch. Vmicius de
Morais e Glaurio Gill).

TEATRO DA UNIÃO — tel. 26-9220
"Acontee-u Em Irkutsk" — (de

Alexei Arbusov).
TEATRO REPt. BLICA _ tel. 22-0271
TEATRO COLfiGIO SANTO IGNA*

CICI — tel. 47-0897 — "A Bola"."A Serra" e "A Liça" — Ide liíe
Lemosl. —- Peln Grupo de Orla

Sextas, sábados e domingos, às

CINEMAS
(Lançamentos)

"BASTAM DOIS PARA AMAR" -
com Dolores Hart — Georpe Ha-
milton — Yvelte Mimleux. —
Colorido. — (Produção america-
na)."O DONO DA BOLA" — com Go-
lias — Grande Otelo — Vera Re-
glna. — (Produção nacional)."ATft OS FORTES VACILAM" —
com Anlhonv Perkins — Jane
Fonda — Ray Walston. — (Pro-
duçáo americana).

'CALTIKI, O MONSTRO IMOR-
TAL" — com John Merivale —
Didi Sulllvan — Gerarei Herter.
—- (Produção anglo-ttallana)."RENÚNCIA DF. UM TRAPACE1-
RO" — com Bellnda Lee — Al-
berto Sordi — Renato Salvatorl,

(Produção Italo-francesa)."O ÚLTIMO DELATOR" — com
RIchard Todd — Bernard Lee —
Michael WUding — Richard At-
tenborougli — Dennls Pricc, —
(Produçáõ inslésai"NA VORAGEM DO CRIME" -
com Masnhiko TtBUgawa — Mi-
yuki Kuwano — Slünlchlro Mi-
kaini _ Mari Yoshlinura. — Colo-
rlilo. — (Produção iaponesaj."VITÓRIA DOS BRAVOS" — com
Stuart Wliitman — Juliet ProwstKen Scott — Raymond MasseyGeraldine Fitzgerald. — Colo-
rido. _ (Produção americana)."A ODALISCA" - com Tln-Tan -
Maria Antnnieta Pons — Lorena

I Velasquez. — Colorido. — (Pro-
; ducão mexicanai."O VALE DO TERROR" — com

Lava Rafcy — Victor Staal — Ar-
mando Moreno. — (Produção
hispano-íranco-alemá)."A SEITA DO DRAGÃO VERME-
LHO" — com Christophcr Lei> —
Yvonne Monlaur — Geoffrey
Toone, — Coloriria. — (Produ-
ção inglesai."A AVENTURA" — com Gabrielle
Foivctti — Lea Massari — Mõnica
Vitti — Domlnlque Blanchar. —
(Produção ilalo-francesa),

REPRISES
(Continuações)-DO OUTRO LADO... O PECADO'

com Carv Giant — Debornh
Kerr — Robert Mitchum — Jean
Simmons, — Colorido. — (Pro-
duçáo americana).'A VERDADE" — com Brigitte
Bardot. — (Produção francesa)."SÓCIO DEALCÔVA" - com Jean-
Pierre Aumont — Tónia Carrero

Jardel Filho — Norma Ben-
guel — (Produção nacional)."O MAIS PERFEITO AMOR" -
com Arturo De Cordova — Mareia
Lopez — Armando Calvo. — Co-
lorido. — (Produção mexicana).
CINELÁNDIA

CAPITÓLIO — tel. 22-67.. — "O

| Ultimo Delator".
i.MPÍRIO — tel. 22-9348 — "Sócio

! De Alcêva".
METRO PASSEIO — tel. 22-6190 -

! "Baistam Dois Para Amar".
ODEON - tel, 22-1508 — "Até Os

I Fortes Vacilam".
PALÁCIO — tel. 22-0338 - "Vltó*

rin Dos Bravos".
PAT.-K - tel, 22-8795 - "Caltiki.

O Monstro Imortal",
\PLAZA — tel. 22-1097 _ "Renúncia
; De Um Trapaceiro".
\REK — tel. 22-6327 — "Na Vora-
I eem Do Crime".
Rfl'OL* —

iVITORIA — tel. 42-9020 — "A .ei-
! ta Do Dra.áo Vermelho".

CENTRO
CINEAC-TRIANON — tel, 42-6024

(A partir das lOh da manhã)
"O Vale Do Terror". ,

tcl.

43*6.13
Imortal'

793 - "A

- "Calti-

"Até

"0«3

"Re-

"O
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riORIANO — tel. 43-9074 — "At.
Os Fortes Vacilam".

IDEAL — tel. 42-1218 - (Fechado
Para Reforma).

ÍRIS — tcl. 42-0763 — "Miguel
Stroqoff".

.MARROCOS — tcl. 42-7979 — "A
Casa Dos Maus Espíritos".

PRESIDENTE — tcl. 42-7128 -"Vitória Dos Bravos".
f«IO BRASCO — tel. 43-1639 - "O

Mais Perfeito Amor".
SAO JOSf. — tel. 42-0592 - "Só-

cio De Alcôva".
ZONA SUL

ART-PALACIO -
Aventura".

A7.TECA — tcl.
ki. O Monstro

ALASKA — (Copacabana) -
Os Fortes Vacilam".

ALVORADA — tel. 27-2936 -
Bn.is Vida".

ASTÓRIA — tel, -17-0166 —
núncla De Um Trapaci iro"

BK17.VI — "O Dono Da Bola*
LARISO COPACABANA _

Dono Da Rola".
CARUSO COPACABANA — "Spar

tacus".
BOTAFOGO _ tcl. 26-2230

cio Da Alcôva".
COPAC AR A.VA — tel."A Verdade".
FLÓRIDA - tel. 37-7141

lisca".
GUANABARA — tel."Cavai.,-ida Trágica".
IPANEMA — tel, 47-3S0B

cio De Alcôva".
JttSSARA — tel. 26-0257

Mulher Que Eu Amo".
LEBLON — tel. 27-7805 -

Fortes Vacilam".
METRO COPACARASA -

37-9898 — "Bastam Dois
Amai"

MIRAMAR — tcl, 47-9381 — "Do
Outro Lado... O Pecado"

S.\C10NAL - tel. 26-6072 - 'O
Mais Perfeito Amor".

ÓPERA — (Praia de Botafogo) —"O Dono Da Bola",
paissandu - "Renúncia De Um

Trapaceiro",
PARIS-PAI.ACE - (Copacabana)

— "Renúncia De Urn Trapacei*
ro".

PA.Y — tcl. 27-_cr.n — "Bastam
Dois Pnra Amar".

(Rua Bela) — "
D'* Ornar Khayyan".
Irl. 28-H78 — 'VUrt-

26-

- "Só-

-5134 -

"A Oda-

339 -

- "Só-

- "A

"Ate Os

tcl.
Para

riKA.T.- — "Vitória Dos Bravos".
POLITEAMA — tel. 23-1143 -

"Até Os Fortes Vacilam".
RJ.4N — tel. 47-1144 — "Vitória

Dos Bravos".RfCA.M.AR — (Copacabana) —
"Bastam Dois Para Amar".

RIVIERA — (Copacabana) —
"Caltiki, O Monstro Imortal",

RO VAI. — i Copacabana' •-
ROXI — tel. 27-8245 — "Sangue

Rebelde".
SAO LUIZ — tel. 25-7679 — "Do

Outro Lado... «> Pecado".
ZONA NORTE

AMSRICA — tel. -8-1519 - "Até
Os Forfs Vacilam".

ART-PALACIO-TIJUCA — "As
Orientais".

AVENIDA — tel. 4.-1567 — "Sócio
De Alcôva".

Ci.YK.VLYHA - (Rin Bela» — "As
Aventuras

CARIOCA -
rin Dos Bravos

rSKYE-TIJUCA — tel. 2S-5.M3 —
"O Dono Da Bola".

FLUMINENSE — tel. 29-1 !04 - "O
Vale Do Terror".

MADRID — tcl. 4S-1184 — "Do Ou*
tro Lado... o Pecado.

.MARACANÃ — tcl. 4--1910 -"Cinco Revólveres Mercenários".
MARIANA — tel. 23-1357 — "O

Mundo Em Seus Braços".
.METRO TUUCA — tel. 4*:-9.70 —"Bastam Dois Para Amar".
NATAL — tel. 4.1-1180 — "Sócio

De Alcôva".
OLINDA — tel. 46-10:2 — "Renún-

»->*í* De Um Trapaceiro",
RfJ.MA — lei, 28-1901 — "Os Ban-

deirantet*"
SA\TA ALICE — tel, 38*9993 -"Dn Oulro Lado... O Pecado".
TIJUCA — tel. 43* 1518 — "Sócio

De Alcôva".
SUBÚRBIOS

ART-PAI.ACIO-MEVER - (F.x-Es-
kyc) — tel. 29-67(14 — (Fechado
Pnra Reformai.

ALPHA — tcl. 29-6215 — .
ERAS/LIA - (L. da Abolição) -"Violetas Imperiais".
BARONESA - tel, J. P. A. 623 -"Sório De Alcôva".
BRA?! DE PINA - tel. 30-348!) —"A Vaca E O Prisioneiro.
BELMAR — tel. 49-5691 — "Matar

Por Df.ver.

C.4.MPO GRANDE — (Cam. Gr,*i
tel. 82. — "Começou Com Um

Beno".
CACHAMBY - tel. 43-8401 — "Sô-

co De Alcôva".
CAIÇARAS — "Os Brutos Também

I Amam".
COIMBRA — "Juventude Trans-

i viada".
COLISEU — te!. 29-8753 — "O Vale

I Do Terror".
CORDOVIL — "O Mundo Em Seus

j Braços".
|DEL CASTU.LO — tel. 49-5091 —"A Lei do» Brutos,
ENGENHO DE DENTRO - tel. ..

49*5.91 — "Chico Fumaça".
GUARACV _ (Rocha Miranda) -
HERMIDA — (Bangu. tel. 491) —
ÍMPERATOR — (Mover) -
IR AJA — tel. 29*8330 —
LEOPOLDINA - (Penha) — "VI-

tória Dos Bravos".
.MADUREIRA _ tel. 29-8733 —"Sócio De Alcôva".
MASCOTE — tcl. 29-0111 _ -Rf-

mincia De Um Trapaceiro".
MARABÁ — trl. 28-S038 —
MARAJÁ — tel 2*7-7394 — "As

Mil E Uma Noite".
MARAJÓ —
MELLO — (Circular da Penha) -"Violetas Imperiais".
.MELLO-BO.Y.UCES.-O - "O Mons-

tro De Duas Caras".
MEYRR — tel. 29-1222 — "O Mais

Perfeito Amor".
.MONTE CASTELO — tcl, 29-S230 _"Sócio De Alcôva",
MOCA BONITA - (Padre Miguel)"Sócio De Alcôva".
.MURIAr — (Hlglenópoli.) _ "Fie-

cha Envenenada".
ORIENTE — tel. 30-1131 — "To-

dos Podem Me Matai".
PADRE NÓBREGA -- (Piedade) -"Balada Do Soldado".
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS -"Bas*

ta'c. Dois Para Amar",
PALÁCIO SANTA CRU/. — "..a-

ramouehc".
PARA TODOS - tcl. 29-5191 _"Caltiki. O Monstro Imortal".
PIEDADE — "Amores Clandcitl-

no".
REGÊNCIA _ (Cnscadura) —"Spartacus".
KOSARI'1 _ tel. 30-1H.9 - "Spar-

tacus".
RAMOS _ tel, 30-1(191 - "O Mais

Perfeito Amor".
ROULIE.V — tel, 49-5691 — "A Mo-rada Da 6a, Felicidade".
RIACHUELO — tcl. 49-.V*91 — "Go-

li.-is Conlra <>s Bárbaros".

SA\TA CECÍLIA — tel. SO-IU-J —"O Mais Perfeito Amor".
SANTA HELENA - tel. S0-}*»5. -"O Mais Perfeito Amor".
SAO PAULO — (HiBlenópolU) -

tel. 30-1711 — "Sangue Da Ter-
ra".

SAO PEDRO — tel. 30-4181 - "O
Doo„ Da Bola".

SENADOR CAMARA - "No Cora-' 
çio Da Floresta".

TRINDADE — tol. 49-5.91 _. "Co-
vil De Ladrões".

TODOS OS SANTOS - tel. 4--5691— "Carmen D* Ronda".
\'A7. LOBO — tel. 29-9198 — "ò

Vale Do Terror ".

ILHA DO GOVERNADOR
I IA MAR -- tcl. 159 —

NITERÓI
CENTRAL - tel. 3S06 — "Duelo

Ao Sol".
ÉDEN _- tel. 6285 - "Vitória Dos

Bravos".
ICARAÍ — tel. 3345 — "Do Oulro

Lado.., o Pecado".
IMPERIAL — "Tarzan T. Al Ama*

7011,.»".
ODEON-NITERÓI - tel. 2-2707 -"Sócio De Alcôva".
SÃO BENTO — (Niterói) —
SAO JORGE — "Sindicato Do Ter-

ror".
ESTADO DO RIO

AZUL — (Nilôpolís) — "O Cor-
cunda De Notre Dame".

GLÓRIA - iSão JoSo d . Meriti)-- "O Vale Do Terror".
IGUAÇU -- "Reirato Em Negro".
IMPERIAL - "Tarzan Contra O

Mundo".
NILÓPOLIS - tel. 2927 - "Sepul-

cro Indiano",
SAO JOAO - "Punido Pelo Prô-

prio Sangue".
S.io JORGE — "Confidencias A

Meia-Noite".
VERDE ... "Tempestade*,
CAXIAS

BRASIL - "A Lagrima Que Fal-
lou",

CAVALHEIROS - "Veneza. A
Lua K Vocô".

CAXIAS - "ti Vale Do Terror".
PAZ-CAXIAS — "On.-e Homens E

Um Segrído".
rOPULAR - "Heroinas".

PETRÓPOLIS
CAPITÓLIO - "Duelo Ao Sol",
D. PEDRO — tel. 3100 - "Meti

Último Tango".
PETRÓPOLIS - "Surpresas Do

Destino".
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apresenta

MAIS UM
FABULOSO

ESPETÁCULO!

GRAN CIRCO .
NORTE-AMERICANO
o maior e mais completo da América Latina I

Hoje, umi às 14,30 ¦ 17,30 e 21 horas
AV. PRESIDENTE VARGAS

Acrobotas famosos! Palhaços divertidos! O mais com
pleto zoológico com feros do mundo Inteirol Trape*
zistas! Domadores!

LEVE A GAROTADA!
Peça a mamãe

NOVO NESCAU
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Elevador - Usado
Vendo Otis de 5 paradas. Ver e tratar à Rua Andrad*

Pertence n.° 33 — Catete, com o sr. Melo, ou pelo Telefone
47-0036, com Albino. 20528
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GELAD EIRAS
PINTUR4 DK GELADEIRA A Dl*-
CO — Colocação «-c borracha n
domicilio, Tcl: 23-f57P. WALÍER.
COMPnÓ — Geladeira, ar cono>
f!oiia«ln. Qualquer cct.ilo. 37-;..23.

(GELADEIRA — Americana, usada
fni per.'e:t.-i; condiçõ-?, vc:*do 2 fun-

I cior.nndo otimamente Norgc S pér,25 mil e Fri .idaire 10 pes'america-na* — 27-8437.
GELADEIRAS 1PR1 G«'rieraTl:T-Ctric- Bra.-teinp. Admirai. Kehinator,
Gnlomatic, Cônsul. Aceitamos sua
_ela«ieira-velha rm troca Melhores
preços. Facilitamos: 3.-21.54. 47-87»*.»
B nib. 322 ou Jsrdln» Alah. JO-
SIA? STVDIO.

CASA ANGLO AMERICANA
ANTIGÜIDADES LTDA.

Avi»a _ toiio-i n» *<*u«: rlifnln e imlco. que transfrriu o .pu r-su-
ti»|prlnipnt^. il. Ku.i rta Assembléia n.«> 73 para _ Rua Caco Coutinho
n.o 7*. — TVWnnr: íi-nití. nrd» f«prra continuar a mrrrrir a prrfr-rrnria tte .rmprr. — (VALDEMAR MAGALHÃES — CARLOS Wni.F.

16746

Armas e Munições - Artigos de Pesca
Espingardas, c»r»hln.\«. R-vftlv.r.n, Piitobj «1» diversas marcas e

rroced»nfia«. Molinrt»». Linhas Xjlon. An*óls, Vara» de Fibta d» Vi-
drn e Bsmbu. ac*s«6rlo« diverso», Giltas Hering, Pilhn e Lantrrnas,
etc. Import.cAes prApril». J. J. LANGER *: CIA LIDA.. Rua Teéfllo
Otônl, Ul, SO andar — Tel. 23*0247. Cable: JOSLANG-Rio. 822

AR CONDICIONADO — 3/4 — 1 —
1 1 2 — 2 HP 1961 Instalação grá-,tis. GE. Philco, Aámlral, Westln-I
ghoiise 11962). Feddcrs, Hotpoint1
importados e nacionais. Aceitamos
trocas 100'; especializados Cônsul-'
te-nos, melhores preços. Et'. Rlbrlrn|
322 ou Jardim Alah. 36-2154, 47-8763

j 
JOSIA5 STUDIO,

GELADEIRA Philco do 2 po7-
;tas, amerirana dc 1!ÍG_. dc 12

per», nova na cmbalaccm oriRÍ-
nal. rnm carantia. "MY IIOU-
SE" Barata Ribeiro Gll-C. Tcl.
3C-465G.
GELADEIRA. G. E. c Wcstin-
ghouse, 61. Americanas de 8 a

, IS pes. Novas c/Rarantis. Ba-
raU Ribeiro 463-A. 57*6229.

77371 M

AR CONDICIONADO importa*
dns c nacionais dc 3/4, 1, 1 1/2,
2 Hl'., das marcas G. E.,
Philco, Hotpoint, Carrier, Emer-
son. Fcders, Vom carantia e as-
sistência técnica perfeita, orça-
mcnlos e instalações sem com-
promisso. "MY HOUSE" Bara-
ta Ribeiro 611. Tel. 36-4656.
AR CONDICIONADO, G.E. 1
HP. Americanos e nacionais
1962. Instalação na hora. Ba-
rata Ribeiro, 4G3-A — 57-6229.85244 59
GELADEIRA G. E. americana 11
pt';- estado dc nova. Vendo 45 000.M.
Rua Gal. Ribeiro da Cost*. 22.S01.
GELADEIRAS lmpsrtadas e nacio-
nais. Philco de 12 pis com 2 por.U5 G. E. c Ho-polnt de 12. 11. 7,
11 e fl pfs. nevs. com garantia."MY HOUSE", Barata Ribeiro 611- tel: 36-46.16.

ATENÇÃO — Compro p/uso
pnjprio 1 (reladeira. 1 televisão.
1 máquina lavar e 1 piano. Pa-
co muito bem. 37-6534.
VENDO urgente dois aparelhos de
ar condiríonado marca Carries em
perfeit. estado funcionamento —
Cr? 40.nem.!» —, Ver Av. Prado
Júnior 333. portaria, Sr. Gar-*U.
GELADEIRA N"orge, s-r.ericân», 13
p^s. dec.lo sutomítleo. em eír —
Marquês de S. Vicente 155 ap. 102.

VENDE-SE 1 Freczer Philrn USA .ATENÇÃO - Geladeira compro -
17 pis, tel. 47-4550, depois dc 14h.! Tel: 22-7K77.

(7ELADEIRA G.E. Io pis. modê-! PINTURA DÈn_lEL^IÍRÃ
lo superluxo Eslá quase .«cm usi.; Cnía dn Barros. — Rua Siqueira
Vendo 63.000.00. Rua .«oura Lima Campos, 7. Tel. 37-71.57. Copaeao
4fl. aplo. 412, Copacabana. íajsj 5a

PROFESSOR — Admissão an Pe-
drn II, c. Mlilnr. mat. do glnAsio,

!problemaa Intensivos, alunos difl-
ceis. Tcl. 57-0703.

PROFESSORA Latim, Português,
Francis. Tel: 37-2841 — Copacaban»

ENGLISH — Curso Intensivo para;
negociantes, viajante», etc, que qucl-'
ram aprender rápido. LONDRINO.
Tel: 27-1308.

 1

500,00 mens. 2 x sem. ira. lngl.sa,
lec. s Idlom. pratic e _ram. p
todos níveis do en». na rasi do alu-
no e na minha rec. 46.3673 Mrs
MII.LV.

PROFESSOR DE POM _ Adml_s_o.
P&Rsagem 83 ei. 411 — 46-8760.

INC.LÊS E PRIMÁRIO — Aul_s par-
tlculares. Av. Ataulfo de Paira 26",
ap. 401.

PP.OrT_.S_RA PRIMARIA - Aee!*a
alunos para lecionar em sua resl-
cicnrla. Preço 300.00 a aula. Tel...
para 47-3331.

MATEMÁTICA - Prn.e_.or experi- CONVERSACION eastellMio, acade-
ente. prepara para ai prova-s par-!1111''0- 'elffonando de 8 às 12 ....
ciais, al-jnn. de glniaío e cientifico..
Aula individual CrS 5«"AQ0. Grupos: "~ 

"
a combinar. Tel. 23-53.4. INGLÊS - IPANEMA
VIOLÃO — M:«s Maia Clube (tal* Senhora Inglesa leciona Inglês pa-co curso em 10 aulas), p/ mét.lra crlançaj* e adulto* também au-
suto-dmgl-o, avisa que sô em no-j_as tipo converascio. Pruden-.a 4*
vembro hâ vagas. R. Vív, Castro,: Moraea 958. apt. 1C3. Uargaret.~S- 801. *__-_ Wt
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Fale a CBD
Deixemos de lado a As-

sembléia Legislativa. Sc há
consciências pesadas, não c
assunto que afete o futebol
carioca. Façam o que quise-
rem, procedam comu entende-
rem os 13 autores da lei an-
tifutebol, que manifestações
iguais à dc ontem passarão
Sem efeito. Processar a Fe-
deração eqüivale no momeiitn
a uma confissão de culpa. íi
apenas uma tentativa de des-
yiar o foco que aponta, com
provas irrefutáveis, os cau*
sadores da crise no esporte
da Guanabara. Tática dc ata-
que para esconder a defesa
impossível. Se uma lei coa-
tora não resiste á crítica, ou-
tra atitude não cabe senão a
de criticar mais ainda, pois
define claramente a proce-
ciência da coação.

O futebol carioca fiii ilesa-
fiado por 13 deputados. Deve
mostrar-lhes que não c pas-
sivo ante votações compro-
metidas, c que não se assusta
com ameaças que invocam o
mesmo direito que cies não
souberam respeitar.

Há uma guerra cm curso.
Do esporte carioca contra a
lei que pretende subjugá-lo
a conceitos desmascarados.
Em torno da mesma bandei-
ra unem-se futebol c busque-
tebol, por enquanto. As ade-
soes virão inevitavelmente,
transformando o Rio na ci-
dade maldita do esporte. A
luta excede a defesa dc uni
capricho ou dc uma idéia. Os
clubes, que não imploram o
favor oficial, têm dc repelir
as relações dc dependência a

interesses estranhos, que vêm
de fonte oficial. No regime
profissionalista, o futebol c
independente e manterá essa
independência custe o que
custar. Os esportes amado*
ristas estão de tal forma \in-
culados ao txito financeiro
dos clubes, que parando o íu-
tebol, que c a fonte de recei*
ta, qualquer atividade só po-
dera aumentar o "déficit".

Estranhamos, no combate,
a ausência da CBD. Dentro
de alguns me.ses o Brasil jo-
gará o seu titulo mundial,
cujas ambições de repetição
condicionam-se a um traba-
Iho dc perfeita conjugação dc
esforços, c mais do que tudo
á tranqüilidade dos prepara-
tivos. P.s-c ambiente no Rio,
sem hipótese viável de ime*
diato desanuviamento, que-
brará a harmonia que sc de-
seja, sem a qual a campanha
da seleção voltará ao regime
da aventura. A CRI), ou não
alcançou a gravidade das
conseqüências, ou proposital-
incute coloca-se à margem do
problema. Sua posição é ao
lado tia Federação Carioca.

O sr. João Havelange pre-
cisa separar as suas funções
acumuladas dc presidente da
CBD e assessor de esportes,
pelo menos definindo dc que
lado está. Se a lei passar co-
mo foi votada, haverá total
incompatibilidade. E o fute-
boi deve conhecer antes dU-
so aqueles com que pode cou*
tar quando não existem sor-
risos de vitória.

Achilles Chirol

Encaminhada à sanção a lei antifutebol
enquanto Assembléia quer processar FCF

América jogará 4a feira
em Minas: Cr$ 400 mil
O América jogará quarta-feira em Belo Horizonte,

contra o vencedor cio encontro Atlético c Cruzeiro, quejogarão domingo. O campeão carioca receberá a impor-
tância de 400 mil cruzeiros por esta única exibição e,
dependendo da maneira como se conduzir, poderá jogarmais uma ou duas partidas na capital mineira, na ex-
pectativa do que vier a acontecer no Rio.

A delegação "americana'1
para èsse encontro embarcará
na segunda-feira, pela manhã,
por via aérea.

AUSENTE
Conforme prevíramos, não

se confirmou o prognóstico do
Departamento Médico, segundo
o qual Ivan estaria em condi-
ções de jogo na sexta-feira. O
jogador não participou do trei-
namenio de ontem e provável-
mente continuará ausente por
mais algum tempo.

Pompéia, por outro lado, re-
apareceu no coletivo de ontem

Koi aprovada ontem na Assembléia Legislativa a reda-
ção final do projeto que aumenta os preços dos ingressos
no Estádio do Maracanã e, ao mesmo tempo, torna obriga-
tória a transmissão dos jogos pela televisão. O projeto
deverá ser encaminhado ainda hoje à sanção do governa-
dor, de que dependerá a próxima atitude dos clubes.
Ainda na reunião de ontem da Assembléia, o sr. Salda-
nha Coelho pediu à Mesa que providenciasse a abertura
de processo contra a Federação Carioca de Futebol, pela
nota com que comunicou ao público a permanência da
paralisação do Campeonato.

de crise que atravessa atual-
mente o futebol local.

Idêntico gesto teve a Asso-
ciação dc Repórteres Fotogra-
ficos do Rio de Janeiro.

A Federação Carioca de Fu
tebol continua aguardando a
decisão do governador da Gua-
nabara a respeito do projeto
de liberação dos preços de in-
gressos no Maracanã, a qual
deverá se dar na próxima se-
mana.

Os clubes se preciso, irão
recorrer ao Judiciário contra a
obrigatoriedade de íelevisarnen-
to de jogos, como estabelece'
o dispositivo aprovado.

O caminho a seguir será o
mandado de segurança.

PROCESSO

O deputado Saldanha Coelho,
na sessão de ontem da Câmara
Estadual, pediu providencias á
presidência para que se ins-
taurasse processo contra a Fc-
deração Carioca de Futebol, de-
vido à nota oficial ontem dis-
tribuida, na qual considerou
que havia termos injuriosos ao
Legislativo.

O sr. Antônio dn Passo, ao
tomar conhecimento do assun-
ío, alirmou o seguinte à repor
tag?m:

"Os senhores deputados têm
muitos problemas do povo ca-
rioca para resolver, tais como
água, icite. transportes, 'etc.

Por isso fico admirado de esta-
rem se preocupando em proces-
sar a Federação Carioca de Fu-
ebcl.

QUEIXA-CRIME

O deputado Jorge Valadão,
tomando conhecimento de uma
crônica escrita pelo sr. Vargas
Nelto em um matutino especia-
lizado, decidiu apresentar
queixa-crime contra o mesmo,
por julgar conter a mesma
ofensas pessoais.

SOLIDARIEDADE

A Federação Metropolitana

Vasco poderá
fazer jogos
na Argentina
Seguirá segunda-feira, pela

It..il, para Montevidéu, a dele-
gnçflo vascaína. O Vasco juçara
terça-feira contra o Nacional na
Capital uruguaia, r poderá, se
tencer, continuar por IA, íazen-
dn tmtras aprcscntnçfleqs, inclii-
llve estendendo seu giro para a
Argentina,

A comitiva cruzmallina terá
rnmn clicfc o .sr. Sllvério Tava-
res e terá ns seguintes nomes:
administrador — Edgard Freitas;
técnico — Paulo Amaral; médl-
eo — Valdir l.u/i Jornalista —
Mário Viana; massagista — Fran-
cisco Asslsi e os seguintes Joga-
dores: Ita, Miguel, Paulinho, Hei-
Uni, Barboslnha, Coronel, Êclo,
I.nrlco, Sabará, Pinga, llrlto, Nl-
valrtn, Roberto Pinto, Da Silva,
Ronaldo c Saul/lnlio.

em que os titulares golearam
os aspirantes por 5 a 2, goalsde Anloninho (2). Quarentinha
(2) e Fontoura, para os titula-
res c Marco Antonio e Alen-
car, para os aspirantes.

ITALIANOS
Os italianos é que sumiram

temporariamente, Os dirigentes
rubros continuam negando a.de Basquetebol, em ofício cn-existência dos mesmos e ainda ciado á Federação Carioca de
ontem Bragança declarava que Futebol, sdlidarizou-se com a
os italianos são "uruguaios".,,!entidade guanabarina, na gran-

Começa amanhã o certame
de atletismo da Guanabara

Será amanhã na pista do estádio do Maracnã o Cam-
pconato Carioca de Atletismo, com a participação de Vasco,
Flamengo, Fluminese c Botafogo. O Bangu, apesar de
inscrito não comparecerá ao certame, Vasco e Flamengo,
duas fórçr.s do atletismo da cidade, estão preparados, com
todos os seus atletas nn melhor de sua forma física e tec-
nica. Devido ao equilíbrio das equipes para a tarde de
amanhã*, não se pode apontar um favorito, devendo a pri-meira pr.rte scr bem disputada, com igual número de vitó-
ria para o clube vascaino e rubronegro. A competição des-
ta tarde, a primeira de uma série de três, começará às
15h com a disputa de 10 provas. A Federação ao ensejo
desta importante competição programou várir.s soienidades
devendo ser a mais importante o desfile dos clubes par-licipantes.

FLA x FLU

O presidente da FCF. sr. An-
tônio do Passo, consultou, on-
tem, o sr. Mendonça Falcão,
dirigente da Federação Paulis-
ta do Futebol, sobre a realiza-
ção de uma peleja entre Fia-
mengo x Fluminense, no pró-
ximo domingo, nn Estádio do
Pacaembu. 0 paredro bandei-
rante respondeu scr impossível
a realização do jogo no dia 29
do corrente no referido local,
pois já está programada a pe-
loja entre Prudentina x Ponte
Preta pela decisão do título da
1.* Divisão de Profissionais.
Mas que na próxima terça ou
quinta-feira a partida poderia
se realizar no Pacaembu, abrin-
do mão à entidade local de tó-
das as taxas, em homenagem à
sua coirmã carioca.
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Efram, valor da equipe paulista, defron ta-se com Ivanoldo, do Rio Grande doNorte. Se os cariocas vencerem, o que c considerado mais provável, os poti-guares serão vicc-campcões, isto se também triunfarem hoje

Cariocas e paulistas decidem hoje
o campeonato de futebol de salão

Cariocas e paulistas decidirão hoje (lCh 30m), no
Ginásio Gilberto Cardoso, o II Campeonato Brasileiro de
Futebol de Salão. Os cariocas levam a vantagem de dois
pontos e se vencerem ou empatarem conquistarão o titulo
pela segunda vez. Em caso de vitória dos paulistas, en-
tretanto, somente hoje pela manhã o Conselho Arbitrai
resolverá o desempate clêlcs com os cariocas. O regula-
mento manda que haja decisão extra, em melhor dc três
pontos, mas, levando em conta detalhes financeiros, é
quase certo que ocorra por pênaltes, o que seria lamenta-
vel e nada condigno com um certame dessa importância.

Mário Gonzalez

DE UM TACO A OUTRO...

Juiz de Fora
verá mesmo
o Fluminense
Preparando-se para o amis*

toso que realiza no sábado,
dia 4 em Juiz de Fora, contra
o Tupi, o Fluminense treinou
coletivamente ontem pela ma-
nhã. Kste, por enquanto, i o
único iógo marcado pelos tri-
colores, sendo que o diretor
Dilson Guedes esta tratando do
outros, que provavelmente sc-
rãn realizados também no Es-
tado de Minas Gerais.

GOLEADA
Sem a participação de Ed-

milson, Altair o Jair Marinho
que foram poupados pelo de-
partamento medico, Zezó Mo-
leira comandou o coletivo (ia
ontem nas Laranjeiras. A prá-uca teve a duração de 90 mi-
nutos, e os efetivos golearamaos reservas, por 5x0 com
tentos de Humberto 2, Pauli-
nho 2 e Telé. Os titulares for-
maram com a seguinte consti-
luiçáo:

Vitor Gonzales; — Roberto,
Pinheiro, Clóvis e Paulo; —
Edil e Paulinho; — Telê (Ca-lazans) — Jaburu — Humber-
to (Toni) e Escurinho.

EMBARQUE

Para o amistoso que reali-
zará no próximo sábado dia 4,
contra o Tupi, em Juiz de Fo-
ra, a delegação do Fluminense
deixará o Rio na véspera do
encontro, caso não fique acer-
tado para antes daquela data
um novo jogo, pois o sr. Dil-
son Guedes está procurandoentrar em entendimentos com
alguns clubes mineiros, para
que o Fluminense realize em
Minas, uma breve temporada.

Os cariocas, que ja se sagraram
campeões cio 1." Certame, aue teve
cumo vice os mesmos paulistas, te-
rão a vantagem cio empate, o que
lhe assegurará o título.

Por outro ângulo, vemos os ca-
riocas com o ataque mais positivo,
enquanto que os paulistas apresen-
tam a defesa menos vasada, Seus
dois últimos confrontos assinalaram
uma vitória de 4 x 2 para os cario-
cas e um empate a dois tentos.

Os outros dois cotejos da tarde
reunirão Minas x R, G. do Norte
e Ceará x It. G.do Sul. O primei-
ro será também importante para o
R. G. do Norte, que, se vencer c
no caso de tuna derrota paulista,
terá garantido • vice-campeonato,
enquanto que Minas irá pnra a"lanterna". Já o outro cotejo de-
cldirá também as 4a. e Sa, posições,
devendo seu perdedor acumular a
última colocação.

AUTORIDADES E HORÁRIOS

O horário para as partidas de lo-
go à tarde será o seguinte, nos três
logos: l.o, I4h 30m; 2°, 15h 30m
e 3.". lCh 30in.

(Conclui na 5» pagina)

Garrincha estará presente
ao jogo com o Colo-Colo

Garrincha confirmou ontem

O inglês Allis é o líder
Gonzalez: a melhor volta

HERIDAN
Melhorando ontem o par do campo em duas tacadas cando os outros assim classiíi-

QUATRO BORDAS

O espectro

POSSIBILIDADES
Vimos que náo há vigor fa-

vorito para a disputa desta tar-
de, Mas nas 10 provas do pro-
grama, pode-se tentar certos
prognósticos, face a categoria
dos atletas que nelas participa-
rão. Assim, por exemplo, le-
mos o.s 100 metros rasos, onde
aparece o flamenguista José
Telles da Conceição com certo
favoritismo, no que pese a par-
ticipação dc Joe Sitow, do
Fluminense, com tempo de 10 5.

da derrota
Sylvio Kelly

Inclinamo-nos ante os fatos: a equipe de pólo aquá-
tico do Fluminense, acostumada à longa série dc vitó-
rias, não estava preparada para a derrota. A entrega
dos pontos da partida decisiva pelo torneio aberto, con-
tra o Botafogo, veio confirmar esta melancólica verdade.

A atitude tomada pelos joga- r.ico de Pólo Aquático, que dei-
dores e dirigentes tricolores no
jogo em que o Fluminense foi
superado pelo Botafogo por 2x0,
seria facilmente atribuída á ca-
lamitosa arbitragem do sr. Al-
meridio Brandão, e assim pon-eou a maior parte dos que as-
sistiram aquela partida.

No entanto, algo pior esta-
Va para acontecer; alegando fal-
ta de clima para a disputa do
jogo decisivo com o Botafogo.
os dirigentes tricolores oficia-
ram à Federação Metropolita-
na de Natação, entregando os
pontos em favor do seu adver-
íário c desistindo de disputar o
titulo.

No ofício, dizem os respon-
sáveis pela equipe dc pólo aquá-
tico do Fluminense, que esta
atitude íoi tomada em virtude
de nâo haver clima para um
novo jogo, ainda que arbitrado.
í-^ora, pelo presidente do Con-
selbo Técnico; já que —- ale-
r-"»n os dirigentes tricolores —
a Desastrada arbitragem da pri-meira e, segunda partidas, ni-
tida e insofismàvelmente pre-
judiciais ao Fluminense, c cau-
sa de todos os lamentáveis acon*
tecimentos que se seguiram, ío-ram inteiramente apoiado^ e«provados pelo Conselho Téc-

xou claro, assim, a sua solida
riedade aos desmandos do ár-
biiro das citadas partidas.

Cum é^te-s termos, tentam os
dirigentes tricolores transferir
para a F M N a responsabilida-
de pela extrema decisão que
tomaram: adian.ando-sc ao pro-nunciamento do presidente da
entidade aquática quanto às pu-
nições a que estão sujeitos os
indiciados pelo juiz e pelo de-
legado da partida do último sá-
bario

Esta decisão precipitada e ab-
surda dos dirigentes tricolores,
que advinharam, na pretensa
demora do presidente da F.
N. M., um prenuncio de puni-
ção total para os indiciados pe-
Ios órgãos da entidade, não po-
de passar sem uma explicação
mais plausível por parte dos di-
rigentes tricolores.

Se o estatuto ria F. N. M. per-mite ao seu presidente decidir
sóbre as punições a serem apli-
cadas, no prazo de oito dias.
a contar da data da reunião do
Conselho Técnico, não há nada
que o obrigue a pronunciar-se
antes désso prazo.

Somente dois motivos podem
ter animado os dirigentes tri-

(Conclui u -> pijina)

Muito embora nos 400 metros
rasos, o Flamengo possa triun-
lar por intermédio de Ulisses
Santos, o Vasco poderá fazer
mais pontos, pois conta qomMax Derlindo, Paul Santana,
dois bons atletas. Nos 1.500
metros, Sebastio Mendes deve-
rá vencer fácil. Aliás, o atleta
deverá também participar dos
5.000 metros, prova em queJoão Alvos (Ceará) aparece
como favorito. *

110 metros com barreiras, se
Telles correr poderá ganhar,
pois Ijoel Rosa da Silva náo
anda muito bem c não oporá
força ao atleta equipe do Fia-
mengo. Nos arremèssos do dar-
do e do peso, o primeiro pode-rá ser vencido por Aírton Tu-
rini do Flamengo enquanto queno segundo, o veterano Alcides
Dambróis, é o provável vence-
dor. •

Saltos altura e distância. O
primeiro será do Vasco com fa-
cilidade, por intermédio de
Aquino Rosa. Na distância, nin-
Kuém tirará de Nilton de Cas-
tro, do Fluminense, realmente o
mais capaz. Finalmente o revê-
samento 4xl00m prova que dc-
pende de treinamento e chame
na hora. Mas a considerar o
último Troféu Brasil, o Fia-
mengo que venceu naquele tor-
r.cio, poderá confirmar.

totalizando 136 (70-6Ü) para os 36 buracos do certameo inglês Peter Alliss assumiu a liderança do XVI Cam-
peonato Aberto Brasileiro de Golfe, ora em disputa no
Gávea.

Manteve-se no segundo lugar, o gaveano Ricardo
Rossi com o total de 137, seguido a 1 ponto dc José Maria
Gonzalez Filho — Pinduca — (o líder da volta inicial),
com 67 o que ontem, fêz 71. Em quarto lugar, empatados,
Mário Gonzalez, Alberto Salas e J. J. Qucrelos, com 139.
Luiz Rapisarda classificou-se no sétimo lugar com o total
de 140 (73-67), vindo o argentino Cerdá com 141 (69-72),no posto imediato. O colombiano A. Bohorques assinalou
72, totalizando 143. Empatados, com 144, o gales Dai Recs
(71-73) e J. Esmoris (72-72), do Uruguai. Roberto De
Vicenzo — o detentor do título — refazendo-se da contu-
sao do polegar esquerdo, chegou em 67 tacadas e soma
146 para as duas voltas.

MARIO EXCELENTE primeira volta e totalizou 142
para os o(i buracos. Empatados

A sensação do dia foi o car- com 115, no segundo lugar, es
táo dc Mário Gonzalez cm 64 tão Bob Falkcnburg (ontem fêz
tacadas — quatro abaixo do par. o campo em Cl) tacadas) c o
Jogando firme c tranqüilo cj paulista J. J. Barbosa que jo

cados
4.° Carlos Sózio — 77-72—149
5.° J.J. Carabalo — 76-74—150
R.° J.A. Carneiro — 81-70—151
7.° C. Ramsden —80-72—152
ti.0 H. Almeida — 75-78—153

HANDICAP-9 FÊZ 70
Na categoria rie 0-D, descon-

tando-se o handicap, o primeiro
colocado é J. A. Carneiro que,
possuindo handicap —9—, as-
sombrou o.s golf islãs com o es-
core de 70 tacadas c net-Gl. Seu
total para os dois dias é rie 133,
a cinco pontos do segundo me-
lhor, resultado, pertencente a
J.J. Barbosa (hcp. 4) e a A.A.
Gaspar (hcp. 8) que somam
137-net. Empatados com net-138
no ouarto lugar estão J.J. Ca-
raballo (hcp. 6) e D. MacFar-
lane (hcp. 5).

sua presença na par-tida do próximo dia l.o, quando o Botafogo enfrentará „Colo-Colo em Santiago do Chile. O ponteiro reapareceutreinando com desenvoltura e nada sentiu, demonstrando
que nao perdeu a forma, embora viesse de uma inativi-
dade de mais de uma semana. Enquanto isso, Rildo vol-
tou a sair-se bem na zaga direita e também tem garan-tida sua escalação.

ESCALADO
Marinho não exigiu muito rlc

seus comandados no coletivo tle
ontem, que durou apenas 55 mlnu-
tos. O quadro principal enfren-
loc. o.s juvenis e cumprindo ou-
ir.a exibição triunfou por lixo, com
gols as.ilnnl.idoH por Amarildo 2,
Amoroso 2, Didi e Airton. Carrln-
dia reapareceu o nada sentiu e
Amoroso também demonstrou que
já se encontra completamente re-
cuperado. A formação da equipe
titular foi a seguinte: Manga;
Jtililo, Zé Maria, Nilton Santos t
Chicfio; Airton e Didi; Garrincha,
Amarildo, Amoroso e Zagalo.
Caso não haja algum Imprevisto,
Marinho pretende iniciar o cn-
contro com o Colo-Colo, com a
mesma equipe que iniciou o cole-
tivo de ontem, fazendo portanto
Rildo a sua estréia como zagueiro
direito em lugar de Caca.

TÉCNICO
EMA tudo pronto para o em-

barque d„ rlclegaçãoi que viajara
na próxima segunda-feira Aa Chh

8h30m em um jato da Aerolineag
Argentina com destino a Santla-
go, onde na noite de qunrta-felr»
o Botafogo enfrentará o Colo-Co«
lo. recebendo sete mll dólares 11-
vres de despesas. Os dirigentes
alvinegros resolveram ontem o
problema do técnico com diplo-
ma. pois Marinho não o tem fl-,
cando acertado que o sr. Gaudtn-
cio Joaquim serA o técnico diplo-
mado, satisfazendo o exigência rio
C.N.D. A constltulçtio da dele-
ilação jA esta formada e será a se-
fiuinte: chefe •— Brandão Filho;
delegado — José Maria Cavalcanti;
— dr. I.dlio Toledo; Jornalista —
Ivan Lima Alves, do Jornal dos
Sporls; técnico — Gaudéncto Joa-
qnlm Thiago dc Melo; funcionA-
rio — Marinho; massagista — Alo-
isio Ferreira dc Araújo c o.s se-
gulntes jogadores: Manga; Arial-
berto, José Mana, Hlldo, Ayrton,
Pampoline, Clilcão. Nilton San-
tos, Pnulistinhn, Garrincha, Didi,
Amoroso, Amarildo Zagalo Nei-
vrl*'o r*!.*-on Arlindo, Ademar o

RESEMIA AMADORISTA
IATISMO

mostrando o golfe dos seus me-
lhores dias, Mário completou a
volta da montanha em 31 taça-
das — duas abaixo do par —
graças a "birdies" no buraco

1— e no difícil —6—. Na
praia marcou "birdies" no 13,
no 14 (aqui embocou "putt" pe-
rigoso). Subiu o buraco dezes-
seis c emocionou a assistência
no 17 com soberbo "driving"
que atravessou a elevação e
proporcionou-lhe outro "mrdie".

PAULISTA E' LÍDER
Entre os amadores da catego.

SYLLA MANTEVE-SE
Caio Sylla — da categoria de

10-15 — conserva-se em primei-ro lugar, agora com 141-net e a
gando excepcionalmente para quatro golpes do segundo colo-
seu handicap quatro, marcou o cado S. Lucas (hcp. 14) que to-
par-68. Douglas MacFarlane foi talizou — net-145. Os outros
o seguinte com total rie 148, fi-l melhores classificados são:
l.° — Caio Sylla (hcp. 14)
2.° — S. Lucas (hcp. 14)
3." — J.C. Rodrigues (11)
4.° — A. R. Pinto (12)
5.° — Picr Caussin (12)
6.° — B. C. Trashcr (10)

J.
C.

Ferreira (15)
Dc Vincenzi (14)

68-73 — 141
77-68 — 145
74-72 — 146
74-73 — 147
77-73 — 150
78-73 — 151
76-77 — 153
77-76 — 153

125 melhores amadores dc cada

Servidores civis abrem
os II Jogos Nacionais

Com a participação de 240 atletas dos Estados da
Guanabara, São Paulo, Minas, do Rio e Bahia, terão ini-
cio hoje, às 20 horas, no Estádio Caio Martins, rm Nitc-
rói, com um desfile de todas as delegações, os II Jo-
gos Nacionais dos Servidores Públicos Civis do Brasil,
certame promovido pela Associação dos Servidores Civis
do Brasil, comemorando o Dia do Servidor Público.

CONFRATERNIZAÇÃO

Os II Jogos dos Servidores Civis
terá a duração de uma semana,
com Inicio hoje. sábado e encerra-
mento no próximo dominso. Pro-
curamos ouvir a palavra de Ricardo
Pernambuco, diretor de esportes
da ASCB e principal responsável e
organiMdor Ca wrtWi

HORÁRIO DE HOJE
Para as duas voltas finais do!categoria que hoje devem sair

ria "scratch", manteve-se na li-jXVI. Campeonato Aberto Brasi-Ino seguinte horário, juntamentederança o paulista João Barbo-1 leiro de Golfe, só participam os [com os profissionais:sa Correia que repetiu o 72 da _,m _ j. K. Men0 siachado-A. Almeida-A. c. Almeida mata
8,15 — P. Falrão-J. c. .llontoncro-J. .Manfrendini
8.12 — A. C. GrOSI-J, c;. Faria e J. I.. Ferreira

\ 8,30 — II. J. Flnod-C. De Vicrnzi t II. Alfrcds
8.3* — P. Caussin-A. Buthlay-G. E. Weber
8.15 — S. Luras-L. H. Pereira e Nestor Sózio
8.5? — J. Renauer-A. R. Pinto-M. L. Hedlsan
9.00 — J. Htlton-C. Sylli e S. Parclonlck
9,07 — A. Krause-I. Cruz e B. C. Thrasher
9,15 — J. C. Rodrlgues-C. Cniz l.lma e S. Kovarlck Jr.
9,22 — F. nclany-J. M. Ircland-M. Guimarães
9.30 — R. L. Wlilmpenny-J. Bennctt e O. Porto Pires
9.37 — C. Borges-A. P. Pires t R. Nlckhorn
9.4í — J. E. Earll-T. E. Mehoffey e E. M. Gervase
9.5: — II. n. Marvln-B, Trindade e F. Shultz

10.ro — 11. Gerõnlmo-A. José e A. Fernandes
10.08 — S. C. Marvln-A. A. Gaspar-II. Almeida
11.00 — R. Coclho-E. P. Jardim e Nestor Sório Filho
11.07 — G. Correla-I. E. dos Reis e J. Sereda
11.15 — A. Coelho-C. K.im-di n t 3. C. Daplaitgi
11*22 — I). MacFarlane-J. J. caraballo e J. A. Carneiro
11.30 — A. Vitorino Silva-Cirlos Sózio e D. P. da Silva
11,37 — Bob Falkenbure-A. Felipe e Roberto ne Vicenzo
11.45 — J. J. Barbosa-l,. Martinez e H. Alves
11.5' — A. Cerda-Dal Rees - J. Barbosa Correia
12.00 — L. Raplsarda-A. Bohorques e J. Esmorif
12,07 — R. Rossl-Mário Gonulez e A. Sallas
1245 — Peter AUiu-i-induía « 4. i. Qt—Tlr-f.

Em águas do ic Jardim Guana-
bara rculizar-.se-á amenhS a regata
Petrobràs, para todas as classes.
Serfi9 oferecidos reboques aos clu-
bes da porte sul da baía, que dc-
verão largar rio IC Rio de Janeiro
e do IC Brasileiro (Niterói) As 9h
30m do manhã

No decorrer desta, semana do IC
Rio de Janeiro realizou a entrega
de prêmios de sua regata interclu-
bes, com a presença do vlce-cOmo-
doro Teberge. c o vice-comodnro
de Vela Jorge Pontual. Foi uma
cerimônia simples, ,*-, qual Jnrt;2
Pontual soube emprestar a suo aíe-
gria

Houve ainda a prova oral para
mestre amador, tendo a inaiorio dos
latistas saldo-se bem. .Multa Kdite,
muita animação, trazendo o recor-
dação dos tempos dc colégio.

Embarcam hoje para Porto Ale-
Rie Erik Schmidt, e Robinson lias-
selmnn, que irão defender o titulo
nacional, no VI Campeonato Bra-
süeiro dc Lightning. O Correio co-
laborou na viagem da tripulação
do "Osprey V", tendo éste seguido
para as águos do Gualba num ca-
minhão da Chrlstlani-Nielsen.

Os Jogos Nacionais dos Servido-
res. anualmente promovido pela
ASCB estão tendo amplo sucesso,
de ano para ano, — declarou-nos
Ricardo Pernambuco — e é uma
rerdadeira festa de confraterniza-
ção doi lervidores civis do Brasil
que hoje comemoram o seu dia.

Prosseguindo. disse o entrevista-
tCoaUui *« <» pifiaa)

i 8
0

Hoje devem largar da Guanabara*1'
cou-, destino a Santos diversos iates
de oceano: "Procelária" de Fernan- j 1»
do Pimentel Duarte, "Kincaid" de
Mauro Joppert, "Mistral" de Osmar' 2"
Stamm, "Lorelei" de Har Rudoiph .V
Duemichcn, «Boa Sorte II" de An- 4*>
tônio Albuquerque. Largou ontem |
o "Cangrejo" <je César Augusto de| 5,Mello, e na quinta-feira partiu o"Vendaval II" de José Luiz Pimen-
tel Duarte

vos* sobrepujou o carioca Souza
Mendes; os capixabas 1'imcntcl «
Michcllnl empataram, assim como
o paulista Lnzznrini com o goúclio
Flori,

Após esses resultados, o ceorenso
Ronaldo continua na liderança In-
vlcta, com 9 pontos, vindo a seguir
o cearense Chico Alves, com 8 a
meio pontos e em terceiro o ce»-
rensc Holder Câmara, represcntnn-
do a Guanabara, irmão do lider
Ronaldo. (SP)

TÊMS
NOVA YORIC, 27 - Charles (Chu-

cl<) Moc Kcnlcy é o único estadu-
nidonso que figura na lista dos dei
melhorei tenistas do mundo esta-
beleclda por Edward C. Potter —
cie Dclray Beach (Flórida) — parao "World Tennis Magazine", Aa
classificações dc Potter são consi-
deradas semloflclals.

Eis aqui os "Listas dc Potter"
para amhns os sexos:

Classificação masculina:
1" Roy Emerson (Austrália)
2" Rod Levcr (Austrália)
3*' Nlcola Pletrangell (Itália)
4*1 Monucl Santana (Espanha)
5" Chuck Mac Kcnley (EE.UU.)
G' Ramanntham Khrlshnan (índia)
1' Mik*-* Sangster (Grã-Bretanha)

Rafael Osuna. (México)
Luís Ay.il.i (Chile)
Jpii Linclqtiiíit (Suécia).

Chssillcação femininai
Angcln Mortimer (GrS-Breta-
nhai
Margaret Smith (Austrália)
Ann Haydon (Grã-Bretanha)
Clinstine Truman (GrS-Breta-
nho)

XADREZ
VITÓRIA. 27 —. A décima-segun-

da rodada do campeonato nac.onoi
de xadrez que aqui se realiza não
foi concluída, faltando o jogo cn-
tre o pernambucano ASfora e o
fluminense Farias e que será cor.-
cluído esta semana. Nos demais re-
sultados, o cearense Ronaldo con-
servou liderança e invencibilidade,
derrotando o paulista Gadia. O ca-
rioca Helder triunfou sobre briga-
deiro Sabino; o pernambucano Ta-
.•aras bateu o capixaba Nasser; o
brasilíense Silvio venc*cu o capixa-

_" Darlcne Hard (EE.UU.)
6- Karen Hantze (EE.UU.)
1' Sandra Reynolds (Airica do

Sul)
R1 Yoki Ramirez (México)
9" Edda Budlng (Alemanha)

(Conclui na I* pá(lru)

Outras
notícias de
Esporte na
página 5


