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La Pai, Buenos Aires. Miami, Washington • Ha*
vana (AP-FP-UPI-CM) — O chanceler boliviano Fer*
nando Iturralde desmentiu, ontem, que seu governoestivesse cogitando de romper relações diplomática»
com Cuba, segundo noticiou o jornal "Kl üiário" de
La Paz, com jrasc em denuncias de Miami sóbre su*
postajpÁrlrclpação castrista cm unia conspiração con-
Uar tf presidente Paz Kstenssoro.

Km Buenos Aires, o diário "La Prensa" mani-
fcslou, cditorialmcntc, que "ainda não se elucidaram
as incertezas provocadas por algumas chancelarias a
propósito da decisão que deve adotar a OEA para
aplicar sanções ao regime comunista de Cuba pelo
seu plano agressivo contra a Venezuela". O jornal
critica severamente a posição argentina na confe
réneia de Punta dei Este.

Rompimento

O rompimento da Bolívia
com Cuba. desmentido pelo
chanceler Ilurralde, íoi anun-
ciado "nara hoje ou ama-
nhã" pelo jornal conserva-
dor boliviano "El Diário",
í,ob a alegação de que o co-
verno do presidente Paz Es-
tvnssoro estava de posse de
farta documentação sobre
atividades subversivas inspi-
radas por Fidel Castro na
Bolívia."El Diário" deu especial
destaque a denúncias tlivul-
gadas tm Miami. na semana
passada, acerca de um golpe
planejado por Cuba que con
taria com a participação üo
vice-presidente Juan Lcchin,
chefe do Partido Revolucio-
nário da Esquerda Nacional.
Oficialmente, o governo bo-

Ministro é
por reforma

constitucional
SALVADOR (Do Cone

pondente) — O ministro d;
Agricultura, sr. Oscar Thom-
pson Filho, declarou-se a fa-
vor de uma reforma consli-
tucional para a realização de
uma reforma agrária demo-
crática. Está cuidando em
dar forma definitiva a um
estatuto, "condenando o la-
tifúndio improdutivo e ori-
entando justa remuneração
para o trabalhador rural, c
permitir o exercício da jus-tiça social no campo " Anun-
ciou que dará total atenção
à cultura do cacau, que con-
sidera grande fonte de divi-
sas para o Pais. "Atenderá
justas reivindicações do ho-
mem do campo, seja éle do-
no da fazenda ou simples tra-
balhador." O ministro firmou
convênio com o Estado, atra-
vós da Companhia Adubos.
í:o valor de CrS 100 milhões.

liviano informou que deter-
minará rigoroso inquérito
sóbre a denúncia, antes de
tomar qualquer atitude.

Incertezas

Criticando a posição de
alguns paises latino-ameri-
canos cm torno do caso cuba-
no, "La Prensa" de Buenos
Aires afirma que "as noti-
cias publicadas até hoje sò-
bro as negociações entre as
chancelarias são favoráveis
no âmbito geral, porém, ca-
recem de exatidão no qut
loca ao texto e à origem aa.1
proposições formuladas''."Resistimos a crer — con-
clui — que nossa chancela-
tia esteja vinculada ao de-
signio de continuar proles-
lando sem atuar, enquanto
o inimigo continua produziu-
do fatos muito mais enérgi-
cos do que suas vocifera-
ções".

Comitê
O comitê de exilados cuba-

nos eleito na semana passa-
da através de um rcteicnuo
eleverá reunir-se hoje, pela
primeira vez, quando dará
entrevista coletiva à impren-
?a cm Washington. Outros
grupos anticastristas disse-
ram que Manoel Ray, piesi-
Jenlc da Junta Revoluciona-
ria, que não figura entre os
eleitos, já se encontra lutan-
tio em território cubano. Um
jornal de Pompano Beach
informou que um avião pai-
tiu da Flórida do Sul, se-
gunda-feira, c lançou um
nospital de campanha com-
;>lcto aos grupos anticastris-

as que operam em Oriente.

Agentes
"Hoy", jornal dos comu-

listas cubanos, revelou que
tlguns altos funcionários
presos por irregularidades
no Ministério do Comércio
interior eram agentes da
CIA norte-americana.

Hoj
O) Não haverá cortes de circuitos de energia

na Guanabara até o dia 7, segundo afirma o almi-
rante Magoldi. A luz será desligada no caso de
infração das cotas (pág. 5) enquanto os ônibus
c lotações estarão mais caros 14% a partir de
hoje. e os táxis terão aumento sexta-feira (pág. 3),

0) Começa a faltar açúcar e o leite escasscla;
a SUNAB admite aumento, c a população sabe
que terá os produtos, mas vai paga-ios mais caros
(pág. 2) por conta, talvez, do aumento dos servi-
dores civis que o diretor do, DASP afirma que
vai vigorar a partir de 1 de junho (última página).

$} O sr. Roberto Campos considera, pelo go-
vèrno, que o mais importante é prioridade para
reformas de estrutura (última página). Enquanto
isso, o dólar cm Pernambuco ultrapassa a casa dos
dois mil cruzeiros (pág. 3).

0) Em Sáo Paulo, através de uma cadeia de
televisão e rádio, o ministro da Guerra, general
Castro c Silva, fêz longo pronunciamento sobre a
situação (pág. 3).

% Vai ser hoje o treino da seleção brasileira
contra o São Cristóvão, no Maracanã, para definir
a equipe quo vai enfrentar a Inglaterra, sábado
(página de esportes) c os estudantes peruanos, cm
incontrolada agitação, voltaram a depredar, ontem,
o Estádio Nacional de Lima (página de esportes).
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Lima, Havana, Santiago
do Chile, Vaticano, lema
c Bonn (De Hélio Rocha,
enviado especial do COR*
REIO DA MANHA, t AP*
UPI-FP) — Falando aos
deputado e senadores no
plenário da Câmara, o mi*
nistro Juan Languasco
apontou os funcionários da
bilheteria do Estádio Na*
cional de Lima como prin*
cipais responsáveis pela
tragédia de domingo, por
lerem abandonado os por*
tões para ver o jogo, in*
formando que o coman*
dante da policia civil e ou*
tios 12 oficiais encarrega-
dos de manter a ordem da
partida foram suspensos c
detidog em seus quartéis,
enquanto prosseguem as
Investigações.

Conduzidos em carros
fúnebres, viaturas milita-
res e nos ombros de fami-
liares, desde as 9 h da ma*
nhã de ontem chegam cor*
pos das vitimas da tragé-
dia ao cemitério principal
de Lima, onde se repetem
as cenas de desespero de
parentes. As autoridades
acreditam que o sepulta-
mento dos 326 mortos já
identificados só terminará
hoje pela manhã.

Responsabilidade

Em exposição de seis ho-
ras perante o Congresso
peruano, o ministro de go-
vérno Juan Languasco dis-
se que quatro dos sete por*
tões do setor norte do Es-
tádio Nacional de Lima es-
tavam fechados porque seus
responsáveis os abandona-
ram para ir ver a partida.

Segundo o ministro, a
policia só abriu fogo con-
tra o povo fora do estádio
para conter a multidão en-
furecida. Os prejuízos cau-
sados ao estádio foram cs-
timados em 30 mil dóla-
res (44 milhões de cruzei-
ros).

Agitadores

Depois de informar que
os 12 oficiais responsáveis
pelo policiamento estão de-
tidos, o ministro apontou
agitadores profissionais co-
mo responsáveis "pelo lan-
çamento de fanáticos con-
tra a policia", acrescen-
tando que muita gente se
aproveitou dos incidentes
para saquear as vitimas.

A Câmara dos. Depu-
tados rejeitou moção de
censura dirigida contra o
ministro de governo, Juan
Languasco, apresentada pe-
lo parlamentar esquerdista
Koario Villarran, do Par-
tido de Ação Popular e
aprovou crédito de dez mi-
lhões de soles, para auxi-
lio às vitimas da tragédia.
Informou-se que o prefei-
to de Lima, general Ernes-
to Gomez Cornejo, renun-
ciou ao seu cargo, ante os
inflamados discursos de
parlamentares cquerdlstas.

LUTO EM BELÉM ANTE A PRISÃO
DO SECRETARIADO NA BASE AÉREA

Tanto por tão pouco
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HEUM (TP*ASP-CM) —
.ao obstante as bandeiras

aasteadas a melo-pau, em si*
nal de protesto, nos edifícios
públicos, comerciais e resi*
denclais, todos os secretarie*
do governo do Estado do Pi*
rá, com exceção do titular
da Saúde, acham-se detidos
em cárceres privados na Ba*
se Aérea desta Capital. Tes*
temunhas revelam que os
cárceres estão fechados •
cadeado. Alguns foram pre*
sos em suas residências • ou*
tros nos locais de trabalhe»
quando os militares invadi*
iam e ocuparam o Pálida
do Governo. O governador
Aurélio do Carmo, o vlct*
governador Newton Miranda
o o prefeito de Belém, ar
neral Mouro Carvalho, estáo
sob vigilância militar.

Enquanto isso, no Rio. o
marechal Estêvão Taurins»
presidente da CGI. continua
negando a intervenção mili*
lar no Pará. garantindo qua"só ordenaria a intervenção
num Esttdo autônomo, se es*
.ivesse louco".

Proibições
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A tragédia de Lima con-
tinua ocupando as atenções
mundiais. A brutalidade do

fato, como não podia dei-
xarde ser, ocasionou uma

grave crise- interna. Um dos '
"!*,'-!,l-'?..—''>"*'rr.™r.* •? rv.—~..;í~> ;¦

manifestantes é detido pela
policia, depois de ter pro-
vacado perturbações na Uni-
versidade Plaza. Os estudan-
tes exigem a demissão do

ministro do Interior. E en-

Ittanto os ânimos continuam

xaltados, há uma pausa

liara o» vivos enterrarem

eus mortos. Lima é uma

idade atordoada com a sua
•agédia. Muitos ainda não

atenderam como foi pos-
ível que acontecesse tanto

por tão pouco.

PAPA NOMEIA NOVO
NÚNCIO NO BRASIL

Plano de
Habitação no

Congresso
BRASÍLIA (Sucursal) —

O ministro Luiz Vlanna, do
Gabinete Civil, entregará
hoje ao Congresso Nacional
a mensagem do presidente
Castelo Braço propondo o
Plano Nacional de Habita-
ção. Esse Plano, elaborado
pelos ministros Roberto
Campos, do Planejamento, e
Arnaldo Sussekind, do Tra-
balho, dispõe sôbrc a parti-
cipação, em larga escala, da
iniciativa privada e de ca-
pitais externos na constru-
ção de residências. Estabe-
lece ainda a criação do Ban-
co Nacional de Habitações e
prevê a construção de 400
mil unidades residenciais
por ano. Considera priorltá-
ria a construção de casas
tine possibilitem a extinção
progressiva das favelas. O
fator externo mais impor-
tante, para a execução do
Plano, será a Aliança para
o Progresso.

Cldtdt de Vaticano, 26 (UPI)
— O Papa Paulo VI nomeou,
ontem, monsenhor Sebastião
Baggio para a Nunciatura Após-
tólica (Embaixada da Santa Sé)
no Brasil, em substituição a
Dom Armando Lombardi, re-
centemente falecido.

O novo Núncio Apostólico
nasceu em Yosa (Itália), Dio-
cese de Vicenza, em 16 de maio
de 1913. A Nunciatura Após-
tólica. em Santa Teresa, já ini-
cia preparativos para receber
o substituto de Dom Armando
Lombardi,' que deverá chegar
ao Rio, para assumir o cargo,
no inicio do mês de junho.

Aprovada
na Câmara

Lei de Greve

DE GAULLE INAUGURA
O CANAL DO MOSEL.4

Triar, Alemanha (AP-UPI-CM) — Três chefes de
rtiasít ia fsucursan - Estado- ° Presidente da França, general Charles De

Os militares impediram-
ontem, que o governador e
o vice-governador paraen*ses, bem como o prefeito da
Belém, todos do PSD, via*
j assem para o Sul, onda
iriam relatar as ocorrências
no Estado. As referidas au*
toridades foram declaradas"sob vigilância militar" até
o término do inquérito con*
tra elas instaurado. Outros
elementos do PSD e PTB
também não podem sair des*
ta Capital, tendo os milita*
res, para isso, proibido os
táxis aéreos de levantar vôo.
Por seu turno, as compa*
nhias de aviação são obri*
gadas a comunicar aos mi*
litares as listas de passagei*ros, 24 horas antes da sai*
da dos aviões. Ao mesmo
tempo, os telegramas do ga-vernador com destino às au*
toridades no Sul do Pais «•* --tão sendo interceptados. Uma
comissão de parlamentares».integrada pelo senador Cata*
te Pinheiro (PTN), Moura
Palha (PSD) e outros mem*
bros do Congresso Nacional,
já se encontram em Belém,
examinando a situação.

Lulo
Tudo começou, quando o

governador Aurélio do Car*mo teve seu gabinete de tra*balho vasculhado por um
oficial da Aeronáutica que,:acompanhado de soldados
armados de metralhadoras,
revistou gavetas e armários
à procura de "material sub*
versivoe prova sobre i o
contrabando". No momento
em que o sr. Aurélio do
Carmo reagiu, tentando im-
pedir a ação dos militares,
foi imobilizado por uma me-
tralhadora. Em sinal de pro*
testo, o governador determi-
nou que a bandeira do Es-
tado fosse hasteada a meio-
pau, afirmando que "a ban-
deira do Pará traduz, nesta
momento, o luto do povo pa-
raense ante as violências qua
estão sendo cometidas". Em
vista disso, o prefeito de Be-
lém, general Moura Carva*
lho, hasteou a bandeira es-
tadual, a meio-pau, na Pre-
feitura, sendo o exemplo lo*
e,o imitado nas demais v -

•.rtições públicas.

Protesto
^,i\ declarações prestadas

., imprensa, o sr. Aurélio
tio Carmo protestou, ve-
ementemente, contra a pri-
•=ão do seu Secretariado,"pela maneira violenta co-
-- «-• feita", assinalandoA Câmara dos Deputados 
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ào internacional o Canal do Mosela, rubado, "embora confie no
menta o direito de greve. A jof„rmi„.njn6 j\ pmharcacões de seus respectl- povo, que, com calma e con-
votação foi em regime de *£$£$ 
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das novas comportas.

"urgência urgentíssima" e
terminou aos 25m da madru-
gada de hoje. Foram acei-
tas, englobadamente, todas
as emendas com pareceres
favoráveis c rejeitadas, as
que não os obtiveram. Pos-
sivelmente a lei de greve
náo subirá, ainda hoje, à
sanção presidencial, por pre-
cisar sofrer corrigenda for.

Na comporta de Trier, um
dos 14 sistemas de compor-
tas que tornam o rio Mose-
Ia navegável por navios de
l.SOO toneladas que levam
aço francês através do Reno
ao mar do Norte e carvão do

lM; emt.vista de e,rros de . Ruhr às usinas siderúrgicasdatilografia. Antes da apro-
\«ação, encaminharam' rápi

Quem é

Monsenhor Sebastião Baggio,
depois de haver cursado estu-
dos no Seminário de Vicenza
e na Universidade Gregoriana
de Roma, foi ordenado sacer-
dote em 1935. Entrou no ser-
viço diplomático da Santa Sé
e foi, sucessivamente, adido nas
Nunciaturas de El Salvador,
Bolívia, Venezuela e Áustria.
Foi chamado à Secretaria de
Estado em 1948 e lá permane-
ceu por dois anos, antes de
ser nomeado encarregado de
Negócios na Colômbia. Mais
tarde, foi nomeado, em Roma,
substituto da Congregação Con-
sistorial. Em 1953 passou a ser
Núncio no Chile e arcebispo
titular de Efeso. Por último,
em 1959, foi enviado como de-
legado apostólico ao Canadá.

dos pareceres verbais os srs.
Ulisses Guimarães e Elias do
Carmo, na qualidade de re-
latores. .O projeto havia si-
do aprovado, ontem, na Co-
missão de Legislação Social,
que não tomou conhecimen-
to do pedido do deputado
Jeremias Fontes (PDC-RJ)
propondo a sustação do seu
exame. O texto do substi-
tutivo aprovado, de autoria
do deputado Ulisses Guima-
rães, institui que "só os ser-
vidores das empresas de eco-
nomia mista (Petrobrás,
Banco do Brasil, Rede Fer-
roviária Federal e outras en-
tidades) e os regidos pela Le-
gislação Trabalhista poderão
fazer greve". O projeto hoje,
afinal, aprovado, chega a
termo de uma longa^ e aci-
dentada tramitação, que du-
rou mais de quinze anos en-
tre as duas casas do Con-
gresso Nacional.

da Lorena, os três chefes de
Estado, em cerimônia ao ar
livre, falaram sobre o sig-
nificado econômico e políli-
co da grande obra, em que
trabalharam 3.000 homans
durante sete anos, com um
orçamento de 200 milhões de
dólares.

Vitória
O presidente De Gaulle

disse que a canalização du
Mosela marca "uma vitória
técnica, econômica e politi-
ca de primeira grandeza" e
referindo-se às guerras fran-
còfalémãs adiantou: "nas
barrancas deste rio a con-
fiança e a amizade que a par-
tir de agora unem os povos
da França, da Alemanha e
do Luxemburgo põem fim a
todo o terror e a toda a dor
dos quais êle foi testemunha
ao longo dos séculos".

Segurança

Depois de se reunirem
em Metz e dirigirem-se até
Apach, onde os três paises
fazem junção, os três estadis-
tas subiram ao barco-a-mo-
tor "Strasbourg" e cruzaram
o novo canal, seguindo via-
g?m até Trier, acompanha-
dos de duas embarcações, nas
quais viajavam convidados
c jornalistas.

Policiais, gendarmes, jipes
e ambulâncias avançavam
pelas margens, à mesma ve*
locidade da embarcação em
que viajavam os chefes de
Estado, e a cada cem me-
tros havia policiais com ar*
mas automáticas. As rigo*
rosas medidas de segurança
foram adotadas particular-
ment? para proteger De
Gaulle, que freqüentemente
tem sido alvo de atentados.
Além disso a zona percorri-
da foi protegida por dois he-
licópteros e por dois aviões
a jato alemães. Porta-voz
da policia alemã disse que
o Serviço de Segurança da
França havia sido informado
de que existia um plano pa-
ra bombardear do ar o na-
vio cm que viajavam os che-
íes de Estado.

lar dos acontecimentos"
Por suá vez, a sra. Elsa
Kaiath, cujo marido, sr.
Henrl Kaiath. secretário de
Finanças, esta preso em re-
gime de incomunicabihdadt),
disse que os militares que
detiveram seu marido, "ape-
sar de afirmarem que esta-
vam cumprindo ordens do
general Bandeira de Melo,
não hesitariam em molestar
as senhoras e as crianças da
família" do secretário. A
sra. Elsa Kaiath acha-se re-
colhida ao Palácio do Go-
vêrno, sob custódia do go-
vernador.

Denúncias
Não obstante os militares

já tenham ocupado, pratica-
mente, todas as Secretarias
da Prefeitura de Belém, O
general Bandeira de Melo
continua negando que esteja
intervindo no Estado. Alega
êle que "apenas estou apu-
rando o que deve ser apu-
rado". Também negando a
intervenção militar no Para,
o marechal Estêvão Taurino
confessou-se, ontem, impôs-
sibilitado de apurar todas as
denúncias, pois, se assim
procedesse, "esvaziaria, ine-
xoràvelmente, o Brasil .
Apesar disso, determinou
que fossem observados, "da
perto" os inquéritos nas di»
versas Faculdades da UB.
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LEITE E AÇÚCAR JÁ Mjjf
ESGASSEIAM NO RIO »çáod.uNE

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
NA GB TERÁ NOVAS NORMAS

Vollou a agravar-se ontem a «scas-
sm de leite a açúcar nn mercado ca-
rleea, verificando*se a formação de ex*
tensas filas de consumidores par» a
aquisiçio daqueles produtos. Em alguns
bairros, houve corrida das donas*du-

CHUVAS

casa par» a compr» do açúcar, que jà
nio está sendo vendido n» maioria das

felras-livres. Enquanto isso, » SUNAB

e o Instituto de Açúc«r o Álcool prepn-
ram-se par» decretar novos aumentos

nos preços.

*\

Felranlej e comcrdnnles
ivarejlstas ouvidos pela re-
portegem disseram que as
refinarias reduzirem drásti*
eamente as quotas de forna-
cimento do açúcar há alguns
dias, msi que somente, on*
tem. o situsção se spresen*

Chega em
junho Edward

Kennedy
O eanader Edward Kennedy,

atualmtntt tm vl»e»m ptla Eu-
-o**, tniugurandn bibliotecas
eom a nome de mu 1-mHo, John
Fltigtrald Ktnnedy, chattrá ao
Braatl tm junho. A Informa-lo
* do denuiado Lula Fernando,
rrtirt, que chegou ontem de
Roma, onde o senador america-
n« ineumblu-o de anunciar eua
Visita,

TamMrr» chegou de Roma, on-
tom, o mimitro Joié Aufuito
dt Macedo Soarei, que acom-
panhsu alé teu aepultamtnto.
aa aldeia de Cerce Pieolt. a
uma funerária do monienhor
dom Armando Lombardl, que
extreia aa funçoa» dt núncio
apMtòlieo no Braiil.

Congresso
de redatores
de aviação

Seguiu hoje para Miami
Beaeh, Florida, a fim de
participar da 16* Reunião
Anual dos Escritores de
Aviação e Astronáutica dos
Estados Unidos, o nosso com-

Sanheiro 
José Garcia de

ouza, responsável pela se-

Íão 
especializada do COR-

1EIO DA MANHA. Toma-
rá parte na Reunião como
observador.r

tou séria cm virtude de ei*
got-rem-ie os estoque* dn-
mestiços, Isto é, at peque-
nas quantidades armazena-
rias normalmente nas casas
de varejo. O sr. Antônio
Vilhena. diretor da Refina-
¦ia Piedade, distribuidora do
Acurar União, informou que
a crise é decorrente'do atra-
80 na chegada dos carrega-
mentos do produto tipo crls-
tal, procedentes do Nord-f-
te. em virtude das fortes
chuvas que ocorreram na-
qurla região do Pais, dlíi-
etiltandn as operações de
embarque. Explicou que 43
mil tacos do produto chega-
ram, finalmente, ao porto dn
Rio, ontem, citando progra-
mada para a próxima «ema-
na a chegada de mais 130
mil sacos. Acredita que o
abastecimento do produto
refinado á população cario-

-ca deverá estar regularizado
no fim da semana em curso.

PLANO

O ir. Paulo Maciel, pie-
sidente do IAA, por seu tur-
no. informou ter recebido,
ontem, do Departamento Téc-
nlco da autarquia o Plano
de Defesa da Safra Açuca-
rcira 84/85. que prevê a pro-
duçáo de 84 milhões de ia-
cos de açúcar em todo o pais,
quantidade suficiente para o
alendlmento pleno dos mer-
eado» consumidores internos.
Explicou que, como é nor-
mal nas ocasiões de elabo-
ração do plano de safra, a
autarquia está examinando o
novo aumento do preço do
produto cristal, que ocasio-
nara a majoração do preço
do refinado, atualmente ta-
belado á razão de Cr$ 140
o quilo.

LEITE

Comissão de pecuaristas,
leiteiros e representantes de
organizações distribuidoras
da Guanabara, liderada pelo
sr. Llndolfo Martint Ferrei-
ra. compareceu na noite de
ontem í SUNAB para en--
carecer ao sr. Fernando
Murgel, diretor-gcral da au-
tarquia, o apressamento dos
estudos para a nova majo-
ração do preço do alimento.
Antes da conferência, disse-
ram á reportagem que a eri-

st do abastecimento e-lá *e
tornando cada ver. mal» so*
ria em vlrlude ria SUNAB
estar demorando a conceder
o reajuste.

PREÇO

Embora a reunião tenha
.sido reservada, soube-ic es-
lar afastada a hipótese ria fl-
xaçáo do preço de CrS 103
por litro, na porteira ria fa--ends, inicialmente apresen-
tada pela Confederação Ru-
ral Brasileira, pois em en-
tendimentos posteriores re-
preientantes dos produtores
concordaram com o estabe-
lcclmento do nivel de CrS
1)2. Os técnicos do órgão con-
troladnr Julgam, porém, que
tal índice ainda é muito cio-
vado. particularmente cm
face de estudos realizados
pela FARESP (Federação
das Associações Rurais do
Estado de São Paulo), or-
ganização òtimamente apa-
telhada para levantamentos
de custos de produção, haver
indicado a conveniência da
fixação do coeficiente de CrS
30 por litro, na fazenda.

CAMINHÕES

A Secretaria de Economia
da Guanabara resolveu não
concordar com a oretensío
da CCPL de estacionar ca-
minhões em alguns logra-
douros para a venda de leite
ao consumidor, visando a
acabar com as filas. A dis-
iribuidora. ao solicitar a
permissão, alegara possuir
pequeno número de postos, o

3ue 
ocasiona a concentração

e consumidores e conse-
oüente formação das filas.
Ò »r. Guilherme Borghoff.
titular da Secretaria, acon-
selhou a distribuidora a en-
(regar maiores quantidade;
do produto aos 4 mil esta-
belecimentos do comércio
varejista que comerciam com
o alimento, de forma a ex-
tinguir as filas pela descen-
tralização total da comer-
cialização. A sugestão, po-
rém. não é do agrado da
CCPL, pois pelo sistema oa
venda direta ao consumidor
aufere duola margem de lu-
,-ro, a relativa ao forneci-
mento ao varejo e, cumula-
tivamente, n da venda deste
ao consumidor.

O deputado Nina Ribeiro
(UDN-OTt) 

"afirmou, numa ps-
lf«tr» promovida pela CAM*
DE, ontem, na Isrsja ims*
rulnrlaConcel-Ao.-ue eUnlIo
Nacional dos Estudantes ms-
nlpuiava "vulto*»*, somiui pa-
ra atividades i\ihver»lvi«" *

que. "em lugar d* se preo-
rapar eom os nroblemis do
en-lno e do- estudantes, trans-
formou-se num órgão rie agi-
tnçí.0 e subversão, dedicado ,\
traição ria Pátrl*.".

DOCUMENTOS
Entre oa documentos exibi-

doa pelo parlamentar, "como
prova* das somi*. que a UNK
manipulava", encontra-ré um
recibo no qunl t Pansir d»-
clara haver recebido Cr8 10
milhões para trinsportar de-
legados cubanos en Brasil,
além de recibos de grande*
quantlM "entregues k tTNE
pela Casa Civil da Pruldon*
cia da República e pelo Ml-
nlstárln da F»r.*nda". pura"fomentar a subversão e s co-
munlração das massas no Nor-
deste".

PLANO
Mostrou também o rascunho

de um plano de aglta-ão que
teria «Ido preparado pelo es-
tudante Marcos Jalmovlcht.
para ter executado em Ango-
Ia; e asseverou que, com ver-
ba- oficiais, a UNE "mantl-
nha em todos os países da
América do Sul e da América
Central, delegados aeu». ver-
dadelros embaixadores da tub-
versão, pagos com o dinheiro
do povo". Defendeu o princi-
pio da representação estuda»-
tll, "desde que os órgãos de
classe -ejam expurgado! de
-•tudintes profissionais".

MEC não
proíbe

clássicos
O prof. Eremlldo Luiz Vian-

na, diretor da Rádio Mlnisté-
rio da Educação e Cultura,
distribuiu nota á imprensa,
afirmando que nenhuma or-
dem foi expedida pelo minis-
tro da Educação e Cultura,
para que se proibisse a trans-
missSo de músicas de autores
russos ou de qualquer ou-
tra nacionalidade. Acrescen-
tou que "o alto sentido que
preside a nova orientação dos
trabalhos desta emissora en-
cara a música como obra de
arte e, como tal, muito «cima
de divisões, credos e trontei-
ras".

Novas normas para o pagamento
do impàsto de transmissio "intervl-

vos" nav..i. .,». Guan»b»r« serão objeto de
discussão a partir de hoje no plenário
ria Assembléia Legislativa. O deputado
Silbert Sobrinho, líder do PL. apresenta-
rá à Meia do Palácio Pedro Erneslo
um projeto nesse sentido, Dispõe a

proposlçüo que o .dquirente: do imóvel

poderá pagar, dentro do P^fe-J?
di,,, » contar d» dal» du p es-rv o W.
o imposto de transmissio !'intervíVM,,
ite valor pactuado na ««"«*•« *"*
blica de promessa de venda, ou 

£lnd*,na escritura de çeisío de direitos ou
rie promessa de cessão,

VALIDADE"'lundu o proifto, o» conheci",
mrntoi relativo» »o n»g«m»nto
do impAtio n« forma do ar-
liio l.o terão validade pelo pra-
ro de cinco ano-, a conl»r da
dota do recolhimento do irlhu-
lo, caio nlo »»J» aolnada a
eirrllur» dellnltlva no praio a
que ?* refere o aludido artlg),
o conhrelmenlo ler* que aer
revalidado, obedecido» o» erité-
rio» vigente» n- *poea d» la-
vratura d» «ternura definitiva,
mu levando-te em conta a im-
portln-i» p-|.i.

PSD NO ST*'
O prciident- do PSD da Cua-

nahara. deputado Amaral Pei-
xoto. dl.«e ontem que o »eu
partido determinou ani Juristas
Nelson Cnrn*iro, Martin» Pedrii
r Castilho Cabral a redae'0 de
uma '*pre«-nt»clo contra a
"eleição" do «r, Rafael de Al-
melda M»|alhí»« para vice-
(dvernadnr do Eitado,

DESISTIU
O deputado Edson Guimarães

iUDNi revelou, ontem, que nio
será mai» candidato, na» «lei-
«Se» do próximo dia 4 da ju-
nho, ao cario de 1." aeeretârio,
uma vet que a bancada do go-
vérno fechou a queitlo cm tfir-
no do aeêrdo anterior mantido
com o PRT.

ACEFALIA
A bancad» do PTB no Palác.o

Pedro Ernesto eita praticemen-

Marechais vão
à Justiça

por mais 20%
Os mar. Augusto di Cunh*

Maggessi Pereira e Nilo Ho-
rácio de Oliveira Sucupira in-
gre-sam hoje com pedido de
mandado de segurança contra
ato do chefe da Pagadoria
Central dos Inativos e Pen-
sionista do Ministério dn
Guerra. Querem ganhar mal»
20 por cento sflbre seus pro-
vento* de Cr$ 340.518.10, dn
conformidade com a Lei 2.370.
art. 54, item Hl. Se tiverem
a -eguran-a, passarão a per-
ceber CrS 408.621,70 mensais.

EXCEPCIONALMENTE

HOJEÀS20h20m

OS INTOCÁVEIS
ELLIOT NESS E
SEUS AGENTES
FEDERAIS EM LUTA
CONTRA O CRIME
ORGANIZADO

NÃO PERCA HOJE ÀS 20h20m

OS INTOCÁVEIS
uma apresentação da sua

TV EXCELSIOR
CANAL 2

Na próxima 3/ feira, este filme voltará a ser
exibido em seu horário normal.

I» acéfal». na'amem* «» reu-
n», »»pnr*dlc«m»nt- «itud» oi
decide «obre o» problem»» po-
lltico» da Guanabara - » « q«*
afirmam diverao» deputado» pe-
tebiita» na Anembléla UgliU*
Uva.

COELHO NETO
Atendendo i» reelama-fte» de

CORREIO DA MANHA, através
do neiio diretor, »r. P»ulo Fl*
lho, o autar ria lei qu» hntltulii
coiritmoraçoe» aébre o Cente-
nlrio da Coelho Neto, o depu-
tado rrederleo Trota (PTBi.
eatari hoje, á» 13h. na reunllo
da Meia Diretora da Auembléla
LegialaUva, quando reiterar! o
cumprimento da lei dt aua
autoria, que manda publicar tm
ediclo eipedal « popular o
"Breviárlo Cívico de Coelho
Neto".

EXPURGO
Hoje, a ComlKSo da Exputg-i

da Auembléla. prendida pelo
deputado Na 1 d I r Laranjeira
(PR), deverá ouvir o» 41 »»r-
vidarM. que titSo rtlacienadoi
pela DPPS eomo "lubvenlvoi".

DEFESA
O deputado Gonuga da Gama

leu ontem, na Auembléla Le-
giilativa da Guanabara, uma
«érie da pronunciamento» do »r.
.luiceUno Kubitichek, além de
vario» ato» tomado» durante o
teu govlrno. que — «egundo
alegou — comprovam a ab»o-
luta probidade da adminlitra-
cio pública naquele período |n-
vernamental.

O «r. Gonzaga da Gama tra-
tou paralelo entre »firm«;oe>
do ex-preridentt da Republica
e do ir. Cario» Lacerda, quan-
do era vereador, atacando o
preiidente Eurieo Dutra pelo
fechamento do Partido Comi:-
ntsta. Acrescentou, ainda, que,
ài véipera» da revolução tclo-
dida a 31 de marco, o «r. Carloi
Lacerda pediu um encontro ai>
ur. Juicelino Kubltichek para
tratar da aituaçao política, en-
contro — »alientou — nâo admi-
tido pelo senador por Goiás.

SUICÍDIO
O pronunciamento do atual

sovernador da Guanabara -
disse — iol feito na lento ao
!) de maio de 1147 da antiia
Câmara de Vereadores e «tu
texto é o «eguinte: — "O govêr-

no do presidente Burlco G»»p«r
Outra é un\ governo que. ne»*
tt momento. »e defino por uma
política de luicldlo. E»ta fa«en*
rio a politica de Saniao; eo*
loea-ie entre a» colunai da pi*
iria t uia dt toda a iua força,
nlo para aalvá-li. ma» p«ra di-
mali-li. queira Deu» que lite
pala n»n fique lepulUdo na»
rulnai do pauado na daft»a da
um» demeeraela. a partir d»
ontem intxl»t»nle no Braiil.

Nlo é poulvel que te confie
numa democracia que receia o
livre pronunciamento dai umt».
qut tem» chegue o Partido Co.
munlita ao poder nela legenda*
de e prtftre eitimulé-lt. forçl*
Io à eonipiraçl". para que élt
se torne Ilegal e chegue ao pa*
der per ê«»e melo."

"A partir de hoje — proiie-
suiu o »r. Gonuga da Gama
lendo a tramerlclo — o» comu-
nistas contlnu»r»n a merecer
nono profundo reipelto. por-
que jimai» atacaremn» aquele»
que eillverem meimo fora da
lei contra um govlrno que. para
combatí-lo». comiea a «uprlmir
a própria Hl. Hoje. ilegal nei-
te pai» é n governo do general
Eurlco Gaspar Dutra."

ORIGEM
Afirmou o ar. Gonxag* da

Gama que a campanha eomra
o «r. Juieellno Kubltichek "tem

agor», como «tmpre, a meima
origem. A origem — frisou —
é o ir. Carlos Lacerda e alo b»
»*u» «eguidore», que iruittem
neua tecla a auoalham repe-
tlndo, para que venha a ter to-
roa de verdade, que o ir. Juict-
lino KubiUchtk teria lido um
grande patrocinador dt nego-
data»"..

SILÊNCIO
"Logo apo» a vitória da revo-

luçlo — afirmou o ir. Goniaga
da Gama — o ar. Juieellno
Kublttehtk impo«-»e um delibe-
rado «ilêncio, que teria a »ua
contribuiçlo peiioal p«ra que
a» provldênci»» indlipemável»
fossem devidamente tomada» no
«entido de alcançar-»e o ideal
daqueles que haviam leito e
patrocinado o movimento. E és«e
ideal — destacou — é o ideal
democrático, eubstanciadò no
respeito á liVrc manifestação
do pentamento e na preserva.
çlo do proceuo político bra»i-
lelro."

Senado
Advertência

O ir. Argemiro Figueiredo
(PTB — PB) expressou, on-
tem, no Senido, temores de
qua. a revolução . deixe de
atingir «eus objetivos, lan-
çando, novamente, o Pais em
aituaçio imprevisível, íaien-
do uma série de advertên-
cias e apelos ao presidente
da República, marechal Cas-
telo Branco.

A certa altura, disse: "Sc
o povo se convencer de que
os politicos comprometem o
sentido patriótico da nova
ordem e maculam a determi-
naçio firme do marechal, ai
da revolução. Ela poderá vi-
ver enquanto houver baione-
tas em rlste e tanques nas

Pesar
O sr. Adolfo Oliveira

(UDN-HJ) l«vou a Casa
os lutuosos acontecimentos
de Lima, que encheram de
pesar não apenas o Peru, '
mas todos os irmSos sul-
americanos e também toda
a família brasileira. A fim
de amparar centenas de
órfãos e viúvas dos graves
distúrbios sugeriu que a
seleção brasileira, após a
Taça das Nações faça uma
partida de futebol com um
combinado sul-americano
com toda a renda para as
vítimas da "tremenda ca-
tástrofe que afligiu o povo
peruano . Ao mesmo tem-
po a CBD deverá, por seus
dirigentes maiores, iniciar
uma lista de doações a se-
rem encaminhadas ao ar-
cebispo de Lima, no mes-
mo sentido.

Informações

35704

O sr. Rondon Pacheco
(UDN-MG), enviou ao mi-
nistro da Viaçfio requeri-
mento de informações «6-
bre o andamento das obras
de ligação da BR-106, no
trecho TJberaba-Uberlandia,
que duram mais de 10 anos.

Exportações
O sr. Ewaldo Pinto

(MTR-SP) encareceu a ne-
cessidade do fomento das
exportações, através de uma
vigorosa e agressiva poli-
tica. Acentuou ser impe-
rloso. que. nos lancemos a
conquista de mercados pa-
ra nossos produtos, de ma-
neira que onde haja um
comprador em potencial,
lá deva chegar o produto
nacional. Aplaudiu entre-
vista do ministro Daniel
Faraco e pediu transcrição
do memorial da Federação
das Indústrias de São Pau-
lo. ao Ministério da Indus-
tria e do Comércio, em que
são enumeradas as provi-
dências para o aumento e
diversificação de nossa pau-
ta de exportações.

Aniversário
O sr. Floriano Rublm

(PTN-ES) assinalou eom
atraso, a 23 de maio, os
429 anos de fundação do
Estado do Espirito Santo,
pelo nobre português Vasco

ruas. mas estará arruinada
e morta quando os brados da
libtrdida romperem a pres-
sio da violência."

O sr. Argemiro Figuéire-
do observou que seu partido,
o PTB, nio è "marginal"
nem deaeja a subversão no
Pais, dispondo-se,' assim, a
toda colaboração com o atual
governo, para que resolva os
problemas nacionais. "Nio
nos queixaremos — disse —
dos danos pessoais ou politi-
cos que nos possam reduzir
ou destroçar, se eles emer-
gem de um imperativo de
justiça. Justiça inflexível,
que atemorize e reprima os
culpados, mas se enquadre
na consciência jurídica da
naçio."

Câmara
Fernandes Coutinho. Disse
que uma das unidades mais
prósperas, bem administra-
das e ricas do Brasil, que,
no momento, luta com as
dificuldades naturais da
execução de um vasto pia-
no de energia elétrica e
obras portuárias. Nesses ..
429 anos de "vida e agite-
ção, muitos heróis sacrifi-
caram vidas preciosas, su-
cumbiram no cumprimento
do seu dever". Justifiea o
registro e encareee o "re-
conhecimento de todo n
Brasil pelo grande esforço
que tem feito o povo capi-
xaba em beneficio da nos-
sa Pátria". ,

Repercussão
O sr. Wilson Roriz(PSD-

CE) por delegação de «eu
partido pediu a transen-
cão do "Manifesto a Na-
ção", do senador Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira,
"documento destinado a
maior repercussão não so
no senárlo político nacio-
nal como na própria im-
prensa mundial, onde tem
êsse ilustre homem públi-
co o conhecimento e a tra-
dição da oora administra-
tlva no País realizada".

Falsidades
O sr. Noronha Filho

(PTB-GB) lamentou que
um "coronel do Exército
possa eonfundir "deseon-
tar" com "receber" ehe-
que, fazendo declarações
falsas sobre o envolvimen-
to de D. Maria Teresa Gou-
lart no inquérito da Caixa
Econômica. O coronel Onal-
do Raposo, que preside à
Comissão, anunciou aos jor-
nais que entre "os dinhei-
ros da Caixa distribuídos
pela esposa do sr. João
Goulart, encontrava-se um
cheque de 10 milhões de
cruzeiros destinado "a obras
sociais da Faculdade de
Medicina do Espirito San-
to, entidade que o governo
do Estado afirma não exis-
tir. Sustentou que as afir-
mativas do coronel são li-
tèralmente falsas. E exibiu
fotocópia do cheque 
909.867, de 10 mihões, des-
tinado a obras • sociais da
Faculdade de Medicina do
Espírito Santo, que lhe foi
fornecida pela pessoa en-' carregada do documento-
dinheiro, que, afinal, não
foi descontado.

Papel-tnoeda
O sr. Atílio Fontani tPSD)

apontou a neceisidade de
nosso pipel-moeda ier fabri-
cado pela Cisa da Moeda, o
que noi acarretaria comide-
rável economia de divisas.

I

Arquivadas
Na ordem do dia, foram

arquivadas viriai proposi-
ções, inclusive o oficio com
que o governador carioca eo-
municou e proteitou contra
a instalação da Delegacia de
Policia Marítima e Aérea da
Guanaban, pelo governo pai-
sado.

Móvel
O sr. Carlos Werneçk

(PDC-RJ) reclamou da
Casa o andamento de pro-
ieto de aposentadoria mo-
Vel, encaminhado pelo
Executivo, e apelou para
que se transforme em rea-
lidade e que, no reajusta-
mento salarial, a êsse
reajustamento correspon-
da, conseqüentemente, um
reajustamento nessa apo-
sentadoria. Não era pos-
sível que um aposentado,
Já velho e sem forças pa-
ra o trabalho, fique sujei-
to a uma aposentadoria
fixa diante da desvalon-
zação constante da moeda
— disse.

Alívio

Inquilinato
Eilii o Minl-tf rio da Jut*

ilea ás voltas cem o prnjeit
que ui*a a regulara de umi
tirt pnr tidas, a queifin da
inquillnaio. O decreto e-e.
riniro RJiinacm pelo prni*
dente etepaito foi impin*
io. permanecendo tm vigor
np-iiiu a prorrogacl!* 41
lei de emergência <-ue vtrn
do tempo de Gelillio, e qui,
dfpa-ie a verdade, tem pro.
tegido oi inquilino» r pre.
jiidiemfo «»proprietário», a
vida, porém, i assim mri*
mo. Alguém tem que ttdtr,
t, nesse caso, cedam os me.
nos necaiitadoi. AMo r %(,
no Braiil que <uo acontece.
M muitos anos, a trise de
habite*do 4 um /ala. por
toda parte, levando e» po*
vemos a edocàn de provi*
dtneias de emergência, ro.
mo aconteceu entre nós,
Anualmente, e Cengreiio
vela a ¦>nrorrogeçío da M •
cm vigor» melhorando.a um
pouco tm ftttjor doi pro*
prietnrloi e. promefenoAtre*
tar Imedintamfnte do^jílX.
ploma rlr/initlvo. Pasta •
tempo e no fim da prorre*
gaçdo outra vem. jií agora
mais nmitide, de seis em
sei» mesei. a fim de dar t
impressão de que reslmea*
te está para acabar, come
de fato parece estar.

O decreto «Jo ex-minlilro
Jurema lervlu pelo m-nei
para alertar os prnprieta*
rioi e jii agoro, que temoi
governo orgonlsado, provi* j
uelmente se fará a lei de-
/mifiva.

Os eitudos relativos ao
assunto prosseguem no gabl*
nete rio ministro da Juiti*
ça. com a eolnbnraç'- da
Conielho de Economia c
das entidades que eonpre*
gam as partes interess-dc*.
Em declarações n impreit*
sa, o chefe do gabinete do
ministro da Justiça iu/or*
mo« que o anteprojeto em
elaboração estabelece tetos
para os aluguéis, de acordo
com a drea útil. valor e
época da constru-ão, e. em-
bera ainda nio ic conhe*
çatn cifras precisas, os pre-
ços deverão subordinar-je a
percentagens variáveis de S
d 8% nntmis sóbre o vnlor
do imóvel.

tsse valor deverá ser fi-
a;ado por um órgão «pi-
ciai, que se encarregará
dtno. ou orbitrametito ju*
dicial, nio «itarrdo fora de
propóiito a idéia de eorre* •

(acionar o aluguel ao valer
do Imposto Imobilúlrio. fór*
mula que poderá prevê-
leeer.

Pelos modos, oi velhoi in-
quilinos deita veí t»ío mu-
mo sofrer es eonieqüénciu
da Revolução. Pelo decreta
do Doutor Goulart, estavam
mais ou menos tpdoi em*
parados, isto é» pagam!"
aluguéis baixos, eomo de*
'terminou Gettilio e sevs iu*
cesiores mantiveram atra*
vis das repetidas prorroga-
cies da lei de emergência,
cujos dispositivos, entretnn*
to, pouco a pouco vão aten*
dendo is reclamações dos

proprietários, muitos d*'

quais vivem nas suas quin*
tas, em Portugal, dos ren-
dimentos que auferem ne-
Brasil.

A matéria é imporloiits.
do ponto de vista cortai, e
o Governe, certamente, *'*

ha de querer levar mais
afliçío aos aflitos, que tf
mos todos quantos pagatnol
aluguel.

A recomendação do ma-
-eehol Caitelo Branco é ço
sentido de que se liquide de

vez o assunto, mas sem «*•
brecarregar o povo, a elas-
se médio,.que é a grandí
vitima da inflação.

AU Blftt

O ir. Orlando Bertoli
(PSD-SC) pediu trameri-
ção de uma entrevista do
governador catarinense e
se disse aliviado ante a
inconsistência das denún-
cias contra o sr. Celso
Ramos, "conhecido pela
sua integridade, honradez
e honestidade". Leu tam-
bém a entrevista'do con-
tra-almirante Murilo do
Valle Silva, comandante
do DN, em que desfaz tô-
das as intrigas levantadas
contra o governador, "le-
vianas suspeitas lançadas
no vazio e sem qualquer
segurança". Tal se verl-
ficou, conforme o orador,
por terem "pretendido so-
licitar informações' acerca
da vida particular e dos
bens daguele eminente
homem publico, coisa que
poderia lançar na opinião
pública algumas dúvidas,
dúvidas que náo podemexistir no meu Estado e
no Sul do Brasil".

Milagre
O sr. Arnaldo Nogueira

(UDN-GB) sublinhou que,
diante dos planos que os
comunistas reservavam pa-
ra o Brasil, não há quem
não sinta "dentro de si
uma revolta, já não dize-
mos patriótica, mas hu-
mana".

Respeito
A requerimento do pa-

dre Medeiros Neto, ama-
nhã, Corpus Christi, não
haverá sessão.

Correio
da Manhã
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MINISTRO DA GUERRA FAZ EM CONCLUÍDO TRABALHO
SP "FILOSOFIA DA REVOLUÇÃO" SOBRE INQUILINATO
TAXIS E COLETIVOS
VÃO SER MAJORADOS

O "governador" cm exercício da Guanabara ai»

ninará, ainda hoje, decreto majorando em 14<ó as

atuaig paisagens dos ônibus c lotações, em consc»

qüincia da elevação dos pretos dos derivados do

petróleo. O aumento, anteriormente previsto para
26 ft, foi reduzido após levantamento efetuado pela
Secretaria dc Serviços Público». As tarifas dos tá*

xis, cujo» proprietários reivindicam majoração de

4S';r, deverão ser elevadas esta semana, estando a

matéria em estudos na Secretaria dc Segurança.

RAZOES ilade — ou preços tofrertm
um aumento de 90'i de 12/13

Segundo Informações do te- e de 10.7';, de U/M. que nlo
toureiro da Junta Governativa constavam nas tarifas cobradas
da Sindicato dot Condutores aot uiuárioi dos serviços do
Autònomoi, tr. Alcides Nunes táxis,
da Costa, no oficio enviado ao
.Se-rvl-u de Tramito, ot moto- PltEÇOS
restas da táxis afirmam tiuc
vem sofrendo conslderàvelmen- Apesar de não ullrrtr a ban*
le com ot aumentos do nisto delraüa inicial, que peniuiie-

"O movimento revolucionário foi a

mais alta afirmação da vontade do po-
vo, não do povo dividido e Insuflado por
ódios e preconceitos, mas do povo in-
tegrado na comunhão da lei e da 11-
berdndc" — afirmou o general Costa o
Silva em seu pronunciamento na noite
de ontem, em S. Paulo, entre 21h 30m
e 23h 45m através do rádio c televi-
são, ao fazer o que classificou de "fi-

losofia da revolução". Disse que a

revolução democrática eliminou o co- A Comissão Especial para Proble-
munismo já instalado no poder o mas de Habitação do Conselho Nado-
lembrou os episódios da abolição du nal de Economia concluiu, ontem, o
escravatura e ptoclnmaçfio tln Repú-
blica, frisando quu "o Exército, como
«Cora, estive irmanado com o povo".

A entrevistei do uenenil Costa o
Silva foi previamente pioparr/ia e, nu
parte final do pronunciamento, disse
o ministro da Guerra: "o comunismo
como doutrina seria uma beleza, mas
na realidade é uma ditadura".

anteprojeto dc M do Inquilinato cujo
texto será examinado, hoje, pelo pie-
nárln do CNE sendo enviado, posterior-
mente, no presidente da República e ao
Congresso Nacional. Para a elaboração

do documento, que tem 35 capítulos, fe-
ram ouvidos especialistas no assunto,
representantes de proprietários e de in-
qulllnos, além dos órgãos técnicos d*
Clube de Engenharia c da Associação;
Comercial.

Do anteprojeto elaborado, desta-
cam-se os seguintes capítulos:

di- vida. Alegam quu o iiiiilii'
rlita que comprava um pneu
initlco em 1062 por Crt ....
T.210,00. e em 1963 por Cri

lará em Cri 100,00, o aumento
de 48'.'ó elevará o quilômetro
rodado na bindeiradu um 'pe-
rimetro urbn.no> pura custar

r' 163,00, tfiora só o encontra Crt 111,00, e na bandelrada
á venda por Cr| 21.348,00, sen- dois. (subidas Íngremes e pe-
do que os aumentos sofridos riodo entre 23h e Ihi para
de 62/63 sào de 70S. e de Cri 146.00, sendo que ot vo-
6164 atingem a 4.V.. A gato- lumes até 10 centimetros pas-
Una. que cultiva Cri 22,10 lem sarão a custar Crf 17,00. Dlt-
1982» c 47,70 (em 1163), por li- se o tr. Alcides Nunes que,
tro. Hora está á venda por -pleiteando lite tumento. a
84,20, tofrendo aumentot de claise está reivindicando ape-
87% e 100%. respectivamente, naa o necessário, e que, se de
em 62/63 e 63/64. Peloi cálculos outra forma nlo procedesse,
de materiais e combustíveis afugentaria os passageiros, que
cnntumidoi pelos veículos sáo, em sua grande maioria,
•firma o documento da enti- pessoas da classe média".

CABO ANSELMO DIZ
TUDO NO GRAVADOR

O coronel Livio Galdo reuniu os representantes
da Imprensa em seu Gabinete, a fim de apresentar
o depoimento gravr«do do cabo José Anselmo, ex-
presidente da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros
Navais.

Na gravação, o cabo An-
eelmo diz que para sair da
Embaixada do México con-
tou com o auxilio do ex-
deputado do Espirito Santo
Paulo Wright, o qual estabe*
leceu planos por telefone
com um amigo, o caricatu-
rista Claudius Ceccon. De-
pois recebeu as chaves de
um apartamento na Rua das
Laranjeiras. Para entrar no
apartamento, as pessoas te-
riam que usar a senha "sou
Edgard". No dia aprazado
para sair da Embaixada, dis-
se o cabo Anselmo, dirigiu*
se ao endereço, mas não en-
centrou ninguém no aparta-
mento, e ali permaneceu.

Na gravação, Anselmo afir*

Dólar passou
de dois mil

em Pernambuco
RECIFE, 26 (AP) — O

dólar voltou a ter nova alta,
lendo a moeda norte-ameri-
cana vendida a dois mil e
55 cruzeiros. Foram licitan-
tes, firmas do Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

SWEEPSTAKE DE
SAO PAULO

Tendo o Exmo. Sr. Diretor
das Renda» Interna» do Tesou»
ro Nacional deferido o pedido
que o Jockey Club de Sio Pau-
lo fiiera para o cancelamento
da extraçio do "Sweep»take"
que deveria realizar-»e no do-
mlngo último, o Centro Lotéri-
eo convida o» portadores do»
bilhete» adquiridos em aeu
balcão para receberem as im-
portâncias pagas, em «ua sede,
1 Travessa do Ouvidor ri.» 9,
onde ie encontram, desde já, o»
bilhete» da Grande Loteria Fe-
deral de Sâo .loüo, cujo pri-
mio maior é de 400 milhões de
Cruzeiro»! 32101

ma que no interior do apar-
tamento queimou documen-
tos. inclusive um manifesto
que tencionava lançar aos
marinheiros. E disse que a
arma apreendida em seu po*
der lhe fora dada no dia da
crise pelo comandante Paulo
Werneck.

As autoridades da DPPS
enviaram ontem à Comissão
Geral cie Investigações (CGI)
o inquérito realizado na Pe-
trobrás, onde foram ouvidos
51 funcionários sobre ativi-
dades subversivas. O inquen-
to foi remetido pelo oficio
n.° 151 da DPPS, acompa-
nhando-o ainda outros do-
cumentos e armas ditas apre*
endidas na Petrobrás.

Governo
não paga
viagens

O Itamarati esclareceu, entem,
que nenhum do» funcionário»
do governador da Guanabara
em ylagem para a Europa; ter*
qualquer cargo ou missSo ofi*
ciai do governo brasileiro, bem
como a União rSo terá qual-
quer despeaa com esta» .viagen»,
qu» deverío correr por conta
exclusiva do erário carioca ou
do préprio bôlao dos ¦viajantes,

Entre as viagen» já anuncia-
da» estão a da tecretária do
Serviço Social, «ra. Sandra Ca-
valcanti, bem como do «««essor
de lmprenia do Palácio Guana-
bara, ar. Walter Cunto, ambos
chamado» a Paris pelo governa-
dor Cario» Lacerda.

Por outro lado o Itamarati
declarou que o deputado Eve-
rardo de Magalhães Castro nSo
estava autorizado a falar em
nome do governo brasileiro, em
sua recente viagem a . Miami,
quando dlese a antlcaatristas
que aerla o primeiro a alistar-
ae' num exercito de voluntários
pára Invadir Cuba.

8KM BANOVR

«•ctareeeil que a rerolut-ia ea
consumou (tm aanmi» a que reto
»o enesiuro doa anseio* do poro,
que deseja segurança, liberdade
eom autoridade, democracia tem
demagogia e gorlrno Min eor-
rupclo. Defendeu' aa reforma»
dentro da lei a da liberdade e
segundo aa tradlcoe» ertitâ» e de-
iuocráttc»» do povo brasileiro.
Destacou, utnbím, » necessidade
de uma harmonia aoclal, com a
•llmluacio daa lujuitl;»», "pre-
parandu-M o» humana de ama-
nliã para uma democrncU crlitl,
fellr. e Bmgnanlma". Jrliou que
o Comando Supremo da Revoiu-
Cio ainda etlate: "a esercldo —
dlu» — pelo preildentt Caatelo
Branco".

DOCUMENTOS
"Oa fato» «obre a açeo eomu-

rlita no Pala — prooegulu o
mlnlitro da Ou»rra — »lo públl-
coa a notório» e d»mon»tram que
o comunismo catara no podar,
embora ainda nlo no gorlrno."
Plaie qu» o ar. Joio Ooulart
"sempre desempenhou, em aua
Tida poütlea, atuaçlo prática qua
o reapon-ablllia pela lnflltraçlo
comunista, desde a época em que
ocupou o Ministério do Traba-
lho". Aaaeuorado durante o pro-
nunclamento pelo ten.-cel. Teo-
tônlo Lula Vasconcelos, o gene-
ral Coita e Silva eslblu vário»
documentos, especialmente cor-
r»»pondéncla mantida entre entl-
dadea alndlcal» » eatudantla bra-
allelraa com entldadea de paiaes
comunista*. Foram mostradas,
também, eartaa trocadas com sin-
dlcatoa de Cuba, da China Co-
múnlata, da Unilo Soviética, t
fotografias aftbre a presença de
dirigente» elaaalatas brasileiro»
naqueles paiaea. O documento d»
maior gravidade consistia numa
ordem de pagamento emitida por
uma embaixada da Cortina de
Perro (o aeu aaaewor, te.-cel.
Teotimlo, nlo menclou o paia)
em fator do "estudante profl»-
aiontl" Marcoa Jamorltch, ale-
mento ligado á direção da UNS.
Mostrou, ainda, carta da Juven-
tude Comunlata da França á
Unilo Metropolitana dos latu-
dantes.

DOUTRINAÇÃO

Disse o ministro da Guerra
que o "movimento de cultura
popular" Iniciado em Pernam-
bueo era d* doutrinado comu-
nista, eom au»» cartilhas de ai-
fabetisaçJio — renaltou — ex-
piorando a miséria, estimulando
o ódio e levando os pobre» para
o caminho da luta de claosea.
Aa liga» camponesas —- acen-
tuou — estavam treinadas e
mobilhuedas para a luta revo-
lucionéria pelo ar. Francisco Ju-

AVISO
A CIA. BRASILEIRA DE ROUPAS

(Ducal) informa que, atendendo ao fa-
to de coincidir o fim do prazo do
exercício do direito de subscrição de
seu Aumento de Capital com os dias
28 (feriado), 29 (imprensado), 30 (fe-
riado-bancário) e 31 (domingo), resol-
veu prorrogar tal prazo pelos dias 1,
2, 3 e 4 de junho. Ficam atendidos,
assim, os pedidos feitos pelos Srs.
Acionistas e transmitidos à Decred
S/A., Travessa do Ouvidor, 21-A.

A Diretoria 69775

lilo, que explorava a in:>é'i«
do» e«ir>pcne»es, Enquanto ímj
¦ • prft*i<*gti!u — o t'i'!mlnn'n •
ativista Leonel Briiola atilava
rom n grupo do» 11 e, em Sio
Paulo ... «»li»r'iu n gen. Co«i»
* Silva — n esquema t-aesd"
pomula rualtnente "estrutura
militar", dlitrihuldo em 41 ri-
dades, conforme mapa aprunill-
do na rtiidlncla do sr. Paulu
Se-hllling • levado diante dai
câmara».

HIEnAnQUIA

Após afirmar que "o i-mivi-
ii:»nio foi vairlilo e n.to vai vol-
tar ao pais", disse o mlnlitro
da Guerra, referindo-se «o epi-
sódio dos marinheiros, que a"nrdtm velo do alto para a «ub-
VcrtAo da hlerairiuia nas Foro.'.
Armada*, com a Marinha em
primeiro lugar". Foram exibi-
das, lirualment», varias foto» dn
episódio no Sindicato dn» Me-
talíirgicos p do comido da Cen-
t-al do Brasil, onde t* viam
faixas » dliticos rorminifta*. n-
nutro lado. documento apreendi-
do na residência do «r. Iynn-1
Brizola, m Porto Al»»r*. dava
conta do "plano centelha", o
qual provla eoncentraçüo arma-
da em Parada de Lucái,

connupçAO

"A corrupçSo — salientou —
está fartamente documentada
pelo Serviço Secreto do Exer-

cito e no» Inquérito»." Como
principal centro da corrupção,
filou a Caixa Econômica Fede-
ul, -onde se verifica grande
tiill.-o de Influência" e na Casa
Civil da presidência da Repúbli-
r», '-que ree-ehtii 400 milho*» d*
rrureiro» originários dn recolhi-
mento da diferença de preço»
do» elerlvado» do petróleo." Be.
velou que o governo está eon-
clulndo projeto aobre o tsta-
luto da terra, acm a ••demago.
gia da SUIMIA, cujo tx-pre»l-
liente. sr. JoAo Pinheiro Neto,
está incurso em crime de la-
Iroclnlo, pois fomentou Invasllo
de terras que causou morte».,'¦

No final dn pronunciamento,
defendeu o aumento doe mlll-
tarei, reemitindo que "um ge-
neral ganhava :;M mil erur.el-
ro» mensais, Inicio de carreira
da retrobráa c menoa que os
marllimos * portuários."

Intsrroijado aébre o manifesto
eio sr. Juscelino Kubllschek, o-,-n*r»l Coita e Silva declarou
que aquele documento era tio
veemente quanto o discurso pro-
nunciado pelo sr. Joio Goultrt
no dia 11 de msrcn,

1'ALESTRA

Na tarde de ontem, em Sao
Paulo, o ministro da Guerra
manteve palestra rea*rvaoa cnm
o marechal Caatelo Branco, nn
Interior do avião que transiwr-
tou o presidente da República
,1(|iiel.i capital.

Ai condições c o proces* rios neste artigo, ressalvado dor; as que limitam - Quart-
so de renovaçío d» focacSo o disposto no art. 7.<>j «um da csuçan em dtónelro
da prédio destinado a fins | S.<* — Para efeito do dada em garantia da lota-
comerciais e Industriais, bem iflipoito nessa lei entende-se ÍÍ2L!\Ã_lin*lr_lv^_if,JR
como a fixado e a revlslo por área útil conilnilda £SS^'S%Sttà% S^do reipecllvo aluguel, con* área total dn eomtruçáo. de* «»••¦.•}«!«• ¦ neeeho estiver ga-• -- duxldas as .paredes, nfto se

MINISTRO CONDENA
MANOBRAS ALTISTAS

Em conferência que pronunciou, ontem, na sede
do CONCLAP. o ministro da Fazenda, professor Otá- caçüo residencial de nrédio
..:. r. :. Li o..iuA« ,¦;..„ „..» «nc .mnreúrins com área utll construída su-

tlnuam regidos pelo Decreto
n.» 24. ISO. de 20 de abril
de 1934. e Código de Pm*
cerro Civil. Nno proposto
ação renovatórln pein lorn-
tário. a locaçfto só poder»!
ser rescindida nos casos pre-
vistos na presente lei. Tan*
to no curso da locaçfio atual
quanto no da que fór a]tts*
tadn após a publicarão da
presente lei, o aluguel men-
sal nio poderá exceder n
1/12 de uma renda anual
que. em relaçfto no valor dn
imóvel, corresponda:

n) a eíi (seis por cento),
em se tratando do iocnçno
re-ildenctnl de prédio rom
área útil construída ij-unl ou
inferior a 60,00m2 (sessenta
metros quadrado*);

b) a 9% (nove por cen-
to), em se tratando de loca*
çáo residencial de prédio
com área iitil construída su*
periot- » 60.C0m2 (res?en'a
metros quadrado.») « infe-
rior a 120.00m2 (cento e vin*
te metro* nuidrados):

e) a 12rr (dor.e por cen-
to), em se tratando de loen*
cão residencial de nrédio
com área útil construída su-
perior a 120,00m2 (cento o
vinte metros quadrados).sal-
vo o di«pnsto no $ 1,°;

d), a 12% (doze por cen*
to), em so tratando de locn-
cão nfto residencial, salvo b
disposto no | l.o;

e) a 9"' (nove por cen-
to), em se tratando de loca-
cSo de prédio rom área útil
construída ir-ual nu inferior
a 60.00 m2 (sessenta metro?
quadrados), cuja construção
se Iniciar na vigência des-
ta lei:

f) a II?- (onze por cen-
to), em se tratando de Io-

romuutaadn. igualmente, as
nartes comuns, em te tratan-
do d» apartr.mrnto ou de hn-
bitaçün coletiva.

f 4.o — No tocante aos
prédios de destlnaçáo mista,
o aluguel será calculado
considerando-se Isolademen*
te as áreas residencial e nio
residencial e as respectivas
taxas, previstos neste artigo

r.tiülda por fiança ou depò*
silo; as que prorrogam a lo-
ração por tempo indeterml*
nado findo o prazo contra»
ti:ai; as que nn caro de mor*
te do localArio autorizam es
pessoas que eom élr viviam
a continuar a loca.-io; as qua
limitam os casos de despejo
por infração dc obrigação
contratual ou legal e oi de
retomada do prédio por in*>
terésse do locador: o* que as»

I S.o — o pagamento dos seguram ao inquilino o dl
tributos, nas locações doro- relto de purgar a mora •
\ ante ajustadas, poderá ser evitar, por essa forma, o de»1

vio Gouveia de Bulhões, disse que "os empresários
estão livres c são mesmo estimulados a alcançarem
lucros em função dc sua eficiência produtiva, porque
tais lucros contribuem para o aumento da renda
social", mas que os "decorrentes de manobras na fi-
xaçãò arbitrária de preços são intoleráveis na pie-
sente conjuntura".

O ministro dn Fazenda ex
pücou a posição do Governo
na questão do corte dos sub-
sidios, a necessidade de no-
vos tributos, disse que a men*
uageni enviada ao Congresso
pelo presidente da Repúbli*
ca "tem por finalidade com*
binar a receita do Tesouro
com o incentivo & formação
de.capital", é encareceu a
necessidade de tpnin dis pro*
Hutores e consumidores ao
"programa de preservação
do valor do cruzeiro".

IMPOSTOS

Continuou o ministro da
Fazenda: "Até certo ponto,
podemos corrigir os desper-
dlcios passados cortando ,ts
despesas supérfluas, no pre-
sente. Há, porém, disõên-
diòa que se apresentam irre-
dutfveis. pelas repercussões
sociais de sua supressão. Dal
a necessidade da imposição
de novos tributose

PREÇOS

Disse, depois, o ministro
da Fazenda: "Vários anos de
inflação, criaram a mística de
que a garantia da venda dos

-r-- ¦¦--,. . . „.,. produtos está na elevação dos
guíntes esclarecimentos: "Nao SreÇ0Si Os produtores se ha-
percebi a semelhança que atuaram a induzir o corisu-
poderia haver entre o meu mjdor a comprar com a
manifesto e o discurso do sr. _meaçg de' sucessivas altas de
João Goulart no dia 30 de preços. Compra-se, hoje, o
março, mencionado pelo mi- „ue se precisa e, também, o
nistro da Guerra. A veemen- que ng0 se precisa, porque
te linguagem do meu mani- amanhã os preços serão mais
festo — que é o documento aitos. Éssé'clima de especula*
de defesa de minha honra ç_0 inflacionária deve cessar,
pessoal--— está muito aquém 5S consumidores nâo devem
da linguagem violenta e in-
juriosa com que venho sen-
do diariamente agredido por
alguns dos meus desafeto*
políticos."

JK contesta
ministro: sem

semelhança
Ainda na noite de ontem,

contestando a fala do minis-
tro da Guerra, o sr. Jusce-
lino Kubitschek dirigiu-se á
imprensa, prestando os se-

Castelo vai
visitar o

Nordeste
BRASÍLIA (Sucursal) — O

presidente Castelo Branco pre-
tende percorrer diversos Esta
dos do Nordeste nos próximos
dias, acredltando-se que come-
cará o raid na próxima quar-
ta-feira, desembarcando em Re-
cite. A última cidade que vi-
sitará será Fortaleza, onde
grandes homenagens estfio sen-
do preparadas.

O Cerimonial da Presidência
não tem ainda a agenda ofl-
ciar pára os próximos dias,
mas ê prevista viagem, para
sexta-feira próxima, a Niterói,
a fim de assistir k solenidade
de reabertura do Hospital An-
tônlo Pedro. Em seguida, ns
Guanabara, o chefe e?o Govêr-
no será homenageado pela Ca-
si do Ceará.

Deputado diz
importante o
manifesto JK
BELO HORIZONTE, SAO

PAULO (Sucursais) — O depu-
tado Murilo Badaró, líder da
bancada do PSD, leu na As-
sembléia, para constar dos
anais, o pronunciamento do
sr. Juscelino Kubitschek, afir-
mando: "o manifesto que o
ex-presidente Juscelino Kubits
chek dirigiu k nação 6 um do-
cumento da maior importftn-
cia no momento bistórico em
que vivemos". Já o deputado
Dias Menezes; do PTB, disse
na Assembléia de Sio Paulo,
que o manifesto representava
o "cinto de cisne" do constru
tor de Brasília. Acrescentando
qua o senador por Goiás "sa-
be que seus direitos políticos
estão prestes a serem cassados,
« quer deixar a -rida pública
com um toque da dignidade".
Segundo fontes belò-horlzonti-
nas o sr. Kubitschek deverá
estar na Capital mineira de-
pois de amanha.

aguardar a redução de pre-
ços. Eles não devem especu-
lar para a baixa contnbuin-
do desse modo, para provo-
car uma retração nas ativi-
dsdes comerciais. Mas, tam-
bém, nfio devem ser pressio-
nados a comprar mais me-
diante a ameaça da elevação
persistente dos preços.".

Nei Braga:
mais tempo

para Castelo
BRASÍLIA (Sucursal) —

O governador Nei Braga,
depois de recebido pelo pre-
sidente da República, decla-
rou que é favorável àpror-
rogação do mandato do sr.
Castelo Branco. Sobre o
manifesto do senador Jusce-
lino Kubitschek disse: "t
problema dele." Afirmou que
c Ato Institucional está sen-
do cumprido no Paraná, on-
de há 40 processos, 20 por
comunismo, 20 por corrup-
ção. Afirmando que o Bra-
sil estava sem Governo há
muito tempo, concluiu colo-
cando-se contra a prorroga-
ção dos mandatos dos go-
vernadores.

Alm. Aragão
novamente

incomunicável
A filha do almirante Cán-

dido Aragão', D. Dilma de
Aragão Veiga, não pôde vi-
sitá-lo ontem, uma vez que
as autoridades cancelaram a
ordem, sob a. alegação de
que o detido passaria à custo-
dia, novamente, do Exerci-
to. Ainda hoje, o ex-coipan-
dante do Corpo de Fuzilei-
ros Navais será transferido
para a Fortaleza de Santa
Cruz, onde permanecerá in-
comunicável, até, pelo me-
nos, sexta-feira próxima.

perior a 60.00 m2 (sessenta
metros quadrados) e inferior
a 120.00 m.2 (cento e vinte
metros quadrados). cuja
construção se iniciar na vi-
gència desta lei.

5 l.o — Nas locações que
forem ajustadas nnós a pu-hlienção da presente lei, é
livre a convenção do alu*
cuel de prédios destinados a
fins residenciais que conti

convencionado livremente
O aluguel fixado na sen-

tenra a que se refe o artigo
anterior prevalecerá, salvo
prazo contratual mais longo
pop-entura ajustado, duran-
te 3 anos. findos os quais
poderá ser. a qualquer tem-
po, reajustado de acordo
eom o último coeficiente de
cnrr*çío monetária para alu-
gttéls. estabelecido rielo Con*
selho Nerlonet d» Economia.
O alugue! assim reajustado
prevalecerá, igualmente, du-
rante 2 anos- após o que po-
dera ter novamente reajusta-
dn pela mesma forma pre-vista neste artigo, e assim
sucessivamente' enda biênio.

No curso da locação já
atustadn i data da publica-
cão da presente lei, não po-
dera ser elevado o aluguel,
a não ser nos seguintes ea*
sos: I — Se. ao entrar em
vigor a presente lei.' estiver
(indo o prazo contratual por-
ventura convencionado e já
houverem decorridos 2 anos
do inicio da locação; II —
quando, na vigência da pre-
sente lei. e estando findo o
prazo contratual porventuraajustado, já houverem decor*
ridos 2 anos do inicio da lo*
cação; III — se com a ele*
vaçSo concordar, por escri*
to, o locatário. No caso do
item I. o aluguel poderá ser
elevado, mediante simples
aviso, por aplicação do coe*
ficiente de correção mone*
lÃria para aluguéis que o
Conselho Nacional dc Eco-
nomia publicará.

MANTIDOS

pejo por atraso no pagnmen*
to do aluguel; as que, na
quase totalidade das hipote-
ses dc retomada, exigem um
pré-uviso judicial de 90 dias:
as que determinam se dl
ciência aos sublocatários cio
pretendido despejo do inqui-
lino; as que. salvo casos es*
peciais, conferem á apejaçã»
efeito suspensivo; as que. apoa
decretado o despejo, esten»
dem até 8 meses o prazo na»
ra a desocupação do prédio,
cm se tratando de hospitais.
estabelecimentos de ensino,
repartições públicas, sindica»
tos, associações culturais, be*
neficentes. religiosas, despor-
tivas. recreativas ou firma*
comerciais com fundo de eo-
mércio existente há mais dt
:> anos; as que asseguram
ao locatário preferência para
alugar o predio desocupado
pelo locador, no caso de re*
tomada por necessidade d*
mudança; as que permitem
a sub-rogação do sublocatá-
rio nos direitos decorrentes
da sublncação, na hipótese de
deixar o inquilino de purgar
a mora; as que punem com
pena pecuniária a retomada
insincera; as que vedam at
retomadas para uso próprio
ou de outrem de prédiot
ocupados por hospitais, esta-
belecimentos de ensino, asi*
los e creches; as que confe-
rem ao locatário, o direito do
preferência a compra do pré-
dio residencial, na hipótese
de pretender o locador alie-
ná-ío; e, finalmente; as que'
consideram contravenção pe-
nal, e punem com- as penai
dc prisão simples e multas, a
cobrança de luvas, recusa do
recibo do aluguel, a cobran-
t-a antecipada de aluguel o
a retomada insincera.

Consolidando princípios já
.,.,, .*,.«^,~,, M.,c ...... integrados no sistema juridi-
verem área útil construída «• -b™ji*e'r0 ?uan.to à *e«»s-
superior « 180.00 m2 (cento ^•._" ^Í!Í^«L™»!-e oitenta metros quadrados), Pf?i„í?/ls^Yf "il'^* í«"
bem como a fins comerciais Í^"4^_Bd"_«S_5?'
sc,i,Í,lld^_iárea-,Ua,qUer 

QUe ™&tt&r.T&
I í™1n»s inpanne-i li pender de consentimento es- soore a nova lei ao inquin-

Í Haia Sa nublP £rito do locador; as que itol- nato. que será lmediatamen.
53. 

"i 
« .i . bc,_ »'Industria das sublo- te encaminhado ao Congres-cações, vedando a exploraçSo So Nacional" — informoudo sublocatano pelo subloca-

Só EM JUNHO
BRASÍLIA (Sucursal) —

"Somente em principio de
junho é que o Ministério da
Justiça concluirá o trabalho
sobre a nova lei do inquill-

em curso
cação da oresente lei. ó alu
guel atual poderá ser man
tido. ainda que ultrapassados
os limites percentuais fixa-

Governador
de Alagoas
reivindica

BRASÍLIA (Sucursal) —
Salientando que seu Estado
estava tranqüilo e o povo,om calma, trabalhava, che-
gou ontem a esta capital o
governador de Alagoas, sr.
Luiz Cavalcanti. Veio con-
ferenciar amanhã com o
presidente Castelo Branco e
tratar de diversos problemas
administrativos de seu Esta-
do. Entre èstss, destacou,
como o mais importante, a
concessão de recursos para o
prosseguimento de diversas
obras já iniciadas. Féz ver
que os recursos provenientes
da emissão de 700 bilhões de
cruzeiros em letras do Te-
souro deveriam s?f distribui-
dos eqüitativamehte entre os
Estados, num esforço para
promover o desenvolvimento
de todo o conjunto.

Federação
premiou

jornalistas
A Federação das Indús-

trlas da Guanabara fêz, on-
tem, entrega de prêmios aos
vencedores do "Prêmio cie
Reportagem Guilherme
Gulnle" qua coube aos jor-nalístas Nei Bianchi, da re-
vista "Manchete" e Glauco
Carneiro, de "O Cruzeiro".
O sr. Paulo Mário Freire,
diretor da Fedsração. após -
entregar os prêmios de CrS
100, c Cr$ 50 mil, respecti-
vãmente, aos vencedores,
jjrofsriu palestra, saudando
os jornalistas e a imprensa
carioca, e ofereceu um co-
quetel aos presentes. As
duas revistas reesberam di-
ploma de "Honra ao Méri-
lo". As reportagens premia-
tias foram: — "O Milagre
Carioca" de Nei Biánchi e"A Nova Classe" e "O Sala-
rio do Medo" ambas de
Glauco Carneiro,

nos o ministro Milton Cam-
pos, ao chegar na noite da
ontem a esta Capital. E acres-
centou: "Até lá. continuario
sendo colhidos subsídios ps-
ri a elaboração da matéria."

A respeito dos rumórei
de que era pensamento do
governo federal suspender,
através de lei. a execução
das ações de despejos, acen-
tuou nada haver nesse sen-
tido.— "A nova lei do inquill?
nato — finalizou.— vira dar
unia solução definitiva ao
problema".

Inquérito
atinge

escritor.
A Comissão de Interventor»!

do SAP8, preiidlda pelo gene-
ral Oliveira Ma.alhle», deter-
minou a luspensBo, por trinta
dia», do professor, médico « ea-
critor Dante Costa daquela au-
tarquia, onde é um dos fundo-
nárlos mais' antigo», fundador
do Curso de Médico» Nutrólo-
go». O professor Dante Coita
está 1 dlspoBlçüo do» encarrega-
doa pelo Inquérito pollcial-ml-litar.

Para comprar qualidade,
em 7 mensalidades

use o ÍREDL y 9 <' t cl de
Bolios e Sapatos Finos f

fU\ r ri I f e r t> qj
i RUA URUGUAIANA. 60/62

TEL: 43 5657 • 32856

Juiz de Fora
faz 114 anos
dia 31 deste

JUIZ DE FORA (Do corres-
pondente) — Várias festlvida-
de» marcarão o transcurso do
114." aniversário de fundaçto
dista cidade, no dia Sl do eor-
rente. As comemorações ji fo-
ram iniciadas com a instala-
ção da Semana da Indústria,
organizada pelo Centro Indui-
tria! de Juiz de Fora, em co-
laboração eom demais entida-
des de classe. O tr. Jotaphat
Macedo, presidente da .......
FAREMG, encontra-se na ci-
dide, tendo recebido homem-
gem doa ruralistas. A; progra-
maçâo foi assim organizada:
Dia.27, a Orquestra Filarmô-
nica dará I concerto no. Clne-
Teatro Central; dia 28 serio
realizados vários atos religio-
sos comemorativos do dia de
Corput Chrlttl; dia 30, a A.A.
Vasco da Gama promoveri di-
versas festividades. No dia 31,
numerosos atos públicos serio
realizados; destacando-se a
inauguração de parte da nora
Estaçio Rodoviária e uma, de-
monstraçio avistaria' pelos só-
cios do Aero Clube local.

• >N___| V^&__1_________| i_H&MM_^H KK íHErB mWmV&u* ¦.'.rjrji1* mWM ^jMaavTwmm ,mW3!F?m mmà JtflM»K3B' M^mW lBW-KjgHH

Cinco lugares em cada. fila em vez das seis poltronas convencionais, nt
Classe Econômica —¦ eis uma nova característica (entre inúmeras outras)
exclusiva do mais moderno e rápido jato comercial do mundo,. o Convair
990A Coronado da Swissair. A velocidade/cruzeiro de 1000 km/h —- a maior
velocidade aérea — é excepcional. Excepcionais sâo, também, o silêncio •
a suavidade deste avito em vôo. E por falar de exclusividade: até os mais!
experimentados viajantes ficarão surpreendidos com a refinadissima distinção
da Primeira Classe • Existe apenas uma coisa que a velocidade e a perfeição
técnica nlo alteram: o extraordinário serviço Swissair. Aeromoças • comis- '
sérios poliglotas tém todo o prazer em servir-lhe deliciosas iguarias prepa-
radas pelos laureados artistas de uma cozinha de ••gourmets"; ti assistência
pessoal e dedicada da tripulação da Swissair fará v. sentir-se em casa
desde o momento em que entra a bordo* Viaje à Europa num Convair 990A
Coronado da Swissair. E lembre-se: a Swissair oferece a v. dois vôos se**
manais para a Sulca, e conexões para toda a Europa, Oriente Médio, Extremo
Oriente, América do Norte e África, Consulte o seu agente de viagens ou a

-hSWISSAIRj
Rie: Av. Rio Branco,,M-te.» and. • Tal. «21.1980
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EGITO E IRAQUE FIRMAM NOVA UNIÃO ÁRABE
Súmula

RACISMO NA
GVIANA MOBILIZA
TROPA INGLESA
•nttmtmn .AM-T-CMi —

Trona Mttaleu foram mo*
Mlltadai, entem, para g Vala
dta Uirlgaaa a ajtMUraa» a
PelkU a tniupertar 400 ala*
•h» itm rtgtlo, oada 41
kom aataa a* havia travada
«Mesta luta racial. Maii da
aam catai foram Incendiadas
tar Mf ro* a nt» combata»
«Jelt lundu» morrtram.

•AIINITI
N»Mte*Métf (AP-CM) — O

governa de Uruguai decidiu,
awtam, Norganiur aeu gabt-
keta atlnltterial, am conte-
«ttOaeti das renuncia» do ml*
¦Islra da Fasenda. Haul Ibar»
ta Iaa Martin, e do subeecre*
tirto Donato Crelcco.

"A»OLer ADIADO
WstMnatM — A Direção

Nacional da Aeronáutica e do
Ktpaco (NASA) adiou para
amanaa o lançamento de uma
Hrt huur simulada "Apoio",
ejue tentaria seu primeiro vôo
tm orbita da Terra.

AÇÃO mONISTA
•ftw-wa Aires (AP-CM) —

"Coquetéis Molotov* foram
•tirados, na segunda-feira, à
noite, contra vários «diiiclos
• ums bandeira norte-ameri.
cana em chamas foi lançada
as entrada do um hotel por
membros do Movimento Ju>
venll Peronista.

PROTIITO
Nova York — Um grupo

de intelectual» norte-america-
ros, entro es quais Arthur
Miller, Johnson Aisos, Han*
aah Arendt, Koger Baldv.in,
Nonata Thomas o Upton Sin-
Clair, dirigiu um telegrama
ao secretário de Estado, Dean
Rusk, pedindo-lhe que pro*tosta perante e governo pela"perMguieao desencadeada
contra • escritor espanhol
nmttm Rldruejo e pela "con-
•fama represito à liberdade
mteleetual aa Espanha".

•OMIAS
Madri (AP-CM) — Quatro

bombas de fraca potência ex-
¦lodiram aa noite de ontem
am Madri causando spenu
lavas danos materiais o ele-•rando pata M • número de

• Capital

AJUDA
Wastiloaler. — A Comiulo

taaitsrisl de Relações Ixte-
¦Tiores anulou, ontem, a «oü-
attàda autorização para des-
tmwr empregados ha agên*
•te de ajuda ao exterior e
aoncltiiu é projeto que auto-
risa • emprego de 3.590 mi-
•Mas de dólares em auxilio
a eatrtt nacfies.

Longe da guerra
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ncu-Borlkhane, Laos — Mulheres c crianças ncompanhridas por soldados

tralistu chegam cansadas ao posto de Borlkhane, no centro do Laos, depois

de fugirem aos ataques comunistas próximos à planicie dc Jorres

(Radioíoto AP)

Cairo • Afie. (UPI-fP-AP-
CM) — Aa «oiiversaçoss an*
tre os presidentes Naiier. do
Egito, • Abdul Batem Arei.
tio Iraque, rasultsram no pri*
melro passo para a unllo en*
Ire os dois influentes Esta*
dos árabes, sob a orlentteno
de um Conselho Presidencial

ONV NÃO MANDARA
TROPAS AO V1ETNAM

que
Institui

Ottawa, WMhtolteD • N.elH ynMH l**-™'
.. .... _.„ ..... ... CM) - O ieer.tWo.ger.1 das Naçòw Unida», Thant,

a.niu.rUciPaí6o 
tUqucl.. Xt rojele*0 4, p-opeata. do. !*«•

 _.....,.. .... dM a 0NÜ vI|lt á ^j,^ entre o Viet-
nam do Sul o o Cambódi^ disse ontem duvitter «ue
o organismo Internacional pow etapitwder «tual-
mente uma açío no sudeste Mlltieo.

»»*-*»» »u ...K.s. «..»*. O senador Rlchard Ru»seH,:*£*&târS2& „....., „„.¦ , , , , -
um dot pnites terá Interore* , aue é presidente da ComiuSo de Forçai Arma- Dstssult, esposa do fabricas*
tada como dirigida a amVios. «Jj j£f£nido disse ontem ao sair de um« reunião te de bombardeiro» nu-lcj*

CONVERSAÇÕES , portas fechadu desse órgSo **m.co, ojutv'cte-re-
toric de Defesa, Robort Mcnamsra, eomun cou aoa
senadores que a sltuaçfio no Vietimm * -* iWt.
Falando a jornalista» ; dJ.se o m*m&£[¦*• estou
tão otimista acerca do futuro do Vietnam .

O acordo guinado,
aguarda ratificação,
um Contelho Comercial, ra*
mum. um Comando Militar
Conjunto • outros organla*
mos de coordenação politi*
ca, prevendo quo qualquer
agressão ou ameaça contra

Polícia busca
Casanova que
planejou rapto
Paris (UPI-AP-CM) „

Círculos pollelnlg Afirmaram
que um nomvm de SS anot,
qua tm o ptcudfinimo de
Jean-Plerr* Casanova, (oi
identificflrio como o miste*
rloto "Oominique", que
Idealitou o seqUettro da ira.

Judeu
defende
PioXn

rrfitc/ort IUP1-C.Í) - J'**
ro* Laévl, Judeu loltfevlíeite
daa matança» dirigida» por
Adolf Eichtran, ao prettar dc
polmente no Juleaminto dt do!»
railita», defendeu ontem, a
aluiçSo do Papa Pio XII na lu-
ta contra o nnlnno, dizendo
que o Papa rrSo te manteve em
aUSnclb e que o autor d» peca
"O Vi-irlo", Boll Houchnuth,
erjulvecou-se.

P.evelou tcrnbém Laevi que
do!» tclre-o-ti.ovacc», que con*
«cgulr»m fugir do campo de ex-
termlnio de Autchwltr, escreve-
ram a correligionário» húnga*
ree eobre o assaiilnlo em mu*
ea de Judeut. fato que até en*
tio nle era conhecido e tal
ventilado por ume carta envia*
da a» NAneis ApoitMieo na
Sulca, que a fez chegar aa mtos
de Pio St!.

Depo:» Ce preitnr sua» decla*
racBes, Lae.i, cujo Irmão mor-
reu em um campo de conecn-
tracüo natista. dlise a um jor-itaHata que tem documento
comprovante de que o Papa Pio
XII nio te manteve em tiienelo
• que publicará um livro, den-
tira de eela temanai, ne qualapreeentari «ma» provas.Outra» dua* tettemunhu, Jeel
Brend o eua etpeee, acutaram
ee dot» nattitu em julcemento,Krumey • Hvmeehe, dt have*
rem envledo Judeut it câmaras
d» ris.Brand foi o IntermcdlArio
enviado peles r.azlitas para tro-
cir um mllhSo de Judeu» poroea mil camlnlifies do Reino
Unido e nuar.do Adolf Eichman
foi julgado, «eu depoimento
contribuiu para a condenado e
exeiurf.o do aeulado. que foi
eer*a**trar!o na Argentina e le*
vado para Israel.

URSS NEGA AO JAPÃO
AS ILHAS KURILAS

Tóquio (FP-AP-CM) -— O vice-primeiro-ministro
Anastan Mikoyan disse ontem que "a, URSS não
destituirá ao Japão as Ilhas de Etorov e Kunashirl,
do Arquipilago das Kurilas do Sul", ao responder um
pedido de devolução dr.* ilhas feito pelo primeiro»
ministro japonsô Hayato Ikeda, cm almoço que 1 —
foi oferecido na Embaixada Soviética.

O assunto foi motivo dc discussão entre os dois
estadistas e quando Ikedr. declarou que a restituição
tias duas ilhss seria um gesto que toda a população
japonesa apreciaria grandemente, Mikoyan secamente
observou: "A sorte dessas ilhas foi íixrda definiti-
vemente polo Tratado de São Francisco e pela Decla-
ração Bulgr.nin-Hatoyama". Ikeda replicou: "Nós não
fizemos nenhuma renúncia em favor da União Sovié-
tica e os senhores não tinham nenhum direito de
receber essas ilhns".

TRATADO •
O Japão declarou que não

rscln^rá um tratado de po*
com a Ur.iüo Soviética en-
quanto Kunnshiri e Etorov
não forem devolvidas e in-
tiste em que essas ilhas, além
de outras ilhotas ao norte da
Ilha de Hokaldo, pertencem
aos Japoneses desde tempos
imemoriais • não faxem par-
te das Kurilas como se men-
ciona no Tratado de Paz do
1851.

CONVITES

Ao termino da discussão
Mikoyan convidou Ikeda pa-
ra Ir a Moscou, mas o pri-
meiro-minfstro japonês de-
clarou que somente aceitaria

ss estivesse s:guro de não
voltar de "mãos vazias". Na
segunda-feira o imperador
HiroÜo limitara-se a respon-
der com um sorriso a convi-
te semolhnnte ria parte de
Anr.slas Mikoyan.

Em entrevista pela telcvi-
são japonesa, Mikoyan repe-
litt as pretensões do Japão
sobre as ilhas Kurilss do
Sul. mas disre que a União
Soviética está disposta a de-
volver somente es ilhotas de
Habomai e Shikotan, com a
assinatura de um tratado de
paz. Declarou-se o vice-
premler soviético favorável à
conclusão de um acordo cí-
reo para o estabelecimento
de uma linha Tóquio-Moscnu
e refcriti-se ao Tratado de
Proscrição das Provas Nu-
cleares, insistindo na sua im*
oortència e na necessidade
de cjue a Franca e a China
dêem sua adesão ao mesmo.

Os dlrlnentei do Egito a
Iraque retomaram as conver*
tacôcs logo após a partida do
premler Nikita Kruchtv. na
scgunda*feira. Ontem, assim
que foi anuncitdo o acordo
»obre st batei de uma nova
união árabe, o pres. Abdul
Snlam Aret retomou a Bag*
da, a bordo de um avião es*
peclal da RAU, tendo acom*
panhado ao aeroporto pelo
pretidente Nattcr.

URSS — ZGITO
Os jirnais do Cairo elo*

piam ontem o nflvo "enten*
dimento socialista" que te
obteve com a visita de Niki*
ta Kruchev. Salientam o
apoio soviético à política Ara*
be e comentam exaustiva*
mente a promessa de 252 mi*
lhões de rttblos (277 milhões
de dólares) em novos crédl-
tos. Os matutinos considera*
ram que o comur.tcado con*
junto sovlético-epipcin pere*
ce indicar que a atitude ncu*
tra de Nasser segue sem ai*
terações.

ULTIMATO
Em Argel, uma agência

oficial de noticias declarou
que as conversações árabes*
soviéticas prenunciavam um
ultimato de ambas as partes
ao Estado de Itrael. para que
suspenda os trabalhos dc des*
vio do Rio Jordão.

Pelotão da
ONU atacado

em Chipre

ONU IMPOTENTE

Ao explicar em entrevista
ã lmprenia • posição dat Na*

ções Unidas em relação i

guerra no Vietnam, Thant
disse quo o organismo mim-
dial era como uma criança
em crescimento, que poderia
suportar um peto de 5 kg
mat não um de 100. Acres*
centou que hã situações em
que as Nações Unldat podem
realizar um trabalho «fiel-
ente, porém, havia outras em
que não podia íazé-lo em
virtude dc estar em fase de
desenvolvimento.

As declarações de Thant
foram consideradas como
uma negativa a proposta de
Adiai Stevenson, embaixa-
dor norte-americano na ONU,
segundo a qual as Nações
Unidas deveriam destacar
uma força para patrulhar a

fronteira entre o Vletnwn do
Sul e o Cambódit.

LUTAR ATÉ O FIM

Embora tenha afirmado
que a comissão não teja fa-
vorivel à retirada dat tór*
eat norte-americanas do
Vietnam, o senador Richard
Russcll reconheceu que ai-
guns de seus colegas • êle
próprio "nio estão satlsfel-
tos, ds nenhum modo, com
o fato de essas* forças esta-
rem comprometidas naquele
pais, todavia, jã o.ue lá esta-
mos, teremos de continuar
vté o fim".

O secretário Robert Mcna*
mara apoiou, perante a co*
missão senatorial das Forças
Armadas, o recente pedido
do presidente Johnson para
que se concedetse uma soma
suplementar de 125 milhões
de dólares para prosseguir
na guerra do Vietnam do
Sul.

N 0' RI 0" HOJE E AMANHÃ
.'EXPOSIÇÃO FLUTUANTE DOS EEUU.

Uma iniciativa do Mlssissippi Valley World Trade Council
montada no luxuoso transatlântico

K.coi!a p Atenas (FP-AP-
CM) — Um pelotão eana-
donseda ONU foi surpreen*
dido. ontem, por violento tl*
rotsi» de cipriotas turcos,
mas não se registrou nenhu-
ma baixa. Os tiros, dirigidos
contra ooslcócs gregas na
região dê Quirenla, passaram
a poucos metros do veiculo
do chefe do pelotão, que con-
reguiu restabelecer a. trégua
30 minutos depois.

Também ontem, o secreta-
rio-gcral da ONU, Thant,
disse que pedirá ao Conselho
de Segurança a prorrogação
rio mandato da força da or-
gahizEção em Chipre.

O ministro de Defesa da
Grécia, Peter Garaufalias,
informou que seu pais não
tomará parte na' manobras
navais da OTAN no mar
Fdsu, cm face de problemas
técnicos. Os círculos dlplo*
mátlcos admitem, porém,
que a atitude grega está di*
rigida contra a participação
da Turquia nas manobras.

O primado ortodoxo da
Grécia, arcebispo Chrysosto-
mot, aceitou convite para vi-
sttar a União Soviética, em
retribuição a viagem de uma
missão eclesiástica russa a
Ãtenns.

MNR CONTRA PLANO
DE PAZ NA BOLÍVIA

La Pai (FP-AP-UPI-CM) — Falando em nome
do comitê político do Movimento Nacionalista Revo-
lucionário, partido oficial, o general Eduwdo Rivas
Ugalde atacou violentamente o ex-presidente Hernan
Siles Suazo, por suas gestões em favor da reinte-
gração das dissidências partidárias no governo, apon-
tando-as como instrumento da insurreição armada
contra-revolucionária.

as ameaças de Suazo, diri*
gentes femininos do Movi*
mento Nacionalista Re*
volucionário decidiram en-
trar também em greve de
fome, desde ontem, até que
o ex-presidente renuncie às
gestões destinadas, inolusl*
ve, • cancelar o pleito elel*
toral com a renuncia tem*
porária do candidato uni*
co, o presidente Estenssoro.

Não obstante, a Federação
dos Estudantes Universltá*
rios, somando-se aos esfor-
ços de Suazo, convidou para
um encontro de lideres na*
cionais o presidente Paz Et*
tentsoro, o ex-presidente ¦Sr
les Suazo, o arcebispo* auxl*
liar de La Paz, d. Armando
Gutierrez. e os dirigentes dos
partidos oposicionistas, en*
tre os quais o vice-presi*
dente Juan Lechln.

GREVE DE FOME

Diante do fracasso de tuas
gestões, o ex-presidente rei-
terou sua ameaça de entrar
em greve de fon\e, rio que se
ria acompanhado pelo Vice-
presidente Juan Lechin, li*
der do Partido Revoluciona*
rio da Etquerda Nacional, e
pelo direitista Guevara Ar*
ce, chefe do Partido Revo*
lucionário Autêntico.

Contudo, para neutralizar

CAVALO DE TRÓIA

O general Rivas Ugalde
disse que Suazo, na sua..con-
dlção de subchefe do partido
oficial, "está servindo In*
conscientemente de cavalo
de tróla dos inimigos do
presidente Estenssoro". Rei-
terou que tanto o Movlmen*
to Nacionalista Revoluciona*
rio como as Força Armadas,
estão.unidos em torno de
Estenssoro e pela realização
dó. pleito domingo próximo.

res franceses. Cnsnnnva et*
tá sendo procurado em toda
o pais.

A policia disse que conte*
gulu a identidade do chen)
dos seqüestradores por in*
tcrmédlo de Mathicu Co:tt,
um dos três homens detidos.
domingo, pouco depois qut
a sra. Datiault foi deixada
cm liberdade. Imcdiatame-*
te, as autoridades intcniift»
caram as buscat. Informa»
te que Casanova planejou
também vários assaltos em
Parit e subúrbios, num dos
quais matou um policial.

Os outros membros et
bando foram presos na gran*
ja onde a sra. Dassault hs*
via sido escondida pelo et*
paço de 35 horas. Cascnova
escapou em um automóvel
roubado quando viu qut t
policia se aproximava, 0
carro foi encontrado n*.s pre*
ximidades de Pontolse, tt
norte de Paris. Mathicu C**
ta confessou que havia pair*tlcipado do seoQestro. An*
tes, disse que fora contrett*
do para "viqlar uma mu*
lher". Os outros dois Imoü*
cados, Gaston D.irmnn c rsit
irmão Plerre, foram cUtitios
perto da granja.

Ingleses
tombam sob
guerrilhas |

Thttnuvtr, Arábia do Sul
(AP-CM) — Um soldado ia*
glês 

'foi morto e sole fica*
ram feridos durante nlvo
ataque dos "!6bos vermclhci
de Radfan", guerrilheiro!
ouc atuam na fronteira de
Aden, os quais lograram ain*
da derrubar um helicóptero
e danificar outro.

A infantaria inglesa esta*
va. apoiada por canhões si*
tuados quatro quilômetros
atrás, cacas a jato, intentei
da Marinha e pára-quedistas,
que pouco puderam fazer
contra os rebeldes árabes,
que avançavam protegidos
por uma cortina de furnaci.

As tropas britânicas usa*
ram cordas para descer por
um precipício de 700 metros,
desde tua posição em Arnold
Spur, no alto de uma mon-
tr*nha, até as proximidade!
da aldeia de Hajlb. "Quore*
mos mostrar que nossas tro*
pas podem chegar a qualquer
lugar que desejem" — dlise
o comandante da onerarão,
brigadeiro Hugh Blacker,
indicando quo o ataque era
limitado e que não ocunr.*
riam a região devido Is difi*
culdades de abastecimento. 0
batalhão mal avançou trCs
quilômetros, encontrando en*
carniçada resistência.

is/s DELSUD-^Yàfr

CHINA PEDE DISCUSSÃO
SOBRE A CRISE NO LAOS

41 exibidores, abrangendo praticamente todos
os ramos da atividade industrial e apresentando
a mais moderna e variada linha de produtos
para a cidade e o campo, para as fábricas e
para o lar. Sob os auspícios do Departamento do
Comércio dos EE. UU., visando maior intercâmbio
comercial com os países da América Latina

EXIBIDORES
Abel Contract Furniture & Equipamènt Co., Inc. • Avòndaie
Shípyards, Inc.. Service Fouhdry Òiv, • Bell & Howeli •
Binks Manufacturing Company • Blattmsnn Sheet Metal
Works, Inc. • Brearley Company • Brunswich International
Dtvision e Çabot- Corporation • Caterpillar Company •

Çrósby Chemicals, Inc. • Da-Lite Screeri Company •
0. C Andrews * Co. » Dealèr Associates, Inc. • Diesel

O INGRESSO A BORDO DA

tm$e

Englneering & Manulacturing Co. • Dumman World Trade
Company • Du-Val Industrial* Foreign Trade Corp: •
Elmer Candy Co.. Inc. • Equitable Equiprnent Co. •
Grcat Southern vVirebound Box Co. • International House •
International Trado Mart • Loulsiana Department of
Commerce & Industry • Mlles International. Div. o» Miles
Laboratories, Inc. • Neuert, Wilton & Associates, Inc. •
Nordberg Manufacturing Co. • Oppenhelmer Intercontinen-
tal Corporation • Pellerin-Milnor Corporation • The Perry Co.
• Porl ol Houston • Port of New Orleans • Prince Caslle
and Associates • Rodgers Hidraulic. Inc. • Squlbb-Taylor
t SUIM-X International • H. A. Tabary Rice Co. • Thomson
Maclilnery Division, Lamb Industries, Ino. • Trlton Electronics
e Universal Coating Company • U. .S. Department of
Commerce • V-M Corporation • Wisconsln Aluminum
Foundry Company •

EXPOSIÇÃO FLUTUANTE

norte americana "Del Sud", que permane
cera durante apenas dois dias, será feito
através de convite individual que poderá ser
obtido nos /Escritórios da Companhia, à Av
Rio Branco, 11/13, Tel.: 43-4915. 37996

Tòqaie, Vlcntlame, Pequim •
Londrci (AP-FP-UPI-CM) — A
Chint Comunista augerlu ontem
ao» ministro» ío Exterior dt Í4
naçít» qué tt reún»m cm Pnom
Penh, Cambódia, em junho, pa*
ra discutir a sltuaçSo do Ltot,
ma» rejeitou uma tolieitaçllp
britfinlc» para que «»Jam dttl*
do» o» soldados comünlita» do
Pathet I.ao, acentuando que tt
aç8e» aorte-americana» provo-
cam a ameaça de umà guerra
civil nt reglSo.

Força» eomunlitat ds Pathet
I.ao cercaram ontem trê» eom-
panhia» de tro?»» neutrillitii
em um movimento dé plnç»»,
que repreienta uma «rneaçt pá-
ra a» eldade» de Vlentiáne e
Luang Prabant. Ot eomunlttt»
isolaram at tropas do governo
neutrallita, qut travam uma
açSo de retaguarda em Mong
Kheung — reglls que no do-
minge ctiu em poder dot eorau-
nlitat.

PROPOSTA

A proposta ehlneia para umi
reunllo «Obre o Laos etti eon»
tida tm note enviada pela ehan-
relor éhlnét Chen Yl, ao» dolt
oo-preildente» da conferência
de Genebra qut garante a ntu-
tralidada do .L»ot — In gia*
terra e Vniló Soviética. — bem
como tt outra» 12 ntçdtt que
fazem parte deva conferência.

A nota reutltt a gravidade
da situaçüo no Lao» e o perigo
de qut te estenda. A rcipoma*
bllidade dessa sltuaçSo, «egun-
do a nota, cabe ao» Estado»
Unidos por terem fomentado
um golpe militar de direita pa-
rã pressionar o príncipe Sou*
vanna Phouma • enfraquecer o
governo de unllo nacional.

NEGATIVA

O governo chlntt 'lamenta
nr.» poder aceitar a propotta In-
glCsa que lhe pede para lançar
rnüo de »ua influencia • llm de
fazer cessar a ofensiva militar
das tropas prí-comunistas ante
o Neo Lao Hakiat". declara o
ministro do Exterior, Chen Yl.
em resposta t aolicitaçSo da
Orü-Eretanha, no sentido de|qúe
a China Comunista detenha ot
soldado» comunista» do Laos.

AVANÇO COMUNISTA ,
At força» eomunitt»», além dt

estarem orçando ai trop»» do

general Kong Lt em Muong
Soui, também marcham tObre
Pakiane. a 110 km a leite de
VlenUane em um» campanha de

extermínio contra populares pró.
ocidental» expulso» de suas ri*
sldénclas pelo avança coma»nlsta.

Evolução
OTTO MARIA CARPF.AUX

As últimas netíclas da Co-
teia do Sul faltm tm movi-
mento oposicionista e possi-
bllidade de catado de guerr»
para tuprimi-lo. Nio digam
que se trata de pais ptquepo
ou pait remoto e qué nio
inttreut etc. t um pait de
2S milhiet dé htbitanttt, em-
bora notavelmente subdeten*
volvido, e já se travou em
torno daquela terra remota
uma guerra que 16 pior pou*
Co nio degenerou em guerra
mundial. X ji pittárám ot
bons tempos, t|o ntiveit, do
presidente Syngman Ree, de
modo que em ftet dt tastt-
bllidade atual tudo é pofii*
vil, até o melhor.

A República da Coréia do
Sul foi fundada tm 1948, pe-
lo desmembramento político
da península coreana em dois
países, colocando-se a parte
do Sul «ob a proteção dot St-
tados Unidos. Foi eleito pri»
tidente dt República o tr.
Syngman Ree, que conseguiu
depois reeleger-se, gracai i
confiança que intpirou ao
presidente Élsenhower e ao
secretário Foster Dullet.
Também dizia gozar da con*
fiança.de seu povo, de tal
modo que tó permitiu a elel*
íío de deputados governistat
e a publicaçío de jornais sa-• dios. Essas medidas fome-
ceram á Coréia do Norte o
pretexto para duvidar daque*

Ia confiança do povo t para
invadir o pais. Foi o sinal
part a guerra da Coréia, A
sombra desta guerra o tr.
Syngman Ree reelegeu-se
quatro vezes. Teve, porém,
a má sorte de tua quarta
reeleição coincidir coni o ad-
vento do pretidente Kenne-
dy. Dt repente ot tulcorea-
nos perderam á Confiança em
Syngmtn Ree e depuseram-
no. O novo governo, do pri*
njelro-mlnistro Chang, pro*
meteu à volta i democracia.
Mas ot multarei declararam
que nio tinham feito uma
revolucio para tão pouco.
Deram em 1961 um golpe,
que chamaram de aua revo-
hiçío, ttsumindo o poder
unia Junta de nada menos
que 28 genertit. Começaram
a distribuir no mundo bole-
tias, redigidos em lingua in-
glcsa, explicando o aconteci*
do. Comentamos, na época,
um desses boletins em que
se noticiou trlunfalmente o
fechamento de quate toda a
imprensa do ptis, dat casas
editorat e dot partldot poli*
ticos. E dentro da Junta con-
quistou o general Park
Chung Hee tão grande pres-
tfglo que já podia ser consi-
derado como ditador. Mas o
presidente Kennedy não gos-.
tou. Mandou dizer, em Seul,
que preferiria eleições livres.
Park compreendeu. Féz elei-
tões, em 1983. Repetiu-se o
espetáculo do povo sul-corea*

no não confiar totalmente;
da maneira mais inesperada,
as eleições presididas pelo
general-dltador Park só dc-
ram 43 por cenlo dos votos
ao seu candidato: que era êle
próprio. Contudo, empossou-
se e anunciou ao mundo que
a democracia estava restabe*
lecida, ao passo que os opo*
tlcionistas afirmaram que o
ditador tinha apenas trocado
a farda pelo terno.

Que faria o presidente
Kennedy? Não chegou a ia-
ter nada porque foi assassi-
nado. Mudou a orientação do
Departamento de Estado, e o
sr, Thomas C. Mann clacla-
rou: "Stablllty li more •»»•"-
tltl thm cTemocracy tt th»
mement" ("Neste momento,
a estabilidade é mais impor-
tante que a democracia").

Mas que estabilidade foi e
é essa? Grave crise cambial,
os preços aumentando ein 40
por cento, desemprego .«m
massa e a ajuda militar nor-
te-americana (até agora 3,5
bilhões de dólares) não dan-
do nenhum resultado. Não é
estranho, portanto, que o
movimento oposicionista, li*
derado por Jun Po Sun, ga-
nhe forças. Mas o presiden-
te da República, general
Park, não recua. Pensa em
proclamar o estado de guer-
ra, que lhe parece o proces-
so habitual nas democracias
para o governo combater
uma oposição crescente.

\
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ACADEMIA LEMBRA
JOAQUIM RIBEIRO

A Academia Brailleira de Filologia, -o^ a pre»
lidência do prof. Condido Jucá (filho) homenageou

« memória de Joaquim Ribeiro, acadêmico recente-

mente falecido.
O presidente abriu a ri «•

nllo, paaiando a palavra ao
acadêmico prof, Almeida T6r-
r#», que abordou a obra do
homenageado, e exibiu uma
gravação dt uma palutra en*
tre Me e Joaquim Ribeiro.

Temperatura
no Rio ainda
em elevação

Rio e Niterói ainda tém
hoje temperatura em ligeira
elevação, previsto de tempo
bom. nevoeiros pela manha,
ventos variáveis fracos a
moderados. Brasília, Belo
Horizonte. 8. Paulo e Curitl'
ba. tempo bom com nebulosl-
riade, ecm Recife-Salvador.
instável, com chuvas espar-
sas.

O Serviço de Meteorolo-
lia do Ministério da Agrl-
lultura informa que a fren-
te fria que atingiu o Rio da
Prata ettá hoje cobre o Rio
Crande do Sul. com ligeira
instabilidade. A temperotu-
ra máxima de ontem, no
nio. (oi de 37°, em Guaratl-
ba, Engenho de Dentro o
Serviço Geográfico do Exér-
cito, no Morro da Conceição,
A mínima foi 19,6°, no En-
genho de Dentro.

GB SEM CORTES DE
ENERGIA ATÉ DIA 7
CASTELO FALOU NO
SUL COM CUIDADO

DR. AUGUSTO MARQUES
Impoteneli. doentia muali crò-

meaa, prl-nupclal. Dllrliaunte,
S li 200, tel.: ai-7411 — Rua
Wachuelo. *•>. *I*M

OBRA

Em nome da família do ho*
menageado, ralou sua sobrl*
nha, profeauora Regina Xa*
vier, que relembrou fatos da
vida de seu tio, detendo-se
mala em «eus aspectos cultu*
rals.

Terminada a aeisio, o prof.
Cândido Jucá, filho, declarou
vaga a cadeira n." 33, cujo
patrono é Eduardo Carlos Pe*
reira e era ocupada por "oa*

qulm Rlbelao. Os candidatos
tém 30 dlat para se habilitar
t sucessão do falecido fllolo-
go, autor de numerosas obras,
entre as quais "Historia da
Romanltacto da América","Origem da Língua Portu-
guisa", "Estética Jemiitlca".
e "Teoria e Hermenêutica LI*
terírla".

PORTO ALEGRE (Sucursal) — O cx-chefo de
Imprensa do Governo Frondizi, sr. Osiris Trolani,
considerado o maior comentarista de assuntos inter-
nacionais da Argentina, veio a esta Capital para
entrevistas especialmente o presidente Castelo Branco
cm sua recente visita ao Sul. O jornalista argentino
perguntou: "Presidente, em que tempo V. Exa. acha
que o* (íoblemos brasileiros terão solução?"

O marechal Castelo Bran
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Comemoraado o ».• aaiveriirlo, a OCA Arquitetara, Indústria e
Comercie S/A (Roa Janfadelm, 14C, Praça General Osório —
Ipaaima), promoves um cbnmieo em soa Fábrica de Móveis n.* 1,
rtualnde M diretores, funcionários, operários e familiares. Fa-
landa aa «asilo, • Ir. Jalro Cortei Coita, dlretor-presldente da
OCA, airadecea a eolaboraçlo que todos Têm dando ao progresso
da oraanhwtio, anunciou novos planei de trabalhe e convidou
tedoa ei presentes a assistirem ae lançamento da pedra fundamen.
tal da neva fábrica própria da OCA, o que foi feite em seguida

69827

co pediu licença "para náo
responder a pergunta ao pé
da le<ra". "Sou presidente da
República — disse — o por
Isso o que digo deve levar
cunho do responsabilidade c
seriedade, Não obstante,
sou otimista, emoora não a
prazo fixo. "Prazo fixo",
neste caso, seria demagogia
e eu não cultivo esta plan-
ta".

O problema do secretaria*
do gaúcho está encaminha*
do. mas ainda não resolvido.
Trabalhistas renovadores ..

Pagamentos
no Tesouro

Nacional
A Pagadoria do Tesouro Na-

ciónil efetuará, hoje, a partir
das llhMm, o pagamento das
seguintes folhas do S.° dia útil
da Tabela da Diretoria da Des-
pesa Pública:

Aposentados da Marinha,
ns. 4.301 a 4.319; e do Tribu-
nal da Marinha, n.° 4.340. Não
serio pagos, hoje, os inativos
do Ministério da Fazenda.

PAGAMENTOS EXTERNOS

Serio efetuados, hoje, os se-
guintes do 5." dia do pessoal
ativo:

Ministérios: Educação, Saúde,
Trabalho, Indústria e Comércio,
Justiça e Agricultura.

(14 x 13) decidiram aceitar
convite para participar do
governo impondo condições
e exigências que o governa-
(br Meneghettl dificilmente
aceitará. O Movimento Tra*
balhlsta Renovador quer se-
c r c' t a rlado eminentemente
técnico, não Importando que
os titulares possam ser rctl-
rados dos quadros partida-
rios ou do governo. Exige,
também, que o Executivo
reformule á cwnlssão de ex-
purgo para que sejam evita*
das injustiça* na aplicação
do Ato Institucional.

Padre faz
conferência:
Amazonas

O geógrafo chileno padre
Edmundo Stockins, ora em
visita ao Brasil, está profe-
rindo uma série de confe-
rendas em diversas cidades
brasileiras. Essas confercn-
cias são ilustradas com fo-
tografias coloridas, sobre o
Chile e sobre a Amazônia.

Ainda ontem, o padre
Stockins pronunciou uma
conferência na Diretoria de
Hidronáutica, da Marinha,
e, hoje, fará outra palestra
especialmente para os adi-
dos militares dos países la-
tino-americanos. no Clube
Plraquê, às 17h.

O Estado da Guanaburu não sofrerá cortes de
circuito de energia elétrica, pelo menos até o próximo
dia 7, conforme declarou a reportagem o almirante
Miguel Magaldi, coordenador do racionamento. Escla-
receu éle que, embora haja um déficit diário de 2,2
milhões de kw/h no fornecimento de energia ao Rio,
São Paulo, quo já nos fornece um milhão de kw
diários, através das usinas de Cubatão c Furnas,
cobrirá o déficit até o dia 7.

Náo obstante, a Coordenação do Racionr/ncnto.
autorizou a Rio Light a efetuar 153 desligamentos
de luz, ontem, em Copacabana, atingindo residências

(80«c), lojas e firma» comerciais. O número de cortes
ontem verificado, segundo a Coordcnr^ão, constitui
recorde de punições.

Jockey Club Brasileiro
O processo eleitoral nas eleições do

dia 27 de maio de 1964
II - o premia elrltaril * ilmplri - rtpleot o -orla com

dlrrii» « voto (•» que tivemn matricula inferior ao
itúmrrn Mil» ao rbriar no reclnio destinada à -IrltJn,
nu dli II, entre 11 1} e :• liam, ainda que nâo lenha
rninparrrldo a sesiio da viiprri, drvrra dlrl|lr-H a
uma d» i inriai ande lhe cuukrr vetar.

i) — Após aulnar a lista de prrtrnra, o eocio receberá •
tubrerarla rubricada iieln '•resMrnle, », dlrlglndo-ie A
rsblni, rnlorara lua cédula ne na sobrerarla, lerliindo-.-
r depositando-!, a seguir, na urna correspondente.

1) - NAO HKK.Vt» APURAIIOS OS VOTOS RELATIVOS AH
CHAPAS QUE CONTIVEREM KVIIRTITUIÇOE» IIK
CANDIDATO» II ],• do arl. 41 do Estatuto) — «Nao
arrto apuradas os valo» relativas Ia chipn nao legli-
iradas, eu qui contiverem emendai, raiuris, ou tubi-
tilulcAri de candidatos, sendo permitida, apenis, o
cancelamento de um mi mais numri constantes da
rliapa" 31-10

NÍVEL

Enquanto Isso, o nivel do re-
servatdrio do Ribeirão das La-
jes subiu, ontem, dois centl-
metros, atingindo 402,14 me-
tros. Este índice, Juntamente
com as vazões do rio Paraíba
— 171 mSiseg., em Barra Man-
sa, e 178 m3|aeg., em Anta —,
significa, segundo o almirante
Magaldi, que o reservatório de
Ribeirão das Lajes tinha ape-
nas 14,.li> de sua capacidade
útil, indicando as vazões uma
produção de 9,5 milhões de
kw nas usinas do sistema, que,
somados aos 300 mil kw de
Lajes, totalizam 9,8 milhões de
kwshora diários. "Como o
consumo normal da Guanaba-
ra é de 12 milhões de kws<ho-
ra por dia" — explicou o ai-
mirante —, "há um déficit de
2,2 milhões de kw diários".

SOLUÇÃO

O coordenador do raciona-
mento de energia elétrica afir-
mou, ainda, que este déficit
será coberto com a economia
energética no Rio e com o for-
necimento de energia de São
Paulo. As usinas paulistas de
Cubatão c Furnas, que Já co-
laboram com um milhão de
kw diários, ajudarão a cobrir,
assim, o déficit até o dia 7,
quando será estudada a situa-
cio do reservatório paulista
de Billings, com vistas k ava-
Ilação das possibilidades de as
usinas paulistas prosseguirem
no fornecimento. Ao mesmo
tempo, uma informação extra-
oficial dá a antecipação do
funcionamento do reservató-
rio de Santa Barbara para a
próxima semana como causa
da não aplicação dos cortes até

dia 7. Este reservatório, situn-
do na cabeceira do Paraíba,
encha no período das chuvas,
começa a funcionar, normal-
mente, em junho, e esvazia tm
setembro.

CORTES
Os 153 desligamentos de luz

autorizados, ontem, pela Co-
ordenação, era Copacabana,
constituíram punição aos quo
ultrapassaram o consumo de
cotas de energia prefixadas.
Variam de quatro horas, para
residências, a 24 horas para os

•estabelecimentos comerciais,
registrando-se, principalmente
nas Ruas Barata Ribeiro, Re-
pública do Peru, Marechal
Mascarenhas de Morais e An-
tõnlo Vieira, bem como na
Avenida Atlântica. Os desliga-
mentos somente são efetuados
de 2.* a 5.afeira, porque há di-
fleuldade de levar a operação
a cabo nas sextas, sábados, do-
mlngos, feriados e vésperas de
feriados. Dessa forma, hoje e
amanhã, dia de Corpus Chris-
II, não haverá desligamentos
de luz na Guanabara, voltan-
do os infratores do consumo
de energia a' serem punidos,
somente na próxima semana.
Ao que apurou a reportagem,
as cotas prefixadas de energia
— cuja infração gera o desli-
gamento — são determinadas
pela média do consumo dos
Últimos seis meses menoswr«.
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—"Patê Sadia só se usa
para preparar canapés."

—¦¦Tolice!"

Porque o Patè Sadia é o mais fino, mais de-
licioso que existe, muita gente pensa que só deve
ser usado na preparação de canapés, em ocasiões
especiais.

Não é verdade.
O Patê Sadia é ótimo também em sanduíches-

no café da manhã ou no, lanche. Esplêndido em
recheios para assados. (E rocambole de patê, você
já experimentou?) É para ser usado generosamente.

Se náo houvesse outras razões, seu preço è
igual ao dos outros patês. E, pelo mesmo dinheiro,
você pode viver melhor.

S-dia

CENSO: RESULTADOS
VIRÃO EM 60 DIAS

O sr. Carlos Flcxa Ribeiro, secretário de Educa-
ção da Guanabara, declarou ontem que a complexi»
dade da investigação procedida pelo Censo Escolar
não permite imediato fornecimento de resultado»»
c que o processo de apuração, análise e interprot«;ão
dos dados colhidos pelos recensendores, deverá ter
uma fase inicial de 60 dias. Decorrido esse prazo»
será possível fornecer conclusões.

OPERAÇÃO

Disse o secretário da Edu-
cação quo, por enquanto, po-
de apenas registrar, através
de fatos isolados, "o êxito da
operação". Ressalta, cm pri-
moiro lugar, "o espirito ei-
viço demonstrado pelo mo-

Carro capotou
e Vanja está
hospitalizada

PORTO ALEGRE (TnP-CM)— A atriz Vanja Orico, o can-
tor Carlos Nobre c o maestro
Angel Cldras, acidentados cm
desastre de automóvel nos pro-xlmldades de c.ii;apav.i do Sul.
estão hospitalizados desde un-
tem, nesta capital. Os artistas
vinham de Bagc com destino a
Porto Alegre. Para desviar-se
de um camlnhüo. o carro per-deu a dlrcçllo, desgovernou-sc
e capotou várias vezes. Desço-
nhecem-ae outros normenores
do acidente cobre o desastre.

glstérlo, que, na sua quase
totalidade, inscreveu-se vo*
luntàriamente para particl»
par do Censo Escolar. Pro*
íessôres, diretores, chefes dt
serviços, nos vários graus ria
hierarquia de técnicos e ad-
m inistradores, c o o p erarara
cm termos que comprovam
possuir a Guanabara ura
bem organizado serviço
blico de educação."

APURAÇÃO

pu-

Informou também o sr.
Flcxa Ribeiro que a análise
c interpretação dos dados do
Censo deverão prosseguir até
o fim do ano, servindo de
base aos estudos que compe-
tem a diversos órgãos téc-
nicas da Secretaria de Edu*
cação. "Nesse momento —¦
concluiu — cabe-nos sòmen*
te acrescentar que o sistema
montado para a realização,
do Censo alcançou pleno èxi- 

'
tu e que o magistério da
Guanabara merece um agra-

. ciecimento da população".

Diálogo com o Leitor

"HOMENAGENS
ESPONTÂNEAS"

"Será que o sr. presidente da Rcpú-
blica tem conhecimento de que nos Es-
tados do Nordeste estão sendo gastos mi-
lhões de cruzeiros com as "espontâneas"
homenagens ao comando da revolução?
Aqui, na Paraíba, o governador do Esta-
do pagou, somente pelo banquete ofere-
cído ao bravo e indócil general Jusiino Al-
ves Bastos, a irrisória importância de
QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL
CRUZEIROS, afora a confecção <lc milha-
res de bandeirolas com a "efígie" do ilus-
tre militar c as cores da bandeira do Es-
tado, cm preto e vermelho, com a célo-
bre frase do imortal João Pessoa: NEGO.
Isto, sem falar nas transmissões das emis-
soras, que não trabalham de graça para
ninguém rir. Calcula-se que nessa "brin-
cadeira" foi gasta importância superior a
oito milhões. Isso, no Estado pobre c sem
recursos como é o nosso, torna-se um ver-
dadeiro crime. Pelo que se gastou na Fa-
raíba, ou melhor, em João Pessoa, pode-
se fazer cálculo aproximado, com idcnli-
cas e "espontâneas" em diversos Estados
do Norte, em aproximadamente CIN-
QÜENTA MILHÕES DE CRUZEIROS. E,
num regime de austeridade como é o
de agora, no dizer dos célebres comandos,
é de estarrecer a opinião pública nordes-
tina. Pelo que se sabe, as homenagens
vão continuar em todos os Municípios des-
se sofrido e roubado Nordeste. O que
com tristeza se constata, é a falta de
homens da tempera de um JOÃO PES-
SOA para proferir novamente um NEGO.

Manoel Alves da Silva."

+ O missivista tem razão em sua
carta quando assinala e condena os
fatos verdadeiramente espantosos
das "homenagens espontâneas", no
Nordeste, aos chefes do movimento
militar, que custam milhões, sobre-
tudo quando se afirma que o movi-
mento era essencialmente moraliza-
dor a procurava acabar com os abu-
sos do passado.

SERVIDORES DO SAPS
" Vimos trazer ao seu conhecimento

mais uma das inúmeras sujeiras do SAPS,
praticada contra todos os funcionários da
autarquia. Ei-la: Há cerca de um ano,
foi autorizado o pagamento de uma dife-
rença de nivel dos funcionários do SAPS.
O numerário foi entregue à direção da
autarquia para que se efetuasse o paga-
mento. Esse dinheiro, entretanto, nunca
chegou às mãos dos servidores, porque
a sua direção da época, macomunada
com o deputado José Talarico e outros
indivíduos da direção do SAPS, apode-
rou-se criminosamente do dinheiro, quan-
tia, aliás, muito elevada, e os funciona-
rios, até hoje, nada receberam, embora
houvessem protestado, protesto esse fei-
to inutilmente. Agora, porém, tudo foi
descoberto c o lodo da barganha veio
à superfície. Esse fato obrigou a atual
delegado regional comunicar o delito ao
general Francisco Oliveira Magalhães, in-
terventor naquela repartição, a fim de
que os culpados sejam responsabilizados
pelo crime cometido; e os servidores vc-
nham a receber aquilo que lhes é devi-
do há tanto tempo. Em resumo, os pre-
judicados foram e ainda são os servido-
res do SAPS, atingidos pela ação crimi-
nosa desses indivíduos, com aquiescên-
cia de gente da própria autarquia e, co-
mo castigo, por um delito de que nã(»
tem a menor culpa, até hoje esperam o
pagamento dêsse dinheiro. Não há dú-
vida de que os responsáveis serão puni-
dos. Entretanto, é indispensável que pro-
vidências sejam tomadas no sentido de
que sejam os prejudicados reembolsados
daquilo que lhes foi subtraído. Sem ou-
tro motivo e certos de que o brilhante
matutino que é o CORREIO DA MANHA
publicará esta carta-apêlo^ subsèrevemo-
nos atenciosamente.

Carlot Domiclo dl Medeiros, Raul de
Mendoma Filho a Celso Gutmirãei Fon-
aeca."

* Esperamos que a direção atual' do SAPS tome as medidas necessá-
rias para averiguar as injustiças co-
metidas e tomar as providências que

o caso requer.
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COIUUIO DA MANHA, Quarta-ratro. IT àa Maio d* 1M4 1.» Caderno

O Presidente e o Poder
A incerteza o o mé*

do, que estagnaram a
economia «leste Paia no
periodo final de des*
mandos do sr. Joio
Goulart, continuam a
paralisá-lo. A receuio,
que ji se manifesta ela-
ramente em alguns Es-
tados e setores, ameaça
generalizara.

Os eternos otimistas
repotirio que é velha a
história do abismo. Mas
os realistas nio deixa*
rio de compreender
que diminuir a taxa de
desenvolvimento, esmo»
mer o ritmo de pro*
gresso necessário a
manter os empregos
atuais e a empregar os
milhares de brasileiros
que anualmente ingres-
iam no mercado de tra*
balho, represar os in*
vestimentos, liquidar a
ordem jurídica e eno*
velar o processo políti-
co já é uma forma de
transpor as bordas do
precipício.

Foi na base de uma
crise dessa natureza
que se agruparam as
forças dispostas a im*
pedir o caminho das
aventuras. A crise eco*
nômica transformara*
se em crise política e
esta em crise de go*
vérno.

O Pais reclamou con*
dições para trabalhar.

* *' *

Não as conseguiu,
até agora. De fato, a
intençio do presidente
Castelo Branco, mani-
íestada em seus discur*

sos, ainda nio se tor*
nou realça de. Hi um
governo 

' de direito,
que ainda nio conse*
guiu institucionaliur*
ae. Pois Isto implicaria
em atribuições defini*
du, na validade du
leis, no respeito is ga*
rantiu Individuais. En*
quanto o Legislativo
nio souber se pode le*
fialar, enquanto os
Executlvoi u*
taduaii permanecerem
incapacitadoi
para administrar, esta*
remos sujeitos aos si*
gueugues provenien*
tes da luta de buti*
dores.

Somente o livre fun*
cionamento dos pode*
res públicos levari aa
classes produtoru a
inversões de capital de
lenta e média matura*
çio. Somente éle per*
mitirá que os trabalha*
dores possam reivindi*
car ordeiramente, evi*
tando-se o agravamen*
to dos conflitos de na*
tureza social.

#'.¦*.*

Em virtude de seu
cargo e das peculiari*
dades do quadro bra*
sileiro ninguém tem
melhores possibllida-
des para a restauração
da normalidade do que
o marechal Castelo
Branco, que reúne às
condições de presiden-
te da República o pres-
tigio de chefe militar e
de lider vitorioso de
um movimento arma*
do. Sua imagem é a de
um homem sereno, fir*

Fim
O deputado Peracehi Barcelos, do PSD gaúcho, de*

elarou-se contra a deposição de governadores. Ao seu ver
besta "corrigir-lhes a atuação'1 política".

Essa declaração seria sensacional em tempos normais.
O fato dela ter passado quase despercebida revela até que
ponto são mesmo anormais os tempos.

t clero porque o deputado gaúcho não gosta da de*

posição de governadores: porque os mais ameaçados são
correligionários seus. inclusive o do Rio Grande do Sul,

que éle próprio ajudou a eleger-se e que apoia. Mas fa-
lando da necessidade ou conveniência de "corrigir-lhes a
atuaçio política", o deputado aprova oa motivos que levem
outrps a exigir a deposição. Considera êle, porventura, o
governador Meneghetti como subversivo ou como corrupto?

Partindo de suposição tão absurda, o deputado tam*
bém tira conclusões absurdas. Corrigir a atuação política
dos governadores? Como se fossem alunos indisciplinados
ou recrutas. Ou então, como se fossem criminosos, réus

perante um tribunal de correção. E quem seriem os juises?
Se o deputado Peracehi Barcelos pensa, porventura,

nas Assembléias, então pensa no regime parlamentarista
do qual êle e o PSD gaúcho sempre foram os mais decidi*
dos adversários. Que conversão edificante! Mas se pensa
no governo federal, para "corrigir" os governadores, en-
tão preconiza a abolição do regime federativo e . contrário
a todas as tradições políticas do povo gaúcho.

Mas se — última hipótese — estiver de acordo com a
"correção" dos governadores pelos comandos militares lo-
cais (e é esta a situação de fato), então o deputado exige
a substituição das instituições republicanas pele ditadura
militar.

* * #

Em tais casos, o povo costuma dizer: "t o fim!" Nós
outros preferimos citar o verso da tragédia grege: "Quem
os deuses pretendem perder, a estes insuflam a insánia."

Preventiva
Inaugurou-se no SAPS

um novo c original siste-
ma, no conjunto de re-
pressões que se desença-
deiam em todas as repar-
tlções públicas. O general
Oliveira Magalhães, inter-
ventor na autarquia, ássi-

• nou numerosas portarias
suspendendo preventiva-
mente funcionários e pon-
do-os à disposição de uma
comissão de inquérito.

Nos termos da legislação
vigente, a suspensão é me-
dida punitiva, que devo
aer tomada em face de
atos irregulares. A sus-
pensão preventiva, agora
Instituída, é, pois, puni*
ção antes de qualquer
ajuizamento doe fatos
porventura argüidos con-
tia servidores. Tal ar*
bitrariedade contraria in-
clusive as instruções bai-
atadas pelo encarregado
geral dos inquéritos, que
já erem em si mesmas ar-
bitrárias. Uma violência
em dose dupla, talvez pa-
ra compensar a eficácia
pela metade, no que é tare-
fa real do SAPS: alimen-
tação dos trabalhadores.

Eficiência

A SUNAB baixou re*
gulamentação congelando.
nós níveis de 10 de maio
último, os preços do ci*
mento, ferro em geral,
pneumáticos, veículos, tra*
tores, óleos e gorduras vc-
getais e tortas para gado
nas fonte* de produção •

nas diferentes fases de co*
merciallzaçlo.

Mas o congelamento é
para ficar no papel, uma
vez que a SUNAB admite,
no mesmo ato, que os pre*
ços serão reajustados aiu*
tomàticamente se, em 15
dias, suas repartições e
delegacias não se pronun-
ciarem sôbre os pedidos de
revisão.

Com sua proverbial efi-
ciência, a SUNAB conse-
guiu o máximo: um con-
gelamento de preços com
escala móvel.

Tumulto
O deputado EdiUon Ti-

vora apresentou projeto de
emenda constitucional,
atribuindo ao Congresso a
competência de eleger o
presidente e o vlce-prssi-
dente da República para o
periodo 65*86. Neste últi-
mo ano, então, processar*
se-iam as eleições diretas
para ambos os cargos, Oa
fundamentos apresentados
pera justificar tal projeto
são os da moda: evitar o
tumulto na vida do pais.
motivado pelas sucessivas
eleições.

Nada mais paradoxal do
que se falar em dsfesa A
democracia, condenando a
realização das eleições,
sob alegação de que elaa
tumultuam a vida do pais.
Isso é uma íorma de s2
justificar a ditadura, im-
pedindo que o povo eleja
os seus governantes. Do
qualquer modo, as 'eleições

nw e afeito is lutas.
Suas palavras tém si*
do a de um cidadlo
preocupado com a re*
composiçlo da ordem
democrática. Mu pala*
vras • imagem nio po*
dem substituir a açio.
Cabe-lhe traduzir em
atos os conceitos quo
tem emitido em dlver*
iu oportunidades; ca*
be-lhe transformar em
projetos de lei as idéias
que tenha sobre u mo*
dificações necessárias
do panorama brasilei*
ro. Cabe-lhe exercer um
comando civil que per*
mita o alinhamento du
forças políticas, indis*
pensável a qualquer rc*
gime democrático. Ca*
be-lhe exercer os mus
poderei constitucionais
aem a intromissão de
outras forças que
tentam deliberadamen*
te estabelecer a duali*
dade de comando.

* w *

A partilha de suu
atribuições constitucio-
nais com grupos civis
e militares foi um fa-
tor decisivo para a
perturbação da vida
brasileira, no periodo
governamental do sr.
Joio Goulart. Sem um
centro efetivo de po*
der, distorceu-se todo
o processo político, até
chegarmos i situaçio
final, em que vimos
arriscada a própria so*
brevivéncia democra*
tica.

Na unidade do po-
der está o êxito do go-
vérno do marechal Cas-
telo Branco.

só contribuem para forta*
lecer a consciência política
de uma nação.

Fluidos
O Conselho Executivo

da Universidade do Bra-
sil, examinando o proble.
ma da vacância de direto»
rias de várias unidades
escolares, "cujo provimen-
to se torna imperioao",
aprovou uma resolução de
três itens, muito estranha.

O primeiro item é lógi-
co o justo: eleição em lis»
ta tríplice das diretorias
ainda vagas. O segundo
diz textualmente: "As con-
gregaçóes considerarão as
listas tríplices anterior*
mente organizadas, para o
efeito de conflrmá-las ou
fazerem noves eleições,
dentro do prazo de dez
dias". Não parece nem
multo lógico nem multo
justo, pois as Congrega-
ções terão que confirmar
as suas próprias indica-
ções feitea há bem pouco
tempo c livremente, O
terceiro item impõe —¦
"Com relação aos direto-
res com mandatos em vi-
gor, decidiram estes ouvir
as suas Congregações para
ratificação de confiança e
indispensável apoio na
atual conjuntura universi-
tária". t uma decisão de
certa forma humilhante
que mostra presente a
precariedade da autonomia
universitária.

Pátio dos Milagres
Havia em Paris, duran-

te a Idade Média, a tra-
dição de escolher-se, en-
tre os bandidos que povoa»
vam o Pátio dot Milagres,
um homem que por um
dia, seria o rei da cidade.
Durante suas horas de gló-
ria éste rei dos truands ti-
nha todas as regalias, da-
va ordens às . autoridades,
até conversava e privava
com o rei legitimo.

Ontem, esta tradição foi
revivida em São Paulo.
O presidente Caetelo Bran-
co doou uma medalha de
ouro na campanha, que na-
quela cidade se promove,
sob as vistai dos conheci-
dos larápios, porta-vozes
da promoção. Mais tarde,
na televisão, o gen. Cos-
ta e Silva foi entrevistado
pelos estelionatários Mau-
rieio Loureiro Gama e "Ti-
eo*Tico", Embora estives-
se entre ot dois, não ca-
bem comparações evangé-
lieas, porque ambos são
maus ladrões.

AUás, o ministro da
Guerra falou sóbre infiltra-
ção comunista, tendo como
interlocutor o tr. Gama
que foi membro do Partido
Comunista de Sid1 Paulo
de 1150 a 1956, tendo si*
do expulso por desvio de
fundos. £ uma informa-
Cão que lhe prestamos pa-
ra a edificação de sua cui-
tura anti-subversiva.

Mundo Político
Presidenta visita TSE

O presidente da República, que visitará boja i Urde,
•m Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, deverá pronun*
cier, nt oportunidade, segundo te propalou, ontem, no
Planalto, importante pronunciamento,

A informação tòbre o dlteurto do presidente nlo es-

peelfieou. porém, qual a nei uréia do tema a ser foeali*
zado. Anuncia-se. entretanto, que o marechal aproveitará
a oportunidade para reafirmar, maia uma voa, tua deci*
elo de pastar o seu páato àquele que vier a ter eleito no

pleito de 65. como aliát já repetira no último tim de te*
mana, no Estado do Rio Orando do Sul.

O pronunciamento do presidente, se feito realmente.
chegará num momento ptleotógico: na Câmara, o depu*

tado Edilson Távora Já epceeentou projeto de emenda

eonttitueional visando a ampliar por mais um ano d men*

dato pretldenelel, a pretexto da coincidência dot manda*

tos. E o líder ademerlsta na Assembléia de Sio Paulo,

em discurso, anunciado para eata temem, traduzirá o

pensamento do fovérno paulista, Igualmente favorável a

essa prorrogação.
Acompanharão o presidente da República, na visita

ao TSE. o ministro da Justiça e ot chefet du Catai Civil e

Militar.

Dia que virá nota lista

Anles de emborcar, on*
tem, para ot Estados Uni-
dos, onde pretende expor
pelo rádio e televisão nor-
te-americonos o sentido e
objetivo de "revoluçio", o
deputado Herbert Levy,
ex-presidente nacional da
UDN, anunciou a existên-
ela de uma nova lista de
eesseçio de mandatos e de
tuspenslo de direitos poli-
ticos-

Ditte o parlamentar que
a litta de cassação atingi-
rá pequeno número de le-
gisladoret, para alcançar
maior Índice na área da
corrupção c do malbarata-
mento dos dinhelros públi-
ços. Embora te mostrasse
bem informedo, nesse as-
tunto, o deputado nlo quis
revelar ot nomet des pet*
toas atingidas.

UDN quer 
"impeachment" de Adornar

A direção de UDNtpaulitta ainda náo perdeu a et-

peranea em ver o tr. Ademer de Barros afastado do

governo.
Enquanto o chefe do Executivo paulista realizava

mais uma excursão pelo interior, tecendo elogios ao pre-
tidente da República e i "revoluçio", o Diretório ude-

nista convocava reunlio de todos ot teus membros para
tomar conhecimento e decidir a respeito do teu ta-

peachment.
O afaltamente do tr. Ademar de Barroí esti tendo

solicitado pelo deputado Paulo de Cattro Prado, com

provas que teriam lido eoUüdoi por teu colega de par-

Udo Israel No vais.

"Impeachment" também no Maranhão

Imagens do céu
Santo particular

C. D. A.

Também do Maranhão
nos chega a noticia de que
a oposição apresentou, afi-
nal, pedido de impeaeh*
ment contra o governador
Newton Belo, com base em
argülgõei de improbidade.

A lituacio, no Estado,
que é de tentão, ainda-não
permite uma antevisão do

desfecho.

Por outro lado informa-
se que o ex-deputado Nei-

va Moreira, cuja prisão
preventiva estava decreta-
da, foi ontem preso em São

Luís, de onde será recam-

biado para o Rio, a fim

de ficar i disposição das

autoridades da CGI.

Missão do reescalonomento

Sob a chefie do embaixador Sette Câmara, segue,

hoje. para a Europa, a missão brasileira que irá nego-

ciar o reescalonamento das dividas brasileiras com os

diversos organismo! internacionais de crédito.
A primeira escala da mliilW<é Londres, em seguida.

Paris e depoit Bonn, Berna, Tóquio e finalmente Wash-
ington.

Sorte de Aragio e outro»
O Superior Tribunal Mi*

litar, em suai sessão de ho-
je, deverá julgar o pedido
de prisão preventiva con-
tra o almirante Cândido
da Costa Aragão, ex-co-
mandante do Corpo de Pu-
zllelros Navais e que se
encontra preso no Forte de
Lage, desde os primeiros
dias de abril.

t grande a expectativa
acerca da decisão do STM

que poderá decidir sóbre o
destino nlo tó daquele mi-
litar como também de ou*
tros oficiais que continuem
presos nai meimai condi-
ções.

Na esfera da Marinha de
Guerra ninguém alimenta
a menor dúvida quanto ao
resultado do julgamento
que interessa de perto aos
encarregados dos inquéri-
tos.

* Nos círculos do Ministério da Guerra comentava-se,
á boca pequena, que na lista de reformas compulsórias a ser

divulgada nos próximos dias. estão incluídos o ex-ministro
Jair Dantas Ribeiro, o general Armando de Morais Ancora,
ex-comandante do I Exército, e seus colegat Benjamim Ga*
lhardo (ex-comandante do III Exército) e Luna Pedrosa (ex-
comandante da Divisão Blindada).

* Duas nomeações foram, ontem, feitas: a do economista
Garrido Torres, para o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, e a do sr. Aldo Batista Franco, para a Carteira
de Comércio Exterior (CACEX).

* Assegura o deputado Tufik Nassif (PTN) que os pro-
jatos sóbre sonegação fiscal e emissão de setecentos bilhões
de cruzeiros em letras do Tesouro poderão, se aprovados,
carrear mais de um trilhão de cruzeiros para os cofres pú-
blicos.

* Disla-nps, ontem, o deputado Adail Barreto centlnuar
ignorando até agora porque teve o seu mandato cassado.
"Eu — acrescentou — nunca fui comunista nem muito menos
subversivo, e não há quem prove o contrário," E mais inci*
sivo; "No dia em que puder, não terei dúvida em ir atrás do
mandato que o povo me dtu e a revolução me tomou."

I

* Conforme antecipáramos, o deputado Murilo Badaró,
lider da bancada do PSD na Assembléia Legislativa mineira,
pronunciou, ontem, importante discurso, em defesa do se-
nador Juscelino Kubitschek. O mesmo aconteceu, na Assem-
bléia carioca, através da palavra do deputado Gonzaga da
Gama.

* A Conferência Nacional dos Bispos apresentará às
autoridades governamentais o trinômio que continuará a ser
defendido pela Igreja: 1) Respeito à pessoa humana; 2) sin-
dicalização rural; 3) movimento de educação de base.

O ptirt Jotè ie Anrhlt-
ia, que eertameute tsti na
teu, lambem certamente
]u muila fàrct para nlo
ter canonkado, a julper
pelo tempo — mais de Irlt
séculos — que vem du*
rondo a campanha para
elevd*lo ae altar. Todot
pedem, por lie, afiançando
milagres a irrvleoj piedo-
sas que justificam tua ca*
nonl.-efdo. I citei votei
te levantam inutilmente
em prol do canarino. In-
dubitdveit e provados que
ado oi aeui méritos —
tantitate et mlraculis cia*
rus, como ie lé na citam*
fia em que éle aparece
poetando a Nossa Senhora
— a concluído a tirar i
que é o próprio Anchiela
que nio deseje a honra-
ria. Pre/ere ficar assim
meimo como eitd, humil*
de, aos pét da Beata Vir-
aem, a quem celebrou em
copioio verto letino. E te*
rá tuas razoes. Sio oi nn*
tot mais perfeitos, aqueles
que nio ambicionam a tu-
prema glória e antei foatm
dela como do capela.

isso não impede que nós
o consideremos santo do
Brasil, inscrito numa "Ic-

geuda tfurea" in (imitia, cn-
tre Sio Jorge, Sio Sebas*
tido e oulroí amigos noi-
sos lá át cima. Ê qua o
invoquemos em hora de

precMo, para toprar-not
um vertinho eu uma /ala
de teatro, nio falando noi
peiicroioi impulMi com
que um caiequiiador pode
corrigir ".assa impedindo
e falia de amor ao prdxl*
mo, A poeiia da Anchiela
nio 4 nenhum modllo rc*
levante, mai dl* a cultl*
vou com iniitlénda tio
doce c voltada para /im
tio altos, que nio /ária mal
aoi novoi bardot deita Ne-
çio recorrer a seu nome.
A quem i amame da poe-
tia Id uma ver aceda um
veria ftlii. Ao comentar
ai trovai dedieadat a San*
ta inii "na vinda da tua
imagem", Domingo* Car-
valho da Silva nola*lhei
"uma purexa adeleteante
que parece um Hrio nat
mioi da própria menina
mdrtir de Salemo". t eu
pergunto: qua poeta mo*
demo. aem prexii * con»
crelitmo. nio aostria it as-
liner «tia citro/e de poe*
tia "Ao Santíssimo Sacra*
mento"?
Ar fresco de minhe calma,
fogo de minha frieza,
fonte viva de limpeza,

doca beijo.
(Meimo qua lòut para

aplicd-la a motivo mali
terrcitre, pecado perdoe»
vel am quem nio 4 santo.)

Também os autos io pa*
dre, qua deviam maravi*

lher o gentio, ie nio en*
cerrem /arte conteúdo dra*
mdlico, nem iniciam pró*
priamenle uma Iredlç.o
teatral, cama obterão* Dé-,
cio de Almeida Prado, aln*
ia assim tervirlo pera ti*
limular o dramaturgo de
hoje a dar. conta de ieu
recado, eugerin de*llie in*
clusive boa dote de humil.
dade, pait nem todo mun-
do pode etpirar a Lop: de
Vega eu Shakcipeere — a
façamos na medido de nos-
so miúdo pottivel nono
tealrinhe para Índios,

Mai Anehiela, como et
teut companheiros de rou»
pila, /oi também repor*
ler, o ai eitio tuai cartel
a apreximd*lo dot sócioi
do Sindicato dot Jornelii*
foi e da ABI. Contando u"indmerat coisas netureii

. que ie encontram na pro-
vinda de Sio Vicente, ho*
je Sio Paulo" — animeít
estranhos, trovões que
ameaçam e' nio chegam a
raio, bebedice c cantoria
dot índios, historiai de /ci*
tieeiroí, tudo colhido ee
vivo, quinhenlitta e atuei,
èli i também padroeiro
dot cteribai jornaliilieoi.
Sa * Conaregacio dos Jti*
tot nlo st decidir a cena*
niid-lo, «io fax mal. A
pente o venera atiim mts»
mo. Santo bom 4 tento
particular.

REFORMA AGRÁRIA
O projeto de reforme

agrária atualmente em de-
bate no Executivo e que
deverá, ter encaminhado
brevemente ao Congresso
será a primeira demonstra*
ção concreta de que o mo*
vimento de primeiro de
abril nio fot feito temente
para restabelecer o inatin-
to hierárquico e dar um au*
mento aos militares. Tra-
ta-se da reformulação que
o Governo deposto não con-
siguiu executar' por falta
de interesse ou de organi*
zaçio administrativa. Sua
apresentação agora, pelo
governo Castelo Branco,
procurará provar o que di-
ríamos desde os primeiros
dias: a revolução não fot
feita contra todas as idéiu
do sr. João Goulart mas
sim contra todos os seus
métodos. E dará rasle ao
bispo de Olinda, quando di*
ria que, por terem andado
nas mãos erradas, nio ae
devia abandonar a bandei-
ra das reformas.

A reforma agrária em et-
tudos implicará em duas ro*
formas constitucionais. Uma
interpretatlva estabelece»*
do que "o Justo preço" a
ser psgo por terras deta-
propriadas no Interino to*
ciai é o declarado pelos pro-
prietários para fint flsetii.
Outra, de substância, permi-
tindo o pagamento de deu*
prepriaçóes em títulos do
Tesouro, ttses títulos pode-
rio ter teu valor reajusta-
do o que, tegundo o pen*
tamento do Governo, nlo
tem, a longo prato, impor-

táncia maior, ji que preten-.
dem debelar a inflação.

Na parte instrumental, a
reforma trará para o imbi*
to da União a competência
de estabelecer regras, e fio-
calhar nu aplicação, para
o imposto territorial. A tri-
butaçlo du terras terá ai*
tissima, estabelecendo-te em
seguida deduções propor-
clonais it ireat aproveita-
das em culturas de gêneros,
agricultura industrial, re*
florettamento, combate á
erotlo etc., ati que o im-
posto fique inócuo pera at
propriedades total men*
te aproveitadas. O intuito
desta tributação i tornar
economicamente ineficiente
at inventai om teme dei-
xadaa ineuHat, um dot mi*
todot mali usados no inte-
rior para escapar è infla*
do.

Na parte executiva, a re-
forme previ prioridade
absoluta para parceiros,
meciraa ou arrendatirloa na
eompra dai torrai que cui*
tivtm ou alugam. Esta pri-
oridade é de Ul ordem que
te mantém mesmo que apa-
reta comprador disposto a
pagar I vilta. At condições
de eompra terio prestações
anuais, pelo espaço de tem-
po convencionado, que pode
ter até de det anos, desde
que ie valor dei pagamen-
tot nio ultrapasse jamais
quinze por cento do valor
daa colheitas.

Todas as terras devolutas
da União serio distribuídas
segundo critérios estabeleci,
dos em um plano de coloni-
zaçâo. Procurar-se-á impe-
dir a tramóia, tantas vezes

Mareio Moreira Alves
repetida em caso» do gene-
ro, de fazendeiros do asfal*
to ou pecuaristas no papel.
Quanto ao mercado compra* .
dor que deverá absorver a
exeesso de oferte que t re*
forma criará, deverá ter
incentivado pele garantia de
preços mínimos, pelt extern
tio do talirio-mlnimo ae
campo, ftetlidadei de erédi-
to etc.

Aparentemente, os dtfti*
tet da reforma proposta,
do: nio se preocupar na
quantificação do latifúndio
(o que pode ser até quali-
dade, dependendo das apli-
captes fiscais) e proibir à
Vn|io explorar, direta ou
indiretamente, estabeleci*
mentos agrícolas. A pifava-
leeer esta proibição, como
poderio ser mantidas as fa-
tendas experimentais do Mi*
niatério da Agricultura, ot
hortos florestais federais,
as propriedades da Remon-
ta do Exército? Isto para
nio falar na impossibilids*
de de experiências sociais,
como a dos "moshavis" ou
"kibutz" de Israel, ou na de
investimentos em áreas on*
de é escasso o interesse
privado, como na Amazó*
nla.

Em todo caso, tal como
está, a reforma agrária pa-
rece capaz de impulsionar
nossa produção agrícola e
aliviar as tremendas pres-
soes que a injustiça nos
campos provoca. Será a
primeira medida verdadeira-
mente séria que o presente
Governo, tio preocupado
em operações de policia,
adotará para combater o co-
munismo.

CRUELDADES NAZISTAS
Francfort (UPI-AP-CM) —

Depondo no julgamento
contra 22 nazistas do campo
de concentração de Auteh-
witz, Kazlrierz Smolen, de
44 anos, ex-prisioneiro de
guerra, apontou Hani Stork
como assassino de uma cri-'
anca por haver brincado
com um coelho pertencente
a um membro da Gestapo.

A professora polonesa Ma-
ria Swirdeska, depondo no
mesmo julgamento, disse
que "as mulheres nazistas
se mostravam iguais em
brutalidade aos homens",
apontando particularmente
uma nazista conhecida co-
mo Hasse que indicava as
prisioneiras que deveriam
ser condenadas á morte.

ACUSAÇÕES
Smolen depôs contra mui-

tos dos 32 réus acusados pe-
Ia morte de milhões de pes-

soas em Auschwitz, porém
apontou especialmente Stark
para quem era obrigado a
trabalhar eomo empregado
no escritório da Gestapo do
acampamento, como respon*
sável pelos crimes mais
cruéis contra os prisionei-
ros.

Testemunhou um crime
de Stark, em que o nazista
apanhou uma carabina c
conduziu uma mulher com
duas crianças —¦' uma de co-
lo — ao crematório e re-
gressou só. "Êle estava mui-
to nervoso — narrou Smo-
len — "lavou as mios, tirou
a jaqueta e fêz com que um
ordenança limpasse suas bo-
tas. Embora não fumasse,
acendeu um cigarro, após o
que comentou o crime." '

MULHERES
"Os guardas de ambos es

sexos examinavam as filas

de prisioneiros ao fazer a re*
vista pela manhi, quando
eram indicadas as vitimas
que deviam morrer nas et-
maras de execução" — dis*
se perante os 22 nazistas
acusados pelo extermínio
de prisioneiros a professo*
ra polonesa Maria Swirdeska
de 50 anos, depondo contra
os nazistas chefes do cam*

po de Auschwitz,
Em seu depoimento, a

professara polonesa disse
que "um simples passo em
falso ou sintoma de fadiga
eram suficientes para que as
gusrdas do acampamento de
mulheres, que as recebiam
acompanhadas de cães ames-

' trados indicassem as prisio-
neirss para as câmaras de

gás".

SALVA-VIDAS EM AVIÃO
Washington c Londres —-

(FP-UPf CM) — A admi-
nistração Nacional da Ae-
ronáutica e do Espaço
(NASA) comunicou ontem
que os passageiros de um
aviio de transporte podem
salvar'«e, em caso de aci-
dente, por meio de sacos de
matéria plástica que terão
inflados instantaneamente,
pele piloto do aparelho.

Observa a NASA que o
acidente deliberadament*

êrovocado 
num Douglas

C-7, no dia 24 de abril,
no Arizona, que transpor-
tava bonecos em lugar de

passageiros, permite chegar
a essa conclusão. Os sacos
especiais de plástico, quete inflam a uma simples
pressão do piloto em um
pulsador elétrico e que se
acham no assento e atrás
dot bancos que se encon-
tram à frente do passaeei-ro. a^em como verdadeiros
colchões de ar c permitema pessoa sobreviver aos
choques.

CAI OUTRO AVIÃO

, Um bombardeiro B-47 a
jato dos Estados Unidoa

caiu ontem ao aterrissar, na
base de Upper Neyford,
condado de Oxford, matan-
do um dos seus 4 tripulan-
tes, c constituindo-se no
15.° avião a cair em maio.
Dos 15 aparelhos caídos
este mês, 11 eram milita-
res e destes 9 pertenciam
aos Estados Unidos.

BANCO BOAVISTASÍT
Uma completa erganizaçjf

bancária. SSU
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CANA-DE-AÇÚCAR FORD É

v

Em todo o Nordeste, em S. Paulo,
em Minas ou em qualquer das
regiões do País onde é cultivada
a cana-de-açúcar, lá se encontram
- práticos, econômicos, superefi-
cientes - os caminhões Ford! E,
entre os usineiros que utilizam os
Super Ford F-600 em suas co-
lheitas e transporte de açúcar,
estão os 141 seguintes - exemplo
vivo da fibra e dinamismo que
caracterizam nossos modernos
homens da terra I

.AcucareíraBortolo Carolo S.A.—S. Paulo
Açwcarelra Carona 8.A. — São Paulo
iAçucareira Passos — São Paulo
¦Açuc.ZilIaLoreniotti Ltda. — S. Paulo
Atílio Balbo d Filhos — São Paulo
Bianchi & Cia. Ltda. — São Paulo
Cézar Galit» Tanuri — São Paulo
Chide Maluf — São Paulo
Cia. Açucareira Alagoana — Alagoas
Cia. Açucarei ra de Goiana—Pernambuco
Cia. Açucareira de Penápolis — S. Paulo
Cia. Açucareira Sto. André do Rio Una

(Barreiros) —• Pernambuco
Cia. Açucareira Sto. André do Rio Una

(R. Formoso) ¦—Pernambuco.
Cia. Açucareira São Geraldo —¦ S. Paulo
Cia. Açuc. Usina João de Deus—-Alagoas
Cia. Agríc. Fazenda S. Martinho- S. Paulo
Cia. Agrfc Ind. S. Jerônimo — S. Paulo
Cia. Agríc. Jnd. Sta. Adelaide —> S. Paulo
Cia. Ind. Sta. Bárbara — S. Paulo
Cia. Agrfc. Usina Jacarèzinho—*S. Paulo
Cia. Agro-índ. do Goiana—Pernambuco

Cia. Agro-Ind. N. S, do Carmo —
Pernambuco

Cia. Agro-Ind. Omena Irmãos---.Alagoas
Cia. Geral de Melhoramentos —

Pernambuco
Cia. Usina Tiuma — Pernambuco
Cia. Usina Varjão de Açúcar e Álcool —

São Paulo
Cia. Usina Vassununga — S. Paulo
Cia. Usinas São João e Sta. Helena S.A,

Paraíba
Destilaria Capuava — S. Paulo
Empresa Agro-Ind. Lourdes Ltda. —

Sergipe
Espólio de José Píauilino Gomes de

Melo — Pernambuco .
Ezequiel Siqueira Campos A Cia. Ltda.

Pernambuco
Fundação Sinhí Junqueira — S. Paulo
Ind. Açuc. A. M. de Albuquerque S.A. —

Pernambuco
Ind. Açuc. São Francisco S.A.*—S. Paulo
Irmãos Azanha& Cia. Ltda. — S. Paulo
Irmãos Biagi S.A. —'São Paulo
Irmãos Francheschi S.A. — São Paulo
Irmãos Zanin «t Cia. — Sio Paulo
João Pilon & Cia. —São Paulo
José Siqueira Arruda Falcão —

Pernambuco
Labronice A Cia. Ltda..—* São Paulo
Maria Izabel — São Paulo
Mendes Lima S.A. Ind. e Comércio —¦

Pernambuco
Ometto Pavan 6 Cia. Ltda. -- S. Paulo
Paulo Storani A Irmãos — SSo Paulo
Refinadora Paulista (Piracicaba) -**•

São Paulo
Refinadora Paulista S.A. (Araraquara)'—•

São Paulo

S.A. Açucareira Ararensô ~ São Paulo
S.A. Agríc. Ind. Usina Miranda -S.Paulo
S.A. Leão Irmãos —.• Alagoas
S.A. Usina Coruripe — Alagoas
S.A. Usina Ouricuri Açúcar e Álcool —

Alagoas
S.A. Usina S. Simeão Açúcar e Ácool
— Alagoas
Soe. Anônima Usina Sta. Rita — Paraíba
Société Sucreries Brésiliene (Piracicaba)

São Paulo
Société Sucreries Brésiliene (Porto Feliz)

São Paulo
Société Sucreries Brésiliene (Çapivari) —

São Paulo ;
U. S. C. N. L. S.A. •— Pernambuco
Usina Açúcar Ester S.A. — São Paulo
Usina Açúcar Porto Alegre — São Paulo
Usina Açuc. Bela Vista S.A. —• São Paulo
Usina .Açuc, de Cillo S.A. — São Paulo
Usina Açuc. de Jaboticabal S.A.- S. Paulo
Usina Açucarefra Furlán S.A. — S. Paulo
Usina Açucareira Paredão — São Paulo
Usina Açuc. Sio Manoel S.A* — S. Paulo
Usina Açuc. Santa Cruz S.A. — S. Paulo
Usina Açuc. Tabajara S.A. •— São Paulo
Usina Água Branca S.A. — Pernambuco
Usina Aliança S.A. — Pernambuco
Usina Angilieri S.A. — São Paulo
Usina Aripibú S.A. — Pernambuco
Usina Barão de Suassuna S.A. —

Pernambuco
Usina Barra Grande de Lençóis S.A. —

São Paulo
Usina Boa Vista S.A. — São Paulo
Usina Bom Jesus SA—-¦ Pernambuco
Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool —

São Paulo
Usina Bulhões Ltda. -*¦ Pernambuco

Usina Cachoeira Lisa S.A.—Pernambuco
Usina Cachoeira Mirim S.A, •— Alagoas
Usina Capricho —- Alagoas
Usina Cansanção do Sinimbú S.A. —-

Alagoas
Usina Caraíbas-Ribeiro A Cia. -— Alagoas
Usina Catanduva•— São Paulo
Usina Catende S.A. —¦ Pernambuco
Usina Caxangá .S.A. — Pernambuco
Usina Central Barreiros S.A. -—

Pernambuco.
Usina Central Riachuelo — Sergipe
Usina Conceição do Peixe —• Alagoas
Usina Costa Pinto S.A. -• São Paulo
Usina Cruangí S.A. — Pernambuco
Usina da Barra S.A. — São Paulo
Usina Estreliana S.A. — Pernambuco
Usina Ipiranga Açúcar e Álcool-S. Paulo
Usina Ipojuca S.A. — Pernambuco
Usina Itaiquara Açúcar o Álcool ---

São Paulo
Usina Maracaí S,A. -- São Paulo
Usina Maria das Mercês S.A. —

Pernambuco
Usina Martinópolis Ltda. — São Paulo
Usina Massauassú S.A. — Pernambuco
Usina Massurepe — Viúva H. Bandeira

Pernambuco
Usina Matary S. A. — Pernambuco
Usina Monte Alegre — Paraíba
Usina Nova América S.A. — São Paulo
Usina N. S. Auxiliadora - João Dourado
• Filho •— Pernambuco
Usina Oiteírihhos — Sergipe 

'.'

Çvopd^
PRODUTO DA FORD MOTOR DO BRASIL S.A.

Usina Pedras -- Viúva Gonçalo R, Prado
Sergipe

Usina Petribú S.A. — Pernambuco
Usina Pirarigí S.A. ~- Pernambuco
Usina Proveito — Sergipe
Usina Pumatí S.A. — Pernambuco
Usina Recanto — Alagoas
Usina Roçadinh6-Mendo Sampaio •— ¦

Pernambuco
Usina Salgado S.A. — Pernambuco
Usina São Domingo-* Açúcar e Álcool S.A.

São Paulo
Usina São Francisco do Quilombo Ltda.

São Paulo
Usina São João — Salvador
Usina São José S.A. — São Paulo
Usina São José S.A. — Pernambuco
Usina São Luís S.A. —^São Paulo
Usina Santana Açúcar e Álcool- S. Paulo
Usina Santana •— Paraíba
Usina Santana S.A. — Pernambuco
Usina Santa Adélia S.A — São Paulo
Usina Santa Clara — Sergipe
Usina Santa Eliza S.A. — São Paulo
Usina Santa Helena S.A. — São Paulo
Usina Santa Maria — Paraíba
Usina Santa Terezinha S.A. — S. Paulo
Usina Santa Terezinha S.A.- Pernambuco
Usina Santo Antônio S.A. —• São Paulo
Usina Santo Inácio S.A. — Pernambuco
UsinaTamandupá S.A. —¦ São Paulo
Usinas Tanques ~ Paraíba
Usina Terra-Nova S.A. •— Paraíba
Usina Timbó-Assú S..A. — Pernambuco
Usina Triunfo —- Alagoas
Usina União* e Indústria — Alagoas
Usina Vassouras — Sergipe
Virgolino de Oliveira SA — São Paulo
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Atropelada
reclama

um milhão
Aeelina Pinheiro dos Santos,

atropelada por uma ambulan*
cia na rua 81o Francisco Xa-
«ler, há tempos, requereu na
>.• Vara da rasenda Pública
tuna lno>nlsaelo do Estado.
Deu h causa o valor de Cri 1
ailhlo.

Retrato de
JQsai

da Câmara
SAO PAULO (Sucursal) -

por 7 votos contra 1, a Cama-
n Municipal de Aparecida de*
deliu retirar o retrato do ar.
Jânio Quadros da sala de ses-
soes daquela Casa. O único
voto em contrário lol de um
vereador udenista, Benedito
Pereira, enquanto o presidenteda Casa abstevese de votar,
de acordo com o regimento
interno.

Reforma da
Fazenda

em relatório
O ministro Otávio Gouveia

de Bulhões, da Fazenda, rece*
seu ontem o relatório preil-
minar dos trabalhos de leíor-
ma da estrutura do Mlniste*
rio da Fazenda, acompanha-
do de dois projetos. A comii*
aüo que elaborou o relatório é
constituída de diretores da
Fundação Getüiio Vargas e
técnicos do próprio Mlniste-
rio. Os dois projetos referem-
ae á Implantação do progra*
ma de mecanização do Impôs-
to de Renda e ao pagamento
do pessoal civil, mediante de-
póslto bancário.

FIÉIS DEVEM LEVAR
RÁDIOS À PROCISSÃO

A Confederação Católica Arquidiocesana lançou
ontem, através do CORREIO DA MANHA, mala um
apelo aos fiéis para que compareçam i procissão de

"Corpus Christl", que sairá amanha, as I6h, da I«re-
ja de Santana, munidos de rádios de pilha, que lhes
permitirão ouvir os cânticos, as orações e as rezas,
que serio transmitidos para todo o Pais por uma ca-
deia de emissoras de rádio comandadas pela Rádio
Nacional.

INOVAÇÃO

A transmissão da solenlda*
de pelo rádio visa a perml*
tir a maior participação ele*
tiva do povo na procissão II-
túrgica, permitindo aos fiéis
colocados no fim do cortejo,
ouvir perfeitamente o que se
pastar na frente da procls-
sáo. Os cânticos, as reias e
as orações serio coordenados
pelo padre José Alves, com
o Coro do Seminário Arqul-
diocesano de Sáo José. A
Marcha da Igreja Católica
será a primeira música a
ser cantada, seguindo-se o
Hino do XXXVI Congresso
Eucarlstico Internacional, o
Bendito, Louvado Seja, o
Cantemos a Jesus Sacramen-
tado, o Eu te Adoro e o Ohl
Anjos Celestes, que serio
distribuídos pelos agentes da
Cruzada do Rosário em Fa*
milia. em folhetos que po*
dem ser encontrados com o
sr. Vicente, na rua Sio Jo-
sé, 00, 21.° andar.

DEDICADOS

O monsenhor Emanuel
Barbosa, que faz parte da
comissio encarregada da or-
ganizaçãn, da procissão, dis-
se que, éite ano, as músicas
e os cânticos serão dedica-
dos a setores específicos da
sociedade, como a imprensa,
o magistério, o operariado,
a família, a juventude e to-

Gerico

dos os sofredores. A procls-
sio de Corpus Christl. que
Já se tradlclonallzou na his*
tórla do Rio, representa, pa*
ra os católicos, Jesus Cristo
a caminhar com seu corpo
presente na forma da Euca*
ristla.

PERCURSO

As organizações religiosas

Sue 
participarão da procls*

Io obedecerão a uma dis*
poslçio pré*estabeleclda. No
Inicio da Praça da Bandel*
ra, flcario: a Federaçio das
Bandeirantes. Vnlio dos Es*
cotelros, os colégios, a Cru*
zada Eucarfstlca e a Liga dos
Tarciiios. Em frente ao
Pantheon de Caxias, as n*
lhas de Maria, o Apoitolado
da Oração, a Guarda de
Honra, Senhoras de Carlda*
de, Legiio de Maria, congre-
gações marianas. No trecho
seguinte, até a Praça Onze,
as Venerávels Irmandades,
Veneráveis Ordens Terceira,
as Reverendas Religiosas, e
os Adoradores Noturnos do
Santuário Nacional do Cora-
ção Eucarlstico de Jesus.
Mais adiante, ficará a Asso-
ciaçio dos Coroinhas, en*
quanto que. dentro do San*
tuário do Coraçio Eucarts*
tico, estarão os seminaristas,
o clero regular e o diocese*
no. O Palio, eom a guarda
de honra, ficará próximo á
Candelária.

"Assim, melhor seria não tê-los!"

Eita a exclamação dos
moradores da Rua Miguel Pe»
reira ao "Gerico", opontan*
do-nos o passeio daquela rua
entre os números 40 e 42.
Realmente, é uma calamlda»
de de terra revolta, barren-
ta, cheia de pedras enormes
e ameaçadoras e com mon»
tes de lixo ali colocados pe*
los garis á espera de que
passe o camlnháo-coletor. E
este, todos sabem, nio é
multo regular em sua pas-.
sagem. De sorte que aoi
moradores daquele trecho da
Rua Miguel Pereira, outra
alternativa náo resta senão
a de enfrentar o mau cheiro,
os mosquitos, as moscas c,

que é pior, a arriscar o
vida, transitando pela pista
de rolamento dos automó-
vels, pois que pelo passeio,
por mais que o desejem, não

podem íazC-lo. t, não se
lhes pode negar razão: "a

ter passeios assim, melhor
seria mesmo não tê-los".
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Governo do Estado
LICENCIAMENTO DE OBRAS

O governador assinou decreto delegando pede*
rei ao secretário de Obras Públicas para decidir
«obre o licenciamento de obras públicas e psrticuli.
res, que eram da sua atribulçio privativa. Também
delegou podéres ao mesmo secretário para assinar
atos de administração relativos ao reconhecimento e
denominação de logradouros públicos.

Bromatoliajicoa
O "Diário OllcUIV au* elr»

culou onl«m. publlía decreto as»
finado pele.iWVirn.dor fixando
o* preço» dos »*rvlcos d* aná.
S* prsStado» pelo, Laboratório
Bi>im»toloslco. t»b*l« qu* ser*
laviita um* vos por ano, pelo
i.*no* A proiucío d;«»Ivlco

p»lo Laboratório dependerá d»
prévio pagamento d? preço eor-
residente em eoletorla e.u-
dual.

Assessor fiacal

chefia do Serviço d* r-si.Ml: *Maria Lulu Sodré. par* siteaNtd* ehtfla do Serviço d* Com*.bllldad*. Nomeou, alnii*, Aldmbd* Moura par* diretor d* nivC
•Io d* Suprlmtnlo, do Dtptrta»
menlo d* Manutenção • Suarbmento, d* Superintendência s*Transporta* * Comunlcaeciti
Paulo Henriqu* Alvas d* Alrr.»l»
da, para assessor de iup.rir.is».
dento de Transportes e"Comiial.' d* SVTCG; cem Pereiracaca*»
Rangel,
d* Secretaria ao coitsk
dual stoftnheiro Bernardo s*rl*t

par* ehel* ds Servi*.
rataria do Coltalo rui».

* Antônio Joaquim dos Sanfi
para chefe do Servi** d* StãZ
rança « Controle, do Presidie é*
Estado da Gutmbara.

Par» exercer a lun-"o jrali*
ficada d* «rjestor fiscal, slir.-
tolo í*l. criada pelo Deoreto
n.» 1.53J. de IS-II-ISS». no D«-
partrmtnto úa «enda Mercan-
tll, d* gecr*l»rl» de rin»nc»s,
o iov«m»dor «m «xerclclo ai-
»lp..u ato d*slsn»n<lo Antônio
Br** d* Ollvílr». Araml* .Pereci-
ia c. Silva. Celln» P*dr*lra d*
rreitu, C***r d* »ou*a awela,
Cícero d* Oliveira, Chrtrtovam
Corre». Deollnda BitUncourt
Sodré Mtclel Bran, Dlmi* T • Ajm. nara CsstUDlblnoco d* Mlrand*. Dulce Qonçal- **9U» r"' ->»-»»»s*ss*w
ves Pinheiro Gulm«râ«s. Idrnun. -
do Jo»è DU». Egydlo Ç *eola da
Co*t*. «*» Salgado doâ Valle, Çe-
raldo de Caelto Ulte. Mnton
Sintoro, Helena Pereira Montei*
ro Autr»n, Helen» Pereira Keto,
H-ilo Jors* Corre» d» Brito. Ij*
•* Co»t» L«lte, Ivanjde Sá Tel-

Fotógrafo de riu

O governador permitiu * *-»..
ciclo dt profisslo d* iota*-sii
n«* viu públicas de todo o Ia,tado. Pelo dtcrtto, o Dipirta.
mento d* rtscaltiac.o b*i«u|
normal ntcessirU* á iu* «**>
ciiçlo.

Será Inaugurada hoje, li |*k
a nov* ride de dittrlbulci* és
água par* o bairro d* C.iumU
e a pirte alta da Rua Itaplnj,

ss reverencia
memória

de Ferrari
PORTO ALEGRE, 36 (Asa-

Íiress) 
— Diversos atos (oram

evados a efeito ontem nesta
Capital, em memória do sr.
Fernando Ferrari, vitimado em
desastre de avião há um ano
no município de Torres. O M.
T. R., agremiação a qual per-
tencla. levou a efeito sessão
solene, realizando-se também
missa na Catedral.

A Câmara Municipal desta
Capital e a Assembléia Legls-
latlva do Estado, por seu tur-
no, dedicaram parte de suas
sessões à memória do extinto.

CACEX tem
diretor
interino

O sr. João Carlos de Car-
valho, gerente da Carteira de
Comércio Exterior do Banco
do Brasil, assumiu interina-
mente, ontem, as funções de
diretor-geral daquele órgão
financeiro, em virtude da sai-
da do economista Juvenal Osó-
rio, que se demitiu. O diretor
interino da CACEX aguarda-
rá a nomeação de um substi-
tuto ou sua própria confirma-
ção no cargo pelo presidente
da República;

O professor Juvenal Osório
esteve à frente da CACEX
durante a gestão San Tiago
Dantas, quando foi nomeado,
atravessando todo o período
administrativo dos ministros
Carvalho Pinto e Nei Galvão,
e o periodo do atual governo,
desde 1.° de abril até ontem.

- Engenheiro
inspeciona

obras em PE
Viajou ontem, com destino

a Recife, o engenheiro Cláu-
dio Albuquerque, chefe dè
gabinete do Departamento
.Nacional de Estradas de Fer-
ro. O engenheiro Cláudio
Albuquerque fiscalizará as
atividades do Terceiro Dis-
trito Ferroviário, sediado na
Capital pernambucana.

Sustada a
transferencia

da 4.a RM
JUIZ DE FORA, 25 (Do

Correspondente) — O minis-
tro da Guerra, general Costa
e Silva, informou a alguns
parlamentares que a transfe-
rência da 4a RM para Belo
Horizonte estava suspensa
temporariamente. "Não sus-
pendemos o ato em definitivo
•— disse — porque a transfe-
rência decorre de andamento
legal a que não podemos fu-
gir." Salientou que o general
Guedes "não tem razão para
defender a mudança, pois há
motivos ponderáveis, de or-
tíem técnica e política, a de-
terminá-la. Todavia, creio que
O assunto somente poderá ser
solucionado após demorados
estudos".

POLICIAIS E. DO RIO
EXPLICARÃO FORTUNA

NITERÓI (Sucursal) — Precisamente 86 poli-
ciais do Estado do Rio, entre delegados, comissários,
investigadores, escrivães, carcereiros e outros terão

que explicar, perante a Comissão de Investigações
Sumárias, designada pelo secretário de Segurança,
a origem de seus bens, alguns constituindo verda-
deiras fortunas, conforme publicação feita no "Diá-

rio Oficial" do Estado, ontem.

São 17 delegados, 14 comis-
sários de Policia, 16 invés-
tigadores, 7 escrivães, 6 car-
cereiros, 2 peritos criminais,
13 inspetores e guardas de
trânsito. 7 guardas especiais
do Corpo de Segurança, 3
sargentos e 1 cabo da PM,
os acusados de corrupção.

Os indiciados, conforme
observa a nota publicada do
Diário Oficial, têm o prazo
de 3 dias para apresentar de-
íesa sobre os fatos, que lhes
são imputados.

Esclarece ainda a nota da
Comissão de Investigações
que os servidores da Secre*
taria de Segurança Pública

GB escolhe os
seus melhores
cabeleireiros

Com vistas ao titulo sul-
americano dos profissionais
de penteados femininos, que
este ano se realizará em
Buenos Aires, o Sindicato
dos Cabeleireiros da Guana-
bara procedeu, domingo pas-
sado, nos salões de sua en-
tidade de classe, à primeira
classificação para escolha
dos três representantes ca-
riocas da profissão. Dos 25
candidatos inicialmente ins-
critos foram selecionados os
dez seguintes: José Luiz Pe-
reira, do Salão Montecarlo,
com o modelo Dircélia Kai-
ser; Joaquim Sampaio. Sa-
lão Bonifácio, com Dulce;
Augusto Felizardo, Salão Ce-
mine, com Ivete; Luciano de
Sá, Salão Mazzi, com La-
zek-eo; Domingos Castro,
Salão Primavera, com Léa
Oliveira; José Ferreira, Sa-
lão Charme, com Lodia;
Moacir Teixeira, Salão Char-
me, com Flora; Hélio Snei-
der, Salão Primavera, com
Lucilia; Moisés de Castro,
Salão Ji. S. de Fátima, com
Lourdbs; e Hugo Hauffer,
Salão Charme, com Dodora.

Sue 
não apresentaram suas.

eclareções de bens serão in-
dlcados ao titular da pasta
para demissão sumária, lnde*
pendentemente de publicação
de seus nomes para efeito de
defesa.

HOMÔNIMO

Na relação dos investiga-
dores, em 43.» lugar, figu-
ra um com o nome de João
Martins. Não se trata do nos-
so companheiro, chefe da
nossa Sucursal em Niterói.
João Ribeiro Martins, que
não pertence nem nunca per*
tenceu aos quadros da Poli-
cia fluminense.

Dívidas
levam Sette

à Europa
O Gabinete do ministro

Otávio Gouveia de Bulhões
informou, ontem, que parte,
hoje, para Londres a dele-
gação brasileira que deverá
concluir com os paises-mem-
bros do Clube de Haia. as
negociações relativas à con-
solidação dos compromissos
externos do Brasil.

A missão brasileira será
chefiada pelo embaixador
Sette Câmara, o mesmo que
chefiou, no governo João
Goulart, a missão que es-
teve em Paris, negociando
com os paises da OCDE, o
reescalonamento das mesmas
dividas.

Fazem parte da delegação
os srs. José Maria Villar de
Queiroz (do Itamarati), Edu-
ardo da Silveira Gomes Ju-
nlor, Pedro José da Matta
Machado e Sérgio Guarisch
Bath. Depois de Londres a
missão que negocia a con-
solidação das dividas brasi-
leiras viajará, com o mesmo
objetivo, para Bonn, Berna,
Roma e Paris, devendo con-
clulr sua tarefa até o dia 11
de junho próximo.

Farmácias de Plantão
V. S. du Livramento, Rua da

Livramento, 95 — ríova Amérl-
ca, Rua Nabueo de Freitas, 132

Francisco Giíioni te Cia.
Ltda., Rua .9 de Março. 17 —
Acre, Rua Acre, 31 - Sul Amé-
rica, Rua do Lavradlo, 5 — Me-
tròpole, Av. Mem de Sá. 176 —
Lux, Rua Riachuelo, 69-A — Ma-
cedo. R Riachuelo, 221-x" —
Oliveira, Rua Catumbi, 121 —
Rcx. Rur Haddock Lobo. 153 —
Silvlo-qulmica, Rua sio Carlos,
63-A — Nccif, Ruj Barão de
Fetrópolis, ti - Drogacentral,
Rua Haddocl' Lobo, 33-C — Lo-
rena, Ladelr.t Frei Orlando, S

SSo Jorge. Ru* Almirante
Alexandrino, 98 — Estócio de
Sá. Ru» Machado Coelho, 73 —
Marina Martins, Rua Santa Ma-
ria, 6 — Ipiranga, Rua Gene-
ral Polldoro, 158 — Orlando
Rangel, Praia de Botafogo, 490

SSo L'iiz. Rua Real Grande*
za, 313 - Silvio, Aua SSo Cie-
mcrtte, 234-n - Pinto, Ru. Vo-
Unitários da Pitria, 351 — Cruz
Azul, Rua do Catete, 197 — Gló-
ria, Rua Ja Glória, 318-A — Jo.
sé Canslho de ...iranda, Rua
General Glicério, 224-C — Stan-
dard, Rua Senador Vergueiro,
200-B - Universitária, Rua Be-
Ia. 78 — íris, Rua Sio Januá-
rio, 93 — "ova Era, Rua Ge-
neral José Cristino, 18-B — Sio
Carlos, Rua Senador Bernardo
Monteiro. 88-B — Coutlnho, Rua
Conde dt Bonfjn. 9t — Canta*
dé. Rua Afonsr Pena, M —
Lago, em SSo Frnrcisco Xavier,
S5o Cristóvão e Lpuro Müller,
Rua General Roca, n9 263 —
Rossinl, Rua Conde de Bonfim,
879 — Sa:nz Pei.a, Praç Saenz
Pefta nf 23 — Conde, Rua San-
ta Caroüna, n» 8-B - Monta-
nha. Av. 28 de Setembro, 32S

Jardim, Rra Visconde d* San-
ta Isabel, 4 — Ergo. Rua Mea-
rim, 112 — SSo Camilo. Rua
Barão de Mesquita. «05-A «•»

niva, Rua Fsrrelra Pontes. 165-A
Vidar., Rua Jorge Rudge
14S.B — Barirl, Bartrl, 440-C

N. S. da Penha, Av. N. S,
da Penha, 5M-A — Rio Minai,
Rua Dioiilslo, 221 — America-
na, Av. Brás de Pin», 379 —
Brás de Pina, Rua Guapo-
ré. 683 - Eneide, Rua Lobo
Júnior, 1.259-B — N. S. da Na-
tlvidade, Hua Araeóia, 114-B —
Andrade, Av. Brás de Pina, 750

19 dt Março, Rua Capitão
Cruz, 66b — Vigário Geral. Rua
Alvarenga Peixoto, 30 — Santa
Tereza de Lucas. Rua Isidro Ro.
cha, 1.230-A — Pel Castilho, Av.
Suburbana, 3.301-B — São João
do Engenho de Dentro, Rua Jo-
se dos Reis, 45 — Borla te Fa*
ria Ltda., Rua Júlia Cortines,
98-A — Sarandi. Rua Lino Tel-
xeira, 174 - Manl, Rua Miguel
Ângelo, S37-A — Petrópolis, Rua
Goiás, 234 — Tavares. Rua Sai-
vador Pires, 240-: — Guana-
bara, Rua Liclnio Cardoso, 261

Nova *.vrora. Rua Álvaro de
Miranda, 293 — Viana Cabral,
Av. Suburbana, 7.404 — Mari-
nho Palmiere te Matos Ltda,,
Rua Conde de Azambuja, 1.097

Menino Jesus, Rua Figueire-
do Plmentel, 61 — Nunes Mo-
rais te Silva Ltda., Rua Viúva
Cláudio, 377-A — K; S. do Car-
mo. Rua -roíetada, 11-A — Coe-
lho Suburbana, Praça Major
Adebrbal Costa, 6-A — Farmácia
do Povo, Rua Passos, 943

Vinte e Quatro <e Maio. Rua
24 de Maio, 511 — Santo Antó-
nio de Lisboa, Rua Paraná, n*
396-A — Tupi, Rua Cruz e Sou-
za, 173 — Divina, Rua BarSo do.
Bom Retiro, 459 — Centenário,
Rua Adolfo Bergamlnl, 345 —
Ney. Ru- 2 de Fevereiro, 1.000

Lins, Rua Lins de VSscon-
celos, 503 — Lider do Enge-
nho Novo, Rua 24 de Maio, 1007

Vetramar, Rua Barão do Bom
Retiro, 1.4S7 - Santa Margari-
da. Rua Guaju, S.

Mazela da Paissandu contínua
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H2&rV j»W/ tíJI B^' TOff^ÇT^^KTrl'^'(''^m\ mm^ÊmtfjmÀ^* t/fIIPI^sr^vrMsl li''''*ÍK^vá^VLliI.' '^si iB>2HrVjJEf

FV BMI Hfll HMsiaWwli^klil .1^^ f' ^*r*^iv^

KM FjS llli9.S saKJtf" " ^jitá
mmv^Q&J-- ! fii^àfTw r^B^ttmmmmm\\mmmmi^mmm\ ^^V^alS

Ism-fJB ás»CÉi.»jsa-3r-jU.: a%» "^JAjfinf^y^t^M lffrS.1 
saVl ' '•'Sr^i

^^Br*!mlMifMÉit^3K^rSSJate ..j^pa*|fl| BnB s^

^B»»»ffa»sMs^BBa^BaM^saBÉÍlB^ »'- — "

SiÉfl ^mmWÊtmmtssBtW^ ¦ ¦^¦¦¦ILv-IsÈlW^^'--'-' ¦•:::'::,':';-^;!::a;s.:fei^
mm^MWÊBmBÍáÈa&ZSbl; ^á££mz£i ^^$•Stmí^^JfJ**'1-'"-

•A mazela existente íq lado do prédio-de *.° 80 da Rua Paissandu é antiga.
Dela tem-se ocupado com freqüência o "Gerico", mas infelizmente, tudo que
temos conseguido é uma limpeza superficial do local e nada mais. Trata-se
de terreno baldio pertencente ao IAPI, o qual vem servindo de depósito de
lixo, de entulho e de restos de material de construção. Parece-nos ser tempo
já de compelir-se a direção daquele Instituto a providenciar a limpeza e o
muramento definitivo daquele terreno, já que, ao que tudo indica, ali nada
se construirá. Ou então seria o caso de instalar-se um play-ground para a ga-

rotada das proximidades. Com a palavra, pois, as autoridades responsáveis

•
Moradores sem água reclamam

Moradores de Copacabana
reclamam que a água só che-
gou no bairro, para o trecho
compreendido entre as ruas
Raimundo Corrêa c Santa
Clara. No trecho de Raimun-
do Corrêa a Constante Ra-
mos, há dezessete dias não

cai uma gota de água, sendo
que na rua 5 de Julho as
caixas receberam apenas um
palmo dágua. Dizem os mo-
radores que o engenheiro
Aloizio Reis, do 2' Distrito,
apesar de solícito, não con-
segue resolver o problema.

Afirmam que os telefones
da seção de reclamações já
não atendem, ou se encon-
tram em comunicação sem*
pre. Finalizaram dizendo que
um balde de água custa, no
momento, Cr$ 200,00 assim
mesmo quando o conseguem.

Leopoldina
permanece

área da seca
Os subúrbios da Leopoldi-

na continuam sofrendo falta
de água,. apesar das decla-
rações.do diretor do Depar-
tamento de Águas, que anun-
ciou para sábado passado o
fim da privação. Moradores
da Rua João Rego, em Ola-
ria, disseram à reportagem
qüe o regime de "par ou im-
par' ainda perdura, com re-
vezamento da falta entre um
lado e outro da rua. Em
Bonsucesso, a Rua Paris,
também permanece em seca.
Enquanto o DA afirma que
os subúrbios da Leopoldina
não podem se ressentir com
• rompimento da adutora de
Lajes, por não serem abas-
tecidos pelo Guandu, os mo-
radores insistem em que a
escassez se manifestou des-
de a ruptura.

Lagoa faz
campanha
anti-rábica

Numa iniciativa da Divi-
são de Abastecimento e Pro-
dução da Lagoa realiza-se no
próximo mês de junho, na-
quele bairro, a campanha
profilática anti-rábica. Seu
inicio ainda não tem data fi-
xada, embora deva dar-se na
primeira quinzena do mês,

êrolongando-se 
até o dia 26.

i programa está assim cons-
tituido: dias 1 e 2. Clube
Carioca; 3 e 4, Estrada' Dona
Castorina; 5 e 8, Parque
Proletário da Gávea; 9 e 10.
Parque da Cidade; 11 e 12,
Largo de São Conrado; 15,
16 e 17, Largo do Boiadeiro
(Rocinha); 18 e 19^ Vidi-
gal; 22 e 23, Praça Antero
de Quental; 24 e 25, Preça
N. S. da Paz; e 26. Praia do
Pinto. O horário dos traba-
lhos é geral — das 8 às 12h.

SOLUÇÃO PARTIDÁRIA
PARA CRISE GAÚCHA

PORTO ALEGRE (Sucursal) — Finalmente, on-
tem, após uma série de reuniões na Assembléia Le-
gislativa gaúcha, as quais foram interrompidas du-
rante um momento apenas pela visita do presidente
Castelo Branco, a crise que pairava sobre o governo
do Rio Grande do Sul encontrou um denominador
comum.

Anunciou-se, dentro de
novo esquema, que o füu
íicará com as Secretarias ue
xtgncunura, Educação u
Sauae; o PUC com a uo Tra-
balho; o P.L, com as bastas
do Interior e Economia, en-
quanto que o PRT, além da
òecretana cia Administração,
que já detinha, ficará tam-
bém com a da Fazenda. A
UDN, além da Pasta de Obras
Públicas, terá a Secretaria
dos Transportes. O PSP, que
não participava da adminis-
tração, terá a Pasta da Ener-
gia.

NOTA

Com o resultado alcança-
do pelas agremiações parti-
darias, passaram estas a ela-
borar uma nota conjunta, que
ainda hoje deverá ser entre-
gue ao governador lido Me-
neghetti- Admite-se que, ,pa-
ra a escolha dos nomes, o
governador solicite aos par-tidos a confecção de listas
tríplices para cada Secreta-
ria, objetivando' a nomeação
de seus futuros ocupantes.

Anunciou-se também, on-
tem, nesta capital que, caso
aceite o convite, o sr. Egídio
Michaelsen, ex-ministro do
sr. João Goulart, será indi-
cado pelo PTB como candi*
dato a prefeitura de Porto
Alegre, nas eleições indire-
tas a realizar-se pela Cá*
mara de Vereadores. Um se-
gundo candidato do PTB, que
conta com a Maioria na Cá-
mara, seria o sr. Mariano
Beck.

DEFESA

Enquanto a Câmara se pre-*

fiara 
para as eleições indire-.

as, o ex-vice-prefeito Aja-
dil Lemos está empenhado
no preparo de sua defesa,
afirmando não estar disposto
a abdicar do posto. Anuncia
que recorrerá ao Judiciário,
para defender sua posição.

DECISÃO

Examinando consulta do
desembargador Lourenço
Mário Pruncs, o Tribunal de
justiça, em sessão plenária,
decidiu, por unanimidade,
opinar pela incompatibiliaa-
ae da função de juiz com a
de membro da comissão es-
pecial de inquérito instituída
de acordo com o Ato Insti-,
tucional. A decisão íoi toma-
da em razão da consulta da-
quèle desembargador, que
alegava estar impedido de
participar da comissão que
investiga atividades de pro-
íessõres e alunos da Univer-
sidade do Rio Grande do Sul.
A resolução íoi adotada com
fundamento no artigo 96 da
Constituição Federal.

Aparecida
reunirá

35 bispos
A reunião dos Bispos no

Convento N. S. do Cenáculo,
na Rua Pereira da Silva, 135,
em Laranjeiras, completa hoje
seu terceiro dia ¦ e terminará
depois de amanha. D. Hél-
der Câmara, arcebispo de Re-
cife e Olinda — que participa
da conferência no Rio, adian-
tou à reportagem que hoje
viajará para São Paulo onde
participará de reunião em
Aparecida do Norte, quando
estarão presentes 35 bispos,
participantes da conferência
Nacional dos Bispos do Bra-
sil. O bispo-auxiliar de São
Paulo, D. Antônio Ferreira de
Macedo, informou que o te*
márlo da reunião ainda náo
íoi divulgado.

.'-rnníiT.o de Castro, José
Lopes Ferreira, Lea Lopes, Leo-
à„' ...1...U Alves Moreira, Maria
Chaves Aniendola. Maria Berna,
dette Jardim Polverelli, Maria
Consuelo Barreto de Meneses,
Maria Helena Silva Dantas, Ma»
ria de Lourdes Freitas, Maria de
Lourdea Vaseoneellos, Marilia
Peixoto de Asevedo, Marina da
Cunha Soares Rodrigues, Mil-
dred Bemliea ZerpinT. Neuaa
Modesto Fonseca Motta, NUda
Graça Mello Miranda. Nllton Al-
ves da Silva, Odette Alvear. Or»
latido de 8ou*a, Orlando Zerpi»
ni, Plínio Moreira de Lemos. Sal-
vador Glgllo, Sehastiio Zacarias
da Silva, Ztlka de Vaseoneellos,
Jofeli dos Santos. Wanderley de
Araújo, Geraldo Dia» Ferreira e
Marina Corrêa Pacheco.

Ato» do governador
lfa Superintendência de Poli-

cia Judiciária, da Secretaria de
Segurança Pública, o governador
assinou ontem os seguintes atos
de nomeação: Jullano Cordeiro
de Carvalho, para encarregado
de xadrez da 4a. Delegacia Dis-
trltal; Eneas Mario de SI Freire
Netto. para chefe da Subseçío
de Ftssocl, da Seçüo de Admi*
nlütra-fio; Eunllson da Silva San-
to», para encarregtdo de xadrez
da 22a. DeleRocia Distrital; Ro*
berto Brandão Lisboa, para che-
fe da Secíio de Correlções, do
Serviço Normativo e de Fitcali-
zac&o; Edgard Joaquim de San-
lana. para chefe da SubseçSo de
Investigações Gerais; Juvenil
Dutra Berbat, para chefe da Se-
Cüo de Triagem e Controle, do
Serviço de Informações; Miguel
Groasl Missano, para chefe da
Subseçío de Vigilância; Leo
Bartolomeu Puccto. para chefe
da Subseção de HelaçSea Públi-
cas Internas; Wellingtoa Barbo-
sa Lima, para chefe da Seção
de Vigilância • Investigações Ge-
rais da 29a. Delegacia Distrital;
DJalma Pinto Ribeiro, para che-
fe da Subseção de Investigações
Gerais da 35a. Delegacia Distrl-
tal; Joio da Cruz Teizílra e Sil-
va, para chefe da Subseçío de
Informações Policiais da 35a. De.
legada Distrital; José Espirito
Santo de Oliveira, para encarre-
gado de xadrez da 33a. Delega»
cia Distrital; Pedro Lanzierl Ma-
rinho, para chefe da Seção de
Vigilância e Investigações Ge»
rais da 24a. Delegacia Distrital;
Nestor da Luz. para chefe da
Seção de Expediente e Zelado-
ria, da 24a. Delegacia Distrital;
Osmar Saraiva da Cunha Braga,
para escrivão chefe de cartório
da 24a. Delegada Distrital; Aluy-
sio Devoto, para chefe da Sub-
seção de Crimes Contra o Pa»
trlmênio, da 24a. Delegacia Dis-
trltal; Evandro Benedito Lima
de Oliveira, para ehefe da Sub-
teçío de Vlgllâncvia dá Ma.De.
legada Distrital; Mauro de Hol-
landa Rodrigues, para chefe da
Subseçío de Investigações Ge-
rais da 24a. Delegada Distrital;
« Waldemlro Pinto de Paula, pa-
ra encarregado de xadrez da 24a.
Delegada Distrital. Em outros
atos, na Secretaria de Obras Pú-
blicas. nomeou Adilson Coutinho
Seroa da Motta para assistente
para Saneamento; Joberto Mace-
do Plmentel. para assistente do
Plano Viário; Jaime Alves SI-
moes. para diretor da Divirto de
Administração; e Maria Leda da
Silva Dias, para .secretária do
diretor da Divisão de Adminis-
tracto. No Departamento de Es-
iradas de Rodagem assinou atos
designando Jo|o»Tav»mídeJOU-
veira e Cezar Vlegas dos Santos
pira mestre-geral de Distrito «o»
SovUrio: Mauro Esteves da Ce*.
?». para assessor de chefia do
Serviço de Comunicações; Paulo
Leite Pereira, para assesior de

Ginásio em Rcalcrm

Foram iniciadas ac obrai áe
construção de um ginásio esta.
dual em Realengo, com três as»'
dares e capacidade para l.M
atunos. O ginásio ficará proatãdentro de N dias.

Visita «o cardeal
Na manhi de ontem, o cardeal

d. Jaime de Barro* Câmara rt.
cabeu ¦ visita do governador. O
encontro realizou-se no Falida
SSo Joaquim.

Calçamento no Méier
—— ... ¦¦ —i,¦—,..., -. - -,, - ¦ ,«aai

Atravéa do aistema denomina.
do "mutlrio". vio ser calçadas,
êate ano, 14 ruas do Méier. 0»
moradores du ruas entraria*
com a mâo-de-obra, enquanto a1
Administração Regional do Méier
fornecerá todo o material Jâ te»
ram iniciadas obras em três Ia»
gradouroí: Silva Xavier. Doutet
Maggessi • Cadete Polônia.

CONTRA
ROUBO

Instalamos alarmas em km-
cos, fábricas, lojas, residencial,
apartamentos. Orçamentos atai
compromisso.
AUTOMATIC - AUfiHES

311025

Condomínio do Edifício
CECÍLIA

Assembléia Geral
Ficam convidados os Srs. Coa»

domino- dS Edificio " CECÍLIA1
(Rua Teodoro da Silva, n.» IU)

a te reunirem em Assembléia
Geral no dia 1 de junho to
19S4, ás 19hS0m. em Ia. Convo»
cação, e áa 20 horas, em 2t.>
Convocação com qualquer nii»-
mero, no seguinte endereço!
Av. Rio Branco, n.» 138, s|
60810 — 6.° and., para discuti*
rem, resolverem e votarem e
seguinte: '"

a) Instalação do condomínio;
b) Eleição da nova Comiüã»

Fiscal;
c) Assuntos de interesse girai.

COMISSÃO FISCAL
(Provisória)

Rio de Janeiro, 25 de mait'
de 1M4.

Joaquim Mirando
íuetonio de Oliveira *'. ."tell» '

37959

Censo
escolar:
Centro

A Diretora da Divisão de
kducação da 2a. RegiSo Ad-
mlnistrativa afirmou ontem
à reportagem que os primei-
ros resultados do censo es*
colar já permitem a consta*
tação de 'que é mínima a
percentagem de crianças au-
sentes das escolas, no centro
da cidade. A profa. Ivone
Vieira declarou, mais, que
dos 117 setores submetidos
ao recenseamento escolar,
apenas ainda não recebeu os
resultados de 10. Admite a
dirigente educacional que
ainda esta semana concluirá
a revisão dos resultados que
serão enviados à Secretaria
de Educação para informa-
rem o cômputo geral.

HOJENAy^W
•MMMt tar / Ijv# I

17:53 — A Mulher e
Tempo

19:0 — Os Jefson'g
18:35 — Pergunte ao

Joáo
18:43 — Epltácio e

Santinha
le Cia.

19:11 — Showsinh»
Kellon's

19:Í0 — Novela
Sonho de
Amor"

19:43 — Plantão
Policial

14:49 — Bate Fronte
19:55 — Telejornal
29:15 — Discoteca

do Chacrl*
nha

20:55 — Praça XI
21:40 — Futebol

30244

"Àgasalhei Um Pobre
Este Inverno!"

Diga essa frase abençoada, ajudando a

CAMPANHA DA LÃ
Para qualquer informação: 25-2862

(M. Cecília Duprat) 32457
te
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CHINA VAI IMPORTAR
PRODUTOS NACIONAIS

A missão chinesa que era visita o Brasil infor*
uott, cm entrevista concedida ontem à imprensa, que
a "República da China importará produtos brasileiros
no valor de 25 milhões de dólares, no praso de três
unos, como decorrência de um dos vários acordos
mmorcWs e de assistência técnica que estão sendo
firmados com o Brasil, para o qual'acham os mem-
brps daquela missão imprescindível uma reforma
agrária, com o fornecimento de terras e recursos
nos lavradores.

ASSASSINADO A TIROS
AO AGREDIR O CREDOR

IDENTIDADE

O sr. Feh-yuaa H»u, chefe ea
missão, composta de 10 meta*
hros, ressaltou que a. amizade
,ntre a China livre e o Brasil
iiimpre foram cordiais, ma»"-lassamos a ter maior Identl*
ri.de política depois da vitória
i!a rcvoluçiio de 1.* de abrir.
Acentuou que a missão tem
alcançado muito» sucessos e
flijetiva, principalmente, ao*
«ontaton comerciais e à coope-
ração técnica do setor agrícola.

COMMCIO

Informou o sr. Hsu que. no
i impo comercial, já foram
ínintldsK reuniões, com auto*
rldades brasileiras, visando à
íormulcclo do um progruma
de trocas, estando assentado
nue a China levará algodão,
srija • arrot, vendendo fertili-
-antes, arame farpado e co*
;:umelo» em conserva.

AGRICULTURA

Á eooperaçln agrícola abran-
geri a troca de conhecimento»
técnicos, o melhoramento da
qualidade dos produto» agrico-
Ins e a permuta de experiên-
riu para aprimoramento da
agricultura. Quanto ao melho-

ramento da qualidade des pre-
dutos. Informou o chefe da
missão chinesa — integrada
por trás técnicos agrônomo»
— qua foram trasldas 7 va*
riedades de sementes de cana-
de-ieucar, II de erros e mais
de 110 variedade» de produto»
agrícolas, da Formosa para o
Brasil. Sobre a troca de eo-
nheclmcntos, já foram mr.ntl-
dos contato» com o Instituto
Agrônomo de Campina» e o
Instituto Biológico, que rece*
beráo relatório» de M associa*
ções técnicas de Formosa. O
ar. Uiu acentuou, ainda, que
a miisáo espera realizar no
Brasil 2 colheitas de arroz e
uma de' verdura, em um »ó
ano, num mesmo terreno, *
que para Isso o governo de
São Paulo já reservou área no
Município de Lorena.

AMIZADE

Na opinião do sr. Hsu, a
missão' leve pleno êxito, cstrel-
tando ainda mai» os laço» de
amizade Brasit-China, eeredltan-
do que os contatos já mnnti-
do» e os resultados obtidos. In-
crementaram as relações diplc-
mátlcai, icndo os acordos eo-
merciais apenas o início de
uma fase de ampla expansão
nas relações comerciais.

DNT: INTERVENÇÃO
EM 300 SINDICATOS

O sr. Jorge Maíra Filho, diretor do Departamento Na*
eional do Trabalho, disse ontem que "as Intervenções ete*
tuadas em todo o Pais em cerca de 300 entidades sindicais
vissm a manter a continuidade da vida administrativa do
órgão, propiciando a assistência que vinha sendo oferecida
às respectivas associações, movimentando contas bancarias,
promovendo assembléias gerais com o fim de possibilitar a
efetivação ou a renovação dos acordos salariais.

Inadmissível, visto eempeUr ao
Estado a flKaUxiçSo da* Leis".Dtsae ainda, que admite a

cxt-ttneia d* delegado* *lndl-
cais d*sd* que haja convta-So
coletiva de trabalho entre tm*
pregados • empregador-* c que
icm «tas. a permanência das*
tes representante» sindicai», *

Voam para RS
os presos
do navio

MO, SAO PAULO, CURI-
TfflA (Sucursal; TSP-CM)
-•Vinte e seis militares do
III Exército, que se encon-
traVam recolhidos á bordo
do navio "Princesa Leopol-
dina", regressarão hoj» ao
Rio Grande do Sul, em avião
da FAB, que levantará vôo
do Galeão as 6 horas da ma-
nhi. Depois de ouvidos no
IPM, esses militares foram
postos em liberdade p*lo:
marechal Taurino dé Resah-
de •'• Neto, mai continuarão
cm suas respectivas «"uanu-,
ções, para qualquer informa-
cãp ou depoimento necessá-
rios. , . _ . .

.Segundo 6 marechal Tau-
rino, nem todos os presos.es-,
tão à sua disposição. "Os in-
ouéritos — disse — são Inl*
ciados pelas autoridades, es-
tãdüais, que expedem a» pri*
soes que julgarem convs-
nientes: Somente • depois de
concluída a parte preliminar
dos. inquéritos nos Estados,
os presos passanrpara o^am-
bito da Comissão de IPM,
que presido."

Mistério
no assalto

ao bancário
Até o momento os agen-

tes dó Setor dè Roubos e
Furtos do 15.o.DUtrlto-Po-
licial nada conseguiram pa-
ra identificar a dupla de
marginais que, . «nteontem,
por volta das 18h, na Av.
Ataúlfo de Paiva,,próximo à
HUá Urquiia, no Leblon, as-
saltou o bancário Rui Vai-
tetí de Almeida, levando-lhe
uma pasta contendo , CrS 3
milhões e 800 mil. pçrten-r
centes ao Banco Monteiro de
Castro, de onde a vitima é
funcionário,.. Pelas investi-
gações 1á realizadas, a poli-
cia esta convicta de que os
assaltantes são, elementos rg-
dicados em outros bairros, ,i
pois ficou apurado que o
aisalto ró.íoi praticado após
os bandidos terem ficado,
alguns dias,.,.observando.e
seguindo os passos' do ban- ¦
cario que, diariamente, fa-
ria aquele trajeto, conduzin- ¦
di» dinheiro . do, banco.

Militar afirma:
Magalhães
único líder

ÍPATOS,. MG/26 (Asp.-,
CM) — Representando-o pire-
ridenfe Castelo Branco . na
"Festa.do Milho", o,capitão
Carlos, Alberto Guedes, filho
J<> general Carlos Luii Gue-
des, disse que 

"o eminente go-
vernador Magalhães Pinto foi-
o único e incontestável coman-
dante civil da revolução que
redemocratizou ò País". Co-
mo se sabe, a "Festa do Mi-
itio" faz parte das comemo-
rações do 72.' aniversário
desta cidade.

INTERVENÇÕES

Referindo-se às tatervencoe.
disse que ai meamas em 300 dos
3.100 sindicatos de todo o pai*
obedeceram, rigorosamente, à
leztslaçúo vigente, desde que.
em nenhum momento, foi ela
suspensa ou icvo?ada. Per iiao
— acentuou — com' apoio: no
art. SZS da Consolidação das
Leis do Trabalho, procurou o
Ministério do Trabalho norma-
llzar a vida administrativa des-
tas entidades, perturbada que
(oi pela açSo polidal-mlliUr,
dirigida justamente centra'aquela* entidades, cuj» atunçSo
anterior' à-Revolução,, demo»*-
trava, de modo ¦ • Inequívoco a
prática d* ato* lubversivos e
de crimes contra o Estado,.« a '
ordem política • social. Os pro-
cesso» pollclals-mtlltares instau.
rado* entSo, continuam em.seu
andamento.' Inclusive, já agora,.
com'a designaçSo de comlssõe*
de Inquérito pára apuraçtto du
responsabilidades. A designação
de • Juntas Administrativas,
composta- em aua- maioria' de

• associados da respectiva ,entida-
de sindical,-tem " por estas ra»
tóes competência estabelecida
na CLT. ..'

O motorisU do Instituto dt Resseguros do Bra*
sil, José Porfiri© de Brite (31 anos, casado, Rua In-
«cheiro Moreira Lima, 67 ap. 101, Brás de Pina)
após acalorada discussão assassinou na tarde de en*
tem, com seis tiros de revólver, na entrada prlnei*
pai do edifício sede daquela autarquia (Avenida Ma*
rolhai Câmara, 171), seu colega de repartição Hei*
son Ferreira de Sousa (Rua Í7, n.» 306, Jardim San*
tana do Pitar, Caxias). O fato teve erigem em uma
divida.que Helson contrairá, hi tempo, com o crimi*
noso.'A vitima.e m estado grave, foi transportada
para o HSA, apresentando 4 ferimentos a bala, sen*
*> 2 na cabeça e z no peito. Submetido a uma ope*
raçfio, ali faleceu is Slh. Preso em flagrante o cri-
minoso. fól levado para o posto militar do Ministérin
«ta Aeronáutica, sendo conduzido mais tarde peta RP
22 para o 3.° DP, onde foi autuado.

- ANTECEDENTES

Na delegacia o criminoso,
demonstrando nervosismo, de-
clarou ao delegado Silvio liei-
tlns de Bsrro*. que hi alguns
anos mantinha amizade com
Helson, com quem costuma f a-
ser negócio» dé vários a> ti-
gose objetos. Em marçoúlU-
mo José vendeu à vitima ura
relógio a um ventilador pelo
preço de Cri M mil, para pi-
gamentõ em dues vetes, sen-
do Cit 40 mil em abril e o
restante cm maio. Faltando
com o compromisso assumido,
a vitima, n» data do primei*
ro vencimento, pegou apenas
Cr$ S mil. Na ocasião Jo?é
ponderou que não fora aquela
a combinação, ficando estabe-
tecido, então, que Helson pa*
gnria em maio a parcela com-
tm-da e no mes seguinte o
restante.

CRIME

Hoje pela manhã José pro-
curou Heison para o acerto
de contas. Este Insistiu em
dir-lhe novamente, como par-
te do pagamento. Cr» I mil.
José porém chamou a atenção' 
da vítima, ponderando que
não deveria agir daquela for-
ma. Fés então nova propôs-
ta: Helson pagaria toda a dl-
vida em novembro. Nesta ai-
tura, ao que declarou o cri-
minoso,Heison, que é homem
violento e de compleição ro-
busta, vibrou-lhe uma bofe-
tada, ocasião em que o cri-

Matou

minoso procurou ssqnivsr-se,
saindo da garagem do edlfl*
rio onde atavam e fugindo
para a rua. t-erseguldo per
Helso n, que continuava a
«meaça-lo de eepeaeamento,
o criminoso sacou então de
revólver que portava "Tau-
rus, calibre »> e f*s seis dis-
psros contra seu agressor, mie
tombou na entrad* do edlfl*
c'o. Preto por populares e de*
sarmado por um sargento da
Aeronamlee. foi conduzido ao
posto do Ministério e'depois
à sede do 3* DP. sendo au*
tuado cm flagrante.

TEtrTKMVNHAS

Alguns funelonfirios do IRB
e parentes da vitima afirmam
ene José e Herson er-m am!-
gea hã alguns anos e aue mm*
cri surrlra entre os dois, nua'*
ouer ePerescío. Jore, oue *
fimctorérlo do IRB há 18
anos, tem um sócio nos nego*
elos ene fez. de venda de Jols»
e automaveís. também fun*
ctonárlo da autarquia. Manoel
Afiulsx. que afirmou ser a vi*
tima de gAnlo violento e dado
a brigas, já tendo exercido a
profissão de motorista de Io*
tacfio. A Policia apurou que
a vitima, mesmo sendo fun*
ctonárlo do IRB, era proprle-
tsrlo de um lotado de II lu-
gare*, do qual se servia pa: •%
transportar ao centro da ei*
dade alguns fun-ione rios e
amigos. A arma do crime foi

. apreendida pela Polfela, e ti-
nha as seis cápsulas defia-
gradas.
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José Porflrio disse, no 3.°
PP, que matou seu amigo
após sofrer agressio e per-
segulçio por psrte dele.

DESCOBERTAFuzileiro
mnénss AanAea comunicado às auto
matOU eSpOSa policiais i.elo fiel do

zém 8, waldomiroL

com 8 tiros

FURTARAM MILHÕES
NO PORTO: PRESOS

Autoridades do 1.° DP, auxiliadas por agentci
da Policia Portuária, efetuaram a prisão de dois
funcionários do Porto do Rio de Janeiro, responsáveis

por um arrombamento e furto de CrS 100 milhões
aproximadamente, em mercadoria» que se aehavam
recolhida» ao Armazém n.° 8. O produto do furto,
arrecadado em casa de um dos arrombadores, consta
de 1.020 filmes coloridos para fotografia, 408 fitas

para gravador e 4 miquinna fotográfica», avaliadas
em Crt 460 mil cada.

Os ladrões presos haviam estado no 1.° DP na
tarde de sábado, onde um dòles responde a inquérito
de receptaçao. Quando voltaram à Delegacia, ontem,
foram detidos pelo furto no Armazém n.° 8. Interro-

gados pelo delegado Rcscala Bitar confessaram a
autoria do furto.

EMPREGADOS

Os ladrões. Franklln Gon-

Íalves 
de Oliveira (solteiro,

lua da Grota. 134 -Saú-
de) o mu compudre Walde-
miro da Silva Gomes (ca-
sado. Ladeira do Uvramcn-
to 7» — ap. 101) trabalham
como empllhadores nos ar-
mazéns do Porto. Na ma-
dragada de domingo, após te-
rem destelhado parte do ar-
masém I, desceram por meio
da ponto rolante que ali
existe.. Dentro do armazém
arrombaram o cadeado de
um compartlmento onde suo

ftuardadas 
as mercadorias

mportadas que aguardam
liberação da Alfândega. Os
marginais esvaziaram, en-
tio, cinco sacos de cevada,
enchendo-os com o produto
do roubo. Em seguida sai-
ram por onde haviam en-
trado e embarcaram num
táxi estacionado à porta do
armazém.

Um morto e
três feridos
em Niterói

NITERÓI (Sucursal) —O
bairro do Caramujo,

seu crime. Os criminosos
naviam escondido a merca-
dorla em casa do Walde-
miro.

cidade, foi palco de uma <
RAdla provocada por deu-
tendimento» entre duas fa*
milln», resultando da een»
tonda um morto e três feri»
dos a fnca. O motivo teria
sido uma velha e tola quee*
tio entre JorgePascoel eSe»
hrstlfin Mendes, vulgo *TJo»
In", por csusa de "Olerl»
nhr". namorada do sopatet*
ro Américo, irmlo de Jorge,
haqulel Chaves (II enoe-
também residente no btírrvh
oue morreu a golpes de feea
de cortar sol», era soldam
de Exército. Após o duelo.
foi depredada a cas» da Irng
«•ea criminoso* e IneenfllaeM
a do sr. Tcodomlro Pasceils

BANDIDOS ARMADOS
ASSALTARAM ÔNIBUS

Aos últimos instantes da noite de segunda-!»*»
ra, um ônibus da linha "IAPI Penha-Cosme Velha",
fazendo a derradeira viagem, foi assaltado por clne»
bandidos armados de revólveres. O fato ocorreu M
Rua Cosmo Velho, próximo á estação dos bondinhe»

para o Corcovado, e os assaltantes levaram Crâ II
mil da féria do coletivo e pertences de três opera-
rios que viajavam como passageiros.

Francisco José Valcáclo
(casado, 38 anos, Fuzileiro
Naval, Rua Dr. Joslnlano,
112), assassinou, nn tarde de
ontem, sua esposa Maria da
Conceição Valcáclo (casada,
21 anos, doméstica) com 8
tiros de revólver. Ao dar
entrada na sala de opera-
eoes do Hospital Getulio
Vargas, Maria da Conceição
morreu. Os médicos verlfi-
caram que ela foi alvejada
S vezes no tórax, 1 no ab-
dome, 1 na mão esquerda e
1 no braço direito..

O roubo foi descoberto c
autoridades

Io arma-
„._......._ Lago de

Macedo, tomente às 8h30m
de segunda-feira. Informa-
do do roubo o detetive Rol-
dSo apurou que os res-
Donsávels pelo arromba-
mento e furto, eram Fran-
Min e Waldemlro, que na
-arde de sábado haviam es-
tado no 1.° DP.

PRISÃO
Franklln havia recebido

ordens de voltar, ontem, ao
l.o DP, a fim de ver como
vai seu inquvrito. Novamen-
te dirigiu-se àquela delega-
da, juntamente com Walde-
miro, tendo sido efetuada,
entio. a pristo dos arrom-
badores, que nio negaram

AÇÃO
Segundo relato do motorls-

ta Valzir Barbosa Avrantes
(Rua Bento Cardoso), o Oni-
bus, em marcha lenta, des-
cia a Rua cosme Velho em
direção ao Largo do Macha-
do quando os cinco homens,
que pareciam passageiros
normais e estavam em um
ponto de parada, fizeram si-
nal. De nada desconfian-
do, acrescentou o motorista,
atendeu ao sinal e parou o
veiculo. Imediatamente os
bandidos embarcaram, su-
bindo dois pela porta dlan-
teira e dois pela traseira.
Antes que o coletivo fosse
novamente movimentado, os
dois marginais que subiram
pela porta da frente sacaram
das armas e imobilizaram o
motorisU.,Um dos três que
haviam embarcado pela por-
ta traseira ficou guarnecen-
do aquôle setor, de arma em
punho, enquanto os outros
dois Iniciaram o saque. Do
trocador José Raimundo So-
brinho (R. Quito, 188), toma*

ram o dinheiro
dente i féria do ônibus, en*
quanto que do» passageiros
Francisco Rodrigues da SU*
va, José Ferreira do Nasd*
mento e Emanuel Alberto
dos Santos, operários das.
obras do Túnel Cosme Ve*
lho-Lagoa, tomaram peque*
nos objetos de uso pessoal.

Concluído o assalto, •
quinteto desceu, ordenando
ao motorista que partisse ea
alta velocidade pois, caso
contrário crivariam o ônibus
de bala. Atendendo à cc*
dem, Valzir acionou o.vet*
culo em disparada e só pa*
rou na porta do 9.* Distrito
Policial, onde apresentou
queixa, relatando o ocorrido,
por determinado do comis*
sério Pedro, de serviço na*

3uela 
delegacia, turmas de

efetives e duss viaturas da
Radiopatrulha estiveram ao
local do assalto mu. na*
da conseguiram de prático.
Acredita a Policia que os as*
saltantes selem marginais da
favela dos Guararapes.

Presidente
visitará o
Supremo

BRASÍLIA (Sucursal) —
O presidente Castelo Bran-
co visitará hoje, às 14h. pTribunal Superior Eleitoral.
O ministro Milton Campos, da
Justiça, e membros dos gabi-
netes civil e militar acompa-
nharfio o presidente. Mem-
bros do Congresso, magistra-
dos, autoridades civis e mi-
litares também deverão com-
parecer. , ¦ *

O presidente será saudado
pelo ministro Cândido Motta
Filho, presidente daauela Al-
ta Corte da Justiça Eleitoral,
em solenidade a que o povo
poderá assistir, no bloco 6 da
Esplanada dos Ministérios, 8o
andar. O mar. Castelo Bran-
co também falará, agrade-
cendo a homenagem do TSE.

Coluna dós Sindicatos •
,V ... i.. ¦¦ .... .i i - - ii ¦_ ¦ ¦¦¦—_!¦ ¦.¦,¦¦ a ...'!"-!

Com a participação de 35 das 55 federações filiadu à Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na Indústria deverto
aer realizadas; amanhã e sexta-feira, as eleições para a direto*
ria,. conselho fiscal è representação internacional daquela en-
tidade. Até o momento e segundo lnformaçõe» colhida» nos
melo» sindicai» somente, se apresentará pata concorrer ao piei-
to uma chapa única, encabeçada pelo ar. Joio Wagner tecle-
tlca do PR) e Integrada pelos srs. Ari Camplsta (Produtos Qut-
micos da GB). Olavo Previati (Papel e Papeüo de SP), Rudor
Brum (Mobiliário do RS), Sebastlio MarcAnto (Metalúrgicos do
RS), tdnll Ferrão (Mobiliário de SC), Domingos Alvarey (Meta-
lúrglcos de- SP), Daniel Soares (MobUiário do RJ) e Mário Do-
pasò (Artefatos de Couro da GB). ¦

Diverso» dirigentes-sindicais, principalmente do Estado do
Rio, ao terem conhecimento da existência de uma chapa única

i esboçaiíaro movimento nò sentido de apelarem ao ministro do
Trabalho para que.fosse adiado o pleito, alegando que inúme-
ro» sindicatos e federações encontram-se sob intervenção de

' Juntas governativas, aehandbse, assim, impedidos de votarem,
i o qüe torna o pleito poueo autêntico e não representativo do

pensamento dos trabalhadores na Indústria. Afirm«m ainda
que existem no Ministério "do Trabalho vária» denúncia» con-
tra a atuação destes candidatos em épocas passadas, sem, en-
tretanto, merecerem, do ministro do Trabalho, sr. Arnílflo sus-
seklnd, a necessária atenção, uma vez que »quela autoriaaoe
deseja que a reprcssntação de empregados que comparecer* »
48.* Conferência internacional do Trabalho, em Genebra, »
realizar-se nos meados de junho, seja integrada por um repre-
senttmte da CNTI. o que só será possível com o processamento
imediato das eleições, visto o embardue estar marcado par»
os primeiros dias do mês próximo.. 

. v.

Esta atitude do ministro do
Trabalho vem sendo consi-
derada nos meios sindicais
como um favoritismo à rer
implantação do peleguismo e
um desvirtüamènto da-poli-
tica • sindical do atual go-
vêrno. Declaram que inter-
vindo em diversas entidades,
a fim dè regularizar suas ati-
vidades associativas • destruí-
das pela infiltração eomunis-
ta, e enrreirismo de seus dl-
riçentes' permite agora, o
MTPS que dirigentes sindi-
caiç,,. conhecidos nos corre-
dores daquele-Ministério eo-
mo bajuladores de ministros,
apoderem-se do órgão máxi-

mo dos trabalhadores na In-
dústria." Referindo-se ao piei-
to ha CNTI, o professor Eva^
risto de Moraes Filho, autor
do anteprojeto do Código do
Trabalho, em declarações ao
CORREIO DA MANHA, aí ir-
ma que "não são autênticas
nem verdadeiras essas elel-
ções no órgão de cúpula,
quando os órgãos de base
continuam Impedidos." Dis-
se ainda que "pretende-se
com as anunciadas eleições
na CNTI dar um colorido, le-

. gal e legitimista ao sindica-
lismo brasileiro, tendo em
vista certas satisfações á pró-
xima Conferência Internado-
nal do Trabalho".

para ajudar no combate à alta dos preços..,

ESTA É A NOSSA
CONTRIBUIÇÃO

(Tabela vigorando até ao término da mercadoria)

VENDAS AVISTA COM GRANDES DESCONTOS

NOTAS & FLAGRANTES
— O ministro do Trabalho assinou portaria deslgnan-

do o» »rs. Célio Dinardo de Souza Lacerda e Francisco Brasil
Valino Lopes para membros da Comissão Técnica de Orienta-
ção Sindical (CTOS).

— A Associação dos. Motoristas e Mecânicos do Estado
da Guanabara-, obteve das autoridades o restabelecimento d»
Lei 1012-49, que concede isenção de contribuição para o —
IAPETC de todos os motorisUs servidores estaduais.

S — Diversos dirigentes sindicais da Guanabara estão sen-
do convidados pela COPEG para assistirem ao "Primeiro Semi-
nário dè Produtividade Industrial", a reallsar-se de primeiro
a nove de junho.

— Realizar-se-io no próximo domingo as eleições para a
nova diretoria - é Caixa de Acidentes do Sindicato, dos Arruma-
dores da Guanabara; A chapa da situação é encabeçada pelo
sr. Luis da Silva, enquanto que a da oposição indica para a
presidência, daquela entidade sindical o sr. Leonardo Cruz.

— Será dia primeiro de junho, no DNT a mesa-redon-
dá dos Desenhistas,

Miiulia li Cistira LEONAM
¦oi. Stiidiri-5 fivetas

ò visto c/ desconto de

38.000,

Firri lytuítici WALITA

è • vista c/ desconto do

5.000,

Máquina da Lavar HOQVEI

ò vista c/ desconto de

65.000,

Sicidor de cabelos
SPAM-JET

a visto e/ desconto de .

5.0*00,

Rádio is Pilfca TAMUKA

è vitto c/ desconto de

7.

Bicicletas MONARK • Brasiliana,
barra dapla homem • aro 21

ò vista c/ desconto de

27.000,

Sofá Cimo LUIZ XV
Plástico Júnior

ò visto c/ desconto de

33.000,

Liquidificadir WALITA

h visto ei desconto de

7.800,

Poltrona LUIZ XV
Forraçio plástica

b visto d desconto da

20.<00,

Enceradeira MSTRÊNE EO 5
ò visto c/ desconto do

25.000,

Fofáo BRASIL • 12 C
c/ instalação

o visto c/ desconto de

12.300,

Secador do cabelos
AR NO

o vtsto c/ desconto de

11.950,

APROVEITE!
i estoque

não é dos
maiores! WÉÈÈÊÊÊÊÈãêã

VENDAS À VISTA COM GRANDES DESCONTOS - AV. PASSOS,
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_MOEDA & SEGUROS
"tinia 

equipe i|u Minisli>nii cIm Ka/end» ante Iralialhnn-
rio illvimentt re eoneltiwlo do projeto Ha reformi triliu-
tsrla que o iinvèrnn tal mnf i., an Conertito Nacional *
rjur, a* aprovada, vmnrain « imriir da próximo «no, O pro»
jeiri altera IM» u rslriiliirn IrilHitAri» nacional, enllngnin-
dn n» imposto* f«ler»l. • 'Mailtml ¦• municipal e criando, em
itibiflliilçfioi novo» tributou cinecllleoi fòlire o capital, a
protluçAu r u rirrulevAo, Pelo novo sistr.ru), os Importo* re*
rolhidn* üciiHiu wiliiíiilii,, prri|)ni'i<liinnlinente. em parle»n serem .ixiulns, n Unlflu, im, (Mini"-. «• nos Municípios,
tendo nccesüiiriOi noMo pnrtlculnr. umn reformo constitu-
cionai,

III! financiii
jovriiM iiifriritlloir*
v i»crnnrit«turi

O Banco do Urosll no Pa»
t.v.á iniciou u cone.wiio dc
«•iiimiVllimoi ii jovens «loii
clubes 4-S a (lm do (|o|A-loii
tlc recursos parn n c.\<iu<:ãn
de projetos Individuais de
«grictilturn c pcruArin, Os
projetos ^fio cxcruintlnx tob
a arlcnlncA" de técniens do
Serviço rl«i Extencilo Rural
do Erlnilo, O primeiro jo-vem bonoUclWlo foi Anlónin
Sti-aiolo, sócio do Clube 4-S
rrimnveru, do miinieplo tlc
Colombo, que recebeu 100
mil cruzeiro:, parn tlescnvol-
ver miu plnntnção dc 4 mil
pôs do tomates.
Fitifinciuiiifiiilo
a cutipi-rnlivu**

O llanco de Cri dito do F.<-
plrlto Santo, graças ao em-
préstlmo de - milhões de do*
lares, obtidos no lliinco In-
lornnicrlcnno de Desenvolvi"
mento, JA financiou. é<te ano,
l.i cooperativa'! eapixabns.
Mais 6 pleitearam cmpré.sti-
mes. o que daria um totnl
ce financiamentos, para cs-
ras 21 cooperativas, da or-
dem dc 477.160.000 cruzeiros.
Or, financiamentos destinam-
te à couisição de caminhões,
tanques isotérmicos, máqui-
r.an de beneficio e rebene-
ficio de armazéns, estando
também prevista a aplicação
de uma parte do dinheiro ã
comercialização dos seus pro-dutos c ii ampliação das suas
rcçõos dc consumo.
Rninlin do JiiImIcii
Diamante

ROTEIRO DE DEFESA
E INSPEÇÃO NO MA

"O treinamento eiipeciallwdo do» técnicos eità
wnclo minha primeira preocupaçio dentro do esqti*-
ma du trobalho quo venho executando n frente disto g* l^AdllJud
órgão do Minintérlo da Agricultura" — declarou o
ur. Marcou Vilela de MagulhAcü, diretor du Depor
lamento de Defesa o Inspeção Agropccu&ria8.

Economia e Finanças 
"] 

l[_

rio du mu 73," aniversário
da iiiiidnçAo, u Dutico d» Cri*
(iilo Ibiil vai prumowr con-
curto uai iniiiil paru eleuor u•itiilnlia do Jubllcu do Dia-
m.intf", ivvuoilii vm vonia
iilmpiitiii, i-iicléiii,i:i, bom ttõs*
to u «tlogftnolB. Haverá dei-
(Meu para sclcefin dc a fina-
HMiis no nio, São 1'aulo, .lul/.
de Fora, Itcclfc. UberlAndia.
Itcln llorbontc, OolAnin e
Curitiba. O desfile fliml se-
rá realizado em Belo Horl»
monte, nu rtln 22 de aaosii'.
As ln»erlções Já foram aber*
tas.

SEGUROS

Ao ensejo das comemora

As operações de seguro* du
crédito vim upi'escutando, nu
1'i'lí. um dc envolvimento*..ii-iuii>.'.<i. lí.ittj dizer qut-,tú nu faixa tio rcnsvuuru.
operada pilo llti). registrou*
se iiiii Incremento du urdem
ile 1ÍS0SÍ . <le 1002 p.uu IlItM.
Dêssê índice, poremi eüfio
excluídas ás operações do >*-
Hino de Fidelidade, iiinio em
que, no citado periodo, a evo-
luçjo ocorrida íoi du ordem
do pouco mais de 30':;.

A aceitação que vem ten-
do o seguro dc crédito, con-
lirmada r refletida no aludi-
do Índice de cresclmenio das
ma* operações, í uma provaevidente do serviço que tal
modalidade, embora ainda
rcrrntc entre rós. vem pres-
tando ã economia do rais.
Lembra-se, a propósito, a
Brande contribuição que o se-
puro tio crédito tem prestado
a Indústria automobilística,
cujas necessidades de am-
pllaçãn de mercado deman-
dam o apoio indispensável
das garantias de tal seguro
para a disseminação dc pia-nos de vendas a prazo.

"Como providencia Inicial,— ncivectmuu — tratei da'imediata «dinluíio de estimo*
inoa e vele rlntrloi pura o pie*enchimento de* vuro« «tis*
tente», bem como dn crlavlo
de cargo* para aieiiOfr áa ne-
ccHtidadr» dos »crvlroi do De-
parlamento, que tem em acua
ouadroa peaaoal de alto gaba*
rito e um acervo técnico va»
Hom.

DINAM1ZAÇAO"Tais providências «erAo
concretizadas — acentuou —
com a dlnamira-.Ao dn Centro
de Treinamento de Barrei os.
fundado recentemente. Trata-
se de órn&o especializado em
defwa sanitária e Inípe-.-ao
animal. Multo contribuirá
paia os objetivos visado* pelo
DDIA, a fiimlit.au de um Cen*
tto de Treinamento em Pira-
eleuba, para especluiNia» rm
defesa aaniiária veu ei ai.'!

Em sua oplnlúu, Barrelos
consliliil, hoje, um du» mulo-
res centras pecuaristas do
Brasil Central, com seus ma-
tittlouruii e os laboratórios
mantidos pelos 8eivl<.-os de
Defesa Sanitário Animal e de
InspeiAo de Produtos Agropi-
riiirlos e Materiais Agrícolas.

EXTENSÃO"Piracicaba tem uma das
maiores Faculdades de Aitro-
nomia da América Latina —
prosseguiu o sr. Marcos Vile-
Ia — e através de cursos es-
peclallzados — alguns em con-
vt-nlo com a Universidade do
Oliio. dos Estados Unidos —
ministra cursos ovam ados de
defesa sanit.trla vegetal. De
nossa parte preiendemos cpro-
veltaríssescursos paia o trel-
namemo de nvvos técnicos
do Ministério da Agricuituia.
além de estendr-los aos técni-
cos das Secretarias de Agri-

cultura doi Estados c demal.i
Unlveuldadea do Paia. O*cm-
soi «erfio mlutstradoi por téc-
nico* do Ministério dn Ag.v
cultura e por «peclalIsiM de
out ia* UnlvenldadM e dos
Centro* de Pesquisas. Espera-
mo* Inclusive a eolaboracito
eficiente du firma* partícula»
it*." •

Comércio
tem verbas

liberadas
Em resposta ao telegrama no

qual o presidente da ANMVAP
lAssoclacio Nacional de Máqui*
nus, Veiculo*, Acessórios e Pe-
çiisi. ar. Mfder Gonçalves, pede
* llberaçio de recursos que
permitam ao HNEK e outros
érgãos ligados ao MVOP liqui-
dar teus débitos com os em*
preiteiros * fornecedores, o mi-
nlstro da Viaçúo informuu que
iriii tomado providências «abi-
veis e da sua alçada Junto ao
presidente da Itepúbllva e Mi-
nlstério da Fazenda, no sentido
de liberar verbas orçamentária»"que habilitem solver compro-
inissos". Informa ainda quo"hoje mesmo, segundo infor*
macio do ministro da Fazenda,
será liberada parte da verba
pedida".No- telegrama objeto da res*
posta do ministro da Viaçáo,
o sr. Mader Gonçalves chama-
va a atenção para "a situação
iingustiosa dos fornecedores de
máquinas, veículos, acessórios e
peças e aquelas firmas, seus
maiores clientes, que estavam
impossibilitados de liquidar as
futuras em virtude do atraso
nos pagamentos do IINKR e«ou-
Iras repartições".

A Cosa Branca anunciou u
(IosIriioçíio de iiinii comlssio
ile nove membros encarrega-
da dc enluslai ntur n puttlci-
pnçAo do setor privado nor-
to-umericano na ajudu uo cs»
tfangclro. Os membros des-
ia comissão, eleitos nos
meios financeiro* e indus-
tiini* do pais, ie incumbi-
ráo de aconselhar o sr, Da-
vid Bell, administrador da
Agência para o Desenvolvi-
mento internacional, sobre
os meios de incentivar aludi-
da partlcipaçio. (AFP).

CAPITAIS ÉSTRANOEl-
BOS — "Análise e Perspec-
tiva Econômica" examina o
problema da reformulação do
nosso estatuto dos eupltais
estrangeiros, assunto queconsidera da maior urgência.
Kcssaile que, no atual está-
gio do seu processo de de-
sviivolvimento econômico, o
Brusll não deve prescindir

da colaboração dos capitais
estrangeiros, de empréstimo
c de risco, sob penu de se
tornarem necessários sacrifl-
cios muito maiores para a
oblençáo dos mesmos resul-
tados. Observa que os capl-
tais estrangeiros nos ifio va-
liosos pelo reforço marginal
que trazem á nossa capaci-
dade para investir e para im-.
portar, e talvez ainda mais
preciosos pela sua contribui-
ção tecnológica. Diz queuma nova política de trata-
mento dos capitais estran-
yelros deveria levar em con-
ta. ainda, os seguintes pon-tos: a) O atual tratamento
que o Brasil dispensa aos ca-
pitais alienígenas, nos têr-
mos da Lei n." 4.131. de 3 de
setembro de 1962, e do De-
creto n.° S3.45I. de 20 de ja-nelro de 1904. virtualmente

condam a total intcrrupçáo
os ingresaoi de capitais de
risco; b) O tratamento hoc*
til uos capital* de rlt"o leva
fatalmente a reduçôo das
oportunidades de atrair ca-
intals de empréstimo; c) A
experiência panada revela
que no período cm que liou-
ve liberdade de movimento»
ção do* capitai* estrangeiro*
e do* teus rendimentos, os
ingressos líquidos de capitais
de risco ultrapassaram largar
mente as remessas de lucros;»
d) Aa estatísticas demons-
trnm ainda que o auge de
crescimento do Produto Real
do Pais ocorreu no periodo
em que havia liberdade de
movimentação dos capitais;
t) As estatísticas demons-
trnm ainda, desde que se inl-
dou a tase dc tratamento
hostil aos capitais estrungei-
ros, quo o desenvolvimento
econômico brasileiro passou
ii esmorecer, produto real
por habitante tendo luciusl-
ve declinado no uno de 1903:
I) Convém uo Brasil afinar
u sua legislação sobre eaiii-
tr.is estrangeiros eom a ado-
ttidu pela maioria dos pai-
ses do Mundo Livre, e. par-
tietilarmente com a que vi-
gora nos países-membros da
ALALC; quase todos essa*
nações hoje adotam um tra-
lamento liberal e estimulan-
te para 9s capitais allenige-
nas. E conclui: "Essas con-
clusões tém como corolário
principal a urgência da re-
formulação do nosso eslatu-
to dos capitais estrangeiros.
O estatuto vigente foi pro-
mulgado sob a pressão de
uma ativa minoria esquer-
dista, que pretendia romper
nossos cios tradicionais com
a civilização ocidental, e ar*
rastar-nos para o bloco das
nações subjugadas pelo eo-
munismn internacional. A
permanência da Lei n.° 4.131.

de 3 de setembro do 1902. e
do Decreto n.u S3.4SI, do 20
de Janeiro de 1INM. represen-
ta um Incompreensível traço
de uniio entre o pais e aqui-
les políticos cujo* mandato*
«• direito* furam recentemen-
te Msiadoi, No uluul jnuineii*
to em que o Puta so esforça
por recuperaria du estagna-
ção em que o lançou o go-
vérno deposto, cumpre re»-
taurar o principio oo trata-
mento pragmático dos pro-
blemtis econômicos. Dentro
tlêsse principio, urge rever o
regime Jurídico dos capital»
estrangeiros, de modo a dt-
les podermos extrair o ma-
ximo proveito para o nosso
processo de desenvolvimen*"maior fornecedor de
LEITE DO RIO — Segundo
estatística revelada pelo Ser-
viço Federal de Inspeção do
Leite do Ministério du Agri-
cultura, a Cooperativa de
Laticínios de Cuchuelro do
Itapemirim, que reúne 1.400
produtores, foi o muw for-
necedor de leite ao Estudo du
(iuunuburu em 1903. Sua
contribuirão alcançou
15.27B.9tll litros, o que re-
presenta 9.41',; dn consumo
do Bio. 60 entidades — fir-
mas particulares e coopera-
tivas — figuram como abas-
tecedoras do leite da Guana-
bara, sendo Murlné o segun-
do fornecedor, com 
14.145.957 litros, n que equi-
vale a 8,54% do abasteci-
mento carioca. Além Paraíba
é o terceiro fornecedor, com

0.003 litros, LeopoUlimi ¦, ,n,
o quarto lugar, com mui» („.tliuilhfitseVllUmil. S mu,,,.
»v, com mol* de cinco mi*llióis de litros cadu, Santas
Dumont, São Joio Ni-imiim.
ceno, Parupeúna e Carmo.

BANCO MUNDIAL - b
presidente do llaueo mun*
dlai. sr. Ceorge I) Woi.cIl
anunciou a nomeação do irOrvis A. Schmldl, diretor dóDepartamento de Operiçêei
para o hemisfério ocidental,
como acessor especial p»riassuntos da América Latina. .
O ir. Schmidt será r>uh.«titu|»
do no cargo de diretor dtoperações pelo sr. Gerald Al»ter, assessor econômico dedepartamento.

TAXAS E PORTOS __. '
A "United Klngclom-BriiU
Conferejice Lines" decidia
prorrogar por outro íierlode
de dois meses, até fim e»
Julho, a suspensão tcinpi.rí»
riu da sobretaxa por constr
tiunanieiilo dos portos du Ria
de Janeiro e de Santo* \
prorrogação foi possível pe>Ias condições ainda exl<icn» ¦
tes nos dois porto:. Se * *|»'
tuação piorar, talvez seja
necessário restabelece- tida
ou parte da sobretaxa dt35% em um nu em ambos et
portos, a qualquer momento,
depois de 15 de Julho. A iit»
bretaxa geral dn porto de
Rio de Janeiro, de 79 nhll*
llaga e a sobretaxa geral, dt
60 ahllllng*. por toneltdi dt
carga, para todos os outrot
portos brasileiros, seguei*
«em alteração alguma.

FALÊNCIAS E
CONCORDATAS
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DESIRTÍNCIAS DE FAl.tNCIAS

Banca da HraMI 8.A. — O Juiz
da 16a. Vara Cível homologou a
desistência de falência requerl-
da em 4 de março de 1964, pelo
Banco do Estado da Guanabara,
devolvendo o cheque Junto, me
du.nte recibo.

K. Baitoa Rtpresenlacòes — O
juiz da (a. Vara Civel homolo*
gou a desistência da falência da
i,:n,a marginada, que íAra re-
querida cm 1 de maio de 1WM,
pelo Banco de Crédito Itabira
Cocp.

DESISTÊNCIA
DE CONCORDATA

Droiaria Buenos Aires Ltda.
— O juiz da ta. Vara Cível ho-
mologou o pedido de deslitên-
ria de concordata da marginada
estabelecida à Kua Buenos Al-

ras. 119. lua concordata **)
Impetrada em novembro ile 1M1
• deferida em I de iever-lte de
1M2.

FALÊNCIA DECHrTADA

W. Illva Com. Rrprrxnii-Sn
S.A. — O juiz da 3a. Vara Civil
decretou a falência da firma «|.
pra, estabelecida * Rua SAo Ja»
.luírln, 511, e Rua Luiz Barbo*
sa, 40. Fixou o termo lesai da
falência em 11 de janeiro pro*
ximo paisado. marcou o prars
de 20 dias para as habilila-tei' 
de créditos a nomeou sindico a
credora Agência Inca de Atilo*
inoveis Ltda. Mandou intimar a
falida, na peitos de aeu repre*
sentante legal, Edivar Teixeira
da Silva, para, no prazo de duu
horai, aob pena de pritio, com*
parecer em cartório, a fim de
assinar o termo de presença.

Autor

EXECUTIVOS REQUERIDOS
Réu Valor

Carlos Costa Silva  Luelano Ferreira
Paulo * Sebaitiüo
Araújo Lima 100.MAM

Atila Nunes Castro  Armando remando
Guedea 90.000,00

Idem  Francisco Bausas
Sanches to.ooo.00

Iuein  Alberto Caldas Viana 7.00.000.0*
Idem  Hélio Holanda 411.000,01
Lincoln Rodrigues  Primauto S.A. Com.

Ind 300.000,0»
Marcovan Com. Representações Ferragens Cisne

Branco Ltda. ...... Ml.7.10,0»
Caixa Econ. Fed. Rio Janeiro Rubem Braga 281.441.00
Oscar Hadad  Antônio Bonifácio

Rodrigues 240.000,00
Clemente José Lopes  Francisco Pen alva

Santoa 520.000.oe
Wair Teixeira Vaz  Linz Gonzaga Matta 930.000,00
Joaquim Ribeiro  Carlos Vieira de Al-

meida 330.000,00
Waldir Mlnona  Paulo Damaiceno Ma*

ciei '. 115.000,00
Cond. Edifício Bamblna ...... Nelson. Damaslo Pas-

sani 110.000,00
Joaquim Ribeiro  Oswaldo Couto 105.000,00
J. Starzioany  André Rasmussen ... 104.000,01

Consórcio Brasileiro
de Imóveis

COMÉRCIO E INDUSTRIA S.A.
Em 21 de maio o Correio da Mantal, pnblleou que havia

sido requerida unia acio executiva contra • Comércio Bra-
«ileiro de Imóveis Com. e Ind.» S/A por divida do valor
de crf 15.100,00 (oitenta e cinco mil cruzeiros). Na verdade
foi distribuída ação nas o Dr. Juiz alo deferiu o rito
executivo, nem poderia deferir ama ves que a Consórcio
nio é devedor por divida liquida e certa à Requerente da
cilada acio executiva,, Trata-se na espécie de contratante
de Sociedade em Conta de Participa-lo que nem inteira-
U/ou ainda o seu capital.

CONSÓRCIO BRASILEIRO DE IMÓVEIS
COMBRCIO t INDUSTRIA f/A 1147

O Volkswagen do Brasil S A.

O que aconteceu com o Volkswagen nos EUA?
OS 5 CARROS MAIS IMPORTADOS NOS EUA

1959 1960 1961
1.° Volkswagen 119.899 Volkswagen 159.9S6 Volkswagen 177.308

2.° Renault 90.536' Renault 62.772. Renault 44.122

3.° Ford Inglês 42.413 Opel 25.533 Mercedes Benz 12.903

4.° Opel 39.320 Ford Inglês 23.602 Volvo 12.787

5.° Fiat 
38.139 Fiat. 20.773 Fiat 11.839

1962
Volkswagen 192.570

Renault 29.763

Triumph 15.967

Volvo 13.157

Mercedes Benz 11.075

1963
Volkswagen 240,143

Renault

MG '

Triumph

Volvo

22,621

21,270

20.117

14,175

Aconteceu o imprevisível.
Quem poderia imaginar que aquele "bug" (be-
souro) chamado Volkswagen poderia vender
no paraíso dos automóveis?
Pois não são os Estados Unidos o país com
a maior indústria automobilística do mundo?
Acaso se poderia esperar que aquele pequeno
carro pudesse competir com os "rabos de pei-
xe", os grandes transatlânticos sobre rodas?
Mas aconteceu.

E em poucos anos o VW se tornou o carro mais
importado. Verifique as estatísticas:- nos últi-
mos cinco anos as vendas de VW duplicaram.
(Ao passo que seus principais concorrentes...)
Por que o Volkswagen foi tão entusiástica-
mente aprovado pelos americanos?
Por causa do motor refrigerado a ar ?
Pela economia, pelo tamanho?
Pela funcionalidade, solidez ?
Ou tudo isso junto, ao mesmo tempo?

Talvez haja uma explicação simples: o bom
senso é internacional.
Por isso o VW venceu.
Em 136 países, no mundo inteiro.
P. S. • e não çe esqueça de olhar o movimen-
to de vendas das outras marcas, também...

©VOLKSWAGENo bom senso sobre rodas

-----tJKBjlWs-aea-s-^^

TÍTULOS E AÇÕES
TITULO automóvel Club, com-
pro, pago a vista, I7-3tn —
Nelson.
IATE CLUBE R. JANEIRO —
Compro titulo, i vista, fone:
32-9009 — L. G. Guerra,
IATE J. GUANABARA, vendo
titulo. Fone 32-9009 — L. G.
Guerra.
R. J. COUNTRY CLUB — Com-
pro titulo, à vista. Pago bem.
32-9009 — L. G. Guerra»
SOCIEDADE HÍPICA - Vendo
titulo proprietário, 32*9009 — L.
G, Guerra. ¦¦
CLUB DOS CAIÇARAS, vendo
titulo quitado, metade do valor
nominal. Fone 32-9009 — L. G.
Guerra.
JOCKEY CLUB — Compro ti-
tulo. Negócio na hora, à vista.
32-9009 —,L. G. Guerra.
FLUMINENSE F. C. - Vendo
titulo aócio proprietário — Um
terça do valor nominal à vista.
32-9009 —- L. G. Guerra,
COSTA BRAVA — Vendo ur*
gente titulo totalmente pago,
por CrS 600.000.00 a vista e 12
prestações de CrS 211.000,00 de
2a. a 6a. feira. Tel. 46-4185 —
Sr. Léo.
COSTA BRAVA CLUBE — Ven*
de-se titulo fóclo proprietário .
Cr| 800.000,00 — Eduardo — ..
27-2073 — Horário Comercial.

CADEIRAS PERPÍTUAS, vendo
juntas ou aeparadas (duas) Qua-
dra "A" — Fone 32-9009 - L.
G. Guerra.  ,
BOTAFOGO F. R. sócio pro-
prietário, vendo titulo 300 mil
transferência p/c comprador ..
37-4486¦ 
JÓQUEI CLUBE — Vendo «tu-
Io, 1.400,000,00 a vista — 2J-1M4
IATE, JOCKEY e COUNTRY
CLUB — Vendo uma açlo de
cada, pelo melhor preço, ena-
mar o sr. Marques, 43-5863 a
particular.
FLORESTA CC — Botafogo -
Iate J. Guanabara — Vend» ti1
tulo a vista. Tel. 32-0444.
CADEIRAS Maracanã, venda S
juntas setor 1 lt. K — lado
trib. honra. Tel. 32-0444. Olo-
vanlta. __¦
COSTA BRAVA — Vendo «tu-
Io bom preço também Iate Clu-
be — Tel. 32-0444 — Giov«n<!j-
GÁVEA GOLF compro um MW-
Io a visto. 31-0996. Calda».
IATE CLUBE, vendo um «tulo
a vista. 31-0996. Caldas.
JOCKEY CLUB, compro um ti-

/tulo â viata 31*0996. CaldiB:_
COUNTRY CLUB, vendo um ti-
tulo a visto, 21-0996. Caldas.
FLUMINENSE, vendo um titulo
a vista, 31*0996. Caldas.

ílTULOS DE CLUBES

/ a¦ ia iiin'iim'

OBARROCA
mis uo c.fiMf
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Economia; e Finanças
Câmbio  '

un. y^^r^s. ^««sífty.i ÉH^Br^-tf
O a-.r-.eo d. eamh» Uvrt kalhee o «lar pat-ouia.vipnr la.bei par «m. »^J»J?"J^» 

Tiee»>tmpr7 » J?UW'venda.íw^uiwtatt sawA«B4#w.,si W^iBSsl íSS^A^tws:E£^tff?iíAft W!«r.an«.r.^i;: gB^^fiTS^ Bsffi-ffitrraST^cJnv^^: te^aá ^^bí.i"ra\rf-fe«.
luleu p»r» venda i Cr» t.ltt.t» balhoi, o» »eja, Cri i.**I.M pi* 1.010» vtnd». Atomanha om- •Ror-apo» » ^ 

».'c^ nh,,u,
rir»T compra a Cr» 1 ..«MO. ra vtnda « a Cr» J.W.i» p»ra dtntll porM. 

*».l10» eon-pra e 
^.••i"!,,Jl^nteVmpT^ ll.jl»

O Vtol.-.r.fe vi.rrnu a trl ... -ompr» « no piraUlo • Cr| ... |».|-|- vtnd». .N1níf,i^..„í K-d» Ò»UTpor * K. ******

goSo P*ra veada ta Cr» S00.** i.*tí,0* t a cr» 1.110,00 rt.pte* Kr. U.»*»» "***•• »L? 1 SSl • ^V. • M.**vt!rt.. EitoeDlm»
ura rempr». Oi bineo» parti, tivimtnte. Kr. Au,'^.?",r..,<,*.Vi.^Jií! S'i fi M,»» rompra a
Kl,r#» vendiam o dólar na Ealr«ii*elrii eomp' *,a3;!.íS.«««;. ? uTJ» (?**» vendi. Viena por *
abertura do merr»d« d» laia II- MITMIgeiro c» por \*AM% "mm • JÍ-JIlí »l*ii ú eomp. • "*¦*• v"nd"
ííí. Cr» l.»**.** t .compravam NOVAYORK,ti  vtnd. m^JS^MítJ^SSZ RIm»™;" * lie! •*.!* *«<<*£ •

Mídri por * P.
ia-.ai venda

GRATIFICAÇÃO SÓ
PARA OS DIPLOMADOS

Im MpmM proftrido ni
ptu-to da Joaquim Murilo d»
Slivair», «teelara a Sirt-fta
Otral da. raaenda Nacional
que, -Abra coneeulo dt era*
tlllea-lo da nivel univeraitá*
rio. • paréir-l^nlegdj» sa* hamiitaíio legal que eonfiar
Ugo 1- dodWwoTHOM. o» meemoi dlreltoi do íiplo-

e art. 74 da Lei n.» l.íM-íO.
•mim preieme: ."Art. I.* — Parágrafo uni*
to - M terá concedida a ra*
tifiea-la d» qua trata Mte de-
creio quando o titular do ear*
go »*J» poMuidor do diplnm»
exigido para o exercício ou de

a Cr» - .
I ,t-|,oo t a Cr» 1.141,00 rttptc*
Uvamtnl-. Fechou Iniltarade.

Manual e Paralelo
O dól»r.pap»l vigorou ontem,

aa ibertura ás mercado d* eam-
»»•* m«nu»I a Cr» t.XU.M p»ra
veitd» » • Cr» tmofl P«r»
eomp» e no paralelo a Cr» ...

aMrt Montreal livre par A.UU
eomp. t O.ttM vtnd. Rio de .!••
Miro livrt por e.ie compra t
o.it vtnda. auennt Atre» perA.71 eompra t 0.T4 venda.
Montevidéu livrt por l.M eom-
pra • 8.15 venda. Btrna livre
per l~.:*m eomp. a J3.1""rt ven-
da. mocolmo por 1I.4M0 eomp.

por ». J.ia eomp. • I.» •"*••<
LONDRES. si

a at.tt vtnd.
in.u eompri t A r. MO.*»Kov»rvoTi por * UM rim ¦«"-• A«tmjorjf: r.-^ga.-»

mrr. í 2 T»« vtndi7c.nid» com*, t ***.»« vtwh. m* *•
tr * s. c»n ».**4J eempri Jeneirt-Cr» >•¦"•¦"• -,•?,,»
«mt And.""Cr-ai" jaTJS» Montevidéu P*r *: ». ¦*•»eompr»

pnr *

t*.'t H.VÍ"eêmpr»'í"»».»5 vtnd."gniieh" P»r * US» ••••
S.7910 eomp. t S."»a vtndi.

eomp. t MTI vtndi. JJri*«por ** K tO.OU eomp. t **•*•
venda.

SÔLSA DE VALORES
Funeloiiott onleb, a Bolia dt

Valore» bem movimentada, rt-
«iiir.nrfo.se negócios aprteil-"au tm vlrlo» papei» tm ali-
vldade. rtcaram calmai e inal-
U-adts .i« «nólire» da Unllo. •»
•itadual» e municipal». A» »c6es
dn ¦ Binco do Brasil, fecharam
ralmas » em b»ix». Armaram
alia e fecharam calmas a» aço*»
das rompinhl»» Artex. Cario"»
Industrial, Brahma. Boca» de
Santo» portador, Kibon ordipa-
nss, Lo)»» Amerlcinai. Brinque-
cm Estrll» preferencial». Me»-
kl» novas. Moinho Santttta. B»l*
go .Mineira nova», Vale do Rio

Deee portador e Tteldot TJ. !»»•
btt preferenciai». A» acoe» d.»
compinlil»» Arno preferenciais,
Ci|*rrot Sou»» Cruz. Ferro Bra-
¦ilelro, Aeri-ol» Santa ctelli».
Mlneraclo da Trlnd.de. «idenlr-
Bic» nova» e Willyi ordlnárlts
r»velaram.«e frarM *• em b»ls».
O» outros v»16re» em movlmen-
to ficaram »em alteraclo e cal-
mo». O total de titulo» ne»oel»-
rios «ornou J10.0M. rendendo
Cr» 312.«;*.~}*.00. At letra» de
etmblo vendld»» em B61t». ren-
deram Cr" -*o.MI.-.-e.M. O In-
dlee BV d« B61'«. foi fixado »m
34!, acusando alta de 3 pontos.

mídia i/n do» tituLo» particulare» da bolia
OO RIO Dl 4ASSIMO •

m.j-M :.-•'.« ll-S-M IJ-s-ll maio de 1**3
2.412 Mtt i.«7 1.107 1.700

(Eliborada pelo: iervlç» NieianU at invetumentoi Ltda.)
«FUNDO» MOTl-OS O* INViíTIMRNTO»"ivvvvw -"-J**J" »v „t Coli „„ n,„ v do rund.

rundo Creicinco
Condomínio Deltee
rundo Atlintlco
Fundo orelea
Fundo Nortec
Fundo Brasil
Fundo Halles

M/S
SS/S
li .'5-.vs
1S/S
M'S
:b/j

Cr»
407.OS 

'

I4J.10
«*.S7
111.»
4*1*7
147.40

S»,S7

Cr»

lfi.no Março
1.00 Marco
1,00 Março
3.00 Março

1.00 F*.v.
1.90 Março

10,00 Março

Cr»

j-.n-fi.nsn,
I.01-.2M,
1.H3.-4I.

341.«IS.
.17.035.
««..133,

43.-94,

VENDA* «-«IIF»"»A» ONfBM
APÓLICE» E
OBRIGAÇOE»

119 V. Emisi. -
Nom

ESTADUAIS
431 Lei «30 - P/A

41 Idem • P/B •
4*7 Lei 14 • c/i ..

1.330 Idem .. ••" ••
BANCO»

100 Braiil •, . ¦ . •
COMPANHIAS

300 r»b„ de Tee.
O. I»»bel —
Pref

400 Idem
733 Aço» Vill.rcs .
JJOIdem, •
100 Idem

1« Idem • Ree. .
300 Arno — Pref.
100 Idem
201 Idem

1.300 Idem
SOO Borghoff Pref.

1.300 Bra». de Rou-
pa» • c/d ..

100 Idem - ex/d .
333 Idem — Direi-

tos — Ord.
1.194 Idem — Pref.

2O0 Idem 
3.000 C. Industrial .
1.000 Idenv
2.000 Idem .. .«.? ..
1.000 Idem
1.400 C. Brahma —

Ord.
930 Idem

eoo.co

120.00
MO.0O
720,00
730,00

a.4so,«o

1.300.00
1.230,00
3.000.00
3.050,00
.1.100.00
2.M0.00
1.690.00
1.S-0.00
1.690,-0
1.700.00

110,00

1.400.00
1.200,00
"00.00
200.C0
220.00
190.00'
195,00
200,00
192,00

.",10,00
320,00
.im.oo
304.00
305.00
303.CO

1.515.00
1.516,00
1.520.00
1.523.00
i..ioo.co
1.550.00
1.600,00

1.950,00

350,00
260.00

1.750.00

2.631 Idem
100 Idem
150 Idem ..'•.. ..
500 Idem — Nom.
300 Idem — Pref.
870 Idem

3.083 Idem
2.136 Idem

300 Idem
1.-60 Idem

650 Idem
6.362 Idem

571 Idem — Nom.
2.672 Idem

400 Idem
899 Idem
831 C. S. Cruz —

Port
2.118 Idem

200 Idem — Pt. .
171 Idem

33 Idem
20 Idem

385 Idem • Rec. .

3.700,00
3.750,00
3.800,00
3.830,00
3.850,00
3.6*0,00
4.000,00
4.050.00'4.100,00
4.130,00
4.170,00
4.180.00
4.190,00
4.200,00
3.900.00
3.930,00
3.930.00
4.000,00

3.850.00
3.900,00
í. 370.00
6.000.00
6.200,00
9.990,00
9.690,00

421 Idem  5.7CO.0O
16 Idem  .1.800,00
20 Cim. Ar.tu .. 12.CCO.00

27.700 D. Santo» —
Pt

1.MO Idem •• ¦• ••
.1.000 Idem
1.410 Idem .. .. i.
6.000 Idem
3.000 idem

200 Fab. de Arte-
fatos Têxteis
Artex

150 Idem
180 Idem
300 Idem

1.700 T. Brasileiro .
1.300 idem

300 Idem
300 Hlme Com. e

Ind
1.000 Ind. e Ag. Sta.

Sta. Cecília .
140 Idem .. .. ¦.

7.000 Kibon — Ord.
SCO Idem  1.700.00
100 Idem  1.780,00
900 Idem

1.100 Idem
100 Idem .. .....

í.'00 Idem — ex/d .
8.600 Idem

700 Idem
2.000 Idem

806 Idem
SOO Idem

18 L. American.s
1.400 Idem

481 Idem
24 M. de Brina.

Eitrela Pref.
1.216 Idem

200 Idem
1.300 Idem

. ,11 "dem 
1.600 MesblA - Port.

— Nova» ...
2.000 Idem
3.250 Idem

20» Idem
J.124 Idem

301 Min. d» Trin-
dade 

100 Idem
300 idem

1.28» Idem
390 M. Santista ..
400 Idem

2".433 Petr. — Pref.
1.000 Idem

300 S. P. Alp.rga-
Sâta» 

4.000 Idem
1.000 Idem

MERCADORIAS
CAFÉ

Conlinu.va ainda onttm, o
mercado de-café disponivel cal-
mo e com os preço» inalter»-
dos.- A comissão de preços «or-
teada declarou manter o tipo 7,
safra 1963164, contribuição de. 19
dólares a base de Cr* 3.000.00 e.
o tipo 7,' safr» 1962163, contrj-
buiçio de 26 dólares a de Cr»
2.500,00 por 10 quilos. NSo hou-
vc vendas aibre o disponível e-
o mercado fechou inalterado;
Entraram 3.647 sacas pela Marf.
tima « 3.373 pel» estrada de ro.
dagem, no total de 7.023 ditas.
Embarcaram 1.800 «ac»s par» a
América do Norte e 34.453 pa-
ra a Europa, no total de íífi.?-fi5
ditas. Existência de café desps-
ehado para embarques o IBC
nâo forneceu.

Cotações por 10 quilos.
(Safra 1963/64, contrlbuiclo 19

dólaresi: Cr»:
Tipo  4.000,00
Tipo  3.800,1)0
Tipo 4 .. ii  3,600.00
Tipo 5  

-3.400,60
Tipo 6 ..-'..'  3.200,00
Tipo 7 .'.  3.000,0)
Tipo  2.800,00
(Safra 1962|Í3, contribuição 26

dótnnai'
Tipo  3.500,110.
Tipo  3.300,00
Tipo 4  .. 3.100.00
Tipo 3 .. ..  2.900,0»
Tipo  J.700,00
Tipo  2.900,00
Tipo •'.. .; 2.300,00
Pauta — Estado dt Mina» Ga-

rals
Café eomp. saf. 62/63 250.00
Idem fino  440,00
Idem 63/64  300,00

Estado do Rio
Idem 63/64•.. .. ..•.. "00,00
Idem «2/1»  290,00

Estado do Paraná
Café fino 440,00
Café p| disc  460,00

MERCADO IM SANTO» •
TtRMO

SANTOS, 26.
Abert. Fech.

Maio 1964 . . 1.154.00 1.868,00
Junho 1964 ,. 1,194,00 1,858,00

V. O. 3.° de
N. S. do Terço

De ordem do irmão'Prior,, oa
Irmãos capitularei a que »e re-
fere o artigo 15 dos estatutos,
ficam convidados a .comparece-
rem à Igreja.' do Terço, às
9h30m, do dia 28 do corrente
més, para reunllo capitular, pa-
ra exame de .contas e parecer
da comissão de contas de 62/83,
em Ia. convocação, não haven-
do n.", fica feita a 2a. para as
mesmas hs. do dia 31-5-64. que»*rá realizada c/ qualquer nú-
mero.

Rio, 26-5-64. . .
SECRETARIO

31417

Fech
2.653,00
2.653,00
2.653,00

2.649,00 2.033,00
N/C N/C

N/C

no fechamento

1.800.0»
1.720.CO
i.*oo,no"80.00

"oo.oo
83O.0O
930,0»"50.00
910,0»

4.000.0»
4.050.CO
4.100,00

2.300.0»
2.320,00
2.340.00
S. 350.00
2.400,00

3.100.0»
3.150.0»
3.180.00
3.190,0»
3.200,00

1.650,00
1.870,0»
1.680.00
1.700,00
2.000,00
3.050.00

380.00
400,00

400,0»
419,00
418,00

Set. 1964 . . 1.854,00 1.858,00
Der, 1964 . . 1.884,00 1.858.00
Janeiro 1965 . N/C N/C
Março 1965 . N/C N/C

Posiçlo - Na abertura, tirmt
no fechamento. Ilrmt.

Contrata c
Abert

Maio 1964 . 2.649,00
Julho 1964 .. 2.649,00
Set. 1964 . . 2.649,00• Dez. 1984 .
Janeiro 1865
Marco 1965 . N/C

POSIÇÃO - Na abertura, lir-
me, no fechamento, firme:

CAF* DISPONÍVEL
FM lt quilo»

Bole Ant.
Estilo (ante»

62/63 V .* . 4.700,00 4,600,00
8anto» Rlado
Tipo 4 . . . . 4.433,80 4.400,00
aem deterlçlo
Tipo 4 .. . . 4.033,50 4.033,50

Mercado — Calmo — Calmo.
MF.KCADI» D' N"VA VORk

NOVA YORK, 26.
Contraio "B"

Meie» Abert . r»eb
Julho 1994 .. 46,30 46,65
Set. 1964 . . 48,01/10 47,60/75
Db, 1964 . . 49.05/10 48,50
Março 1965 . 49,50 46,75/80
Maio 1965 . . 51,00 49,15

VENDAS - Na abertura,
1:000 sacas,
17.900 ditas.

NA ABERTURA - Mercada
estável, corri alta de 6 a 100 e
baixa de 30 pontos.

NO FECHAMENTO — Merca-
do acessível, eom baixa de 24
a 39 ponto». .*

NOVA YORK. 26 (UPI) - O
café Santos "B" para entrei»
futura fechou hoje, com baixa
de 24 a 83 ponto». Venderam-ie'70 

lotes. O contrato "C" fechou
ih»lterado e »em vendas.' O
mercado de entrega imediata
manteve-se tranqüilo. O San-
tos quatro foi cotado a 47 cen.

Ordinária
e não

executiva
Apurou este jornal, junto

ao cartório da 7.* Vara Civel.
com o escrevente dr. Mauro,
que a ação executiva, regue-
rida contra o Consórcio Bra-
ijleiro de Imóveis Comércio
e Indústria S.A., não preen-
che, de forma alguma, os
requisitos essenciais a uma
ação executiva, tratando-se
quando muito, de ação ordi-
nária, uma vez que não se
configura procedimento ju-
rídieo baseado em divida li-
quida e certa.

420.0O
430,00
UO.00
418.00
si».r«
320,00

B.4M Tdem
476 Idem

•I.MOIÍem • ex/d .
íono Idem
1.C87 Idem • Novai
1 .0» Idem

370 S. P. Alp»ri»-
tu» — Rcel-
hof

63 Sid. B. Mmei-
ra • Port»-
dor .Cd ,." Idem

2.105 Idem — Nova»
an» Irtem

14.291 Idem
50 Idem

139 Idem
1.041 

"d».Ti
3W idem

63 Idem • Pert. •
ri Psrr. ..

SOO Sid. M»nn»s-
m»nn rref.
- exrl

-00 Siri. Nne:on»l -
Nova* 

42 V do Rio DO-
. r» — Nom.

1(W Idem — Port.
1* Tdem

4H Idem
3J3 White Martins

_ Nem. —
ex/d 

1 000 Willví Ov. do
Br»sil Ord.

i.ooo Idem
j.oio Idem
S. 0*» Idfm
6.RÇ0 Td*m-00 Iri"T>

DEBtKTURES
25 Cia. Brás. de

Roupa» .. ..
3.251 O». Paul. de

Reuptt ..• .,
7 Ci». Ptr. Bra-

•íi.iro dt ..
1200) 

47 Idtm <1.0"0| .
LETRAS
BIPOTECAF'

2.500 8r"ca do '»
do da pu. •
ntbara .. •¦

1.278 Tdem .. .... . „VENDAS RM I.E1LAO
1 Tlit. de Sécio

Prop do Jé-
ckev C. Br»-
«lleiro 1.300.000,00

LETRAS Dl
CAMBIO
Cresa S.A.

700 344 dias

**0,"O

.i.-no.on
3.900.0»
1.130.00
2.140.00
Í.IJO.ÍO
1.170.00
J. 180.00
J.200,0»
2.1*0,00

3.50040

3.700.60 '

900.0»
4.500.0»
7.000 IV)
7.-00.00
7.300.00

1.000,00

2»9."0"88.00
237/»
218.00
290.0»
295,00

1.0C0.00

1.000,00

200 0»
1.000,00

380 0»
600,00

2.500 33» di.» ,
60 351 di.l

200 3J6 »"-.« ,
4.sy> asr diai ;

200 399 diaa
.100 360 dia» ;
85» 361 dias
200 362 dias ¦
35» 364 dias"00 365 di.»

7.830 366 dias
3.10 367 dia»

1. MO 318 diai
260 369 di.S
6.1» 378 dias

3.00» 311 dlis
.40 382 dias

500 763 dias
cefibri»

t.SCO 322 dia»
l.no» 237 dias
4.000 372 dia»

200 447 dia»
800 327 dias

Deered
100 157 dia»

l.oofl 168 dfas
3.000 176 dia»
1,000 177 dias
9.300 179 dias

100 182 dias
2.400 '84 dia»
1.300 203 dias

68.6S
65,0»
64,-0
64.40
64*0
64.10
61,00
63,90
63.8»
«3.60
63,60
63.40"3.30
63.20
63 .'0
65.90
61.9»
61.80
63,70

83 35
fB .23
72.10
66.48
60.43

84.3»
63,20
82.40
82,3»
62,10
61.80
81.6»
79,00

so- tes diai •• ••
2.600 207 dia» .. ..
3.000 IM dn» •• ••
1.J00Í40 dl»» .. ••

600 Hl mu •• *•
4"0 371 dl»» •• >•
160 .156 dlM ., ••

Credl"»itro¦ 330 173 dl»s .. ••-.yio im di»
5.800 100 dl»» .. ••

606 189 dl»
1.400 113 dia» .. ..
4.000 208 dias .. ..

Fidts
100 43 dias •• ••
.'¦o m di»
900 n dia» .. ••

I.660 6* dl.» •• ¦•
400 74 dltl •• ¦•

1.10» 96 dita .. ..
MO ?3*. (flll .. ..

8.04» 214 dias .. ..
906 340 dia» .. . •

1.8*0 2(4 di.l .. ¦•
9» 561 dli» •• ¦¦

65» 263 dias .. ..
1.8M278 dl»» .. ••

100 267 dl»
10» 2*1 dl.» .. ..

1.800 306 dl»» .. ..
9.*0» 306 dl» .. ••
1.330 39.1 dl»' .. ..

Boiano Simonsen
75.000 111 dia» .. ..

Cred's»n
9.0»» 1?» dl*s .. ••
9.00» 1»» di«» .. ••
9.MO 210 d'»» .. ..
•l.fOO 2*0 f?:M ¦• .,
9.000 210 dias .. ..
9."fl" ."40 dias .. ..
9.0C" 270 dia» .. •¦
B.Í00 270 dia» .. ••

Oefinan
2.900 210 dias .. ..
8.90» 240 dia» •• ..
3.'00 270 dl» .. ••
1.1*0 300 di»» .. ••
2.*0O 33» dies .. ..".•CO 360 di»» • • ••
2.500 390 dia» .. ••

1-ieltr-
600 *3» (' 

C.CF.
1.«3» 179 di»s .. ..
6.000 180 dl
1,.'fl»S06 dia» .. ••
3.4*0 109 rti»s ¦• ••

•80 20» riit* .. ..
400 210 .ruas .. ..

4.200 236 dl»» .. ..
• .'00 238 dta» .. ..
2.99» 239 dias .. ..

390*67 dil» .. •¦
3.60» 268 dias .. •'•
5.250 299 dl.» .. ..

Ci». Aymeré
300 MA di.l .. ..

2.200 337 dl.» <. ..
J.000M0 dill.'-*: ....

Invesco ; .
01.000 116 dias '.. ..
10.OCO 214 dias

71,10
71.3»
71.10
76.(10
73.90
7290
14.40

83.66
Sí.-O
«2.00
S2.83
»1.S0
10J0
98 4i
•5.00-4.33
«4*8
«3,83
91.83
M.42
io.ihi
so.oo
78.31
7825
78.08
78.96
73M
79.73
72.60
72.80
64.89

14.00

14 3»
79.00
11.91
789»
79.33
7."."fl
61.5»
78.7»

«0.17
77.33
74.9»
71.87 '
68.83
6»,C0
63.17

77.42

80.70
80,60
78.34
78,*8
78.08
77,99
76.00
75.85
75.77
78.72
73,64
71.47

11.67
78.28.'

..«¦ 7»,00'

.- (0.881'
78.008

tavos, inalterado, enquanto que
os colombianos Manizales, Me-
dellin. Armênia » Girardot to-
ram cotado» a 49 centavos de
dol.r por libra pêio. O Ambnr.
numero doi» "AA" permaneceu
inalterado em 3ftl!4 centavo» de
dél»r por libra peso, enquanto
que o» mexicano» l»v»dos Co»-
tepee fechtram umbém inaltt*
r.dos em 47 centavos de dólar
por libra pê»o.

ALGODÃO
MERCADO OO RIO

Kegulou ainda ontem, o mer-
cádo de aliodln em rama cal-
mo t eom a» eotacOe» inaltera-
dar. Entraram 102 fardos de S.
Paulo e s»ir«m 120, ficando em
depAsito nos armazém 3.841

COTAÇÕES POR 1* «lirtLO»
Era Cruielro»

íEr.trei» em 120 diu)
Fibra lema

Serido, tipo 3 8.100,00 8.200,0»
Seridó, tipo 4 1.000,00 I.100,'0

Fibra Média
SertSe», tipo 3 7.000,00 7.100,00
SertOe», tipo 4 6.900,00 7.000,00
Ceará, tipo 3 8'.MO,00 6.900,00
Ceará, tipo 4 6.700,00 6.800,00

Fibra curta
Mitas tipo 3/4 6.300,00 
P.uli.ta tipo S 1.300,00 6.300,00
MERCADO OB ». PAULO

s. paulo, ae.
(CoUçOta por 1» ejuLo»)

Meiti Abtrt. Feeli.
Mllo. 1Í64 . . j./C . N/C
Julho 1964 ... N/C N/Ç
Out. 1964 ... N/C N/Ç
Maio 1965 . . N/C -N/C

Policio — Na abertura para-
usado, ne fechamento para""*
lado.

DISPONÍVEL
(Cota-6H por 13 qulloil^

TIPOS HOJE ANTERIOR
Cr» Nominal Nominal" 7.700,00 ""•' 7.*»0,00
» 7.350,00" 7.400,0»" 7.280,00" «.860,00" 6.550,00" 6.450,00" 6.230.00

8.050.00

da l-5-»l. qua re»ui»men"ou maoo .  m

MMWÊaÚ^. • UMMMu MMMI^M**^Mm\mmt ^H
^B»f" Wmn MMtriMMu WF*"^''*-' >',.^^MMMi

Encerrada ¦ Exposiçio ét Fornecedores da H«>c}'*
ria e sorteados pelo Gov«rnirdor Dr. Rafael ¦•AI-
meida Magalhie» os vencedores do concurso Va-
mos pintar a casa", o Dr. Victor Douças entregou
os prêmios a que íiieram jus a Srta. Silvia Socor-
ro e Sr. Geraldo W. Oliveira, respectivamente,
".• e 2.- colocado». O concurso "Vamos pintar a

casa" foi promovido durante a Exposição pelas
Tinta» Coral. No clichê o Secretário de Turbmo

da Guanabara fa» a entrega dos prêmios. 37M5

STOCK EXCHANGE
DE LONDRES

LONMtES. 26
TÍTULOS DIVERSOS

Consol*. 31/2 .. .. £ 41.11.3
S. P»ulo Railway» Cd.

T.id. ..  £ 0 1.4
Bank of London

South Americ» Ltd. »" 2.2.3
Lleyd'» Bank Ltd. (A
Share» í 2.4.7

Royal Dutch Petro-
leum • *" 17.11.9

Ocs.n Wilson A Co.
Holdine Ordinari.. £ 0.8.7

Cable A Wirele» Ltd.
Ordinária» £ 1-10.3

Rio Flour MUI» A Gr«-
narif» Ltd '. £ 0.17.9

Imperi.l Chemical In-
dustries Ltd £ J.2.10

Emp. de Guerra Britl-
nico 31/2% 19*7/47 £ J8.11.3

7.700,00
7.680,00
7,580,00
7.400,00
7.290.00
6.880,00
6.980,00
6.450,0»
8.250,00
6.050,00

4
4-1/2
S
8-l/J
8
6 — 1/*»
7
7-1/2
8•

MERCADO — Calmo — Eítáiel
MERCADO DR PERNAMBUCO

RECIFE. 26.
MERCADO - Ettavtl.

Cotacfie» - Por M ouiloi
Mata tipo S eomp. T.tOO.OO.
SertSe» tipo 8 eomp. 8.400.00

Entrada: nada.
Em l.e de «etembro 217.717.
Existência: 18.733.
Exporta-lo: nada.
Comumo: 700.

MERCADO DE NOVA TOBC
NOVA YORK. 26. '

Abert Int. Fee.
Julho 19M .. 34,20 N/C 32,39
Out. 1964 . . 39,00 28,0» 28.73
D«. 1964 . . 28,89 28,7» 28,5»
Março 1993 . 28,90 N/C 28,72
Maio 1965 , . 28,82 28,95 28,67
Julho 1955 .. 28,85 N/C 28,07

Out. 1965 . . N/C N/C N/C
Am. S». MildS. M,40

NA ABERTURA - Mercado
ealmo, com baixa de'5 a 38 pon.
tos.'NTERM-D'.ARU - M-/C-ÇJ*
apenaa estável, com baixa de 32
a 40 ponto».NO FECHAMENTO - Merca-
do eatável, cem baixa de 13 a 53
ponto».

AÇÚCAR
MERCADO DO RIO

O marcado de açúcar funeio-
nou ainda ontem, firme e com
a» cotações mantidas sem alte-
raçlo. Entrada» «So houve e
¦airam 10.000, ficando em eito-
que .154.012 »acos.

C-ta-tti por «0 qoUo»
MERCADO - E-tá-tl. . ;-.•„"Resoluçlo n,« 1.Í23 dt Í7-2-64».

p y c.'  ».478,0»
MERCADO DX PERNAMBUCO

RECIFE, 26.
COTAÇÕES POR 60 QUILOS!
Cristais: 7.*»7.8ff
Demerarai: 6.830.00.
Entrada: 1.418.
Em 1.» d» «etembro: 7,588.425.
Exportação: nada.
Existência: 3.746.042.
Consumo: 2.000.
NOVA YORK, 26 (UPI) - O

at;úcar para entrega» futuras do
contrato mundial número oito
fechou de Inalterado a baixa de
27 ponto». Venderam-». 3.358
lote». O contrato naeionai nú-
mero aete fechou eom baixa de
quatro a 14 pontos. Vtndertm-
X 806 lote». Em Londres, o pre-
eo declinou eèrea de 30 pontos,
eom vendas de 1.673 lote».

CACAU
NOVA YORK, 36.

Abert Fech.
Julho 1964 .. 10,86/90 21,18
Set. 1964 . . Sl.48/47 21,70/71
Dei. 1964 . . 22.18/20 22,42'49
Março 186» . «,80/82 23,10/11
Maio 1969 . . 23.39 23,99
Julho 1966 .. 23,72 33,97
Set. 1969 . . 24,15 24.37

VENDAS — Na abertura, 47
contrato», no fechamento 677
contrato».

NA ABERTURA - Mereado
apenas estarei, com b.ixa de 5
> 10 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
estável, eom alta de 17 a 23
pontos.NOVA YORK. 2» (UPI) - Co.
taçSea do eacau, para entre-a
imediata, em centavos de dólar
norte-americano por libra (453.8
tramo.) ao fechamento da BOI-
aa dt Nova York:
Tipo Hoje Ant.
Aera  22.65 22.46
Blhia 22.15 21.98
Equador 24.15 34.96
Dominicano . . . 20.50 30.31

TRIGO
CHICAGO, 26.

Fechamento
Hoje Ant

Julho 1964 . . . 1.31,87 1.51.90
Set. 1964 .. . 1.54,25 1.54,71

INSTITUTO MS INDUSTRIAMOS
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

AVISO
Acham-se aberta» as »»|ol«te» eonetrrênel»» pOblica»!

nMAP — 11/44 — BelaUva » aqul»lclo de In-trumental
TecrJct publlead. no "Olá-lo oflei.l" d. Ouaaabara. Par-
te I, a tis....10.111, de 2» de maio de 1964.

omap — "9/64 — Relativa » aqulslelo de Instrum-nlal
TéenTo* publlead. no «Diário Oficial» «» Ouanab.r.. P.r-
te I. a fl».... 10014, d» 2» de nulo d» IM4, euja data «a
rt»tÍ-a-lo »erá no dia » de Junho de 1914, e nlo eomo
constou.

DÍIAP — 30/M - Relativa à »qul».çlo de .Material de
Penio a ln»trur-ental Técnico, publicada no "Diário Oficial •

da Guanabara, Parte 1, a ti».... 10.117, de 2I-5-I4.

DM%P'— 45/M - Relativa » aqui*'-»» *• I««rumenlal
WcSto pabUciía «o "Diário Oficial" da Guanabara. Par-
le I, a fl».... 10019. dt 30-5-84.

DMAP •* 46/M - Relativa a aquislçl» dt material para
Uhoratòrl-, publicada ao "DUrio onclal" da Ouaaabara.
Parte I. a fl».... 10.0», de 20-8-M.

DMAP — 47/14 — Relativa à aqulilclò de filme» radio-
tráfico», publicada no "Dláflo Oficial" da Guanabara, Par*
te I, a fl».... 10.015, de 20 de mato de 1164.

Estado da Guanabara, 25 de maio de 1561
BORIS POL1STCHUCCK

Chefe de DMAP
33703

Companhia Industrial e Agrícola
Santa Cecília

'm$&&
AVISO

Rio dt Jintlro, Jl dt miio dt 1*64

. Ptla Dlrttorll
C. WIINICHINCK — Tnourtlro

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÊTDIA

VARA ClVEL DA CIDADE DO

RIO DE JANEIRO
ESTADO DA GUANABARA

AUTOR:
ADELIO DA SILVA VARGAS

RtU:
ONDO RODRIOU1S DR AH*

DRADE E OUTRú
EDITAI. DE CITAÇÃO dt

ONDO ROORIOUM_ DE AN-
DRADE • Ntirion T«i.r«l"t dt
Olmeiro, rom o prato dt 20
tuintei dia», n« /ormo otiiwn:

EU. DOUTOR ERNESTO .irN-
CARELLI, JUIZ D*! DinEITO
DA DSCIMA S*T.1MA„,V,A"A.
ClVEL DA CIDADKDOniO.P»-
JANr.IRO, ESTADO DA CIM;
NADARA. nr.PrtRLlCA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRA*
,,L F A 7. 8 A n E U
que pnr Mte .luuo * Canário
M profti.» o» .mo» d» .ç.i- de
Dwptio. rtquerid» por Adelin
d. Silva Vtrfii contra Ondo
Rodruuei dt Andr.dt » outro,
t au» por p.rtt do tutor foi
ptdid» • txpediçlo do pre»»nte
Edlt«l d» eit»-lo. rom n pr.W
dt 20 (vintei du». do» rius. p«-
ra falir »o» t»rmo» d.» p»C«
adlantt lran»criu« «d» que
»»tc Julro tem tu» «iria a Rua
Dom Minoel. vinte e novt, se-
tundo »nrt«r. Ptlário d» Ju»*
KlT PETIÇÃO INICIAI. DE
FOLHAS DOIS. Eicmo. »r. Dr.
JÍlt d» V»r. çtvel. -- C.r.mbo:' Corrtiednni d. .Iiutic». Ao 3'
Oficio do Distribuidor. D. a
17a. Vara Civel. Em S-";»"';
L A,,. (Iltsivil). -, Adello
ri» stlv» Vara»», braiil* ro, c»-
»»do. funcionário público. {»•
dtr»l » reiidente na Rua Anlft-
nlo Varias n." 540. nesl» cld«-
de. vem expor e «tln»| rtourier
a V. Excl». o «eiiimte: l. — Que
n »upllcnnte deu em locação ei-
crlt» P«r» fins comerciai» a
Ondo Rodrliue» d» Andrade o
Ntwton Telxtlr» de Oliveira.
bra»il»iro», caiados, comerei»--
tt» t tncontr.des no prédio Io*
cado iito na Rua Goiás n.* 652.
antiio 436. nesta eld.de. pelo
prato de 7 ano» e pelo aluiuel
meni»l de Cr» 10.000.00. al*m
da» taxa», Imposto» e d»m»i»
obriia-Ot» comiin.dai n. in-
elusa escritura. 2 — Que oi dl-
to» locatário» infrlmiram »s
eliu»ul«s 2». » 3». do citado
contrato de loc«çlo. uma ver.
qut, estio em atraso com os
atuiueres do» mete.» de novem-
bro e dezembro de 1963, e is-
ntiro até a prtsente data, al*m
da falta de p»i»mentn do pre-
mio anual do lefuro do prédio,
rarln por que. Incidiram nas
penas estabelecidos pelas eláu-
sulas 13a. e 172.. do aludido

contrato. Em lie» d» *«*•!••
riqmr o luplieinte • V, MM»*)
• em-»o do» luplie.do* piri»
no pr.m Im.I. reipondirim "»
t«rmei d» prtteni» itío d» d««
ptjn t »»i* «final dtertt.d. a
rtieiUo do eontr.to t, tm *on-
iiqulncii, o d»»p«jo do imOvti
eom o p.i.m.nto du cuitii»
honorário» do .dvof.do t dt*
miia camini-A»s lef.i», d.ndo*
ae cllneia, c»»o txlittm. «OI
«tibloratlno», Prnttil» pele»
depoimento» puinau de test»»
munli»! « dltnill prnv.» admia»
•iveu em direito. Dá-se » P"f"
»enle n v.lnr dl Cr» 120.000,00.
Em t»i» térm-i. P. Diferimen*
in. nio de J»nelro, 27 dt '«va»

reirn de 1964. - Ah. Modeitt)
Domtlnl Dn» da Crur — Adv»
inicr. 79». - Deip.choi A.i
cite-se. Rio, 4-3-H. — AM.
Ernesto .tenc.relll (Jult _d» Dl*
reilol. PETIÇÃO E DESPACHO
DE FOLHAS TRINTA. Exmo.
Sr. Dr. .'mt de Direito da 1<«-
V»r. Civel. - Adello d. Silva
Varia», no» «uloi d. içlo d«
rieiptio que move a Ondo Ro«
driiues o» Andr.de a Ne»'to*i
Teixeira dt Ollvtir», tendo tn»
vut. que os Réus nlo for.m
eit.dns. sefundo a certidla do
Fr. Oficial de Juitl-.. um. v»a

aue 
o Arm.»'m por »!»» ocupa*

n, encontra-»» fie muno fech»»
do e, nmm, deiconheeido o lu*
l»r rm que lt encontram oi cl*
undos, requer a V. Excla.. na
lorm» dn» art». 177 t 178-d»
Cfldiio de Processo Civil, a ri*
ucí.0 do» mesmo» por edital.
Em tal» Krmoj. V. Delerimen;
t». Rin de Janeiro. 30 de abril
,1, leit — Ass. Mndeito Do*
nntinl Dln.» d» Crur. — Adv.
Insrr. 7W. — Despacho: — J.»
rim, rom o pra/o de 30 dias.
Rio. 30-4-1064. — As». ErneitJ
.Icncrelli Unir de Dlreilo). I
par» que theiue »o conheci*
mento dos interess.dos, fit ex-
pedir o presente edit.l en»
quatro vias de liu.l teor quo
scr.ío publicados e afix.dos .noi
lurares de costume. Rio de J»«
neiro. onre de maio de mil no*
vecentas e sessenta » qiutro.
Eu. Hllm de Albuquerque "In.
rrirn (Hélio de Albuquer-ua
Moreira). Escrevente da Justiça
n datilosrafei. r. eu, Ccl.to da
Miranda Reu (Celso d» Mlr«n«
da Reis), Escrlvlo, o «ubicrevi.

O .1UIZ DE DIREITO
Emeafo Jencorrllt

Está conforme o nriiln»l:
O ESCRIVÃO

Celio de Jllranda ntin
6721

NEGÓCIOS COMOSUL?
À t-irtlr da data a ur fixada • inunclidi opartum.

mente, itr» pago o 1.» dividindo, eorrtipondtntt io txtr-
ciclo dt 1**3, à mio dt Cr* »,00 por açio, »6br» o capital
dt Cr» *7J.000.000,00. conforma dtlibtrieio tprovtdi ptlt
Aiumbléla Ctnl Ordlnarli da 30 dt abril dt 1**4.

A fim dt ptrmltlr à Companhia, no pnxo flxtdo ni lt*
¦lilicio tm vigor, o rteolhlmtnto do lmp6ito dt rtndt rt»
tW m fontt, o» poiiuldon» dt AÇÕtS AO PORTADOR,
qut dtftltrtrn tpltr ptlt Idintiflei-ít, ito convididojia
comparteer aa «critério da Compmhl» - Avtnldt Rio
•rinco n.* 133, ult J14, diàritmtntt, excito «os sabidos,
di» 13 ii 1* horu - at* o dia 1$ dt iunho préxlmo, mu.
nldot dot mui titulai, piri firmar a "dteliricip dt pro.
prltdada" tm formulário idi-uado. fomtcldo P«l« Com*-,
nhla a aprovado ptlt Dtvlil- do Impéito dt »"J«-••»*
o dtieonto eorrtipondtntt dt *¦% d» •""*»?»,+ *.™ ?!
tdiciontl — tudo contra aprt»»nt»çlo dt doeuminto dt
Idtntidtdt polo proprlatárlo dai içít»- ,.

A filta"tut dícl.rt-lo at* tqutla data uri con.ldt-
rida como opclo ptlo "ANONIMATO", .cirrtt.ndo o dn-
Cnfo""biit dtÍ5% dt Impéito + i% dt 6NH^

Na mtima optrtunld.dt, ot itnho-ti *-*-'»?«»"•"•
certo o dirtlto to tumtnto dt capital .oeiil. na propor-
do dt 3 aç-ti novu ptra cadi $ ppiiuldi», ***•***£
. con.tltulclo dt grupo, ptlt conjugicio.^««Wg¦£»
minatlvoi t ao portidor; - Ltm como, itr* procaiiida *

Xício do vilVr nomlml dai t-õti com a «on»*-^"»;
»ub«tltui-ío dt 10 (dtx) aeíe» de Cr* IM^K) por 1 (urnt)
dt C * 11 000,00, conformo dtllbtri-io aprovidt pjli Ai-
itmbliit Otril Ixtnordinárli d» 30 dt abril dt 1W4.

A» fraçíti qut rtiultirtm di optricio do tumtnto
dt ctpItVl iocIiI t do novo valor nomlr.il di açio itrio

P,',N,*^rÍ|od.,!r.0m *on.ld.r..io, fic.ri. .u.ptn»-. «
trinifirlVcIti o eonvirüo d. •i**>»'««™ «Jf"de*
brimonto do eiuttlu do capital dt Cr» J75.000.000,00.
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Utilize-se de nossa experiência, de nossa f
eficiência. Rapidez é a característica principal de
nossos serviços em todas as operações bancárias.

á ENDEREÇOS ÀS SUAS ORDENS:
FILIAL RIO ,

Rúa Buenos Aires, 4 - Tel.: 31-4163
AGÊNCIA CASTELO

Av. Calógeras, 15-B • Tel.: 42*8978
AGÊNCIA MAUÁ

Rua Uruguaiana, 141 - Tel.: 43-3009
AGÊNCIA MÉIER

R.Dias daCruz,210-C - Tel.: 49-1484

w MÊêÈMéÈ
Matriz - Porto Âíegre. E mais 110 departamentos em.
Sào Paulo,'Paraná, Santa Catarina «Rio Grande .do Sul-i,

Edifício Treie de Maio
ASSEMBLtIA GERAL

ORDINÁRIA

Cia. Comerciíl e 'Corretora
Novo Mundo, na qualidade de
administradora de Condomínio
de Edifício Treze de Maio, e de
conformidade com o artigo qu»-
tro da convenção, vem convo-
c»r os senhores Condôminos p»-
ra comparecerem i Àisemblél»,
que se realizar* no dia 10 de
junho do corrente ano, na sede
desta Cia., à Rua do Carmo
n.» 71, 3.' andar, para tratar dos
assuntos infra-relaclonados:

li*') Prestaçío de contas do
exercido anterior;

i») Previsão do Orçamento
para o Exercício de 64;

3.*) Eleição do Sindico e sub-
Sindico;

4.») Cobrança Judicial de Con-
dominio em atraso.

COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA N6VO MUNDO

Dr. Seuerino Garcio Perelrn
1396

DECIARAÇÍO
A PRAÇA

JOAQUIM ADELINO RI-
BEIRO ALVES, comunica à
Prata, aoa Bancot, e Forne-
cedorei. vst no dia 24 (vin-
te « quatro) de de-embro de
1963, retirou-se da firma
CONSTRUTAL- ENGENHA-
RIA CONSTRUÇÕES
E MONTAGENS LTDA. ae-
dtada à Praça Tiradentes a.*
9» «ala 1101. cedendo suas
cotas para os sócios rema-
nascentes ALOTSIO GUI-
LHON RIBEIRO E CARLOS
DA ROCHA. Outrossim, es-
elarece que nenhuma respon-
Habilidade lhe cabe nos com-
promissos assumidos pela re-
ferida firma, posterior àque-
Ia data.

Rin de Janeiro, 25 de maio
de 19*4 — Joaquim Adelino
Ribeiro Alves. 8591

$

COMPRE
LETRAS

cai
SAFRA

Segurança absoluta
Renda satisfatória
Liquidez a qualquer
momento

HBIO^L

SAFRA S.A
CREDITO, FINANCIAMENTO EINVESTIMENTI

CAPITAL: 625.500.000,00. Carta de Autorização n.» 81 da SUMOC ligada ao Banque pou»
de Développement Commercial (Genebra. Suiça) capital e reservas: 56.500.000 tantos suíços

aproximadamente dezessete bilhòe» de cruzeiros.
Av. Graça Aranha, 174 — Grupo 1.Ô17.— Estado da Guanabara

Telefones: 55-4440 e H-3472
visit--::p* rr--oALMENTE. telefone-nor ou cor-•• te sr.u -—--.ioa
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GOVERNADORES LUTAM PELO MANDATO
DASP: menos

10% no
nível é boato
O dlretor-geral do DASP,

cr. Wagner Estellta, vindo
de Brasília, nio confirmou a
diminuição dc 10CÍ, nos valo-
res dos niveis ji apresenta*
dos, classificando-a dc boa*
to. Adiantou que todos os
memoriais enviados pelas cn*
lidados de classes foram cs*
tudados. Com relação nos
ferroviários subordinados à
JtFFSA, c regidos pela Con*
aolidaçáo das Leis do Tra*
balho, foi encontrada uma
fórmula, embora ainda nc-
cessite de outros estudos.
Evitou responder sôbrc a
permanência do nível uni-
versitário; extensão da faixa
de niveis, que passaria do 18

fiara 
22; novos índices do sa*

ário-familia; equiparação
com os militares.

SERVIDORES

O sr. Estclita disse estar
na Guanabara para estudar,
ao lado do ministro da Fa-
zenda, sr, Gouveia dc Bu-
lhões, a fase final dos tra-
balhos elaborados pelo
DASP, com relação ao au*
mento dos servidores, de
acordo com as possibillda-
des do Tesouro Nacional.
Tranqüilizou a classe, "pois
o aumento será satisfatório
c atenderá à desvalorização
do poder aquisitivo dos fun*
cionários". Adiantou que o
aumento será a partir de 1
de junho, e não confirmou a
redução de 10 por cento sô-
bre a tabela apresentada, o

3ue 
seria feito como medida

e economia. Os planos fi*
nais do aumento serão en-
tregues hoje, em Brasília, ao
presidente Castelo Branco,
embora até à noite de on-
tem, o ministro da Fazenda
não tenha recebido êstc es*
tudo.

As sugestões da Associa-
ção dos Servidores Civis Jo
Brasil e do Clube de Enge*
nharia íoram também estu*
dadas.

AUMENTO
O diretor-geral do Tesou*

ro da Secretaria de Finanças
da Guanabara, sr. Althe-
mar Dutra de Castilho, in-
formou estarem sendo efe-
tuados estudos para paga-
mento da segunda etapa do
aumento do funcionalismo
do Estado, juntamente com
os vencimentos do mês dc
junho. O aumento será de
33% e consumirá 66 por cen-
to da arrecadação.

Mauro manda
investigar
documentos

S. PAULO (Sucursal) — O
secretário da Segurança Pú-
blica de Goiás, sr. Rivadávia
Xavier Nunes, iniciou levanta-

.mento dos documentos apreen-
didos na casa do lider comu-
nista Luis Carlos Prestes e que
continham referências ao go-
vernador Mauro Borges. O se-
cretário obedece ordens ex-
pressas do chefe do Executivo
goiano, que deseja saber real-
mente se as anotações podem
comprometê-lo. O sr. Rivadá-
via Nunes não fêz, até o mo-
mento, qualquer comentário
sobre seu trabalho. Apesar do
sigilo sabe-se que, informal-
mente, êle mencionou um do-
cumento em que eram citados
os lideres das guerrilhas em
Goiás, "todos eles inimigos
políticos do sr. Mauro Bor-
Ses".

TVs perdem
mandado com

procurador
BRASÍLIA (Sucursal) — O

procurador da República, sr.
Sérgio Ribeiro da Costa, deu
parecer contrário ao manda-
do de segurança impetrado pe-
Ias estações de rádio e televi-
alo contra o decreto do ex-
presidente João Goulart regu-
lamentando a programação ao
vivo nas emissoras do Pais. O
•tual ministro da Justiça, sr.
Milton Campos, a exemplo do
ar. Abelardo Jurema, é a fa-
vor da manutenção do decre-
to, que, entre outras coisas,
proíbe a exibição na televisão,
•té as 22h30m, de filmes poli*
ciais, de cow*boys ou que
abordem problemas sexuais.

Os autos do mandado de se-
gurança já foram enviados ao
ministro Henrique d'AviIIa, do
Supremo Tribunal Federal, pa*
ra- julgamento. Simultânea-
mente, serão Julgados os man*
dados de segurança contra o
decreto, também do ex-presi*
dente, que regulamentou a
profissão de radialista.

Sozinhos na pista
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O sr. Ademar de Bar-
ros e o general Costa e
Silva esperam, no oero-
porto de São Paulo, a
chegada do presidente.
Castelo Braneo. O go-
vernador está disposto a
manter sua candidatura
à Presidência da Repú-

SAO LUIS e SAO PAULO (Sucuríals) -- O
Legislativo maranhense devcii reunir-se hoje para
apreciar denúncias contra o B.ovcrnndor Newton Belo,
formuladas por quatro deputados da Oposição, que
através dela* pretendem alcançar o impeachment do
chefe do Executivo estadual. Em São Paulo, nntes dc
embarcar paro Brasília, afirmou ontem o senador
Des ire Guarani que "qualquer ação contra o gover*
nador Plínio Coelho, do Ami.*onii>, partirá dc foro,
pois a situação interna do Estado c tranqüilo".
Revelou ainda que o Rovernador amr>zoiicnso adver-
tira .v» sr. Joíio Goulart, muito antes da revolução,
sobre o perigo da aliam,,, com os comunistas, inclu-
*ive pedindo, publicamente, o fechamento do CGT.

NEWTON BELO

O governador Newton Belo
continua lutando nas arras ml*
litar e polfiico-pariidnrla, pa*
ra manter o seu mnndntn. Na
«rm militar, ao qu*; tudo In-
dlra. a contestaçtiu do senador
Vitorino Freire a caria aberta
do general Annclctu Tavares ao
comando dn IV Exército ai*
cançou seu objetivo, isto é, o
de convencer ao Comando da
Revolução dc que as acusa*
ções contra o governador ttm
caráter politico-partidario. As
denuncias apresentadas na As-
sembléia por quatro deputados
da oposição, contra o sr. New-
ton Belo, foram refutadas in-
clusive com provas documen-
tais pela Comissão Especial
designada pela Assembléia es*

blica. i possível que o
general esteja conven-
cendo o candidato no
base do velho argumen-
fo: "móis vale um 90-.
vérno estadual na meto
oue uma Presidência da
República voando". A vi-
sita do ministro da Guer-

ra a São Paulo, ent-e
outras finalidades, ser-
viu para um pronuncia*
monto, cuja importância,
pode ser medida pela
ensiedade com que loi
aguardado.

SP: COSTA E SILVA
FALA DA SITUAÇÃO

Falando na noite de ontem através de uma ca-
deia de rádio e televisão, o general Artur da Costa
e Silva afirmou que "a revolução democrática bra-
sileira constitui a mais alta afirmação da vontade do
povo. A revolução — disse — foi feita pelo povo,
representado pela mulher brasileira que, com terço
na mão, disse basta a um govêrno corrupto, corrup-
tor e comunizante".

Ao falar sóbre o pronun-
ciamento do senador Jusce-
Uno Kubitschek, afirmou o
ministro da Guerra, salien-
tando que externava seu"ponto de vista pessoal", não
simbolizando qualquer pen-
samento do govêrno: "o pro-
nunciamento do sr. Jusceli-
no Kubitschek, pela violên-
cia de linguagem e sentido
de desafio, parece-se muito
com o discurso do ex-presi-
dente João Goulart no dia
30 de março ao discursar
para os sargentos.'

DOCUMENTOS
Durante seu pronuncia-

mento foram exibidos vários

documentos, especialmente
correspondência entre énti-
dades sindicais e estudantis
brasileiras com congêneres
de paises comunistas. Os do-
cumentos eram exibidos ante
as câmaras pelo ten.-cel.
Teotônio Luis Vasconcelos,
que se reportou à ordem de
pagamento de 12 mil dóla-
res emitida por embaixada
da cortina de ferro para o
sr. Marcos Jaimovitcn, ele-
mento da UNE. O gen.. Cos-
ta e Silva referiu-se à cor-
rupção existente no govér-
no, apontando o sr. João Pi-
nheiro Neto, ex-presidente
da SUPRA, de incurso em"latrocínio" (pág. 3).

ASSIS BRASIL FOI
A BRASÍLIA DEPOR
RIO e BRASÍLIA (Sucursal) — O gen. Assis

Brasil, acompanhado de outros dez oficiais do Gabi-
nete Militar do sr. João Goulart, e do gen. Luna
Pedrosa, viajou na manhã de ontem para Brasília,
em um C-47 da FAB, a fim de depor na Comissão
de Inquérito, chefiada pelo gen. Rafael de Sousa
Aguiar, comandante da ll.a Região Militar. O embar-
que estava previsto para às 7h, mas o avião só levan-
tou vôo às 9h. Por tratar-se de Zona Milita,r, foi
proibida a entrada da imprensa. De fisionomia carre-
gada e olhando quase sempre para o chão, o gen.
Assis Brasil desembarcou na Capital Federal às
13h 30m.

Secretário
quer mais
delatores

Toma alento o regime' de de-
lação na Guanabara. A admi-
nlstraçáo do Estado está in*
centivando a proliferação dos
chamados "dedos duros", com
requintes de sadismo. Segun-
do informação chegada à re*
portagem, durante a reunião
do secretariado do governo,
realizada ontem no Palácio
Guanabara, o sr. Alcino Sala-
zar, secretário de Justiça, pro-
pós a designação de três ele-
mentos em cada Secretaria de
Estado para delatar os serven-
tuárlos da Guanabara. Os de-
iatores não devem apontar
apenas os considerados subver-
sivos, como ainda os que têm
faltas e os que se embriagam.

A Comissão de Expurgo da
Guanabara já começou a rece-
ber a defesa por escrito dos
funcionários estaduais acusa-
dos de atividades subversivas.
Cerca de 40 servidores estão
respondendo a inquérito.

pcclalmente para apreciá-las.
o qu» parece assegurar ao go*
vernador uma tranqüila vitO*
ris, hoje, quando o assunto se*
rá debatido em plenário.

CALMA

Informava-se ontem no Pa*
lúcio dos Leões, em Sáo Luiz,
ser dc absoluta normalidade a
vida administrativa e política
do Estado, não tendo a denün-
cia contra o sr. Newton Belo
logrado repercussão sequer na
Imprensa oposicionista. Aliás,
o deputado Manoel Gomes,
um dos principais articulado-
res da denuncia, deixou esta
Capital com rumo ignorado,
não comparecendo fc reunião
extraordinária da Assembléia
durante a qual foi lido, sem
qualquer restrição, o parecer
da Comissão Especial, contra-
rio k denuncia.

FIRMAS VENDERÃO
ÓLEO A PETROBRÁS

A Petrobrás recebeu propostos dc ia comp».
nhins internacionais interessadas cm • fornecer ò'«s
cru ao monopólio estatal, destinado ao abastecimento
de todas as refinarias nacionais durante o segundo
semestre do ano cm curso. Cada empresa deu preço
c condições dc entrega do produto, incluindo ou nio
o frete marítimo, para uma quantidade total dc 20
milhões de barris.

As ofertas serão, agora, examinadas pela IMrobréi
c, posteriormente, submetidas ao Conselho NacioiuJ
do Petróleo, que já aprovou o plano dc importaçii
elaborado pela empresa estatal.

IMPORTAÇÃO

MINISTRO: TENSÃO
IMPÕE AS REFORMAS

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O ministro
do Planejamento, sr. Roberto Campos, disse ontem
na Federação das Indústrias que a tensão social que
passou a dominar o Pais impõe que se dê prioridade
áos problemas das reformas dc estruturas, particular-
mente no que toca ao acesso à terra e à casa própria.

Contestou em seguida o sr. Roberto Campos
que o combate à inflação possa gerar a estagnação
econômica. Aconselhou os empresários - a não temer
um congelamento puro e simples do volume de cré-
dito e disse que "a estabilidade, o desenvolvimento
e- as reformas" constituem a síntese de toda a ação
administrativa do governo Castelo Branco.

A importação total duran-
te o semestre será dc 36 mi-
lhões c 700 mil barris, dos
{(liais a Petrobrás Já tem
contratados 17 milhões com
ólRumas das empresas pro-
dutoras da Venezuela. Afri-
ca c Oriente Médio. O res-
Untc, segundo fontes da cm-
presa estatal, vem sendo pro-
duzldo nos poços baianos nu-
ma média dc 100 mil barris
diários (quantidade que é con-
testada por outros técnicos,
que Insistem na afirmativa
cie que a Petrobrás vem pro-
duzindo apenas dc 63 mil
a 65 mil barris de óleo cru.
diariamente). O petróleo no
mercado internacional man-
lém-se a um preço geral dc
USS 1.90, com variantes rc-
Bienais dc acordo com o tipo
do produto, a capacidade dc
negociação da empresa for-
necedora, as condições tlc
transporte marítimo e outros
fatores tomados cm consi-
deração, inclusive o esque-
ma dc refino programado pc-
lo comprador para atender
ás necessidades dos diversos
mercados regionais internos
em derivados.

PROPOSTAS
As empresas que apresen-

taram propostas è Petrobrás
são: Esso International Inc.;
Califórnia Crudc Sales Co.;
Shell International Petroleum
Co.; BP Trading Co.; Gulf
Oil Corporation (do Kuweit);
Atlantic Refining Co.; Texa-
co Oversoas' Petroleum Co.;
Petrofina S.A-(Bélgica); Ente
Nazzionale Idrocarburi (Itá-
lia): Société Pour La Valo-
risation des Pétroles Bruts
(Fiança); Vcnezuelan Sun

JUSTIFICATIVA
Dizendo que o combate à

inflação não gera a estagna-
ção econômica, o sr. Rober*
to Campos declarou que és-
se» temores existentes em
certas áreas constituem no
fundo um resíduo do mito
segundo o qual a inflação
é que vinha financiando o
desenvolvimento. Para des-
truir essa concepção errônea,
acrescentou o ministro, con-
vém lembrar que o ritmo
anual da inflação passou de
40 por cento em 1961, para
50 por cento em 1962, e
mais de 80 por cento em
1963.

PROGRAMA

A inflação, segundo afir-
mação do sr. Roberto Cam-
pos, atingiu ritmo de 30 por
cento no primeiro quadri-
mestre deste ano e na au-
sència de um programa an-
tiinfíacionária tendia a ace-
lerar-se até um ritmo pre-
visível de mais de 120 por
cento em fins de 1964. Dai,
conforme o , ministro, não
existir opção: "ou lançaria*
mos um austero programa
antiinflacionário ou marcha*
riamos para séria conturba*
ção social no contexto dc
uma economia estagnada."

INVESTIMENTOS

Para caracterizar melhor
as causas do declínio da ati*
vidade econômica, prossegue
o conferencista, há que men*
cionar ainda a retração dos
investidores nacionais, a vir*
tual cessação dos investi*
mentos estrangeiros, a in-
quietação da agricultura an-
te as atividades da SUPRA,
e a sucessão de greves po-
liticas. Afirmou em segui-
da o sr. Roberto Campos
que o govêrno não pretende
perder o senso da realidade
e por isso mesmo está aten-
to aos efeitos das medidas que
vêm sendo adotadas. Fina-
lizando o sr. Roberto Cam-
pos repetiu o apelo que já
fizera em São Paulo, para
que os industriais brasileiros
se preparem para vencer a
batalha da exportação de
produtos manufaturados, es-
clarecendo que o govêrno se
empenha em contribuir pa-
ra um rápido reativamento
da economia nacional, atra-
vés principalmente, da for-
mulação de política de revi-
são agrária, objetiva e ra-
cional, capaz de diminuir as
tensões sociais no campo,
sem desencorajar os invés*
timentos na Agricultura.

Oil Co.; Conoco Int>*rnnti*m*|
Inc. e SoJuznc'tccxport(R(R>
sia).

•RSTOQUKS

O sr. Emerson Ccrbcte •*»
Barros, presidente dn romliti»
que promove o Icvímiamcnt»
dos estoques dc óleo cru ir*,
portado e dc derivados d» potróleo existentes ou cm trânsito
para o Pais, informou que, t!»
o dia 11 vindouro, os trabalhe»
estarão terminados.

Outra comissão de técnicos,
presidida pelo sr, Sniaia Slt*
lear. do CNP, realiza o leva»
tamento das dividas do Te
souro Nacional, dns autarquias
c das sociedades dc cconomil
mista para com as empresai
fornecedoras dc derivados di
petróleo, estatais ou partícula
res. Quando as duns comissõa
terminarem seus levantamea
tos, farão uni acerto dc con
tas para verificar quanto a:
empresas particulares deven
recolher ao Banco do Brasil
á conta da SUMOC, pela dile
rença dc preços resultante dl
eliminação dos subsídios ai
dólar-petróleo.ha forma da Im
trução n.° 270;' e também ai
importâncias que deveriam set
recolhidas, e não o foram, m
épocas anteriores, desde a p»
blicação da Instrução n." 2044
e, por fim, quanto deverão to
tas mesmas empresas receber
dos cofres públicos ou de 1»
tarquias e sociedades dc eco
nomia mista. 0 balanço geral,
que inclui produtos não tabe
lados pelo CNP, tais comb 1»
brificantes industriais, indicará
a situação real dós recursos tm
cruzeiros que reverterão ep
beneficio da Petrobrás. \

DPPS ESPANCA DOIS
ESTUDANTES DA UR

Dois alunos da Universidade Rural, José Valentim
Lorenzetti, presidente do Diretório Acadêmico o»
Agronomia, e o estudante do 1.° ano, Dorremi, foram
seqüestrados à Oh 15m de domingo, por três indiví*
duos que, metralhadora na mão, declararam ser dl
DPPS. Levados de carro, viajaram durajite cerca dt
quinze minutos. Foram amarrados e amordaçados, sen*
do depois carregados para dentro de uma casa, onde
passeiam a ser espancados e torturados. A pergun*
ta era: quem são os comunistas da Escola? Um
dos métodos de tortura usados foi o empregado peloi
tortur.adores da Argélia — choques elétricos em paitei
sensíveis.

Os dois alunos Coram eu-
contrados na manhã de do-
mingo pelo dr. Mathias, se-
cretário da Reitoria e sua es-
posa, atarantados na beira
da estrada, onde haviam si-
do abandonados. Levados pa-ra o hospital da Universida-
de, foram mantidos incomu-
nicáveis e, posteriormente,
levados para Paracambi, on-
de se encontram presos até
hoje. Como um dos médicos
do hospital, dr. Newton Ca-
valcanti, foi o autor de uma
denúncia, publicada em "O
Globo", gênero humor ne-
gro sóbre planos comunistas,
teme-se que se falsifique um
laudo pericial dizendo que os
rapazes nada sofreram.

CLIMA DE TERROR
Desde 1.° de abril que é

de terror o clima da Univer-
sidade Rural. O reitor, Ydé-
sio Luiz Viana, foi deposto
por um mero telefonema. O
vice-reitor, Hélio Barreto, as-
sumiu para ser deposto dois
clias mais tarde. Em princi-

SIGILO
O depoimento do ex-che-

fe da Casa Militar do Govêr-
no João Goulart foi mantido
em rigoroso sigilo, de acôr*
do com a orientação dada
pelo gen. Sousa Aguiar. Sa-
be-se, extra-oficialmente, que
o gen. Assis Brasil foi ex-
cessivamente interrogado sô-
bre suas ligações com o cel.
Dagoberto Rodrigues, ex-di-
retor do DCT, marechal Os-
vino Ferreira Alves e diver-.
sos sargentos. Outro tema
do depoimento foi o "dispo-
sitivo de segurança" que o
general anunciava estar ar-
ticulando em defesa do sr.
Goulart-

HONESTIDADE
Atribui-se ao inquérito do

ex-chefe do Gabinete Militar

a prisão de vários elementos
ligados ao sr. João Goulart.
O ex-deputado Neiva Morei-
ra, por exemplo, teve sua
residência invadida depois
das 22h de anteontem, para
o esclarecimento de pontos
divergentes sóbre a subver-
são eotre os sargentos. Fon*
tes oficiais asseguram nada
haver contra a honestidade
do general Assis Brasil.

AERONÁUTICA:
No Ministério da Aeronáu*;

tica, serão ouvidos hoje, à
tarde, pelo brigadeiro Car-
los de Oliveira Sampaio, di-
versos elementos ligados ao
ex-presidente da República,
como os tenentes-coronéis
Wilson Vitipaldi (SENAM) e
Gama e Sousa (ex-pilóto do
sr. João Goulart) e major
Aristônio Leite (ex-integran*
te do DFSP).

SHAKESPEARE E A POLÍTICA BRASILEffiA TIMON DE ATENAS — VI
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pio. é responsável pela Uni*
versidade o professor Pimen-
tel Gomes, catedrático de Ma*
temática da Escola de Agro-
numia de Piracicaba, reitor
interino. Na verdade, quem
mtnda é o coronel coman-
dante da guarnição de Para*
cambi, encarregado do In*
quérito Policial Militar.

O Exército tem procedido
a minuciosas batidas na Uni*
versidade. Primeiro denun*
ciaram a existência de ar*
mas nos alojamentos, que fo-
ram arrombados sem nenhum
efeito. Depois, procuraram
armas dentro do íorno do res*
taurante e, finalmente, den*
tro de um poço. Nada foi en*
contrado. Ós alunos são fre*
qüentempnte presos para dc*
por, muitas vezes em frente
de seus colegas, na íila das
refeições.

OS DEDOS-DUROS
Existe uma lista com trin*

ta e tantos nomes de alunos
de Agronomia suspeitos d»
atividades subversivas. Ao
que se informa, foi cia pre-
parada com o auxílio de oito
alunos, que viraram verds*
deiros párias entre seus co*
legas. Ninguém', com êlcs s»
senta nas aulas e. refeitório,
O clima emocional criado pe*
Ias sucessivas violências, »
presença constante de tropas
embaladas nos terrenos d»
Universidade, impedem qual*
quer estudo sério'. As provas
estão sendo adiadas. Os boa-
tos fervilham. O diretório e
aiRumas outras dependências
estão lacradas. Este é o cn-
ma no Km 47.

Câmara
aprova
emissão

BRASÍLIA (Sucursal) - **"j

aprovado, ontem, pela Câmara,
em reunião extraordinária no*
turna, o projeto que autoriza S
emissão dc obrigações do Tt*
souro Nacional até o limite o»
títulos em circulação de CrS 700
bilhões. A proposição dispo*
também sobre alterações na lei
do Imposto de Renda. O ven*
cimento dos títulos será entre
três e 20 anos. Os juros máxl*
mos de seis por cento ao ano,
calculado sóbre o- valor normal
atualizado. O valor unitário
minimo será de CrS 10 mil. O
valor nominal das obrigações
será atualizado periõdicament»
em função das variações do po*
der aquisitivo da moeda naci»*
nal.
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DA ARTE DE FALAR MAL

CHIPRE, A ILHA DE VENUS Os anônimos
Situada à entrada do

golfo do Alexandre!» o ao
largo da costa da Síria c
dn Asiu Menor, n repú-
bllca de Chipre é uma ilha
encantadora, dc cllmn dc-
licioto, território acidenta-
do e árido, com duas num-
tnnhat principais, Kyrc*
niat e Cnrpr.s, que descem
abruptamente cm direção
à planície dc Lcfknsla.
Havia alguns bosques.
Com sua derrubado, que
provocou alterações no rc-
Rimo das chuvas, os rios
Pirits c Yalias tornaram-
se caudalosos no inverno c
simples filetes dc azul no
verfio.

A ilha — onde os ontl-
gos situaram o legendário
nascimento dc VénuB —
dc população predominai!-
temente grega c turca, tem
uma história dificil c ema-
ranhada, como a dc toda a
região mediterrânea. Pre-
domina, entretanto, a mar-
cn da civilização grega,
cuja influência se faz sen-
tir na límpida sonoridade
dos nomes geográficos —
Kyrenias, Carpas, Pirias,
Yalias, Larnaca, Famagus-
ta c Lcfkosla — c num
certo jeito antigo de culti-
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Sob o ponto de

vista político, as ra-

zões da luta civil

em Chipre talvex se-

jata simples e cia-

ras. O hiànano, no

entanto, é \tor na-
turexa ingênuo, c
na violência que se
desenrola na ilha
— e que estas fo-
tos da aldeia ciprio-
ta de Chaxevaran
ilustram — vê ope-
nas o obscuro triun-

fo do sangue e o
eterno prolonga-
mento do Mal só*
ore a terra.
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O volume de carlos. net*
tti liltimoi dia», d grande.
Mo potto responder a to*

dot: fugiria dai finalidades
a qut me imput, c, lobrclir

do, precitaria me Iront/or-
mar numo ctpéclc dc contul-
tórlo c(uleo-iciitimental-po*
IfMco. Afat hd alount pro*
blemat comuns cm tódat as

cariai: a tituaçâo do» pre-
«ot, a ettupidcr dot critérios

que levam a policia ou o

Exército a prenderem deter-

minadot psnoas ou prupos.
l/ma leitora do Leblon /a:

a expotição dc seu drama; o

pai tttá preto detdc ot pri*
meirot dias dc abril. Foi le*
vado a um estabelecimento
militar, onde, para bailarem
a moral dot delidos, tão

promovidas rajadas dc me-
tralhadoras. Cessado o bani*
lho, um oficial comunica, cru

vor alta, que o Ju:ilamento
do dia acabou.

Como te não bastasse a

brincadeira boçal, há coisa

mait prave ainda: misturam
•Pervitin" na comida dos

prétot. Homent /orçados ã

imobilidade, em cubículos

ettreitot, tão condenados à

intónia e à tuperexcitaçôo.
Cauta ttpanto que tanta mo*
iccagem seja praticada em

nome dos sagrados postula-
dos cristíos, para ctp.ritua!

deleite das mães que promo-
vem mor-'— com Deus pe-
Ias /amtuas.

Não sei o que possa fazer

pela leitora. Divulao a sua

denúncia não tanto para ts-

tarrecer nem para condenar
oè culpados. Acredito que
os retpontdveis são intenst-
reii demais para jiearem es-
tarrecidos ou se sentirem
condenados. E, o que c pior,
numa hora dessas somos to-
do» culpados pelo que está
acontecendo. Centenas e cen-

Carlos Heitor Cony

tenai de catot itmcUiaalct
eilão ocorrendo aporá, nett*
momento, cm lodo o ttrritó*
rio nacional. E jd nem «o-
bemot. ao cerlo, quem i cul*
pado dc que. Uma onda dc
loucura c tttoléndtt deitn*
cadeou ot piorei inilintot «m
iodos ndt. Trant/ormomo*
tiot um pouco em Sodoma e
Gomorra cívicas e ndo tel »c
alguém encontrará um jutto
cnlrc nós, que mereça a ex*
crçiio c a complacência dos
céus.

Outro caso: uma dat /ilhas
do almirante Aragão veio me
procurar. Ela aceitava, eom
rciipiiaçüo, o que ettaoe
ocorrendo com teu pai, «ta
homem que entrara de cor»
po c alma numa luta. O que
ela não compreendia, o que
cia se recusava a comprecn»
der, era a prisão dc teu ir»
mão, Dilson, rapa- pacalo,
bom /ilho, bom' pai, preto,
sem mais nem menos, soo
acusações vagas e irretpon*
soveis.

Não posso nem devo me
prolongar cm attuntot per
toais. Gostaria, no entanto»
dc cometer uma breve expli*
cação a alguns amigos e ini*
mipos que ficaram ofendidos
com vma crônica recente, in*>
titulada "A Hora dot Inte*
lectuais". Afirmaram ilts
que eu generalizara, que
muitos escritor**, jornalista!,
advogadot, médicot, etc. et*
lavam trabalhando, te agru*
pando, retomando contatos.
jVão áttpunham eles de uma
janela onde pudettem gii*
tar, mas em silêncio, e com
c/iciéncia, trabalhavam no
mesmo sentido que eu, c ati
com mais pro/undidode e
7iiérito.

Realmente, sei de muitos
intelectuais que ettfio traba*
Ihatido. Alguns chegam a te
arriscar, cn/rentando a hora
adversa. Homens de que
muito me orgulho: tão meus
amigos. Ficam isses etcla*
rççiméntbs c o humilde pe«
dido de perdão.

Afãs a finalidade da cróni*
ca foi — bem ou mal —
atingida. Ainda que não me
compreendam, pouco impor*
fa. Eu compreendo, c batia.

var trigo, batatas, oliveiras
e uvas.

A influência grega, no
entanto, não se exerce ab-
soluta. Na história politica
da ilha (que freqüente-
mente se-afasta da histó-
ria real do povo), tomada
num certo grau de seu de-
senvolvimento, pode come-
çar, por exemplo, quando
Ricardo I da Inglaterra
conquistou Chipre em 1192,
vendendo-a aos Templá-
rios que, por sua vez, a
transferiram, no ano se-
guinte a Guy de Lousig-
nan. A partir de então, a
ilha ficou sob o regime d 3
um monarca feudal e co-
nheceu sucessivamente o
governo dos genoveses, ve-
nezianos e turcos. Cedida
por estes à Inglaterra, foi
erigida cm colônia inglê-
ta em 10 de maio de 1925
— mas um plebiscito da
Igreja Ortodoxa Grega, em
1950, pedia a anexação da
ilha à Grécia. Com a dis-
cordância do governo de
Londres, originou-sc vio-
lenta campanha de liber-
tação nacional, liderada pe-
lo coronel Jorge Grivas e
pelo arcebispo Macarios.
Finalmente, numa confe-
rència dos primeiros-mi-
nistros e ministros do Ex-
terior da Grécia e da Tur-
quia, realizada em Zuri-
que, em 1959, foi reconhe-
cida a independência de
Chipre, sob o regime re-
publicano, ficando, no en-
tanto, a Grã-Bretanha com
o direito de controlar as
bases militares de Episco-
pi, Bárgamos e Famagusta.
Com a efetivação da inde-
pendência, em agosto de
1960, a presidência da Re-
pública foi assumida por
um grego, e a vice-presi-
dência por um turco, ao
qual cabe também direito
de veto para todos os as-
suntos relacionados com os
habitantes de sua raça. A
presidência é assessorada
por um Parlamento, no
qual 70% das cadeiras ca-
bem a cipriotas gregos e
30% aos cipriotas turcos.
Gregos e turcos, que estão
etò futa desde o ultimo
Nata!,
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Escritores e Litros

O LIVRO ILUSTRADO
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llurtra<ia d* Getldl psra "Llfècs de
Abisma", rtmtnct dt Guslsvo Carçèa

(Agir).

O QUE ELES DIZEM

WILLIAM Faulkner:
"A tragédia do homem d» hoje é um

medo físico de tudo e de todos. Nào há
mais problemas do espírito. O que exis-
te é apenas s pergunta: quando será mi-
nhs ves de ir pelos ares? Por isso os jo-
vens escritores de hoje esquecersm os
problemas de coracio humsno em con-
flito consigo mesmo."

GRAC1LIANO Ramo»:
'Todos ot meus tipos foram censli-

tuides por observações apanhsdat aqui •
•II, durante multes anos. I • que ¦*»•
•o, mes tslves me engana. C possível
que Ifes nio selem senio pedaços de
mim mesmo- o que o vagabundo, o coro*
nel assassino, o funcionário • a cadeia
nao existam."

EDUARDO Frieiro:
"Há uma arte de amsr os livros, eomo

há uma arte de amar ovidiana, uma arte
de amar o amor. Querer bem aos livros
i sentimento que se parece muito eom
o amor dos sexos. Em tmbos há sensua*
lidade e egoísmo. Nio sio raras as pes-
soas que sentem a necessidade física da
leitura. O volume de prosa ou verso
ocupa na vida de alguns eleitos um lu-
gar tio importante cbmo a mess, o sono
e o smor."

ÁLVARO Moreyra:
"Os discos nio tocsvam come an-

tes. Ve|e um técnico:
I a agulha.

Que é que tem?
Precisa ser mudada.
Mas disseram que essa agulha

ere 'eterna.
t o senhor acredita na eternl-

dade?" .

CONSUELO doa Reia e Mello:
"Não existe, no Brasil, a profissão

de escritor. Existe, como em todo pais
semicivilizado, a aventura literária. Alím
do que, sendo o escritor nada menos que
um intérprete do seu povo e sabendo-se
que o povo e Podêres Públicos são, nes-
te pais, entidades divorciadas ê antagó-
nicas, torna-se n literato um ser mais ou
menos marginal, sem chio social e vi-
vendo sob um clima de suspeiçSo.

Para ilustrar, conta a seguinte his-
tória: , . ..."Raimundo Corrêa, indo residir numa
cidade do interior, mandou cartào para
o vendeiro da esquina, solicitando cader-
neta de fiados. O português respondeu
que se fosse Raimundo Corrêa — o poe-
ta — desistisse do crédito. E, forçado
pelas circunstâncias, o poeta negou-se:
que não! Que »e tratava de uma lamen*
tivel coincidência de nomes:...

VALDEMAR Cavalcanti:
"Livros aua gostaria da ter oaerlte:

"Casa 
"raíd. 

* l.nssls", de «liberto
Frtyrt, "Fogo Morto", de Jos* Lins do

JOII CONDI

Rego, qualquer ttea «atuam * __.-
êt Carlee Drummond do Andrtdt. Ca*.
todo. ala marra da mtmmrtttr ala aja
Hr acantacMa Isso. M publiquei um II*
vr» (vivendo M trinta enes na «rea llie*
rárlel: "Jornal LHtrárte". Mas quase a
revelia. Si ptrt nie «ttaper.Ur Msseat
que estima multa. Vivar eom naturall*
Sede - « a Vit dese|o. I marrar ai*
alm."

CLAUDE Simont
"- Estou da acordo eom Prouit quan*

do «Ia dli que a realidade semente «a
forma aa lembrança."

ANDRÉ Malraux:
André Malraus, tpét ditar «ue pre*

faria tar sMo pintar, aa htvde da eetrl*
tar, ehatende níeeme a aaafaasar que,
na maeMade. fitara algumas tantatlvaa
ne campo daa artH plátrltati»_ pintai, mas vi qua nie tinha ta*
lenta. Alguns das maus trabalhas de an*
tia demonstravam corta habilidade. Tra*
fava-se, parim, da um simples |ogo. I e
pintura 4 autra celsa. lo. par ventura,
tlvbsse Insistido, estaria he|e entra et
pintores fracassadas."

JOSUÉ Monlello:
"André- Mauroi», com a dupla eapa*

riéneia de sua aprendiiagem e da teus
êxitos, observou elegantemente a Jean
Coeteau, ao recebê-lo ná Academia Fran.
cms, que o serviço dss Musss nio é o
que supõem os profano»: "as Jovens deu-
sas" — explicou o ensaísta dt Maglclent
¦et Legklent — "inspiram o desejo dt
escrever, mu nio condusem a mio do
escritor."

SÉRGIO Milliet:
"O prattr artístico Indtptnde da

cultura histérica, literário au flletéfica.
este a deetrél nio rore, osportlnhe o
maliciosa demais para aceitar, eem st
envergonhar, a estado de Inecénclt ne*
cenário sa gata pleno da arte."

AGRIPINO Grieco:
"John dos Passos, descendendo do

portugueses, nasceu nos Estsdes Unidos
da Améries. Devia nascer em Portugsl,
porque li estio precisando agora de
um grande romancista."

HENRY de Montherlant:
"— Repeti multes vlies que e mu.

lhor é feita pare o casamtnta a a ho*
mtm pere a celibeto."

PAUSA poética (eom
DE PENNAFORTl:

ONESTALDO

Trltteia de saber tua belese
em mim, eternamente,
cerne num veslo...

J«>> ______
A CHARGE LITERÁRIA

Cem esta falta de água nio posso
trabalhar.

Qual a profissão da amigo*
leu poeta dt água doce.

(De MOURA)

•é- PARA remesis de livros e infor-
msções: Rus Viveiros de Castro, 41 —
ap. Sol — ZC-07.

Vida Cultural
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Bom dia,
RIO

MROIO BITTINeOURT

Falo» A.
Gente

O continuo da Redação cht.
ga rom mais cartas. Mo lei.
tores. algumas leitora., as mais
diferentes assinaturas, as letras,
msls diversss — um ««sumo
só: a linha adotada por esta
coluna, desde a "revoluçio".
Pssem-me perguntas, uma ou
outra carta me exige esperta-
«a, qua tinceramanta 4 o qua
ma falta. Cartas anônimas tam-
bém chegam, poucas ofendem
do. multai dtnunrlando. Nio
crtio am ntda qua seja ano.
nimo. Se. até hoje, nio usei
pstudonimo foi por isto: creio
em mim, no meu nome, em
cima ou embaixo da qualquer
escrito. Crendo, cheguei onde
pude. Nio foram fáceis mi-
nhas ehegtdss, mss que foram
bonitas, lá isto foram!...

Vou lendo as cartas. Guar*
dando-as. Pelo telefone, minha
amiga ma avisa de alguma coi*
sa multo importante pelss ban-
das da Rádio Nacional. Um
amigo dis qua encostaram me-
tralhadora em barriga de co-
ronel, anteontem. Nossos com-
panheiros ds sucursal em Belo
Horiionte sio detidos, nn me-
lhor estilo "revolucionário".
Uma bota, uma imensa e lus-
trada bota, tenta esmsgar cons-
ciências. Essa bota, dt tio
grande, cobre todo o território
nacional.

A bota que bota susto na
gente.

Um padre pede ao Alto Dos*
mando a extincio do beijo. Em
tua carta, o reverendo 'revê-
renda es belos. propósitos da"revoluçio", e clsssifica de imo-
ral beijar na rua e perna de
mulher cruzada em coletivo.

Ah, meninos, essa "revolu-
cio" pode nio estar, mas (sse
padre esti contra mim!...

O Zlcartole continua baru-
lhenlo. Assim mesmo, hoje.
Heitor dos Prazeres receberá a"Cartola Dourada", homenagem
da rasa aes grandes nomes do
samba.

O problems maior de Copa-
cabana, depois da meia-noite,
é condução. O que sempre so-
brou fslta agora. Retiraram os
lotações de suas linhas, mss
nio substituíram com o mime-
ro de ônibus necessário.

Táxis mais caros, 45"-.

O moco Carlinhos Castilho
ensaiando quatro meninas baia-
nas que cantam uma enormi-
dade. O eonjunto chama-se
Quarteto em II, e deverá ser
sucesso pelo apuro na seleção
e apresentação do repertório.
Música popular séria, e eom
aeriedade, é o que as mocas
vio apresentar no Bottle», a
partir de julho próximo.

Denise Rocha de Almeida vai
mesmo casar. O diretor-de-TV
Titus Belínní é o noivo. Dou
a noticia, na base' da coluni-
nha socisl, porque quem náo
tem Denise do lado se conten-
ta em falar dela. Já é um con-
solo...

Contribuição dests coluna so
compsnheiro Júlio Hungria:
procure analisar bem o "traba*
lho" de alguns departamentos
de divulgação de fábricas de
discos. Existem verdadeiras
quadrilhas nesses setores das
fábricas, promovendo delibera-
damente determinadas músicas,
em detrimento de outras. A
direção da empresa, muitas vê*
zes, náo sabe de nada. Ontem,
pela Rádio Guanabara, denun-
ciei o fato e vou eontlnuar. A
pereda agora também é minha.'

Mais uma agência de publi-
cidade na praça: Cloud Propa*
ganda, tendo i frente a figura
simpática de José Velasco, meu
velho cúmplice em fomes e sê-
des de outros tempos.

Alfredo Dias Gomes será, bre-
vemente, representado nos Es-
tados Unidos em noite de black*
tle. t o mesmo Dias Gomes
(Palma de Ouro em Cannesl,
afastsdo da Rádio.Nacional aob
acusação de ser eomunista.
tste mundo é um gozador!...

ÃSSOCIAÇOtS
Academia Valeneiana de

Letras —> Sábado próximo,
dia 30, às 20h30m, reúne-se
a Academia Valeneiana de
Letras, em sessão solene,
quando será recebido o aca-
démico Elmano Cardin, que
fará 0 elogio de José Carlos
Rodrigues, patrono da ca-
deira n.° 32. O discurso de
recepçlo será proferido pe-
lo acadêmico Joí*í Leoni
lório.

CURSOS
Curso de Psicologia da

Personalidade — Será ini-

ciado amanhã, is 7h30m, ra
LBA, um nftvo curso de
Psicologia da Personalidade,
destinado a pais e professo-
res primários, ministrado
pelo dr. Humberto Bala-
riny. Inscrições grituitas
abertas na sede da Diretoria
de Cursos da LBA, na Ave-
nida General Justo 27S, 9.°,
das 13 às lTh.

CURSO DE CRIM1NOLO*
GIA — Será ministrada ho-
je, na Faculdade de Direito
da Universidade do Estado
da Guanabara, a última au*
ia do XIX Curso ás Crimi*
nologia Aplicada. Serão
conferidos diplomas aos que

RIO ITA LTDA.
BIO-ITAPERUNA - Porte Neve. Volta Grana», PUapettags

Pidna, Mlraeema, lupernna.
Horário taida — «.os e 14,00 h, aianameate.
JTAPEBUNA-RIO - 5,30. diariamente. 428M

EXPRESSO SÀO JOSÉ LTDA.
' Satda» diiria» it 1,45 h para: Piquete, lta|ubl, Plrantuinhe»,

«a. nite de Sapucal, Pau»» Alegre. ... .«Itt. Rodoviária Mariano Proeópie, CUICHIT nt 30.

assistiram a, polo menos,
quatro aulas.

VÁRIAS

Sarsv, Artístico — Em ho-
menagem a Júlio Dantas, o
Centro Luso Acadêmico
João de Deus realiza, hoje,
27, às 20h30m, um Sarau
Artístico, na sede social da
Casa das Beiras, Rua Barão
de Ubá, 341.

Sôbre Eiipedtçáo Neblina
— Monlanhistas do Clube
Excursionista Carioca que
participaram de recente ex*
pedição à fronteira Bra-
£il _ Venezuela, na tentati-
va da escalada do Pico da
Neblina, farão conferência
na próxima sexta-feira, dia
29. às 18h, no «auditório do
Palácio da Cultura (MEC).
Além do relato de sua via-
gem',' os desportistas do
CEC, Mauro Vilela de An-
drade, Carlos Costa Ribeiro,
Antônio Luiz Barreiros e
Ovideo Cunha exibirão 10-
tografia***, slides coloridos e
material indígena recolhido
na Amazônia. Entrada fran-
queada ao público.

E vão pedir ouro por aqui.
também. Agora é que esti na
hora da tio propagandeada ma*
liei» esrieea funelonar...

No mais, no noticiário de
Hidrografia e Navegação da
Agência Nacional, as lutinhas
que pisesm no mar continuam
a ser "bóias de lur encarna-
da"...

Irene Hamar no Museu, amanhã
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Itinerário
das Artes
Plásticas

A Villa Rica está apresentando um novo dc»e-
tihista que Carlos Cavalcanti recomenda: Ru-
bens Gcrnchman. Liceu de Artes e Ofícios •
Escola Nacional de Belas-Artes. Exposições co-
letivas no Rio, Sio Paulo, Paraná e Pari» (Cata

do Brasil)! No clichê o pintor ao lado de
um 'dos teus trabalhos

Esculturas de Irene Hamar e um grande conjunto
de obras da coleção do Museu de Arte Moderna, sio
as duas novas exposições que o Museu apresentara
no periodo de 29 de maio a 28 de junho. Serio exibi*
dos 51 trabalhos de Irene Hamar e o catálogo da mos-
tra vem com prefácio de Assis Chateaubriand que
entusiásticamente diz em certos trechos: "...Vio ver
esta exposiçSo das suas ultimas criações... Quem
deita os olhos numa obra-prima de Irene Hamar su-
cumbe à tentação do seu demônio fascinador. Os pt-
daços de mármore e pedra, que ela corta, tém carne,
sangue e nervos tal qual uma peça anatômica... Casa
Amarela. Sâo Paulo, fevereiro de 1964."

Na mostra de obras do acervo serio apresentado!
desta vez trabalhos de autores rarreallatat. tais eomo.
Miro. Toyen. Maria Martins. Salvador Dali e outros;
Cartates Poloneses, que participaram da última Bientl
de São Paulo e ainda uma sala especial de gravuras de
Oswaldo Goeldi.

* * •
Em virtude do grande sucesso alcançado pela ses*

são inau.sural do Teatrinho de Fantoches para crian*
ças. a direção do Museu de Arte Moderna em eombi*
nação com o seu apresentador, José Lima, resolveu
oue as apresentações agora serão semanais, aos siba*
dos, às 17h30m. ficando assim atendidos os Inúmeros
pedidos do público infantil que surertoteu o audito*
rio do Museu.

» * *
Ampliando as suas atividades letivas no corrente

ano. o Museu de Arte Moderna fará Inaugurar no
próximo dia 1.° rie julho um eurso de "Artes Gráfi-
cas". sob a orientação do professor Rogério Duarte.
As inscrições eslarâo abertas a partir de junho, po*
dendo ser obtidas maiores informações pelo telefone
do Museu: 31-1371, Secretaria de Cursos.

Conferências no PEN Clube

Sexta-feira última. Mário Barata falou, na série
Fe conferências sôbre Machado de Assis, sobre "MA-
CHADO E A ARQUITETURA DO RIO DE SEU
TEMPO".

Na sexta-feira próxima, dia 29, ocupará a mesma
tribuna, o escritor Josué Montello, da Academia Bra-
sileira de Letras e diretor do Museu Histórico Nacio-
nal, que abordará o tema: "Noticias do Rio na corres*
pondencia de Machado de Assis",

As conferências serão franqueadas ao público, ha-
vendo certificados para os que se inscreverem.

JAYMI MAURÍCIO

?•Barroco mineiro nio lem
igual no mundo1'

bflo HORIZONTE (Sucursal) — O padre chilv
«« Edmundo SlocUing. que a imprensa mundial con*
Tldeía um dos maiores fotógrafos do mundo, e que re*
««..nti o Ministério das Relações Exteriores do >eu
Si"'comple"" . sua série de conferência, nesta ra-
Sfta . dUendo na ocaslio que barroco mineiro n»*i tem
faua no mundo. Afirmou ler encon rado em Minas
-•amostras fabulosas do barroco colonial., multo tema*
íhante?às de Lima e Cuzco, no Peru, porem mais enn*
queeida^f pela maravilha da obra do Alcijadlnho".

Tecouros <ie arle
Prosseguiu dizendo que ençpn>fo«.^adeiroí

tesouros" de artes nas cidades do "ciclo do ouro , como
Ouro Preto. Mariana. Conconhas, Sabará e Nova Lima.
Sua visita foi tôria documentada fotograficamente. As
conferências do padre Edmundo. Stoeking alcançaram
«ande repercussão em Belo Horizonte, tendo él» abnr*
5ído vários assuntos inclusive at boai relações latino*
americanas.
Londres eenera o» hmileiro*

Grande exposiçáo de arte brasileira jamais vista
em Londres será inaugurada em outubro próximo na
nova galeria do Real Colégio de Arte..A noticia se*
gue-te a uma visita de quinze dias ao Rio e SSo Pair.o
pelo professor Carel Weight. professor de Pintura do

A idéia rie organizar * exposiçSo coube ao rii:*etor
do Colégio, Sir Robin Darwin, que durante auas ro-
centes visitas ao Brasil ficou profundamente imprc:-
eionado com o trabalho dos artistas brasileiros. A su-
gestSo foi aceita pelo Departamento Cultural dn Ha-
marati, a um convite do qual o professor Weight vi*
aitou Rio e São Paulo. .

— "Fiquei extremamente impressionado com ludo
o que vi", disse éle à imprensa de Londres. "Para
minha surpresa, quando cheguei ao Brasil, em vez
de funcionar apenas como representante britânico em
uma comissão selecionadora. fui folicitado a escolher
pe=.ioalmenle todos os trabalhos. Durante uma sema-
na visitei mais de 6(1 estúdios e certo número cie ga-
lerias comerciais. Finalmente, escolhi 100 pintura.' e
igual número de desenhos, litografias e gravações,
representando o trabalho de mais ou menos 70 ar-
ti!t»!"- .. j - jDisse ainda ser bastante alto o padrão da arte
abstrata, especialmente, assim como a gravura bra-
sileira. O Conselho de Artes da Grã-Bretanha está
cooperando com as autoridades brasileiras e o Real
Colégio de Arte na organização da exposição. Espe*
ra-se que os críticos de arte brasileiros venham a
Grã-Bretanha para realizar palestras sôbre a arte do
seu pais, e que concertos de música brasileira sejsm,
também, realiztíos eoncomitantemente com a expo-
siçào.

O professor Weight tem plena confiança em que
a exposiçáo será a mais completa do seu tipo até hoje
realizada em Londres e que despertará geral interesse
em toda a Grã-Bretanha.

Já se sugere, também, que uma exposiçáo de ar*
tistas ingleses seja realizada no Rio de Janeiro, no
próximo ano, eom parte das celebrações do Quarto
Centenário da íundaçio da cidade. .

Filmes de arte no Museu
A partir de hoje. e todas as quartas-feiras, o Mu*

seu de Arte Moderna volta a realizar, às 17h30m. em
sua sede, sessões de filmes de e sôbre arte. O progra*
ma de hoje é o seguinte:"Gustave Moreau", colorido, de Nelly Kaplan; "Le
voyaguer de Mme. Garcin'', sôbre um poema de Apolli*
naire; "Le Monde", de Paul Delvaux e H. Stark.
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A pintora Wega, sala especial da VII Bienal de São Paulo e prêmio nacional de desenho na IV
Bienal, vai inaugurar uma exposição de óleos e guaches na Galeria Bonino, no próximo dia 3 de

junho, às 21 horas. Uma pintura de grande vitalidade que vai surpreender e causar polêmica nesta
temporada de coisas tão "agradáveis". Wega pinta na linha de Appel, ou melhor, na linha de

Grupo Cobra, da Holanda. No clichê, a pintora ao lado de aeus quadros sôbre os quais
voltàremoi a falar

Vida Católica
SÃO BEDA VENERÁVEL

Doutor da Igreja, título
que lhe foi concedido em
1899 por Leão XIII, Sáo
Beda Venerável foi um dos
monges mais famosos de seu
tempo.

Nasceu em Jarrow, no
Norhumberland, tendo sido
confiado, ainda pequeno*, a
São Bento Biszopado. abade
do mosteiro beneditino de
Wearmonth.

Assim se tornou também
filho do Patriarca dos Mon-
ges do Ocidente, conferin-
do-lhe o Espirito Santo a
sabedoria e a inteligência
que revelou mais tarde em
seus escrito?.

Estes trabalhos, de tal

modo continham a sã dou-
trina, que eram lidos nas
igrejas, ainda em vida de
São Beda.

Como não podiam chama-
lo de Santo, deram-lhe o ti-
tulo de Venerável, pelo qual
se tornou conhecido.

São Seda foi um dos ho-
mens mais sábios do sé-
culo VIII, e, embora seus
padecimentos e idade avan-
cada, não dispensava o es-
tudo dos Santos Livros, tra-
duzindo ainda o Evangelho
de São João para a lingua
anglicana.

Morreu a 27 de maio de
735, na Vigília da Ascensão,
sendo seu 'corpo sepultado

no mosteiro de Jarrow e
depois levado para Durham.

"Já que « vosso o/teio
ser meaiaTieirtt entre Deus
e. os homens, aisisti-me, o
Afaria, pela tiossa prandebondade, a qual é tncom-
paràuelmente maior que
todos ot meus pecados."
5. AFONSO DE LIG6RIO

* » •
SANTOS DE HOJE

Ránulfo, Eutrópio, Hilde-
berto, Olivério, Brurfo, Res-
tituta.— Amanhã: Corpus Chris-
tf, Dia Santo de preceito.

VIAÇÃO FRIBURGUENSE S/A
Tradicional empresa ligando at cidades: Rio «^

Janeiro — Magé — Cachoeiras — Friburgo — Bom
Jardim — Monerá — Cordeiro e Cantagalo.

Informações: Tels.t 43-3130 • 43-S858. 8*«-

OUÇA
De segunda
à sábado

às 12 horas.

ft 
PíU 

RADIO

GUANABARA
1360 Kt

A CRÔNICA DE 
'

Sérgio* Bittencourt

BOA TARDE. RIO
Mxm___________.
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Música
rrnjamln Brltten é hoje tio

! .porlante, aos 10 anot de
11,1(1», quanto Btravlnsky ou

, ,iutokovich. O volume e va*
, ilude de tut obra iinprtstlo*

mm o mundo contemporâneo,
.im como a sua qualidade,

unido 1 sua fecundldade, foi
rempatado a Morai t. Beua
trsbtlhoi editados Incluem 10
éperas, sete trabalhos para o
falto de concertos, quatro
crtndn trabalhos para a or*
questra, obraa eorale, de ci*
mara, etc.

rol sua ópera trágica "Pe*

ttr Orimca" que em 1045 o
tornou famoso. Mala recente*
mente, seu "War nequlem",
rm 11X2, foi exaltado como
obra-prima. Brltten, entre*

ReallM-se hoje, li Jih, no Tea-
«ro Municipal mau um concerto
ila seria (ido de coitijertns pari
P «nn a orquestra, IcMn rnmo
inlitta • rnnuaira.n planlita
.tar-jUf» Klein. O retentt a'!»
r matriro Wladlmlr Ofillchmann
- it» programa cnn«lam a» M-
gilblltl obrass "fine Itltlne
S'«cht Huilk". d* Mourt: Pon-
(•io n.* st, it* Gusmlerl; nap*
,-r.ia »Ahrc um itm» át Pata-
ti mi. it Rarhmanlnoff; s.n Sin-
f .ma it Trhalknwtkl.

— Srrá realizado em Gtnova,
dt 1 a 10 de outubro de 1M4,
o lt.» Concurso para o Prêmio
Int-.rnaclonal de Violino "Nico-
lò Pa .anlnl", promovido pfla
Tcderaçíio dos Concursos In-

Teatro
PORTO ALEGRE, mnio. —

As 19 horas o telefone chama
no nosso apartamento no
City Hotel, é Sérgio de Oli-
veira saudando nossa chega-
da e convidando para um
churrasco. Sérgio de Olivci-
ra é um gaúcho há longos
21 anos distante de PArto
Alegre, fazendo teatro, cine-
ma, rádio e televisão no Rio
de Janeiro, o que a_ora re-
encontra sua amável cidade
multiplicada. Sérgio de Oli-
veira é o diretor de cena dtf
"Minha Querida Lady", onde
sua eficiência tem garantido
a integridade do espetáculo
que vem funcionando até o
presente com a mesma qua-
lidade. Além de diretor de
cena, Sérgio rie Oliveira é
também umlerstudle de Jai-
me Costa, Francisco Dantas
e de Tclcy Peres. papéis tiue
ji viveu todos por impedi-
mento de ecus criadores,
Numa conversa informal, co-
lhemos o que se segue d«
Sérgio de Oliveira sóbre o
espetáculo e sua cidade.

"— Nunca tive dúvida do
sucesso de "Minha Querida
Lady", aqui em PÔrto Ale-
gre. Apesar disso, o sucesso
excedeu em muito à minha

"Qualquer Quarta-Fei-
ra" de Muricl Rusnik, a
próxima produção de Oscar
Omstein, já está com elen-
co completo: "Tôniá Carre-
ro, Jardel Filho. Margarida
Rey e Sérgio Brltto.

"Os Direitos da Mu-
lher", comédia de Alfonso
Paso, vai continuar sua vi-
toriosa carreira no Ginásli-
co, agora com Agildo Ribei-
ro, Laura Suarez e Sônia
Dutra, fazendo sua rentrée
no teatro, depois de suas cs-
trélas em ''Inimigos íntí-
rnos", no Teatro de Bolso,
há dois anos atrás.

—. "Joãozinho e Maria",
peça lnfanitl de Daniel Ro-

BENJAMIN BRITTEN *

Rm IO
A música enlatada conti-

nua sendo um dos principais
fatores do sucesso do nosso
rádio sério. Entra duas tri-
lhas sonoras e o Trio Tamba
cresce o carinho dos que vi-
vem perigosamente pela dis-
eoteca, Do outro lado, aos
ouvintes, o carinho não im-
porta muito e o principal é
que a música seja essencial-
mente boa. Há, no entanto,

tanto, ji compunha tot cinco
anoa de Idade, Na verdade,
algumas dessa* obraa Infantil
ainda lhe trarnii direitos au*
loralt...

Excelente aluno de Frank
Bildgr, ao ganhar bolsa de
eatudoa para o Real Colégio
de Música, ouviu de um doa
profeta .rea a frase: "Nlo hi
nada que lhe possa ensinar!
tle tab» Iudol'\ Mas o pro*
prlo Brltten jamais aceitou
Isso como verdadeiro. Sempre
manteve oa péa bem f Irattl no
chio. Durante a década de
1930, f*a severo aprtnditado,
escrevendo obraa encomenda-
daa: música Incldental para
cerca de 80 peças teatrais,
transmissora radiofônicas efll*
me*.

Velo a II Orande Oiiene.
FOI à América e einda duran-
te o conflito voltou para a
pequena cidade de Aldebour*

tcrnaclonali dt Munira", dr Ga-
tii-hra, 'como 

partt daa Celebra-
çftei Colomblanai. Ai InicriçAri
tncerram-M a SI da atftilo, aen-
do dt 3S anoa o limita d* I da dt
para oi candldatoa. Drvt-at »n-
vlâr a ficha dt inurncãn (a *tr
encontrada no Departamento
Cultural - d- InformaçAea dn
Itamaratil para a: Sffrclerla dtl
prtir.ln Inlrrnaxinnalf dl Vinil-
no ".'.'Irol* Paiantnl" — liiftltu-
to Mualrale "KlrnlA Paninl" —
S .llt» di 8. Francrico, 4 — Pa-
larro .<•lia Mtrldlana — Gtnnva.
Além da ficha, ccrtldlo dt na,-
cimento ou documento equlva-
lente, fntnsrafla rcctntt, eurri-
rtilum vitae t documentação doa
estudos leitos. Haverá 3 provai:

lh, no lurfolk, eo lado do
mar. AU pastou a viver, jun*
to eo Mer do Norte, compo .*
do netae ambiente o* teu* me*
limita irebalho*. Assim, o ha-
rói de "1'rler Clilmra" é um
pescador. Brltten o Iranafor*
mou em um homem diferente
doa demais. Idealista sofrido.
Km tutt operai, alüs, atem
déwe teme, o da rebeldia,
Brli ten multo ie preocupa com
a dMtrul.lodalnocinrla. Sua
compaixão brilha em melo k
tua música,

Com todo o aucttao, Brlt*
leu continua um homem mo*
desto, agradivel, feita na com-
panhla dot amigos. O Festl*
vtl Aldebourgh. que criou hi
17 anos, é acontecimento im*
portanto no calendário musi*
cal, contendo, aempre, novos
trabalho* de feu criador, apre*
tentado* pela primeira vet.
Brltten, e teu emlgo Peler

NOTICIÁRIO

•llminatArla, semifinal • final.
Ana concorrtntta-qut houvtrein
auptrado a prova eliminatória
aerá nftreclda hotptdaftm am
Gtnnva. Prtmloa: I.* — 1.000.000
lt mllhAtsl dt liras Italiana,
letrea dt US| 3.200.001; ».* —
L. tOO.fwn; *,- — h.400.000; 4.*
- I,. 20O.A00; t.a • l.« - L. ...
109.000. O vtnctdor dará con-
rSrtn nn Palárlo Tiimi, na noi-
fe de 11 de outubro, na r»rlmo-
nla dt encerram»!-!. dai Come-
moraçftta Colombiana», usando,
na ocaillo, o violino dt Pata-
nlnl.

rnOGRAMA

Primeira prova (eliminatória):

Ftan, tenor qut* a lie ee o*«o*
ciou no reativei, mantém o
ambiente do mesmo, intimo e
amltloto: o salão em que te
reelisa comporia apenas SM
pNmQBB,

Nenhum compositor Jamais
«M-reveutAo asilduamentepe*
ra crltnçti ou estudou tutt
ntcenldidat e aprecia .Io mu*
alcala como Brltten. Compóe
especialmente pera ee peque*
noa, como compôs obraa para
músico* etpeclíicoa. Uma dtt
grande* qualidade» dt Brltten
esta no falo de que tem como
fonte de Inspirado tanlo aa
necessidades a talento dot ou-
tio* quinto ot teu* próprlot.

Brltten potsi, hoj* em dlt,
de doit a trí* matea por ano
nn Mtrentelro, regendo ou
participando do protaièfo de
aeu* trabalhos. Entretanto,
nlo perna em abandonar teu
refúgio, no recinto da Ingla-

Vlvaldl (Davld) — Sonata tm
lá maior (Kdl(6ei: Ortttkopf,
Carlirh, Curei).

Bach — Ciarron* — 'da Par-
tua n.*.f — para violino aò-
mtnle.

Patanlnl — Caprlcclo n.° II -•
pari Vlollnn .Am.ntr.

gttunda prova litmlfmali:
Morart — Um Cnnefrto, tt-

colhido pvio candidato, tntrt o.i
•tiuinfec «oi maior IK JISi. rt
maior iK Jlli, II maior (K lltl,
eom acompanhamento dt plano.

Paga nliit — Uma Importante
compoilcto com aeompanhamtn-
to d* plano, a «colha do con*
corrente lt nctçlo do primeiro
tempo do Concerto tm ré maior,
prtvUto para a prova final), ou

terra que eeeolheu para mo*
roda. Bm Aldebourgh, toltel-
ro, mora bem, com placlna,
que uta freqüentemente, Vai
ao mar para a pesca, jogai**
ni*. olha ot pássaro», coiiv»im
cum o* trua vlxlnliot, K con*
tinua aendo amigo de niútlcaa
de todot ot paliei do mundo,
Alguna dot seus maiores ad*
mli adore* estio na Rútslt.

Naa cimlnhadat tolliárlii
pela costa ou ptlo campo, a
música lhe entra pelo corpo,
uma opra de fôlego tem lon*
ga a dura geitt.lo: Brlt*
ten tem a capeeldede de tra*
balho e o permanente entuai*
esmo para enfrentar *m de-
taflo.

I' tlgnlflca.lvo qut tenha
lie nateldo exetamente 100
anot epó* o nascimento dot
dolt malotes compotltorm d*
operai do téeulo dezenove:
Wagner e Verdi.

doía Caprirrl para vlollnn sA-
mente, tscluldo o n.* 17, a ti-
colha do concorrente.

aeymanowiky — La Fontalne
d'Artthuit (doa M.vlhta, op, 10
par* vlollnn ¦ plano).

Terceira prova (final):
Um Coneírto eu uma Impor-

tantt eompoilcio pi'* violino,
dt Btethoven an.« conttmporá-
n*or. com acompanhamento d*
plano, eu uma Importante com-
pcilçJo para violino eAment*
lián excluída* t* sonatas para
violino t plano).

Patanlnl — Concerto tm rt
maior, primeiro movlmtnto, com-
pairo a tacolha do concorrente,
com acompanhamento dt orques-
tra.

^c» tjm mm

ENCONTRO COM SÉRGIO DE OLIVEIRA

expectativa. Se eu tinha
certeza do sucesso era por
já conhecer o público daqui,
onde existe grandes colo-
nias européias e como é tá-
bido o europeu gosta muito
do música e gostava muito
da opereta que se represen-
tava aqui. "Minha Querida
Lady" veio exatamente tra-
zer aquilo que o público de-
sejava.

"Se eu digo que o êxito
é além da expectativa, é por-
que nós não esperávamos
aqui em Porto Alegre bater
recorde de bilheteria, como
está acontecendo. E acresço
que o Teatro Leopoldina tem
1.5(10 lugares, que vem sen-
do lotados há quase dois me-
ses.

"Outra coifa que não
esperava era poder aqui
apresentar o espetáculo de
forma ainda melhor do queno Rio e cm São Paulo, da-
das as condições técnicas
excepcionais do Teatro Leo-
poldma, cujo palco dificil-
mente terá similar no Brasil,
que permite montar qualquer
gênero de espetáculo, das
maiores óperas às mais mo-
dernas comédias musicais.

"Outra coisa que me
impressionou foi a acústica
do teatro, que nos permitiu
pela primeira vez dispensar
o uso da aparelhagem de
som, que nos serviu no Rio
e em Slo Paulo, o que va-
lerizou ainda mais o nosso
espetáculo.

"Outra coisa agradabi-
llssima pnra nós de teatro, é
verificar que pela primeira
vez uma empresa, na cons-
trução dn teatro se pro-
ocupou também com o con-
fõrto dos artistas. Os cama-
lins são amplos, com ar con-
dicionário e aquecimento cen-
trai, etc.

"Porto Alegre hoje pode
orgulhar-se de possuir, rreio
eu, o melhor teatro do Bra-
sil. Ademais, vemos que o
público do Rio Grande já
está tomando conhecimento
disso. Nesta temporada de"Minha Querida Lady" dià-
riamente chegam ônibu? das
cidades vizinhas a Porto
Alegre e mesmo de algumas
mais distantes, trazendo ca-
ravanas de espectadores para
assistir nosso espetáculo.

"Minha Querida Lady"

BASTIDORES

dia. será o próximo cartaz
do Teatro tle Arena, com es-
tréia marcada para 6 de ju-
nho. A produção é de wil-
son Werneck com Fátima
Sommei-, Guilherme Mar-
tins, Lúcio Moura e Ronal-
do Nascimento, no elenco.
Cenários e figurinos de
Pernambuco de Oliveira.

— "Amor ,a 8 Mãos", co-
revelia de Pedro Bloch, será
a próxima produção de Fá-
bio Sabag no Teatro Dulci-
na. A peça irá estrear na
segunda quinzena ds junho
tendo no elenco Liana Du-
vai, Maria Pompeu, Arthur,
Semedo e Sebastião Vascon-
celos. Um novo cenógrafo

Sabag:será lançado per
Sérgio Rodriguea.

— Dia 3 de junho a es-
íréia de "Descalços no Par-

âue" 
de Neil Simon, que o

io já conhece de "O Bem
Amado", feito espetáculo no
Teatro Santa Rosa. "Des-
calços no Parque" foi tra-
duzida por Tati de Moraes,
tem direção de Zlembinski
e cenários de Napolcão Mo-
niz Freire, com Maria Sam-
uaio, Helena Ignez, Carlos
Kroeber, Cccil Thiré e o
próprio Zlembinski. Será a
quarta produção de Oscar
Omstein.

— O Rio vai assistir a duas
versões de "Sonho de Uma

para mim foi uma grande
experiência que me féz sen-
tir plenamente realizado na
minha carreira artística. Nio
obstante gostar de represen-
tar, a direção de cena é ab-
sorvente e de grande respon-
sabilidarie, sendo em parte o
que defende o êxito do es-
petáculo, por outro lado tira
o prnzer do contato direto
com o público que o inter-
pretar oferece.

"Infelizmente se apro-
xima o fim desta etapa de"Minha Querida Lady" no
Brasil, depois de quase 2
anos. Desde já está deixan-
do tristes todas estas cento e
tantas pessoas que conosco
trabalham.

"Esta temporada em
Porto Alegre trouxe .para
mim, particularmente, a sa-
tisfação de rever e até certo
ponto, redescobrir a minha
terra natal da qual estou
afastado hi mais de 20 ano?.
O porto-alegrense talvez não
tenha ainda se dado conta de
como cresce essa cidade. Só
quem passa tanto tempo
longe daqui é que pode ver.
Surgiram novas avenidas,
belos edifícios, grandes obras

Noite de Verão" dè Shakes-
peare. Uma que está sendo
entalada pelo Tablado por
Maria Clara Machado, com
cenários e figurinos de Ma-
rié-Louise e Dirceu Nery,
tendo no elenco Jorge Cher-
quês, Josef Guerrero, Erico
widal, Livilmbassahy.Lú-
cia Marina, Olney Barrocas,
Paulo Nolasco' e Arlel Ml-
randa. A" outra vire de São
Paulo, pela Companhia Ca-
elida Becker, com Cacilda
fazendo Titania e Walmor
Chagas como Oberon-. A pe-
ca será feita duas vezes em
São Paulo, no Teatro Muni-
oipal e duas vezes no Rio,
ha Quinta da Boa Vista.
Direção de Walmor Chagas.

outros requisitos acessórios
que o ouvinte traz no bolso
quando liga o rádio. Um
deles, por exemplo, re .la-
mava tranqüilamente na tar-
de da última 2a. feira, do
repertório noturno da RJB:
o Jornal esqueceu completa-
mente da música brasileira.
Toca quatro americanas c
duas italianas para mna no-
ciona!. Ainda não consegui-

ESCOLA NACIONAL
DE MÚSICA

Em colaboração com o Instituto
Cultural Brasil Alemanha

CURSO PARA JOVENS REGENTES
de 30 de maio a 6 de junho,

diariamente às 17 horas
Dr. Hilmar Schatz, Baden-Baden

Exercícios rítmicos — exercícios ma-
nuais — prática de ensaios.
Inscrições abertas na Secretaria da
Escola Nacional de Música. 37961

Oportunidades de hoje
Quarta-feira, 27 de maio de 1964

Aa pessoas nascidas neste dia podem fazer gran-
des progressos, mesmo começando tarde e vagarosa-
mente. Sabem utilizar seus dotes e seu talento. Por
isto, muitas vezes, deixam tudo para a última hora.
São generosas e sabem sempre ver o aspecto positivo
do que estão realizando.

• CARNEIRO —De 21 de uma breve verificação antes
rjarço a 20 de abril — Faça de pôr em execução o pro-

de engenharia, como a ponte
sóbre o Guaiba e agora esta
maravilha de teatro que é o
Teatro Leopoldina, orgulho
nfio só do Rio Grande do
Sul como também do Bra-
sil."

Van Jafa

MOVIMENTO
mos confirmar se procede a
observação deste ouvinte.
De qualquer forma fica o rs-
gistro para fer lido pelos
responsáveis pela discoteca
da PRF-4.

Conforme antecipamos nos
cartazes do último domingo
a série filmada O HomeTii
Sombra (The Th'm Man)
apresenta hçúe uma aventu-
ra de mistério "quando Pétér
Lawlord e Phyllis Kirk, vi-
vendo os papéis principais,
procuram descobrir o autor
de uma série de crim»s se-
manais ocorridos todas as
2,.... feiras ás 16h30m. O
programa vai para o ar às
22h55m pela TV Tupi.

Ronaldo BAscoli, escondido
por trás de um cenário, fala
de Agostinho dos Santos
que hoje em dia canta bem
oifsrente do que há seis ou
sete ano«: a maturidade ti*
rou de Agostinho os efeitos
f&ceis t acrescentou-lhe um.
impressionante equilíbrio vo-
cal. Agostinho dos Santos há
sais ou sete anos imitava
despreocupadamente o nor-
te-ámericano Johnny Mathis.
O esplêndido locutor Oclu-
valdo Silva olha sonolenta-
mente para o. relógio. Edmo
Zarife consulta os textos do
Repórter JB de 15h30m. O
rádio de hoje vive preocups-
do com as no'leias e dez me-
tros adiante Paulo Siqueira
pensa no jornal das 19 ho-

grama deste dia, á fim de
evitar erros e mal-entendi-
dos. Pense duas vezes antes
de fazer certos gastos e de
pedir dinheiro emprestado.
• TOURO — De 21 de abril
a 21 de maio — Siga os con-
selhos dados a Carneiro hoje.
Aceite toda a sugestão que o
faça economizar tempo. Não
faça economia de palitos,
gastando depois desmensura-
camente em outras coisas.
Enfrente com. calma as ho-
ras difíceis. • GÊMEOS —
De 22 de maio a 21 de junho

Cinema
Passando de um frenético m»«ir,il eomo"Wc«t Side Story" para- um "uraiidguinol" eo.

mn "Desafio ao Além" (The Hniinlingi, Robert
Wise parere ter feito a rolsa mai» natur.il
deite mundo. Produzir um filme em iftrno
de assombrações era uma sua Idéia sntl.a,
que tomou mais fôlego justamente quando
produriu aquele musical."A questio era encontrar a história ideal.
Claro que nlo desejava fazer um filme paraassustar crianças ou provocar gritlnhos' de se-
nhoras nervosas. Queria fazer alguma coisa
forte, mas naturalmente forte. Acima de tu-
do, desejei produzir um filme em que a cosa•— o casarão mal-assombrado — fosse a "es-
tréla". Julle Harrls fat. muita força no IM-
me. está brilhante, como sempre, com eeu
talento, que parece mais >e e::p.indlr quando
ela é torturada e tem motivos de angústia
por todos os lades, Claire Bloom tambéni tem
aua oportunidade, mas o casario — o assus-
tador casarão que conseguimos, onde eu não
viveria nem que só custasse um dAlar ao més
— é a figura principal do filme."

Essas sáo palavras da Robert Wise. Ago-
ra, palavras do dr. Sandor Fedor, psicana-
lista de Nova York, amigo de Wise e que o
auxiliou em vários pontos da adaptação da
história de Desafio ae Além: "Existem e sem-
pre existiram casas mal-assombradas.. Nas ve-
lhas rasas onde homens viveram e sofreram
durante décadas ou séculos, as angústias hu-
manas formam um ambiente que parece to-
mar forma fisica, mormente á noite. Agora

Wise mal-assombrado
— uma verdade: Os fantasmas nSo Inofea*
*ivo» — l.inlo hojo rnmo há f,érulo». A su*
porsliçio e o médn dn .c.-ninhrrlclo é quefnreni muila cento Julgar qur viram isto, que
sentiram aquilo. Mns o.s fantasmas «So Inn»
fensivosí e de nú*. só querem sosséso, paz."De novo Rohcrl WLsr: "Sir Walter Scott,
D. II. Lâwrence, Charles Dickens, Robert
l.ouls Stevenson; Oscar Wilde, II. G. Welis,
Edgar Allan Poe, llenry Jqmes. Washington
Irving, Iludyard Kipling e Sir Arthur Conan
Doyle — acreditaram no sobrenatural, desen*
volveram temas em torno do sobrenatural.
São nomes que não poderíamos acusar de cor»
tejadores do dinheiro do público, que de.se.
jassem fazer dinheiro » custa do invulgar,
do assustador. Assim, estamos i vontado
quanlo aos propósitos de "The Hauntlng" de
explorar o sobrenatural.""Desafio ao Além" (The Hauntlng) é o
resultado da adaptação, por parte de Nelson
Gidding (com colaboração do próprio Wisei,
de "The Hauntlng of Hill House", de Shlrley
Jarkson. Embora desenrolado nos Estados
Unidos, ns Nova Inglaterra, "Desafio ao
Além" foi filmado nas cercanias de Londres,
em grande parte num velhíssimo casarão com
todas as características de mal-assombrado.
Julle Harrls confessa que respirou quando
terminaram as filmagens. Claire Bloom via-
jóu logo para Paris "para tomar um banho do
Follies Bergere e de Lido". E Robert Wise,
calmamente, resolveu freqüentar sessões es-
plritas.

ras. Na Rádio Eldorado o
problema é turfe e a conversa
gira em torno das reporta-
gens externas da emissora.
Os personagens são Oscar
Vareda e Heitor da Lima-e
Silva (Bolonha). A Rádio
Eldorado anda tratando cari-
nhosamente da sua nova es-
pecialidade esportiva.

Os funcionários da Hátlio
Ivlnyrlnk Veiga têm eiííren-
tado nos últimos tempos uma
ítpi dificil, reílero da pró-
pria fase dificil que vive a
emissora desde o princípio
dé.ite ano. O colagiadp'res-
ponsável pela PRA-9, como
constfw não tem conseguido
até agora sobreviver a cer-
tos problemas inadiáveis.
Em várias outras emissoras
os problemas não são muito
diferantes:. atraso no paga-
mento de salários e falta de

¦ cumprimentos dos deveres
por parte das empresas. Tu-
rio Isto vai resultar, sem dú-
vida. em trabalho para o
Sindicato que precisa.agir
rapidamente, para, pelo me-
nos,'. conciliar interesses e
conseguir amenizar a vida
das emissoras e dos-seus em*
pregados. O Sindicato tem
sido prestigiado e precisa
corresponder a éíse prestigio
agindo rápido e csrto.

JÚLIO HUNGRIA

— Examine tudo com cuida-
do, antes de iniciar qualquer
tarefa. Seja cauteloso nos pri-
meiros passos, Mas quando
se sentir seguro, avance com
decisáo. Cuidado na expres-
são de seus pensamentos #
CÂNCER — De 22 de junho
a 23 de julho — Esplêndido
dia para inovações e expe-
riências. Não .hesite em to-
mar certas atitudes e seguir
certos impulsos criadores, que
expressem sua riqueza inte-
rior. # LEÃO — De 24 de
julho a 23 de agosto — In-
fluxos planetários, alterna-

=1

SÓCIO DO JOCKEY CLUB!

VOCÊ SRBII...
o que há mais d» 35 onoi o Jockey Club vam sendo dirigido ptlo mesmo

grupo, o qual ultimamente, não tem sabido manter o elub» na categoria
a que pertence?

que há mais de 4 anos a nova std» está para sar terminada a nâo o
lei, com grande prejufxo para o clube?

.«.
o quo ai condicôas técnicas do hipódromo o ai habitacionais dai vi/01

hípica» «ao 01 p/oroí poufvoii, pofo abandono total em quo 10 anconfram ?

o quo 01 títulos de Jockey Club não tim o valer correspondente eo stu
patrimônio material o 00 tou prestigio social?

que a imensa área pertencente ao Jockey Club Brasileiro situada na
¦'. Barra da Tijuca, em frente ao Itanhangá, loi desapropriada pelo Governo

do Estada, conforme Decreto n.* 1.568, de 14 de Março dt 1963, em
conseqüência do tou completo abandono?

o quo quaio fâdoi ai coudelarias, as grandes e pequenas, estãa fugindo
para São Paula?

o quo o clube nada oferece às femr'"^ <••-<; r*-' — ? ..;;¦ ,

*

Você não acha que tudo isso pode mudar? Que tudo isso deve
mudar? Nós achamos e por isso somos candidatos: para re-
novar, para mudar o que precisa ser mudado, para dar aos
turfistas um turfe sem privilégios, e ao Jockey Club Brasileiro
a única posição que lhe é devida, a de primeiro, mais importante
e mais prestigiado do Brasil. E assim seu título será valorizado.

VOTE NA CHAPA

LUÍS DE TOLEDO

dos. Seus deveres parecem
acumular-se e aumentarem o
peso de sua responsabilida-
de. Mas certas vantagens lhe
tornarão o dia mais agrada-
vei. Sua maneira de enfren-
lar as situações deve ser po-
sitiva. • VIRGEM — De 24
agosto a 23 setembro — Es-
teja alerta agora. Uma atitu-
de impensada pode ter mais
repercussões do que você
imagina. Tempo favorável pa-
ra renovar métodos c técni-
cas de trabalho. # BALAN-.
CA — De 24 de setembro' a
23 de outubro — Os astros

premunem contra a expres-
são abrupta de pensamentos
e contra decisões precipita-
das e forçadas. Ponha seus
companheiros à vontade e
ganhará muitas e novas ami-
rades. • ESCORPIÃO —
De 24 de outubro a 22 de
novembro — Pór em dia suas
tarefas pode exigir mais tem-
po do que pensa. Tenha pav.-
ciência. Não deixe que muita
gente se imiscua nos seus
trabalhos. A reflexão prévia
é um elemento da vitória. #
SAGITÁRIO — De 23 de no-
vembro a 21 de dezembro' —

Você não terá grandes difi-
culdades em avançar neste
periodo. Guie-se por seus
sentimentos Íntimos. Sua in-
tuição talvez lhe abra novos
horizontes que a demasiada
extroversão vinha cortando
• CAPRICÓRNIO — De 22

de dezembro a 20 de janei-
ro — Talvez seus planos se-
jam cortados Mas ser-lhe-á
possível rcalinhar suas idéias
e projetos em face da no-
va situação. Teriha discrição
e mantenha-sò calmo. #
AQUÁRIO — De 21 de j a-
neiro a 19 de fevereiro —

: # ii-*:ii!*«¦(*.*?-

37965

Tome especial cuidado com
questões jurídicas, nas ati-
vidades agrícolas e simila-
res. nas viagens' e nas pes-
quisas. Procure correspon-
der às exigências. Nada diga
ou escreva que possa preju-
dicá-lo no futuro. 6) PEI-
XES — De 20 de fevereiro
a 20 de março — Enfrente os.
fatos. Algo que fazer?. Uma
decisão a tomar? Procure
conselho dos mais compéten-
tes. Analise os fatos com
objetividade. Trabalhe cora
vigor e o objetivo será atin-
gido.

x^ciir^g^^y'
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CORREIO DA MANHA, Quarto-MiR, 17 dt Mtlo de IBM 2.* Caderno

Correio Feminino
Moda e demagogia

Aa Jovens russas da heja manifestam seu protesto com olho* maqutladot, lábios pinUdos dt roxo • ratlaa
T? _,_,_._, __, ___.¦ dt sMa prata. O "IivatUa" eomanta Isso com ironia

contra o afastamento du flutuaçta da moda vestln- ( ^ ^ u j^,, „,„„ Mjam elegantes sem
4o-se com extravagância. IstudMtea vio is aulas Imitarem u ocidentais.
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ANIVXRSARJOS

futm ane* hojei RFW. FltU
eoa H*vaU ANoneo, Alit-lr
Atrt*. te aanlana. Cirmtn t.
L. Matou. Maria te Ntsar* tll*
va. OetOllo Adolfo Loptt.

- Tranteerr* amtnhS, a te
mtlo. * 1.» anlvirtârlo RtUII-
ele dt Atoaaa-te, «lho do em!
Rttlnt Marta Ferelti OalvS* o
TbeUoR OutmarSt* Otlvso.

CASAMENTO*

Oalva CMU-ltdtet te Natel*
mento — Na Matitt te N. Ba.
te Copacabana, à Prata Reno-
<MI* Corrta. «abado próximo,
dia 10. aa MhlOm, t*alita*M o
etttm*nto da «ria. Dalva Cot*
ta tom o ar. Mm do Nicei-

irtçu na Cattdrtl MttropoU-
unt o itMM-tts* P»r«n««t «
amlie* na rtildên"'* dt liml*
lia.

reuniam

M anteelptd» para «manha,
li, feira, a parUr ta»_l«V •__
tua «et* pwvltàrit, Pr«ta to
FUmtnao, SM. «pio. Ml, fl
riunllo te quadro «oettl do
Clube remlnlao te Cultua
Olrtiente* • «noclidi* «pre
iintarso tuatstít* «Sbre nevtt
rttlIuctM e ttrminarl* a riu-
nlto eom protrimi lltero-mu*
tlctl de «vocacOeo to Rio An*
tl*o, com a parUelpaçlo dis
própria* c6cím Htutftnirlu.
Entrida Iranca.

Gilda Medeiros apresentou este rcdingote
tm lã brocado rosa — um dos mal* bonitos
modelos da coleção de Maria Augusta, apre-

sentado, recentemente, na Hípica

Nc-vuras diagonais formando losangos faziam
o detalhe deste "robe-chemise" cm seda pura
verde-esmeralda, apresentado por Maria Gra-

cinda no desfile da coleção de
Maria Augusta *

xxctmMU
EcAUuiec te CoM*to Militar

— Ttrmlna hoje, dtt IS *i Ith.
at Intericaw te «atecUto* •
fimUIu, para a «setinlo-al-
mOfo * Colônia do Feriu —
Can doo Ra*Atunot, tm Paulo
do Frontln, da Aitodiçlo dot
Ix-Alunot do Coléiio MUIUr,
protrunido poli diretoria paro

(ibado, tia SS. !m«ri.«ti na
atd*. t Av. Rio Branco. n.« 1*1,
*.• andar. Partida at th. d« tt*
bido, em Onibui «tptritli, em
frmto A lide. Rtirretso no
mesmo dia A tardo.

MIMAR
Cirmon Coita Cimilro, hojo,

ia IlhSOm. na Iftola da Cando-
llrli. mina de 1.» dia do atu
faltdmonto. IipOu de ar. Oc.
távio da Silveira Cirnilro. Mil-
•tt da famtllaa, dtt diretoria*

funelontrlot da Soeltdade
Emprtendlmtnto Turístico do
Ctbo Frio Ltda., ta Botur de
Cabo Frio Turltmo B.A. o da
Btrdtn Enionharla Ltda.

Profeísor Joaquim Rlbcl*
ro, mina do 30.» dia por tua
alma, hoje, Ot IllilOm, na Igre-
Ji da Candelária.

Octaelllo Cardoso Pinto.
Jiojt, àt Sn. mlua do I.» aniver.
•trio do «tu ftlcclmtnto, na
XfrtJa Coraclo do Maria, na
e-taç£o do Méltr.

Na Itrtja dt N. Sa. do
Amparo, tm Cucidurt, ter*
rttada mina dt 7.* dia, hoje,
quarta-feira, ia SMOm, om In*
tençlo da alma do ir. 8tbu*
tlto Ftllnnlno Alvtt, funciona*
rio «ttaduil.

Mlehtt Pau.-Cavan.tr. ho-
Jt, ia lOhMm, na Ifreja Ua
Sintlsilma Trindade, i Rua Bo*
nador Vergueiro n.« 141, em
Botcfofo, mina de 1.* dia do
atu falecimento.

DATAS ÍNTIMAS
O ir. Emma"._cl Baptiita

Martlni o ira. Lia Ferreira
Mirtlnt, cememorim hoje, o
14.» aniversário do teu casa*
monto.

—O canal tr. Joaquim JosA
Alves • ira. Maria de Lourdrt
Atvii festejou o IS.* anlvers.V
rio de lua (ilha Maria de FA-
tlmi, com missa em açOo de

A mota, os penteados, a
auupiUagem e a maneira de
ae portar em público trans-
formaram-se, na Rússia, em
tema de debates Ideológicos.
O fenOmeno é relativamente
mente. Na época de stalln,
a tenaz limltacllo de artigos
de consumo e a total aus£n-
ci* de comunicação com o Oci-
dente impediam que tal quês-
tio fosse, sequer, abordada.
Naquele tempo, um toque de
baton era a única arma com

qu* a mulher tussa podia de-
tender sua feminilidade do
uniforme cinza obrigatório a
Mdss.

Cntre as mô_as do tempo de
Btalin e as de agora há um
verdadeiro abismo e tal dile-

rença é fruto dos fatAres mal*
diversos.

O nivei de vida tem subido,
hi maior número de oclden-
tais residentes na Rússia, ato
cada ver. mais freqüentes es
contatos culturais e humanos
com Budapeste e Varsovla.

Mas acontece que esta mu-
dança nos costumes e na men-
talidade da jovem soviética J<v
começou a preocupar o atavl-
co espirito de clausura da bu-
rocracia russa. O ocidentalis-
mo, depois de ter sido conde-
nado nas artes e na literatu-
ra, começa a ser objeto de
curiosas criticas no campo da
moda íeminina.

O modelo feminino que está
sendo difundido entre as jo-
vens da atual sociedade russa
íoi descrito pelo "Izvestia", de
maneira bastante irônica: —
"Tem os olhos pintados, o*
lábios roxos, os cabelos em

penteados altos, uma éebarpe
vermelha no pescoço, uma tala
preta justa e as pernas cober-
tas por meias de seda negra.
Graciosa, porém estandardl-
cada, procura ser moderna a
todo custo e assemelha-se a
centenas de outras moças que
se penteiam da mesma forma
e também usam meias desê-a
negra".

isto artigo, na realidade,
visava dois alvos. Dando a en-
tender que a moda é um fato
Irreversível e que nem tudo
o que vem do Ocidente é re-
provável ou absurdo, ao mes-
mo tempo Incitava o mundo
soviético a tomar iniciativas'
capazes de se contraporem
ao gosto ocidental. Em outro
parágrafo, lamentava que o
processo de imitação das es-
trêias cinematográficas —
dentro do qual, afirmava,
Brlgltte Bardot é um caso
quase místico no Ocidente —
ntto tenha, encontrado, até

agora, um equivalente na
Rússia. "Indubit&velmen-
te, acrescentava, ainda nfio
temos gosto.para essas coisas.
Da modo geral, o corte doa
vestidos e o feitio dos sapa-
toe podem ser ridículos, mas,
por outro lado, também seria
humilhante olhar sempre pa-
ra a Europa e nao criar nada
que seja nosso e original".

E o artigo terminava qorn
veemente convite: "Jovens so»
viétlcas, tratem de ser belas,
elegantes e modernas, mas
que essa beleza e essa ele»
g&ncla sejam dignas da gran»
deza de nossa sociedade".

Mas acontece que os mora»
listas e os nacionalistas «o»
viéticos, mesmo quando anl»
mados pelas melhores inten-
ç.es, sempre se esquecem, em
suas polêmicas sobre as coisas
ocidentais, de um fato multo
importante: quando começam
a. lutar contra uma escola es-
tétlca ou um modo de ser es-

trangelro, hi muito que £s*es
ji foram superado» na Euro-
pa. Isto significa que se colo»
cam tardiamente em luta con»
tra um cadáver. Por exem»
pio, essa maneira de vestir dos
estudantes moscovitas de ho»
je, sobrevive na Europa ape»
nu em algumas cidades da
província. E «ei* provável»
mente necessária uma década
para que as moças que hoje
passeiam pela Rua Gorkl des-
cubram e adotem a moda dos
cabelos lisos e levíssimo toque
de baton nos lábios, atual»
mente em voga entre as es-
tudantes de todo o mundo.

Entretanto, as meios negras,
o rosto multo pintado das jo-
vens russas de 1984 Um hoje,
náo «6 um motivo de valda-
de, mas também um fundo de
protesto, mal* ou menos In-
consciente, contra o velho ri»
gorismoi algo que vai muito
além dos simples caprichos da
moda.

A Ópera
de Viena

At dotai Mm «rende rtffr.
raçdo poro cada povo, li
¦le que umna ido /eitlMi
oufroí mulfo trliMi. como t
cote do II te 'marro, poro r
auilrfaeoi, nH-tHpolme-je c
tritneniei. poli foi dom dia. e- •
1MI «ue oi bomb«i c*tra
libre o m» bem «medo *_»«
Iro de tfpcre eoinondo*lh« ler*
r.vi.1 dono». AM IS de dntm-
bro de »». #n« .torro Unhe_o
nome de «Ketitrtlch-JfonlpUeAi
He/oper", cotiiereodo de lrmg«
dota e cujo orlfrem remonta eo
.impo em que Elipnoto de
Mantua, eipdia te Ferdlnonío
III, ti* ma entrada tolene em
Viena Irar indo em leu corteje
« arte llollma. FM ai <rn« 1*ou*
co a pouco o 0-ito da Optra
passou a cnfronf»or*ie no nono
austríaco, até que em IMO (oi
aberto concurso paro a constru-
CÍo de monumental tectro cujo*
vencedores foram íduard vo»
der Ntilt e Aiirust /.iecnrd von
SIccardsbum. pro/rwflrc» de er-
miltettira da B-coln de Viena.
Oi frcbalhm Intelarfo* em MM
foram eonc*ufdoi em Mfií, Jd fa-
lecidoi o» doli «r-v.iteto_, o prl-
m-.ro por tulcfdio, em conte*
qütncin de crffcat Injusta» •
Injurloiai e o leaundo, olllma
de ataque dr anoplexia, doli
tneiei opd.i d do teu colega.
Na Inauwafüo foi ripnwenfa-
do o "Oon Juan", de Mozart.
A "icpunda" Inauffiirafdo- oeor-
r«u em notiembro de MM, com•Tidtfllo", de Btethoren.

A tala de eiptidculo compor-
ta USI tugarci tentados e Ml
em pé. O palco mede SO me*
troí de profundidade e 54 no
altura o que daria para «éle
is colocar um e^l/fdo de II pa-
vlrtentos.

Tio grande ê a pcixdo do
povo viererue por nu Teatro
de tí.ierc rue o f-oví-r. deu
priOr.'dnd« r. reeorsírwrío. pai-l(.rn*o por '•:•«• de «coit-. ho»-
Íiitali 

e «fl/fsíòt d"5'rvl(-0. pi-o» bomb-:-;" .Ir-, Para sa ttr
uma 'dela br-iía dírcr.que sen-
do Viena cidade etijn po.nttla*
cdo orca prla wtsdc da do
Rio, o Teatro de Opera fundo-
na durante dez neses. dM-in*
mente, sentia multas cíiet ne-
cessaria fatir-st fila j>ara açuf-
cl;So de Ingressos, como vemos
aqui para ot orandii Jogos de
futebol. Fechada n ópera em
julho e egfinto tnicia-tt a Itm-
porada na linda cidade do Seis.
burg com imensa concorrência e
a mesma pairdo que ic obser-
va tm Viena.

Eu julho de 1M9, aberta i oi-
•itaçflo ptlbllca, visitei a menu-
mental caia ae eiprtrlcutoi e
pude edmtrar-Ihe a beleza *
grandiosidade aidm como ver a
cotceOo de fotografia* que mo»,
tram o* eitranoi causado» p.lobombardeio. A platéia tem. lu-
garet que permitem aos a/iecio*
nados por melo de pequenoslimpadas, fazerem a leitura dai
partituras, bem como aparelho»
para as pessoas de orelha dura.
Vm sistema dc ti'bos Jar a acra*
Crio da çrand» sala em cujo teto
hd uma abertura escondida porimenso e lindo lustre em formade coroa, com 1.100 tdmnado. e
3.000 quito» de cristal. O Tea*
tro, nAo te pode negar, lucrou
eom « reforma onde foram In*
troduzido» o» mais moderno»
aper/elçamento», fazendo ju» oo
amor eitraordlndrlo que o» vie-
nense» dltpensam d "lua" tSpt-
r« ("Ihner" Opera).

•LORMTA DI MIRANDA
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Valéria Pons — tem tudo para ser "Ml**
Vaico da Gama**

Ronda dos Clubes
A Asaoclaçto Atlética Ban-

eo do Brasil Inaugura hoje a
noite, ¦* -Ui, suas novas de*
pendências (rcstr.urante, bl-
bllotcca, secretaria, sala de jo-
go* e saunn) orercesndo um
coquetel à imprensa o quadro
«ocisl. A boate e o salfio no-
bre ficaram para o final do
próximo mês.

José Grlner, presidente
eleito da Hebraica está prome-
tendo: desenvolver es ntlvida-
de* «ocinls, criaçfio do depar*
tamento feminino e construçfio
do ginásio coberto.

Um grupo de associados
do Clube Sírio e Libanês ho*
rr.enaf.cla hoje k noite, as Mh,
com um bnnqucte, o ex-presi*
dente Potwd Chalfun mtmit de*
monstrcçfo de eprí^ o reeo-
nhcelmento pslos m_stlm4vcls
serviços cue vem prestando ao
descnvolvim.nto e progresso
ds3 colCnlas slrlo e libanesa.
Orador: dr. Mansur Mattar.

A direção social do Cas*
telo Country Club, de Petrópo-
lis, já está cuidando da gran-
de festa junina de 27 de ju*
nho, em louvor de Sáo Pedro.

Por exigência médica, o
conselheiro Tildo Emanoel Ma-
chodo demitiu-se do cargo de
diretor-geroí do departamento
de assistência e previdência do
Clube Municipal. O prof. Cor-
régio de Castro é o seu sul»
tituto.

Charles Astor, lntrodutor
da cama elástica no Brasil, fa-
rá uma demonstração especial
no próximo domingo, na sede
do novo Pedranegra Campo
Clube. Cadetes da equipe es-
peclallzada da Escola de Aero*
náutica tomarão parte na ext-
blçfio.

Falando ainda na AA Ban*
co do Brasil: Booker Pittman
e Eliana serão es atrações do
«ho- de domingo próximo.

quando será «scolhlda a "ml»
elegante" do sorvete-dtncuti,
Dozo candidatas na passtrtli,A orquestra paulista t»
Dlck Farncy st apr.s_nL.ti tu
bailo do gala de rniverslflo Ot
Jacarepaguá Tênis Clube. Co»
trato fechado na baso de (00
mil cruzeiros.

Abel da Costa Mello, tu,
Baldez de Sousa. Paulo Regai
de Castro. Antônio Perdia
Dias, AbraBo Kotcc e Dtmitio
Baycr integram a relaci. dot
homenageados no transam
do "Baile da Chnnccln", sdl»
do próximo, no Mello TénM
Clube.

Teatro amador: o grupa
do Minerva visita o Amárica *
encena logo mais h noite, lt
21h, a comédia "So.letj a
Baby-Doll". Três atos.

Já a Cosa dos Beiras trt
ne seu quadro social num »
rau do arte, em homcmtmi t
Júlio Dantes e promovido r»
lo Centro A_ad_m!co Jeto di
Deus.

O Conselho D.libenjtiw
do RIachuelo Tênis Club*,
prestes a se despedir, mi
homenageado no decorrer dt
festa de sexta-feira próxima.
Fundo musical a cargo dt
conjunto Blriba Boyt, dt 6k
Paulo. Violinos do Rio m"show*.

Captei: os títulos do trr
diclonal Clube Sáo Crittori»
Imperial vio subir pari W
mil cruzeiros no próximo mft

Somente agora tomtmot
conhecimento do desfecho coc*
clllatório no casa surgido dt»
tro do Grajaú Country Club,
que envolveu o associado WtV

-'ter Albière e o presidente Fl»
cotislo Leal. Como os leitor**
devem estar lembrados, a t
tuaçfio andou tensa no prln*
pio deste mfis e falou-se tté
na renúncia do presldntt
ofendido. Houve a reunliott
conseqüente retratação, tendo
a paz voltado ao clube.

Ainda esta.semana, será
apresentada ao presidente dt
CR Vasco da Gama a Jowt»
que defenderá o prestigio dt
clube no concurso "Miss Gi»
nabara". A moça tf moreni,
esgula e possui bonita plástl-
ca. Seu nome tf Valéria Pons,
A palavra final dependerá dl
Manoel Joaquim Lopes.

LUIZ CARLM
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Hoje, as eleições no Jochey Club

Situação e oposição confiantes na vitória
Confiança absoluta na vitoria i a nata •rtdeml-

nante em ambaa as correntea que disputam, aa tarde
de boje, a dlrecio da Jackty Club Brasileira noa

próximas quatra aos.
Tanta a ala chefiada pala atual presidente Fran-

ritra Eduardo de Paula Maebada cama a liderada
atlo general Luís de Talada nia admitem a palavra
derrota, resultando dissa atlmlsrne uma vlbracia qua
nâ« se abservava na clube desde a derreta da Ban
Tiago Dantas para Mário Riblero, am 1151.

Maurício Eduardo Aecioll
Rabelo.

A CHAPA DA-RENOVAÇÃO"
A chapa da ala renovadora

é composta dos seguintes no-
mei:

PRESIDENTE — Lula de
Toledo.

CONSELHO DE ADMINIS-
TRAÇÃO — Cícero Leuenro*
th — vice-presidente; Euri*
co de Albuquerque Raja Ga*
bnglla — vice-presidente;
Marlano Augusto de Andra-
de — vice-presidente; Nehe-
mies Guelros — vice-preii-
dente; Ugo de Castro Plnhei-
ro Guimarães — vlce-presl*
dente; Elmano Cruz — l.°
secretário; Elmundo Falcão
da Silva — 2.° secretário;
Luís da Rocha Chatalgnler
— Io tesoureiro; Bernardo
Vasquer Dinlz — 2.° teiou*
rciro.

CONSELHO DE SEDE —
Alfredo Thomé; Franciaco
Leitão Cardoso Laport; Jor-
ge Henrique Dumont Dodi-
warth; José Carloa de Cher*
mont Rodrigues; José Cola*
grossi Filho.

CONSELHO TÉCNICO —
Adhemar José Alves da Fon-
seca; Gilberto Gordinho Ri-
beiro da Gama; Jorge Casti-
lho Marcondes: Octavio Leu-
renço Jorge: Óswaldo Antó-
nio Borba: Roberto Pessoa.

COMISSÃO DE CORRI*
DAS — Antônio José Gon*
çalves Agra; Maurício Rin*
der; Miguel Guerrero; Oya*
ma Pereiro Teixeira; Paulo
Burlamaqui; Paulo Dunshee
de Abranches; Philippe Gue*
don; Ramiro Barcellos Tos*
tes: Voltolre Leuenroth.

CONSELHO CONSVLTI*
VO — Augusto Frederico
Schmidt: Darcy Bastos de
Souza Monteiro; Dioclécio
Dantas Duarte; Fábio Carnel-
ro de Mendonça; Francisco
Cavalcanti Pontes de Miran-
da; Hélio de Burgos Cabal;
Joaquim Fiúza Ramos; Joa-
oulm Nicoláo Filho; John Re-
ginald Cotrin; José Campos
Júnior; Luiz Santos Reis;
Milton Barbosa; Nelson Frei-
re Lavenère-Wanderley; Otto
de Andrade Gil; Rodrigo de
Mello Franco Andrade: Ro-
gério de Freitas; Sydney Ro-
bert Murray; Valentim Fer-
nandes Bouças; Vasco Alves
Secco; Vicente de Paulo Gal-
liez.

CONSELHO FISCAL —
EFETIVOS —• Abdon Luiz
Romano Milanez; Alberto Pi*
tigliani; Álvaro Cairão de
de Moura Carijó; Arnaldo
Ferreira Leite; Eurlco Sola-
nes; João Batista Aguiar de
Sequeira: Waldcmar Montei-
ro. SUPLENTES — Carlos
Augusto da Frota Linhares;
Francisco Magalhães Castro;
Ivan Espirito Santo Cardoso;
Joaquim Murilo da Silveira;
Nicola Nicolini Milone; Or-
lando da Silva Azevedo; Os-
waldo Wagner.

HENRIQVE DE SOUZA AO REPÓRTER:
"Ostrich vai obrigar Fusível a correr"

PROGRAMAS IDÊNTICOS

Em que peie a aparente
divergência, as duas chapas
apresentam cm essência ob-
ictivos idênticos: término das
obras da sede, construção de
uma sede campestre na Zona
Sul, fomento da criação do
puro-snngue, melhores con-
(lições para os profissionais
do turíe. prêmios mais com-
pensadores para os proprle-
tirios de cavalos.

Pata decidir qual das duas
chapas se encarregará desse
programa, cerca de 2.400 só-
cios deverão votar, embora
d número de associados sela
de 4.000. É que não terão dl-
teito a voto os sócios efetl-
vos admitidos há menos de
cinco anos.

Segundo o regulamento,
nas cédulas poderão ser ris-
cados ciualsquer nomes, po-
icm nao será permitida a
substituição. Neste último ca-
so, será anulado o voto.

A votação terá inicio às
12h. terminando às 20h. E às¦-•0h30m começará a apura-
ráo.

A CHAPA DA SITUAÇÃO

A chapa da ala situado-
nista é a seguinte:

PRESIDENTE — Francis-
co Eduardo de Paula Macha-
do.

CONSELHO DE ADMI*
NI8TRAÇAO — vice-pre-
«dento — Adayr Eiras de
Araújo; Alberto de Paiva
Garcia; Guilherme de Frei-
tas Penteado; Paulo Rubens
Monte; Tude Neiva de Lima
Rocha. 1.» secretário — João
Pedro Gouveia Vieira. 2.°
secretário — Rodrigo Batista
Martins. l.° tesoureiro —
Luiz Biolchini. 2.° tesourei-
ro — José Tertuliano Ferrei-
ra de Brito.

CONSELHO DE SEDE —
Armando Braga Rodrigues
Pires; Ary Moura de Castro;
Carlos Novis; Eduardo Au-
gusto de Caldas Brito Filho;
Murilo Garcia Moreira.

CONSELHO TÉCNICO -»
Álvaro Werneck; Augusto do
Amaral Peixoto Jr.; Carlos
Bibao Gama; Carlos Velas-
co Portinho; João da Costa
Ribeiro Jr.; Paulo França e
Leite.

COMISSÁRIO DE CORRI-
DAS — Augusto Baptista Pe-
reira; Carlos Belmiro Rodri*
sues; Celmar Fadilha Gon-
«.alves; Edgard Pereira Bra-
ga; José Parente Sobrinho;
Moacyrde Araújo Carvalho;
Rodolfo Porto d'Ave; Rômu-
lo Olivieri; Wilson Ferreira.

CONSELHO CONSULTI-
VO — Alfredo A. Rodrigues
Ferreira; Alfredo Loureiro
Bernardes; Cândido M. da
Cunha Lobo; Carlos Guima-
rães de Almeida; Eduardo
Bahouth: Euclydes Aranha
Neto; Frederico de Barros
Barreto; Gilberto Marinho;
Joio Batista Cordeiro Guer-
ra; João Borges Filho; Jor-
ge Dodsworth Martins; Justo
R. Mendes de Moraes; Ken-
neth H. Mc. Crimmon; Luiz
Gallotti: Napoleão de Alen-
castro Guimarães; Nelson de
Mello; Nelson Rubens Mon-
te; Raymundo O. de Castro
Maia; Roberto Marinho; Ro-
drlgo Octavio Filho.

CONSELHO FISCAL — Ari
Miranda; Fernando Machado
Portella; Humberto Smith
de Vasconcellos; João Ja-
bour; José Cândido de Mi-
randa; José Manoel Fernan-
des; José Mendes de Olivei-
ra Castro. t

SUPLENTES — Agostinho
Caldeira de Queiroz; Aristi-
des de Castro Casado: Amai-
do Campo Seabra; Hugo B.
de Almeida e Castro; Jaime
de Oliveira Santos; Luiz Ro-
dolpho de Gouvea Rego;

Resoluções
da CG

Em reunião realizada ontem,
a comissão de corridas tomou
as seguintes resoluções:

a) — Não permitir as ins-
crições dos animais Gilma e
My Reine, de acordo com o pa-
recer do atarter.

b) — Chamar a atenção dos
responsáveis pelos animais
Vip's, El Cacique, Sem Legen-
da, Qualopa, Cowboy, Lord Ri-
eo e Mosqueteiro (indocillda-
de);

e) — Chamar a atenção do
treinador da potranca Rainha
Bela (balda em corrida);

d) — Suspender, por infra-
ção do artigo 162 do Código
de Corridas (prejudicar os
competidores), até o dia 4 de
junho, o aprendiz Luiz Carva-
lho (Pierrot Sonhador);

(Essa punição aòmente en-
trará em vigor a partir do dia
39 do corrente).

a) — Multar, por infração
do art. 166 do Código de Cor-
ridas (desivo de linha) os se-
guintes profissionais: Ivan de
Souza (Dampier), José B. Sil-
va (Dinaflor) e José Portilho
(Befa) em Cr$ 2.000,00;

f) — Multar, por infração
do parágrafo único, do artigo
167 do Código de Corridas (co-
municação inexata), o aprendiz
Luis de Carvalho (Pierrot So-
nhaaor), em CrS 1.000,00;

g) — Multar, por infração
da alínea D, do artigo 35, do
Código de Corridas (não apre-
sentar • blusa com que devia
correr seu pensionista) os trei-
nadores Olímpio Pinto (Oeste)
é Ilton Pinheiro (Ocegrande)
em Cri 3.00,00; '

h) — Deixar de punir os Jo-
queis Francisco Esteves (Rai-
nha Bela) e Mário Niclevisk
i Rápido), por infração do ar-
ligo 162 do Código de Corri-
das (prejudicar os competido-
res), por considerar expontA-
neo o movimento das auas
montadas.
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Rainha Bala ganhou fácil, par mais da um carpe, mas nio leveu. Chega»
aa espelha eempletamante contida par seu pilota, enquanto Eflra vem ar»
rematada. Mala atrás, Judicia garanta a terceira colocação, atacada paff

. Ondaguiiau, ficando Kllroy a Raure cam a quinta colocação dividida

Injusta a desclassificação de Rainha Bela

Henrique de Souza, conferindo o cronômetro: "No

caso de Ostrich, o tempo de trabalho náo conta"

O veterano Henrique de
Souza increveu o cavalo Os-
trich no oitavo páreo de
amanhã e está aguardando
outra vitória do cavalo, não
obstante a presença de Fu-
sivel na carreira.

Ostrich vem de derrotar
Provençal e Cadete Orion,
por diferença minima, numa
prova cm 1.300 metros.

Só tinha receio da pis-
ta de grama, que o animal
ainda não conhecia — disse-
nos Henrique — mas tudo
correu normalmente, pois se
tratando de um parelhelro
que tem bons cascos e os lo-
comotores èm perfeito esta-
do, a rala ano foi obstáculo.
Eu não contava, é verdade,
com a resistência tão grande
de Provençal, mas no fim
acabou prevalecendo mesmo
a melhor categoria do meu
cavalo.

MELHOROU

Informou-nos o treinador
oue Ostrich • seguiu traba-
lhando e vem acusando sen-
siveis melhoras cm sua for-
ma, dai té-lo inscrito na car-
reira de amanhã.

Seu trabalho nos 1.200
metros foi de 81", com óti-
ma disposição. A marca não
é boa, mas no caso de Os-
trich a passada pode ser con-
siderada bastante satisfató-
ria, pois se trota de um ani-

Os estreantes
CARBA — fem., alazão, R.G.

do Sul (24-9-58), por Carcel e
Balança — Cr.: João Carlos
Conrad. Pr.: Stud Carba — Tr.-,
Osmar Figueiredo Reis.

NICINHA — fem., cast. Pa-
rnná (18-B-S8). por Falindor e
Katuskala — Cr.: Eduardo B.
Hosken F.° — Pr. Stud Sonho
de Ouro — Tr.: Rodolpho Cos-
ta.

REINE — fem.: cast. R. G.
do Sul (14-958), por Retanf e
Opalama — Cr.: Joaquim de
A-sti Brasil — Pr.: Alcides
Brum — Tr.: José Celestino da
Silva.

TIMONEIRO — masc, cast..
R. G. do Sul (8-9-58), por
Town Crier e Benzedeira —
Cr.: Jerínlmo Mérclo Silveira

Pr.: José Celestino da Silva
Tr.: o proprietário.

ARAMNEY — fem., cast.
R. G. do Sul (4-11-J9). por
Aram e Honey — Cr.: Indem-
burgo de Uma e Silva — Pr.: o
criador — Tr.: Faustino Coita.

ARAPOVA — fem.. cast.,
R. G. do Sul (30-8-60), por
Aram e Popova — Cr.: Indem-
burgo de Lima e Silva — Pr.:
o criador — Tr.: Faustino Cos-
tas.

ARAQUIR1 — masc, cast..
R. G. do Sul (30-8-59), por
Aram e Arturita — Cr.: Indem-
burgo de Uma e Silva — Pr.:
o criador — Tr.: Faustino Cos-
tis.

MISTER GRINGO — masc.
alazão. R. G. do Sul (1-8-60),
por Choir Boy e Fortünita —
Cr.: Indemburgo de Lima e
Silva — Pr.: o criador — Tr.:
Faustino Costas.

TARIK — masc, alazão, S5o
Paulo (Í1-7-B0), por Sandjar e
Flgurehead — Cr.: Haras Fa-
xtna — Pr.: Stud Del Bela —
Tr.: Plácido Ferreira Campos.

ICE — masc, caat., SSo Pau-
lo (31-7-80), por Belo e Nupo-
ranga — Cr.: Harai SSo Luiz

Pr.: Stud Himma — Tr.:
Leopoldo Benitez.

IZONZO — masc, cast., São
Paulo (22-7-80), por Belo e Er-
rata — Cr.: Harai SSo Luiz —
Pr.: Siud Poli — Tr.: Lajos
Deszaros.

SCHERZO — masc, cast.,
SSo Paulo (18-8-60), por Royal
Forest e Scotch Kilt — Cr.-
Roberto e Nelson Seabra — Pr.:
Stud Seabra — Tr.: Jorge Mor-
gado.

BLUE QUINO — masc. cast.,
R. G. do Sul (1-10-60), por
Blue Dream e Xola Quica —
Cr.: Viniclo Maralaj — Pr,:
Walmir Carneiro — Tr.: José
Celestino da Silva.

CHINELO — masc. alazão,
R. G. do Sul (6-11-59), por
Chlspeante e Grei-Linda — Cr.:
Domingos da Costa LIno — Pr.:
Erwln Morgenroth — Tr.: Ge-
raldo Morgado.

CARNIP — masc, cast., Rio
de Janeiro (ÍO-10-60), por Cadl
e Zérbia — Cr.: Espólio de Os-
waldo Aranha — Pr.: Stud
Jackaon — Tr.: Manoel de Sou-
za.

mal que não se emprega nos
exercícios.

Lembrou Henrique de
Souza o tato de o filho de
Fair Trader ter estreado na
Gávea, forçando turma, e
obtendo um expressivo ter-
ceiro lugar paro Navarone e
Gangster, atropelando muito
no final.

— Quase posso afirmar
que não venceu então por-
que corria à noite pela pri-
meira vez e por se ter; ati-
rado para dentro nos últimos

200 metros, perdendo um ter-
reno precioso, Espero que
amanhã tudo seja diferente,
uma vei que a corrida é á
tarde e o cavalo Já está bem
mais aclimatado a Gávea.

FUSÍVEL t O
ADVERSÁRIO

Falando sobre os adversa-
rios, Henrique destacou Fu*
slvel como o grande com*
petidor.
c,7egund?meMo£»n£ ECOS DAS ÚLTIMAS REVNIÕES"pintou" ser um dos melho-
res da turma, em Cidade
Jardim, no principio de sua
campanha. Custou a firmar-
se dos locomotores. mu ago-
ra parece que está firme, a
Julgar pela vitória que obte-
ve outro dia, sobre Sprlng-
fire e Anavion. Em minha
opinião, é o adversário de
Ostrich.

AS OUTRAS INSCRIÇÕES

Henrique de Souza refe-
rlu*se ainda ás suas inseri*
cies do fim ds semana: Con-
fettl no sábado a Onça no
domingo.

Depois de vencer um
páreo escamado na grama,
Confetti continuou traba-
lhando e passou 1.4.00 me-
iros em Mr\ com facilidade. .^0 te?ceúTnSsta% um animal que se esgota ,8r ° ,erMlro P0"0'
na partida e por isso leva
muita desvantagem. Se lar*
«ar Junto, é competidor de
grande ehance.

Quanto á égua Onça, que
estreou secundando o cavalo
Rio de Ouro, disse-nos o trei*
nador:

Pela corrida de estréia
pode-se perfeitamente ava-
liar a sua chance. Trabalhou
1.400 metros em 96". á von-
tade. Penso que não perde-
rá, se sair bem. pois, como
se viu. ela é indócil na lar-
Barda. E é bom lembrar que
Rio de Ouro. que a derrotou,
já venceu na turma de cima.
Dai, minhas esperanças.

A corrida de amanhã
Montaria» oficiais e íorfaits

1.» Páreo — 4s 14h — MO*
metros — CrS 330.000.00.

Kjf.

Protesta
ganhou

em C. Jardim
SAO PAULO — Protesta,

uma égua argentina, levan-
tou a melhor carreira da reu-
nião noturna de segunda-fei-
ra em Cidade Jardim, o Pré-
mio "Carlos Paes de Barros".
A filha de Magabit derrotou
Neocádia e Cãnfora no "olho-
mecânico" .*

Os resultados des sete pá-
reos disputados foram os se-
guintes:

1.° páreo — 1.200 metros
1.°) Brejão, N. Pereira,

36, e 2.°) Lucky Guy, E.
Amorim, 56. Vencedor, 24,00.
Dupla (14), 40,00. Placés:
18.00 e 33,00. Tempo, 75" e
5/10. Chegaram a seguir Tio
Luizinho, Safari e Mensa-
geiro.

2.° páreo — 1.200 metros
1.0) Jelante, L. Rigoni,

55, e 2.°) Etolo, C. Taborda,
55. Vencedor, 20,00. Dupla
(12), 22,00. Placés: 11,00 e
11,00. Tempo, 75" e 5/10.
Chegaram a seguir Ramar,
Joconsul e Chambão. Não
correu Up and Doing.

J.° páreo — 1.400 metros
l.o) Dulcinha, C. Tabor-

da, 55; 2.°) Cortezão, J. P.
Santos, 58, e 3.°) Casco, S.
Lobo. Vencedor, 45,00. Du-
pia (12), 65,00. Placés: 17,00,
18,00 e 18,00. Tempo, 90" e
9/10. Chegaram a seguir Bi-
co de Pato, Carboxila, Minha
Nena, Oyapock, Decoradora
e Manipur. Não correu Da-
nice.

4.° páreo — 1.400 metros
1.0) Guion, E. Le Mener

Filho, 56, e 2.°) Hipista, D.
Garcia, 58. Vencedor, 57,00.
Dupla (23), 32,00. Placés:
18,00 e 12,00. Tempo, 89" e
5/10 Chegaram a seguir
Inativo, Quatrin, Quicuio,
Jaburi e Atum.

5.° páreo — 1.300 metros
1») Tabefe, L. Rigoni,

57; 2.°) Ximenes, J. Alves,
57, e 3.°) Pau Rosa, E. Amo-
rim, 57. Vencedor, 40,00.
Dupla (23), 59,00. Placés:
21.00, 26,00 e 104,00. Tempo,
83" e 3/10 Chegaram a se-
guír Maughan, Oásis, Emiru,
Oriano, Tahoe, Gold Fashion,
Veneno Azul. Good Tongue,
Mentor e Gulliver. Não cor-
reram Irichu e Guaiaían.

6.° páreo — 1.400 metros
l.o) Protesta, A. Cavai-

canti, 54; 2.°) Neocádia, D.
Garcia, 58, e 3.°) Cánfora, C.
Taborda, 55, Vencedor
325,00. Dupla (23), 68,00.
Placés: 52.00, 16,00 e 23,00.
Tempo, 88" e 7/10. Chega-
ram a seguir Pensacola,
Montemaná, Pata Moura,
Snow Way, Sumision, Myri*
na, Belote e Farahaya.

7.» páreo — 1.300 metros
l.o) Big Grey, J. P. Ma-

rinho, 58, e 2.°) Nicola, J.
P. Santos. 58. Vencedor, ..
49,00. Dupla (13), 46,00.
Placés: 24,00 e 16,00. Tempo,
83 e 2/10. Chegaram a se-
guir. Bacaréu, Fedavi, Este
Sim! e Nilu.

Movimento de apostas, Cr$
296.166.350,00.

— 1 Timoneiro. O. Cardoso SS
2 Tio Américo, A. Mi C. 38

— 3 Oaks. J. B. Paullelo SS
4 Vira-Lala, M. Silva S8

— 5 Bio Tigre. A. Barroso 58
Grclnado. J. Portllho SS
Barlovento, B. Alvea. SS

— 8 King"* How. P. Font. 88
Madurelra, P. Lima SS

10 Hcrvé, W. Andrade 58

2." Páreo — ás 14h30m — 1.400
metros — Cr» 480.000,00.

— 1 Monjopina, A. Santos 58
" Pelega. A. Ricardo . 36
2 Red Slar, J. Veiga . 56

— 3 Nngmnr, M. Andrade 34
Kspanhola, A. Ramos. 34
Arete. S. M. Cruz . 38

— 8 Quelúcla. P. Alves . 34
D. Gastai. B. Santos. 51
Secretinha, I. Olivei. 54

—B Kikinha, L. Lins .... 34
10 Lever. J. Dinlz .... 36
11 Meridlana, F. Mene. 56
12 M. Vasco, M. Henri. SI

3.» Páreo — is 13h — 1.400
metros — Cr$ 330.000,00.

Kg;
. 58

38
58
58
38
38
38

— 3 Patachu, J. Corrêa .." Sabot. A. Barroso ..
— 4 Plngollnho. P. Lima.

Hedon, A. Ramos ..
El Tango, F. Perel.

— 7 Pandanus, J. Macha.
S Shia. J. Silva 
9 D. Branco. M. Andra.

1—1 Aratiba. D. Moreira
Tia Mina, ,T. Silva ..
Tctela, A. Arevedo .

— 4 Reine, O. Cardoso ..
Belga, F. Menezes .
Al Hincona, F. Este.

— 7 Rosnlba. J. Machado.
Carba, C. A. Souza .
B. Du Bois, L. Carv.

—10 Nicinha. D. Moreno.
11 L. Piava. J. Portilho.
12 Finese, A. Ramos ..
13 Ocean Queen, A. G. S.

7.° Pireo — is 17hl0m — 1.400
metros — Cr» 260.000,00 — Bet-
tlng.

Kg.
1 — 1 Âmbar, A. Barroso 88Eatro. J. Fagundes .. 54

P. Donald, N. Uma SS' S D. Castilhos, N. Cor. 58" Camlnlto, p. Fernan. 52
S — 4 Mero. P. Fontoura 58" Van-T-En, C. Souza. 38

3 Aconcigua, J. Martins 58
S Big Boy, S. M. Cruz. 58
7 Gabardo, P. Lima .. 58

— SPlatln. J. Portllho .. 36
9 Sunred. C. R. Carva. 56Nibor, N. Correrá 56

10 Wyoming. L. Santos. 58
II Nardal, A. M. Cami. 56" Cllgré. N. Correri 54

—12 Le Garcon, M. Aad. 54
13 Amalfi, L. Aeufia .. 54" Meu Amigo, r. Perei. 58
14 Poraqui, .T. Machado. 58
15 Pé de Grilo. J. Veiga 36" Estácio, J. B. Paulie. 54

8.» Páreo — is 17h45m — 1.200
Va-

4.» Páreo — is 15h30m — 1.000
metros — Cr? 330.000,00 — Va-
riante. Kr.

— 1 Befa, J. Portllho 36
Arrlvedercl, B. Alves 36
Troía, J. Dinlz  36
«s não ti, A. M. Ca. 58

— 5 Jugurta. A. Ramos .. 38" Galhardia, L. Santos. 56
Patriclnha. M. Andra. 56
Sagesse, D. Netto .. 36

— 8 P. Diver, E. Fraga . 58
9 Miss Splder, S. Cruz. 56

10 Luxford. B. Santos . 38
11 Orumbela. J. Fraga , 56

— 12 Vitalgo, M. Silva .... 58
13 Pedra Preta, O. Bas. 56
14 Bronze, L. Aeufia .. 38
15 Matamoros, A. Ricar. 58

5.» Páreo — ai 16h — 2.200
metros — Cr$ 336.000,00.

metros — Crt 330.000,00
riante — Betting.

Kg.
— 1 Fusível, J. G.. Silva 58

Ostrich, F. Eatevei 54
Hudu, F. Pereira. 54

— 4 Anavion, A. M. Cam. 38
A. Dilemma, J. Tin. 34
Gangster, A. Azeve.. 58

— 7 Lagamar, C. R. Carv. 58
Pery, N. Correrá .... 84
Bomarbelo, c. A. S. 58

—10 Rapto. J. Corrêa ... 58
11 Calman, F. Menezes. 58
12 Balmaz, A. Santos 58
13 Helino, M. Silva .... 54

9.° Páreo — is 18h20m — 1.200
metros — CrS 330.000,00 — Va-
riante — Betting.

Kg.
— 1 Ocrena, C. R. Carv. 34

Predileta. J. Fagun. 58
Pruma, D. Moreno .. 54

— 4 Ivlcema, M. Silva .... 58
B. B. C, J. Veiga. 34
Naninha, A. Ricardo 38

— 7 Ira, A. Ramos 58" Ocumba, L. Carvalho 54
8 Bela Praça, A. Reis 54

— 9 Relvinha, J. Silva .. 54
10 Brasa, J. Portilho Í8" Bliss, J. Corrêa .... 58

CORRIDA DE SÁBADO

1 — Jardincira voltou a
vencer com a mesma auto-
rldade, como antes fizera na
turma de baixo. A filha de
Torpedo demonstrou estar no
melhor da forma e também
ter tostado muito da condu*
ção de Antônio Ricardo.

— Kochana formou a du-
pia com a companheira e Pa-
tinha atropelou tardiamente,
não - conseguindo passar da
quarta colocação. Enquanto
Llcia. que sofreu contratem*
pos durante a disputa, apa-
receti no final para conquis-

— Grey AU. desta feita,
correu perto, tanto que en-
trou na reta entre as primei-
ras, logo dominando a situa-
ção para cruzar o espelho
absoluta.

Araúna custou a pegar
carreira e quando desenvol-
veu já era tarde para alcan-
çar a vencedora, contentan-
do-se com o segundo posto.

— Union Street ven-
ceu em forte atropelada, pas-
sando pelos adversários sem
luta. Com esta vitória, reve-
lou ser um corredor de fu-
turo. pois fazia sua estréia
nas pistas.

— Ceró não correu na-
da, não confirmando, assim,
os bons trabalhos que havia
produzido. Nunca esteve na
carreiro, terminando perdi-
do no meio do pelotão.Episódio, embora seja
um animal manhoso. correu
certo e apareceu no momen-
to exato para dominar óbvio,
que vinha ponteando a car-
reira desde o inicio.

— Ocar-Way confirmou
o esperado, vencendo com
firmeza, após breve luta tra-
vada com o estreante Homil-
to, tste, esmoreceu na hora
decisiva e quase perde o se-
gundo posto para El Rigo-
nez, que surgiu numa atrope-
lada curta e violenta, desto-
cado por seu piloto.

— Lord Whisky corria
nos últimos postos, longe dos
ponteiros. Na reta. foi lan-
çado pela cerca externa, on-
de começou a desenvolver e
foi descontando terreno até os
duzentos finais, quando pas-
sou pelos adversários, cru-
zando o espelho num como-
do triunfo.

Meu Colega correu mui-
to, pois tomou parte ativa na
carreira desde o inicio e foi
perder o segundo posto para
Hurlinghan no pJtotocharí.

— Rio de Ouro venceu
disparado, descendo a reta
pelo centro da pista e sem
tomar conhecimento da atro-
pelada dos adversários.

— Sweetness conquistou
a vitória mais fácil da sema-
na. Acompanhou Dixieland
nos primeiros metros mas.
antes da entrada da reta, já
assumia a vanguarda e, sem-
pre contida por seu piloto,
veio até o final, deixando as
rivais fora da fotografia.

— Monteleone venceu os
últimos instantes, quando do-
minou Noagaio em cima do
espelho. Ao que parece, vi-
nha estranhando a luz dos
refletores.

CORRIDA DE DOMINGO

1 — Cobre confirmou a
boa atuação que antes pro-
duzlra no gramado, vencen-
do de um extremo ao outro,
sem dar susto. Sabreur, quetentou ocomponhá-lo, perdeu
as pernas nos metros finais
e. a custo, conseguiu manter
a segunda colocação.

•> _ Ocegrande venceu,
sem exagero, por mais de
dez corpos, aproveitando bem
a oportunidade encontrada,
uma vez que vinha de ótima
atuação em companhia mais
forte. Vovô Maciel estava to-
do manco no canter e não foi
retirado. Obrigado a correr,
nada produziu, perdendo até
para Ricmar.

— Dominó reabilitou-íc
dos últimos fracassos, ven-
cendo de ponta a ponta, sem
ser solicitado a fundo. Aos
poucos, o alazão volta a an-
tlga forma, mas ainda está
longe disto, tanto que regls-
trou 91" nos 1.500 da gra-
ma, quando é o recordista
desta distância com o tempo
de 89".

Quantilo foi corrido pa-
ra uma partida curta e apa-
teceu com Ímpeto, embora
descendo a reta desgarrando.
Todavia, agradou essa exibi-
ção do filho de Qulproquó.

— Rainha Bela foi des-
classificada em favor de Efi-
ra. Foi uma injustiça a des-
classificação da filha de Ja-
zarie, pois Já vinha com a
carreira dominada e dava
mais uma volta na frente da
adversária, sem medo de per-
der para esta. Todavia, hou-
ve um sério entrevero no
meio da reta. ponto em que
Rainha Bela correu para fo-
ra. alcançando Judicia e tam-
bém Eflra, que procurava
aproximar-se, muito tocada

8or 
seu piloto. Em seguida,

alnha Bela foi para dentro,
mas não chegou a alcançar
Efira, que, no entanto, foi
sofreada nos metros finais,
quando já estava inapelàvcl-
mente batida. Mas a CC,
não quis saber de conversa
e ordenou a desclassificação,
demonstrando, assim, não es-
tar coerente com suas deci-
soes, pois outros casos mais

graves tém acontecido c ai
comissários de corrida fa*
cham os olhos.

5—Querajana estava mui»
to feia no canter e, em car»
reira, nada produziu. Saiu
empurrada e não acompa*
nhava o frain para, na reta
de.chegadas, sumir de clr*
culação.

Banza apareceu com ra*
ro apetite, largando na ire**»
te e, sempre perseguida por
Dinaflor, vir até o final, che»
gando ao espelho com boa
vontagem.

— Eulaia demonstrou ser
muito frouxa, pois largou cs*
capada, abriu dois corpos na
vanguarda e velo até a en*
trada da reta. Ai, parou por
completo, finalizando nos ul*
timos postos.

Eddie foi muito preiu*
dlcado durante a disputa. Não
logrando boa partida, ficou
encerrado multo tempo e, na
meio da curva, quando pro*
frcdlu. 

velo com violência»
anto que desgarrou multo na

entrada da reta. Mesmo as*
sim. com todos os prejuízos,
ainda correu a contento, che*
gando na quarta colocação.

— Gramado venceu de
um extremo ao outro, bem
dosado na vanguarda por Ri*
cardo. No final, estava in*
teiro e não se apercebeu da
investida de Cisne que. mui*
to tocado, acabou na segun»
da colocação.

— Domitlla retornou me-
üiorada. Saiu logo na frente,
abriu vários corpos e assim
chegou ao espelho, aem ser
molestada por qualquer com-
petidora,

— Despacho confirmou
o bom trabalho que havia
produzido, derrotando Baby*.
Face após forte luta na reta
final.

Programas de sábado
e domingo

Kg.
54
30
56

— 1 Otljla, G. Sancho .
2 Marco Polo. A. Azev

— 3 Pargo, D. P. Silva
4 Quatrocentão, N. Li. 50

— 5 Abril, J. Souza .... 38
6 Meijl. F. Esteves .... 30

— 7 Barquinho, D. Morei. 58
Ahman, N. Correrá 58
Montecatlnl, J. Porti, 52

6.° Páreo — is 16h35m — 1.300
metros — CrS 500.000,00 — Pro-
va Especial Mista.

Kg.
1 — 1 H. Love, J. Fagundes 35

2 Peô. Rúbla, A. M. C. 53

Trac venceu
a

o P. D^arcourt
Paris (UPI) — Trac, cava-

lo de propriedade da sra. P.
.Tobert, sod a direção de Jean
Deforgc, venceu o "Prix D'
Harcourt", prova em 2.100
metros, com pvêmio de ....
120.000 francos.

A carreira foi cumprida
no Hipódromo de Long-
champs, no domingo.

Em segundo lugar, entrou
Frontin, da sra. J. M. Stern,
pilotado por Lauren Flavien.

O terceiro colocado foi
Tija, do barão de Blonay, pi-
lotado pelo australiano Bill
Pyers.

Entre o vencedor e o se-
gundo houve três quartos de
corpo de diferença. Do se-
gundo para o terceiro, qua-
tro corpos.

Os 2.100 metros foram cor-
ridos em 139 segundos e 3
décimos.

O campo esteve formado
por nove porelheiros.

Trac pagou 7,60 francos,
por pule de um franco.

Os aprontos de ontem
1." Páreo

Oaks 600 em 42"2/5
Barlovento 800 em 40 "2/5
Madurelra 700 em 43"2/5

2." Páreo

Monjopina .. .. 600 em 40"
Pelega 600 em 41 "2/5
Aretê 360 em 22"
Dauphine Gastai . 600 em 38"2'5
Kikinha 600 em 4!"
Lever 700 em 45"

3.» Páreo

Al Rincona .. .. 600 em 39"
Rosalba. .. .. .. 600 em 38"3/5
Nicinha 700 em 43"
Finese 600 em 40"

4.» Páreo

Sagesse 360 em 23 "3/5
Orumbela ... .. .. 360 em 23"
Vitalgo 600 em 38"

5.» Páreo

Marco Polo .- .. 800 em 33"2/3
Pafgo 800 em 52"2/5

700 em 46"
800 em 54"2/5
700 em 49"

Quatrocentão
Barquinho
Montecatlnl

8." Páreo

Patachu 700 em 43*
Sabot 700 em 45"
Pandanus 600 em 37"3/3
Shia 600 em 36 "4/5

7.» Páreo
Caminito 800 em 49"
Mero 360 em 24"
Aconcágua.. .. .. 600 cm 37"
Gabardo 600 em 39"
Platln 700 em 47"
Sunred 600 em 36"2/5

Reta oposta
Le Garcon .. .. SOO em 39"
Meu Amigo .... 600 am 42"*/5

Poraqui 700 em 45"
Estácio 700 em 46"

S." Páreo —

Fusível 700 em 50"
Anavion 600 em 37"
Gangster 360 em 22"
Rapto 600 em 39"3/5
Helino  600 em 38"

9." Pireo

Predileta 600 em 37"2/5
Pruma 600 em 39"2/5
B. B. 600 em 37"2/5
Naninha. .. .... 600 em 39"
Ira ., .. 360 em 23"
Ocumba 360 em 23"
Relvinha 600 em 38"3/5

Coríntians e
Portuguesa
amanhã: SP

SAO PAULO (SP) — Corin-
tians e Portuguesa de Desportos
acertaram um amistoso para a
tarde de amanhã, feriado aanti-
ficado, no Estádio do Pacaembu,
com suas equipes titulares.

Por náo se ter conduzido bem
ante a Portuguesa, de Santos,
quando perdeu por 1 a 0, o Co-
rlntians corre o risco de passar
por outro dissabor, te ae levar
em conta que a Portuguesa de
Desportos atravessa boa fase.

Uma outra derrota para os co-
rintianos poderá levar o técnico
Paulo Amaral a solicitar demis-
são do cargo, pois os torcedores
passarão a lhe perseguir com os
gritos de "fora do Parque..."

SÁBADO

1» Páreo — ás 13h 3 • 7 Bonjardim 62 3 • 7 La Veaité 37
30m — 1.400 metros 8 Plátamo 58 9 Hella 17

CrS 500.000,00 9 D. Branco 54 10 Oceania St,
Grama. 4-10 Brevet 50 11 SprlngUght St" Beaujolais 54 4-12 Chuva St;

Kg. 11 Cabanhelro 54 13 Silhouette 81
1-1 I.ucna 33 14 Pinta Pura ST
2 • 2 Enargla 33 S.o páreo — ás 13h " Araeena ti
3-3 H. Widow 55 30m — 2.200 metros" Entica 55 — CrS 436.000,00. 8.» Páreo — is l7h
4-4 Égide 53 Kg. 13m— 1.400 metros

5 Érato 35 1-1 Palman 5} — Cr$ 380.000,00 —
2 Danielito 53 Bettíne. .,

2.» Páreo — ás 14h 2 - 3 Torneio S3
1.300 metros . 4 El Condor 53 Kg.1

CrS 500.000,00. 3 - 5 Candomblé 53 111 fé Valente 87
Kg. 8 lago 49 2 Araqulri ST

• 1 La Franç. 33 " Laboureur 49 3 Chinelo ST
2 Unf alr 55 4-7 Tony 49 4 Senhor Jay ST

¦ 3 B. Sicilia 33 8 El Gustavo 59 2*3 Cocardo ST
Ojola 53 9 Vallauris 46 8 Blue Quino 5f

3-5 Ondaguassú 55 7 Crai ST'
Ardenza 55 6.» Preo — ás 16h 8 Gipso 37

4-7 R. Bela 55 03m — 2.000 metros 3-9 H. Kid 57;
Eslovênia 55 — CrS 500.000,00 10 Arasau 5f
Honey Kiss 53 Grama — Handicap 11 Le Maitre S7:>

Especial. 12 Porangué 37*..• Páreo — ás 14h Kg. 4-13 L. Carancho 37'
30m — 1.400 metros 1 > 1 Codajaz 56 14 Girassol ST

Cr? 380.000,00. 2 B. Orion 53 13 índio Jarf ST
Kg. 3 Marítimo 52 " A. de Ouro ST'

lllSong 57 2-4 Cami 54 S
2 Pampilho 57 5 Geitoso 56 9.° Páreo — is 17H

2-3Bada)oz 57 6 Alexander 50 SOm — l.SOO metros
S. d'Orge 37 3-7Scoubldou 33 — CrS 280.000,00 —
Confetti 57 8 Ondula 58 Betting — Variante.

• 6 Paiquerê 37 9 L. Sabiá 30
Homel 57 4-10 Sawer 56 Kg.
Galeguinho * 37 " Dingo 51 1 • 1 T. Valentim 98

4-9VoltUrno 57 11 L. Vermouth 54 2 M. Túlio SS
10 Arabutan 37 " Almberê 51 3 Long Line 58" T. Guimar. 75 4 Gorgel 54* ex-Homérico 7.» Páreo — is 16li 2 • 5 Hartim B8

40m — 1.400 metros . 6 Judy 50
4.» Páreo — is 13h — CrS 380.000,00 7 Kochana 58

1.400 metros Bettltng. " Qulncha 54
CrS 330.000,00. Kg. 3 - 8 Quickstep 84

Kg. 1 ¦ t Pacoba 57 9 Llcia 54
¦ 1 Mar Verde 2 Lenoca 57 10 D. Orient 54

Navarone 54 3 Hawaiana 57 " B. Antônio 58
Ivlcema 48 2-4 Caramba 57 4-11 Gepeto 58,

• 4 Iberius 60 S Candeur 57 12 M. Foloriano 58.
Sacha 52 6 SoKia 57 13 Bellamour SS
Raio 54 7 Fair Justice 37 14 Urdil SS

DOMINGO

1.° Páreo — is 13h 5.° Páreo — is 15h 6 C. Escuro St
30m — 1.300 metros 30m — 1.300 metros 7 Apls SS

Cr? 500.000,00 — CrS 450.000,00. " Portoflno 58
Areia. 3-8Tarik SS

Kg. Kg. 9 Alonso 58
1-1 Clerlcato 55 1-1 Tecali 56 10 Ice 86

• 2 óbvio 53 2 Ventimíglia 56 11 Coccinelle St
Enlace 33 3 Dicaba 36 " G. Mtrnler St

- 4 E.tragon 53 2 • 4 Funcionária 56 4-12 Izonzo St
5 Ebro 55 5 Arapova 36 13 Canchcro 66

• 6 Lur.aison 55 8 M. Glide 56 14 Hino SS" Styx 53 3-7 Rampa 56 13 Fantastic SS
. 8 D. Margari. 56

2.° Páreo — is 14h 9 Pylore 56 8.° Páreo — is 17h.
1.400 metros 10 Iaii Boneca 56 15m — 1.200 metros:

CrS 380.000,00 4-11 Orage 86 — CrS 380.000,00 —
Areia. 12 Hand 56 Betting.

Kg. 13 Decretai SS
1 -1 Onça 57 Kg.

2 F. Valente 37 * Detença 56 111 Oldan 5T-
2-3Aramney 57 6.» Páreo — is 16h 2 Mlquellno 87

Rogerita 57 03m — 2.000 metros 3 Lac ST
Primula 57 — Grande Prêmio 2-4 Insoiente 57

3-6 Marlsahalah 57 Frederico Ludgren S Curlboca 97
Azalén 37 — Clássico — CrS ., 6 Balmaln 57
Potinga 57 2.000.000,00. 3 • 7 Plug 37

4 • 9 Jatai 57 3 Neraa ST
10 Cllslong 37 Kg. 9 Puru 37
11 Mazn 57 1 • 1 Devon 67 10 Poelrlm 37" Dragueur Í7 4-11 Relance 57
3.0 Páreo — às 14h 2 Tarpicon S7 12 Palms 57

1.400 metros 2-3Scherzo 87 13 B. Boy 57
Ci$ 300.000,00. 4 Sawer }0 14 Ri^ar 83

Kg. S Intocável 60 , _
1 • 1 Eleven 85 3-6 Bewltched 60 0.» Pirec — i« I7h
2-2 Corslcan 57 " Debuxo 87 SOm — 17h50m —

" Quo Vadia 55 7 Chirua 58 Variante — Betting
3 • 3 ígon SS 4-8 Icaral 57 — Areia — Cr» ....

" Estio 55 9 Caura 58 330.000,00.
4-4Z«t 55 " R. Prince 97

5 Until 55 Kg.
Kg. 7." Páreo — is 18h l • 1 Oranglne 58

lUPivot 58 40m — 1.300 metros 2 Blondie 54
2 Mosqueteiro 56 — Cr» 450.000,00 3 Beduina 58

2-3Ramadan 56 Betting. 2-4 Bagatela 58
Dialon ^ 56 5 5»1?nl,a 5*Tarantus 56 Kg. S Oretama 58

- 6 M. Gringo 36 1-1 Halmito 56 3-7 Roberta SS
Tourl-t 56 Platter 56 8 B. Itália 88
Tulchan 56 2 Cnrnií 56 9 Pata Choca 58

• 9 J Prince 56 3 Ourofan 36 4-10 Tia Mina 58
10 Mistral 56 2-4 Tubi 56 11 lava St
111. Bravo 96 * Dockat 66 12 La Babanera ia
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TUPI É CAMPEÃO DE
63 EM JUIZ DE FORA

RESENHA AMADORISTA

JUIZ DE FORA (Do Cor*
rcspondente) — Ganhando u
partida decisiva na "melhor
do ires", com o Sport Club,
o Tupi venceu o certame de
1M3 de Juiz de Fora. A
partida decisiva foi presen*
ciada por um público que
proporcionou a renda toro*
ximada de 600 mil cruzeiros,
sob a arbitragem do cario*
ca Gualter Portela Filho O
primeiro tempo pertenceu en
Sport, que fiz um gol, pur
intermédio do Plínio. Na eta-
pa complementar, o Tupi
voltou com multo entusius-
mo, tendu marcado dois gols,
por intermédio do Joio Pi-
res o de Tolcdlnho, o ciuc lhe
assegurou o titulo máximo
de 63. O time campeão atuoucom Hélio; Manoel. Déllo. EliFlores o Carlos Alberto; Pau-lino c Jorge Ramnlho; JoioPires, Vicente, Toledo c Ma-teus. O Sport perdeu com EliVasqucs; Edson, Zeuxls, Bi-co c Cachoeira; José Cario»c Isaias; Milton, Jesus, Pli-nio c China. Após o jogo,tiveram inicio os festejos donovo campeão, que se pro-lonsarfio por vários dias, pois° Jupi está completando seu52» aniversário de fundação.

TAMBÉM ASPIRANTES

. N& categoria de aspiran-tes. o Tuj)i e também o cam-
peão. tendo ganho a série de"melhor de três" com o Olim-
pie, de Barbacena. Ressalte-

te, qut os arplrantei alvine*
grus tio campeões invicto»,
após um feito espetacular.
JOGO DE ANIVERSÁRIO

O Tupi que acaba de se
sagrar campeio de futebol
de INI, trará, amanha, a
Juls de fóre. (feriado reli*
gloso), a equipe do Atlético
Mineiro, de Belo Horlionto.
A partida marcará o pontoalto doe festejos comemorai!*
vos do ii» aniversário do clu*
be iuli-forono, havendo, ao
Inicio de jogo uma homena*
gom do Atlético ao Tupi. A
preliminar estará entregue
ao time de aspirantes do
clube aniversariante, contra
a Associação Atlética FICAP.
do Departamento Autônomo
da Federação Carioca de Pu*
tebol, jogo que também mui*
to promete em movimenta*
çio.

TUPINAMBAS GANHOU
Atuando com um quadroIntegrado de elementos juve-nis que serio promovidos, oTupinambás venceu o timedo Andarai, de Barbacena,

na larde de domingo naque*Ia cidade. O novato Gllber-
to marcou o gol único da
partida. As duas equipes for*
moram assim: Tupinambás— Ronaldo; Waldlr Ribeiro,
Hcrculano Pedrinho e Mar*cos; Mancco c Miguel: Gil*
berto (Waldlr Reis), Sapa-
loiro, Antônio Carlos (Ani-mo) e Amnuri. Andara! —
Altair: Adilson, Gato, Dél*cio e Siruta: Orlando c Ja*cinto; Pratinha (Daia), Edi-nho (Paulinho) Célio e Va-dlnho.

INÍCIO DA TEMPORADA
AUSPICIOSO NO REMO

Dentro da nova modalidade de disputa dos diver-sos campeonatos de classe, em que as contagens decada regata vao sendo somadas, até a apuração finalque consagra as associações campeãs de estreantes,oe principiantes, de novíssimos, de júnior» e desemors, foi disputada a primeira regata oficial datemporada de 1964.
Os resultados foram os mais auspiciosos, dentro,alias, do panorama atual do remo carioca e brasileiro

que e de grande progresso e animação.
Pela novo código de remo, os estreantes só podemremar i*m pareô, o que obrigou os clubes a lançarem64 novou remadores, só nesta primeira regata. Destasafra d«stacaram-se diversos atletas individualmente

e guaraiçoes em conjunto, como por exemplo a iolea 4 e a, iole a 8 do Botafogo, a oito do Guanabarae a, iole a 4 do Flamengo.

Entrcos principiantes, dei-
xaram efxcelentc impressão
os componentes da iole aoito do Botafoap, todos jácom claa;e para ganhai- em
categoria superior c o "seul-
ler" do Internacional, José
Lopes de Almeida, autentica
revelação), e que ganhou um
páreo paia seu clube, que há
16 anos jjião via sua ílámula

Ea Ibrahim
exonerado
da ADEG

O engenheiro Emílio Ibra-
him deixou ontem a Assesso-
ria de Esportes do Estado da
Guanabara e, conseqüente-
mente, a presidência da Ad-
ministração dos Estádios da
GB — ADEG. Para i >sti-
tuí-lo íoi escolhido o sr. Ro-
meu Loures, ex-administra-
dor Regional de Campo
Grande e elemento da inti-
midade do atual governador
em exercido. Sendo médico
o sr. Romeu Loures ficará
como asessesor de Esportes,
respondendo, intónar-entê,
pelo expediente da ADEG. O
sr. Emílio Ibrahim não con-
cordara com o convênio fii-
mado com e CBD, relativo à
realização de jog-s de fute-
boi seguidos no Maracanã.

São Paulo
vence Nimes

por 3 x 0
JVimcs, França (FP-CM)—O São Paulo venceu por ..

3x0 ontem à noiie ao Ni-
mes, numa partida amistosa
de futebol disputada nesta
cidade, após um primeiro
tempo de 2 x 0, quando Del
Vecchio assinalou o primei-ro aos 36 minutos e Pagao
aumentou aos 44 minutos. O
jogador Bené se contundiu c
foi retirado de maça para fo-
ra do campo, mas seu esta-
do pode ser considerado co-
mo bom, pois restabeleceu-
se prontamente.

BONSUCESSO EMPATA
Russe, Bulgária (FP-CM)

A equipe brasileira de fu-
tebol do Bonsucesso empatou
ontem por 0x0 com o time
do Dunav, que ocupa o ter-
ceiro lugar na primeira di-
visão búlgara. Apesar de não
se marcarem gols, a partida
íoi de jogo rápido e interes-
sahte. Ambos os quadros rea-
lizaram boas jogadas e tive-
ram ocasião para marcar,
mas os dois goleiros jogaram
muito bem e detiveram tô-
das as tentativas.

• PERDEU O XV
O XV de Novembro de Pi-

racicaba perdeu por 2x0
para o Hannover, em parti-
da amistosa que disputou on-
tem no campo do time ale-
mão. O primeiro tempo ter-
minou 1 x 0. A equipe bra-
sileira já havia perdido no
sábado último do Karsruhe,
em partida de estréia nos
campos alemães.

Os jogadores brasileiros em-
barcarao amanhã para Mu-
nique, onde disputarão outra
partida antes de prosseguir
sua excursão pela Europa vi-
suando a Suécia.

Juventude acampará
durante Olimpíadas

Pêlos clubes
e entidades

Violência contra violência

O Fluminense pediu liceu-
ca ao Conselho Nacional de

O Comitê de Organliacio do Acampamento da Desporto» para realhar ex*
Juventude Mundial Olímpica, em Tóquio, formado cur»*o em gramado» de pai-
por representante» do governo central do Governo ••»,« América do Sul, no
Metropolitano da Capital Japonesa, que fará a refe- pwodQ de li SO de junho.
rida conctntraçio no período compreendido entre 6 — A Coordenação de Ha-
36 dt outubro, enviou convite* ao» governo» de 8! flfnomento de Energia Eli*
paiie», pedindo o compartclmento de »ua juventude, rl" Morrtm è federacáo
aendo que Trança t Alemanha ji se manlfe*taram Ur'°" dt Futebo que con-
favorável, à idéia, prometendo enviar delegações de "rd« .«••" ¦ "•""«*°, *
ambos os sexos, em mimtro superior a, 100 integrante». °«°».» ***W£*™ de

• Para local do acampamento foi escolhida •^•"w- « quartas-feiras e
Universidade de Gakugei, situada nu imediações do
Estádio Olímpico de Tóquio. Além de 300 japoneses,
foi convidado um total de 900 rapates e moça», de
outras nacionalidades.

tremular no mastro devvitó-ria.
Entre oe novíssimos desta-cou-se, apenas, o 2 com pa*trao do Flamengo. As ou-trás guarnições quer do 2com, quer do 4 com patrão,estiveram multo abaixo doque podem produzir normal-mente, sendo que as do Bota-fogo remaram com substitu-tos, devido à gripe que ata-cou os seus atletas.
Finalmente, um capitulo a

parte para o vencedor do pá-reo destinado a remadoressem vitória em palamentadupla, em que o vencedorAugusto Henrique Gut-tmann, do Botafogo F. R.,voga do "oito" campeão bra-sileiro e vice-campeão sul-americano -— venceu no ex-celente tempo de 7'54", comvento contra, tempo muitomelhor do que o conseguido
por Ernesto Endter, que re-
presentou o Brasil no último
sul-americano. Só o "Bel-
ga", tricampeão brasileiro,
conseguiria um tempo infe-rior neste tipo de raia."

Foi, portanto, um iniciomais que auspicioso de tem-
porada, com várias revela-
ções e a reafirmação do va*lor de vários atletas apars-
cidos em 1963, principal-mente dos dois vencedores
dos páreos de "skiff", moda-
lidade necessitada de gran-des valores.

Realizada a primeira re-
gata pela temporada de 1964,
a contagem do Campeonato
Carioca de Remo ficou sen-
do a seguinte:

Io.) — Botafogo, com 73
pontos; — 2°.) — Flamengo,
com 61 pontos; — 3o.) —
Icarai, com 33 pontos; —
4o.) — Vasco, com 20 pon-
tos; — 5°.) — Internacional,
com 12 pontos; — 6°.) —
Guanabara, com 11 pontos;7o.) —• São Cristóvão,
com 2 pontos e 8°.) — Gra-
goatá, com 0 pontos.

GERCOM
venceu

nas duas
O GERCOM obteve domin-

go próximo passado duas vi-
tórias, nos aspirantes e ama-
dores, sobre as equipes repre-
sentativas do Batalhão Mo-
torizado da Policia Militar,
em partidas realizadas em
seu próprio campo.

Nos aspirantes, o GERCOM
marcou 4x0, formando eom
Ronaldo; Dedé, China, Luiz
e Mário; Jaguara e Paulo;
Lino, Antônio, Guilherme e
Orlindo.

Entre os amadores, o
GERCOM venceu por 6 x 2,
gols marcados por Dodô 3,
zèzinho, Isaias e Rui, um
cada, com a equipe atuando
assim: Eli; walter, Isaias,
Alcides e Ademir; Renato
(Machado) e Paulinho (Rui);
Dldiu, Dodõ, Roberto II e
Zèzinho.

Batista
luta amanhã
em Bolonha

BOLONHA (FP) — O peso"Welter" brasileiro Batista lu-
tara contra o "Welter'' italiano
Cipriano. em combate de boxe
marcado para oito assaltos, na
noitada pugilística a aer reali-
zada no próximo dia 2» de maio,
nesta cidade.

Detalhes
Os participantes estrsngei-

ro» deverão custear sua vi»-
gem ao Japão e sua estada
no acampamento, custando 10
dólares a taxa de registro e
as rafelcte», 3 dólar*» diários.
Todos os participante», Japoné*
aes e estrangeiros, receberão
Ingressos para a cerimônia de
abertura aos Jogos Olímpicos.
No acampamento, paralela-
mente k OUimplada, estto pro-
gramadas parada», fogueiras,
danças folclórica», canções *
várias atividade» esportivas,
além de viagens aos belos re-
cantos turísticos, podendo os
participante» estrangeiros ir a
Vila Olímpica animar ca atle*
tos de seu» paises.

BASQUETEBOL
(iuayaqull (AP-CMl — Em

virtude ea equipe peruana do
Clube de Regatas de Uma nio
ter ehegsdo ontem, o torneio
de buquetebol dos "Campeões
do Pacifico Sul" foi retardado
em dois dias, devendo se ini*
ciar amanha. O clube lime-
nho nao velo devido oca ssn

. grentos acontecimento» de do
mlngo no Peru.

Os demais participantes ao
torneio slo os selecionados do
Vale, da Colômbia, a equipe
chilena do Union Espanola o
a da Liga Desportiva desta o
pitai.

FUTEBOL
DE SALÃO

O certame de aspirantes
prosseguirá na noite de hoje,
com a realixaç&o da 4.* roda-
da, cujos jogos estão assim
programados: Surul x Mac-
kensie, Fluminense x Imperial,
Grajau x Carioca, Minerva x
América. Vasco x V. Isabel,
Vitória x CIB e AA Tijuca x
S. Cristóvão. Os clubes cita-
dos em primeiro lugar terão
mando de campo e os jogos
se iniciarão às 31 hora». A ro-
dada de 2.-feira, pelos certa-
mes de juvenis e principal,
apresentou estes resultados:
Madureira 1 x Hebrsic ao e
Madureira 2 x 0, no juv.; AA
Tijuca 3 x CIB 4 e CIB 3 x 1.
no juv.; Vitória 4 x Carioca 3
e 0 x 0, no juv. No jogo V.
Isabel x Flamengo, o Vila ven-
ceu na preliminar de juvenis,
por 3x1, enquanto que o prin-cipal. nio foi concluído, tal-
tando 4 minutos, com vitória
parcial do V. Isabel por 1 x 0.
Proporcionou, ainda, a parti-da realizada no Ginásio do Ca-
Tioca, o primeiro "Caso" da
temporada, porque o Flamen-
go, nio satisfeito com a atua-
çio do árbitro Daniel Nunes,
protestou, ameaçando retirar a
equipe da quadra. Passados os
15 minutos regulamentam de
espera, o árbitro suspendeu a
partida. Outra conseqüência
oriunda do sensacional encon-
tro, foi o falecimento do sr.' Aício Figueira, veterano saio-
nista e pai do popular joga-dor Aéclo, do V. Isabel. Ante
a conquista do gol do Vila
(ouvia o jogo pelo rádio, poisestava proibido de assisti-lo),
de autoria de Serginho. teve
um enfarte. O sepultamento
do veterano sslonlsta, ocorreu
ontem, a tarde, no Cemitério
S. Frco. Xavier, compareceu-
do ao ato diversas personali-dades do salonlsmo guanaba-rino e desportistas amigos.

a 0, com o Jogador Blun mar*
cando es gols des germânico»,
qua dominaram do principio
ao fim. demonstrando comple-
Is superioridade.

XADREZ
AmtitrU (UPII - O gran*

de mestre Bent Lsrten, empa-
tou hoje ou» partida com o
norte-americano Paul Benko,
na Sa. rodada do Torneio In-
tcrzonal de Xadrez, enquanto
os representantes iugoslavo*,
Svetoiar ailgoric e Borls Iv-
kov triunfavam nas suas, la-
ra eoiocava-ie em segundo lu-
car. a apenas melo ponto de
Larsen.

Na mesma rodada, o austr»*
llano Bela Berger conquistou«eu primeiro ponto no cem*
me, derrotando o - argentino
Kector D. Rossetto. Francis*
co Perez, de Cuba, perdeufrente a Oscar Quinones, do
Peru. e Dsvld Broniteln, da
União Soviética derrotou Al*
herto Foguelman, da Argen-
tina.

Eis os resultados gerais: —
Doris Spassky (Unlio Sovlttl-
ca) derrotou Lajes Ponlsch
(Hungria); Vasslly Smyslov
(Unlio Soviética) empatou
rom Leonld fltein: Mlkheil
Tal (Unlio Soviética) derro-
tou Ludek Pachman (Tcheco-
Eslováquia); Davld Broruteln
(Unlio Soviética) derrotou
Alberto Foguelman (Argenti-
na); Svetozar Ollgorlc du-
gostavia) superou Gheorghl
Tringoo (Bulgária); Joscph
Porath (Israel) empatou com
Kiaus Daria (Alemanha OcI-
dental); Francisco Perez
(Cuba) perdeu para Oscar
Oulnones (Peru); Paul Benko

quintai-fcira», á lus do» re*
fletore».

O Torneio Inicio do cer-
teme carioca de Juvenl» »<.-¦
rá realizado no próximo »á-
bado, no campo do Fluml-
neme, a partir de» 1 Ih.

O Campo Grande pediu
licença á FCF para excunlo-
nar pelo interior mineiro, e
parlir do dia 38.

O Bangu «olicilou per-
miuio 4 FCF para disputar
préllo amiatoio, domingo, em
Vitória, no Espirito Santo.

O Conselho Nacional deDesporto* Indagou a FCF seo Bonsucesm, ne excurtfio
que está realizando no exte-rior, atualmente, vem obede-tendo ao intervalo legal en-tre um jogo e outro.

QUATRO BORDAS
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h policia peruana leva pura foro do campo, seguro pelas perna» c pelo braço,
o torcedor vulgarmente .conhecido como "Bomba" que foi o primeiro a inva*
dir o gramado, no trágico jogo de domingo no Estádio Nacional de Lima
entre Peru e Argentina. "Bomba" pulou o alambrado segurando uma car*
rafa quebrada numa das mãos, partindo em direção ao árbitro uruguaio An*
gel Pazzos tentando agredi-lo, o que não conseguiu devido â ação violenta dl
policia, que logo depois seria sentida na própria carne por centenas de pessoa*
na maior tragédia Ji acontecida numa praça de esportes ate hoje conhecida.
"Bomba", além de marginal, é ladrão tendo várias entradas na polícia c i

reincidente cm invadir campo

BRASILEIROS VENCEM
HANS KLEIN SUPERA NO TÊNIS DE PARIS
RECORDE MUNDIAL

Sylvio Kelly.

Paris (FP-CM) — A maior
proeza reallaada até agora no
Torneio Internacional de Té-
ni» da França, que continua a
ser disputado em Paris, foi
praticada pelo italiano Nieola
Pietrangell, que ontem derro-
tou de forma categórica o aus-
traliano Roy Emerson, atual
detentor do titulo. Pietrangell

O jovem nadador alemão Hans Joachim Klein,
superou de maneira espetacular o recorde mundirJ
pare a distância de 200 metros nado livre, ao consig-
nar, na piscina de 50 metros da Cidade de Dortmund.
o resultado de 1'58"2, contra o tempo de 1'58"4 do venceu de forma inesperada
americano Don Schollander estabelecido no dja 24 de ^^ftmininM. pelasagosto de 1963. na piscina de Osaka — Japão.  £

Hans Joachim Klein, que superou o primeiro
recorde mundial de toda sua carreira desportiva, é
o segundo nadador, na história, da natação mundial,
a ultrapassar a barreira dos 2 minutos para a prova
de 200 metros nado livre.

TRAJETÓRIA DE KLEIN
O novo recordista mundial

quista do recorde europeu
aos 200 metros nado livre,

, ._„. —„_ _ .._._ .„ ............. com o tempo de 2'00"3: com
(Estados Unidos) empatou dos 200 metros nado livre a sua inclusão no rankig-list

quartas de final, olaria Ester
Bueno e Robbyn Ebbern (aus-
trallana) derrotaram a Deldre
Catt e Elizabeth Syarkie (in-
glèsas) por 6xí, 6x3 e «x4. Nss
duplas masculinas. Thomas
Koch e Ronald Barnes vence-
ram a Jean Claude Barclay e
Pierre Darmon da França, bor
3x0 com seta de 6x1, 6x3 e 6x2.

com Bent Larsen (Dlnamar-
ca).

JUDÔ
BRASÍLIA (Sucursal) —

Para representar a Confede-
i-oçSo Brasileira de Pugiiltmo
no 11.° Campeonato Bi-asüei-
ro de Judô, que ontem se ins-
talou, no Teatro Nacional,
chegaram a esta Capital, os
sr». DJaima Cintra e Andn-
de Neves, diretor e tesoureiro,
respectivamente, daquela en*
tldade. Por outro lado, mui-
toa adeptos do Judô também
chegaram ontem para oasls-
tlr o certame.

MVNDO SUBMERSO

participou dos Jogos Olimpi-
co» de Roma, tendo integro-
do a equipe do revezamen-
to de 4x200 metros nado li*
vre da Alemanha, classifica-
da em sétimo lugar. Dispu-
tou também a prova de 400
metros nado livre, sem pas-
sar das. eliminatórias, onde
assinalou o resultado de ...
4'31"6. Na temporada de 1962
Klein conseguiu colocar-se
entre os 10 melhores nadado-
res do Mundo na prova de
100 metros nado livre, ocu-
pando o oitavo lugar com o
resultado de S5"3.

A ascensão de Hans Joa-
chln Klein continuou na tem-
porada de 1963. com a con-

Resposta às críticas
do cronista espanhol

Pompeu Acciolly

ca prova de 100 metros na-
do livre, onde foi o nono
classificado com o resultado
de S4"9; e com a conquista
do campeonato mundial uni-
versitário da prova • de 100
metros nado livre, nos Jogos
realizados em Porto Alegre,
onde assinalou um novo re-
corde mundial universitário,
com o tempo de 56"2.

KLEIN E OS JOGOS
DE TÓQUIO

Infelizmente para. Hans
Joachim Klein, a prova de
200 metros nado livre não faz
parte do programa dos Jogos
Olímpicos; no entanto, o jo-
vem recordista mundial tem
boas possibilidades de vitó-
ria na prova de 100 metros
nado livre, estando, no mo-
mento, com uma diferença de
nove décimos de segundo dos
principais concorrentes, o in-
glês Robert Mc Grcgor, e os
americanos Steve Clark e
Robert Mc Donough.

Inter e Real
decidem hoje

Taça Européia

RESULTADOS
Os principais resultados que

se registraram hoje nos cam-
peonatos internacionais de té-
nis da França, que se dispu-
tam em Paris, foram os se-
guintes:

Individual masculino (quar-
tos de final):

N. Pietrangell (Itália) ven-
ceu C — Drysdale (África do
Sul). «;4, 6!4. 3!«, 611.

Duplas masculinas (oitavos
de final):

R. Barnes — T. Koch (Bra-
sil) venceram J. C. Barclay —
P. Darmon (França), 6|1, 6|2,
6|1.

J. L. Arilla - M. Santana
(Espanha) venceram R. Osu-
na Epz. Palafox (México), 6|3,
10;8, 6|4.

J. Newcombe — T. Roche
(Austrália) venceram L. Ge-
rard — L. G. Scott (Nova Ze-
landis — Estados Unidos), 6|3,
2|6; 7|5. 3|6, 7|5.

Duplas femininas (quartas
tíe final.

Maria Ester Bueno — R. L.
(Brasil — Austrália) venceram
D. Caot e E. Starkie (Grã-Bre-.
tanha), 6|3, 6|3, 6|4.

N. Baylon - H. Schulkn
(Argentina — Alemanha) va.
ceram C. — N. Trumon (Gr».
Bretanha, 7,5, 7,5.

M. Smith — L. Tumer (Aus*
trália) venceram V. Kodeton
e V. Suka (Tcheco-Eslor*.
quia), 6,3, 7 5.

L. Pericoli e S. Uzarins
(Itália) venceram J. Lehanii
J. Tegart (Austrália), 60 6,4.

Duplas mistas (oitavas 01
final):

Maria Ester Bueno e T. Koch
(Brasil) venceram A. V»n Zyl
e J. Newcombe (África do Sul— Aiutráli»), «0, 63.

V. Sukova e R. Howe (Tc)»
co-EalovaquIa — Austrália)
venceram C. Coronado e E.
Mandarino (Espanha — Brr
sil) por nio compareciments,

D. Catt — M. J. Stngtttf
(Gri-Bretanha) venceram U.
Schacht e M. Mulligan (Aua-
trália), 4;6. 6|3, t>i.

J. Lieffrig e D. Contet (Fria-
cfl) venceram L. Pericoli e 0.
Merlo (Itália) por nio compt-
recimento.

ACD abre
sede para

estrangeiros
O presidente da Asaodifi)

do» Cronistas Desportivos * •
diretor do Departamento de In.
prensa DeaporUva da ABI. *W>
niram-ie com o ar. JoSo Hivt-
lange visando a assuntos referén.
tes à imprensa estrangeira, que
aqui estará para a Copa dis
Nações.

Ficou decidido. por oficio
enviado ontem, a CBD, que as
dependências da ACD serio
franqueadas aos jornalistas que
nos visitarem, durante o trsrj-
correr do certame, diàriameg-
te, a partir das 9 horas.

HÓQUEI

Quanto a outras alegações, são elas desculpas de mau
perdedor. O barco espanhol sofreu atraso de uma hora?
Pois bem, o brasileiro esteve enguiçado durante duas. O
espanhol Dois perdeu um mero de 20 kg? Pois bem, o bra-
sileiro Lenz perdeu outro de quase 200 kg, e o tempo irre-
cuperável de outras duas horas, tentando desentocá-lo, o
que só foi conseguido no dia posterior ao do término do
campeonato. Os brasileiros entretanto não foram alegar campeão 'dá" 

Taça Européia
esses fatos para contestar a vitória da equipe francesa — <*e Futebol, perante 7S.000
essa formidável equipe que, ao chegar ao Rio, praticou de
saída uma proeza, de que nfio tínhamos até então exem-
pio, indo a nado às Tijucas para caçar, e rebocando de
volta os peixes arpoados, enfrentando a distância, a cor-
renteza e o perigo dos tubarões.

O sr. Duran não devia nem mencionar, como men-
cionou, a mordida por uma enchova, de que o espanhol nierê e PÍcci; Tagnin e Sua-

se disputa nesta cidade No Gomis foi vitima, pois longe de ser isso falta de sorte, o ™}í J,air £a Costa. Mazzola,
primeiro tempo, os argentinos ,,,. „„.,. ._„.' v,,. d."„.,._ ?' ,jj \ ',„ Milani e Corso. REAL MA- esorageano in
já venciam por 1 a 0. fato, Wve[» *PenM *alt* de experiência ou de cuidado, pelo DRID _ Vicente; Isidro, Pa- jara - navio

Em outra partida, a Alemã- Qual os brasileiros dificilmente podem ser' responsabiliza- chin, Santamaria e Zoco;
nha derrotou o Uruguai por 3 dos, Mas desde que mencionou o fato, devia ter acrescen-

tado que Gomis foi socorrido imediatamente no local, pó1-
dendo continuar a competir normalmente. O serviço mé-
dico estava perfeitamente organizado.

Notas Médicas

Barcelona (FPAP-CM) -
Por 3 a 2, a Argentina venceu
ontem i Suíça, em jogo vali-
do pelo Campeonato Mundial
de Hóquei sobre Patins, que

Viena (FP-CM) — O In-
ternszionale de Milão e o
Real Madrid decidirão, hoje,
nesta Capital, o titulo de

pessoas que lotarão o está-
dio Prater e diante de mi-
lhões de telespectadores do
toda a Europa.

A constituição das equipes
para hoje é a seguinte: IN-
TESNAZIONALff — Sarti;
Burgnich, Facchetti, Guar-

Muller e Puskas; Amâncio,
Feio ou Evaristo, Di Stefano
e Gento,

Reuniio semanal d» Clinica do
dr. Fernando Paulino — Será
realizada hoje. quarta-feira, 27,
às 19h, a reunião semanal da
Clinica do dr. Fernando Pauli-
no, para apresentação de casos
com comprovação operat6ria c
histopatológica e discussão de
complicações pós-operatórias. O
programa será o seguinte; "Co-
lecistectomia em paciente com
insuficiência respiratória" —
Cláudio — Sérgio Franco: "He-
morragla digestiva em paciente
com arterioeiclerose cerebral.
Indicação cirúrgica de emerién-
cia" — Fernando — Anadil;"Colectomia subtotal por car-
clnomas slncronicos e polipos" .... — Augusto — Anadil; "Anfl. de Lepra,
esofageano Inferior" — Ubira

patologia pelo prof. T. Fil"*
redo Mendes. Inscrições e in*
formações na Secretaria da El'
cola á rua Sta. Luzia, 2M. n»
Hospital da Santa Casa da Ml*
sericórdia das 8h30m is llhMra.

Servirá no Estado do Rie -
O médico «anitarista João Ba<
tista Risi, do Ministério da Sal-
de, foi autorizado pelo prerl-
dente da República a asiunilr
o cargo de diretor do Depi'-
tamento Médico Sanitário ca
Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro. O dr. RIsl
íoi diretor do Serviço Nacional

Bahia vai
transitar

hoje pelo Rio
SALVADOR, (SP-CM) — Pa-

ra intervir no- Torneio Interna-
cional d* Nova York, nos Xs-
tados Unidos da América do
Norte, seguirá hoje, para o Rio
a- delegaçlo do Bahia, que ria-
jará ás 3 horas da madrugada
de amanhã, diretamente para
aquela cidade americana.

Sem o presidente do clube —
Osório Vilas Boas, por motivos
particulares — o Bahia terá o

ÁREAS DE PESCA
As restrições quanto i es-

colha da área de pesca não
são justas. A área proposta
pelo Brasil, compreendia as
ilhas Rasa e Redonda, queíoram afastadas pela Espa-
nha. A primeira etapa reali-
zada nas Cagarras e não nas
Tijucas, conto ó queria o Bra-
sil, também íoi idéia, afinal
vencedora, da Espanha. A es-
colha de outros pesqueiros,como Angra dos Reis, Ilha
Grande, Cabo Frio, Abro-
lhos, esteve fora de cogita-

-VENCER LEALMENTE
No mundial do Rio, a equi*

pe brasileira perdeu para afrancesa apenas por um pei-xe de quilograma e meio,contando com uma comissão
julgadora só de brasileiros.
Se tivéssemos querido ven-cer deslealmente, não custa-ria, com tal comissão, inver-ter essa diferença, com adesclassificação de algumas
peças francesas, no limite de
pesagem

NOTA FINAL
Esta será a nona final de

uma Taça que só teve três
equipes laureadas: o Real
Madrid (de 1956 a 1960), o
Benfica (1961 e 1962) e o
Milan (1963).

A imprensa européia co-
menta com invulf ar interés-
so o jogo, quando reapai-e-
cera o Real Madrid, que dè-
tém o recorde único de ha-ver participado das nove edi-
ções da Taça e em seis fi-
nais, nas quais ganhou con-secutivamente cinco: em 1956,

subsídios à livre escolha —
'.¦'oi recebido pelo ministro da
Saúde, dr. Raimundo de Brito
o dr. Jorge de Castro Barbosa,
presidente do Sindicato dos Mé-
dicos do Rio de Janeiro, que so
fèi acompanhar dos drs. Was-
hington Suplicy Vieira e Oswal-
do Paulino, ambos dirigentes da
Petrobrás. Na audiência foram
fornecidos, como subsidio ao
plano de Seguro-Saúde no Bra-
sil, dados concretos sobre os re-
sultados obtidos por aquel»
Companhia eom a aplicação dn
sistema da livre escolha no írr
blto nacional.

PolIomieliUi" — Será o te-
ma da aula de hoje, Tt, ás 30h,

Nova diretoria da Maternida-
de Carmtla Dutra — O centro
de estudos da Maternidade Cir*
mela Dutra, do SESC/ARGb, co-
munica que Íoi eleita para o
biênio 64-65 a seguinte Direto'
ria: presidente: dra. Mllca Aran-
zon Smejder vice-presidente it.
Aldo Leite Barreto; 1.° se.cn>
tário dr. Carlos Frederico "J-
bau de Vasconcellos Dias; I-'
secretário dr. Amaury Alves «
Meneses; tesoureiro dr. P«oo
Fernandes Garrido; Biblioteca-
rio dr. Leandro Moura Costa.

Sociedade Brasileira de Dai*
natologls — Reúne-se hoje fl,

ás th. na rua Santa Luzia, a,
206, (Pavilhão São Miguel -
Santa Casa) a Seção de Demll'
tologia da Guanabara pari a

Mm não. o Brasil não quer *m ?»•% «° Stadè Retas. ^ ÇU«0 »« Atuaiiwção «m y, SS»hSoT aSStttT tf
:m precisa de handlcap» ou Por 4 x 3; em 1957, em Ma- AChH^Sco'rteÍirjt?mPoí^n.P£Ó: sf»ulnte» C"M: -> "Avi,l,!o0
i meios desleais para ven- ^rid. do Fiorentina. por... 3ggg SKr,siíi™ ? BJ?» **L *m >.•"«¦ ."•..St-J^^o:z^: ^."Sfivvsssss «s^TssaffireSS, L^tt^Sfíftm W^^M^-M W$®%$Èm$Mseguindo ainda o médico Moi-

séi Chip*r, o técnico Lourival
Lorenzi, o jornalista Genésio
Ramos, o massagista Alemão e
os jogadores: Cavalerro, Hélio,
Henrique, Roberto, Ivan.Abilio,
Florisvaldo, Valença, Mário, Ca-
lazans, Vevé, Raimundo Má-
rio, Miro, Biriba, Ha (empres-
tado pelo Vasco) e Gagliano
(adquirido á Portuguesa cario-
ca). Os jogadores estiveram vi-
sitando a Igreja do Bonfim, pe-
dindo para que a excursão ae-
ja coroada de êxito e tranacorra
em paz.

ROTEIRO

Os jogos do clube baiano, es-
tão assim distribuídos, segundo
tabela da Liga Internacional de
Futebol, dirigida pelo sr. Wil-
liam Cox: dia 31 de maio —
Bahia x Bremen. da Alemanha;
dia 14 de junho — Bahia x
Hearts; dia 17 — Bahia x Laner-
rossl; dia 31 — Bahia x Bla-
ckburn, todos sendo realizados
em Nova York. Depois, os baia-
nos jogarão a 3 de julho em
Los Angeles, contra o Black*
burn e contra o Bremen, dia 10,
ainda em Los Angeles,

Osório de Almeida, diretor em outros esportes, e é capaz
da CBD, justamente porque de vencer mesmo em casa
esta entidade não queria fa- alheio. Na caca, venceu em
vorecer aos brasileiros com Palermo, em Üstica, em Pu
handlcap do conhecimento
exclusivo e minucioso de pes-
queiros sem dúvida magnifi-
cos, mas afastados e difusos.
Naquela competição interna-
cional extra-oficial realizada
há tempos na ilha Grande, o
Brasil venceu,' por enorme
diferença, os demais concor-
rentes.

A vantagem que a Espa-

erto Madrvn, etc. Em outros
esportes, é campeão mundial
de boxe e de pentatlo mili-
tar; bicampeâo mundial de
tênis feminino, de futebol,
tíe basquetcbol, de vela na
classe Snlpe; campeão olim-
pico de tiro ao alvo; bicam-
peão olímpico de salto tri-

prorrogação; em 1959, era
. Stuttgart, do Stade de Reims,
por 2 x 0, e em 1960 em
Glasgow, do Eintrecht, de
Francfort, por 7 x 3 e per-
perder uma, em 1962, em
Amsterã. frente ao Benfica
por 5x3.

VENCEU O NACIONAL
Aiiousburflo (AP-CM) —

O Nacional de Montevidéu
venceu, ontem, por 3 x 1 ao

nha, obteve" na primeira eta- yres, com Manuel dos San- um primeiro tempo de 3^? a

* * *
Irá a Londres a enfermeira

Clélla «e Pontes — A partirde setembro próximo. « enter-
meira Clélia de Pontes irá
cursar o Royal College of Nur-ses, em Londres, com bolsa de
estudos oferecida pelo Conselho
Britânico. A autorização do
presidente da República já foi
concedida, através de exposição
de motivos que lhe lol eneaml-
nhada pelo ministro da Saúde,
dr. Raimundo de Brito. D. Clé-

gioma", drs. Aldy Barbosa U-
ma • Glyne Rocha; 3) "Necro-
btos» llpoide", drs. Glyne Roçna
e Aldy Barbosa, Lima; 4) "In-
fermidade de WaldenstrSm". dn.
D. Périassü, F. Carrazedo «
Barbosa Lima; t) Pró diagnose:"Lúpus? Esclerodermia?" dr. D.
Feriasaú e T. Carrazedo; ¦!
"Dermatite de Duhring". drNar-
ciso Haddad • Edison de Al-
meida; 7) "Xeroderma pi|n«n-
tosum'1, dr. Perlaisú e L. Gt-
briela; 81 «Hlpoplasla pilosa •
Hiperqueratose do tipo Brsuer,
dr. D. P»riassú e dra. L. Os-

pa do campeonato, é preci-so que se diga que o deve só
à magnanimidade do Brasil.
De fato, a Espanha só virou
em primeiro lugar ao fim da
primeira jornada, porque o
Brasil concordara em que se
aceitassem, para a classifica-
Cão, peixes de qualquer na-
tureza, mesmo os não espor-
tivos, como os budiões, que

muÈ8o.^^M^m'fi- SrhwaberAu«usburaoX «tós ^ *-:f*W«"^ÍMT*S briela"' í7"fub.rcuHde wul«
yrd com Manuel dos San- SAftiW Sgfe^í «S^-HBS&I^ Wç* , pro?, R- D- %»tos; e foi. recordista mundial A efjUÍpe do m&amX foi aae natação feminina, em 200 seguinte: Sosa; Modernél emetros, peito, com Maria Mende?.; Elizeo.Baeza e Emi-Lenk. Foi várias vexes ven- ij0; Oiarbide. Aryas, Jabu-cedor internacional em hi- ru, Sarífilipo e Urruanendi.
pismo, com Nelson Pessoa
Fií°- ¦¦¦* r, „•• TAÇADAAS1AResumindo, o Brasil ja ga-nhou muito mais campeona- Tet Aviv, Israel (AP-CM)tos mundiais, em caça sub- A seleção de Israel derrotoumarina e outros esportes, que a de Hong Kong por 1 x 0,
.. T">.«>»Un *C* •!•>. nxivrln MAMA u. — i ^.1 íí Zt ¦*• *

,Brito, do Serviço Nacional de
Doenças Mentais.

Curso de Especlallzaçio em
Gastrenteroiogia. — A Xscola de
Pós-Graduação Médica Carlos
Chagas, continua realizando ás
4a. e 6a. feiras, pela manhã, o
Curso de Gastrenteroiogia. Te-
rá inicio a 37 de maio o curso
de Doença1; do Estômago e Duo-

e dr. A. F"(ueirl

se deixam apanhar até com a Espanha. E. de acordo com na série final. da Taça da deno. pelo prof. Pedro B. de Sprengel''; 3 — -. •---:„„..
a mão. E foi justamente com a sua tradição, pode procla* Ásia, que é disputada entre Carvalho; seguindo-se a 17 de Nogueira, "Fratura do um"»..a
dois budiões, que os espa
nhóis passaram à frente dos venceu lealmente e só assim Kong e Israel.' O primeiro
seus concorrentes. quer vencer. tempo terminou 1x0, sarclli — Colopatias pelo prof.Costa Couto — Temas de He-

Clinica Ortopédlca do 1*'°
— O Serviço de Clinica OrtoM:
dica do IAPC, realiza sext»-'*';
ra 39, ás lOhMm no Hospital
dos Comerciárlos, sua sessão a»-
manai, com a seguinte ordem
de casos: 1 — dr. Hugo Pedro
da Cunha, "Deformidade «

dr. Milf»' ««

3 - dr. Caio Villeia Nu»**
"Petrlsrtrite neurotréfica «•
ombro" e 4 — Discussão dol n*
sos da semana.

fwwirt-aaeír»"»**'**""^**"**5*»^^ ^^"AXw^Lm""^ ,"**"*n*a« ttmsaM^Afr.jKi-tp.Ji., i!M^^t-wí,,íai^A!rí~»/íwev
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PROFESSORAS NAS FAVELAS
Em muitas das favelas cmoca*., as profe.sòras

c professorandas também fizeram. o censo escolar,
ao lado dos escoteiros, aos quais foram reservados
os locais mais difíceis. Na 4.-» Região Administra-
tiva, que compreende os burros do Catete, Bota-
fogo, Flamengo, Laranjeiras c Cosmc Velho, o tra-
balho das moças foi enorme, tendo sido visitadas
as favelas João Goulart, Morro Azul, Tavares Bas-
tos, Guaraif.pes e Cerro Cora, entre outras. Esti-
veiam em ação, ali, 36 professores e 12 professo-
randas, que realizaram sua tarefa em tempo rccor-
de, das 9 às 14h de sábado. Na maioria dos caso?,
r.s jovens se faziam acompanhai* por pessoas de
sua família.

Na foto, a normalista Silvia de Souza, a 1.» a
terminar o censo em dupla com Maria Runco Sales,
no Centro da cidade. A normalista Silvit*. é um
exemplo de todas as jovens normalistas que parti-
ciparam do censo escolar, com a dedicação e o
entusiasmo que uma professora deve ter pelos pio»
blemas da educação.

FX.AI.UNOH DA FNM
O prealdenle da Aaaoclaeto

do» Antigo» Aluna» da Fiiculd».
de Narional de Medicina con*
t'oca ••ni «ócio*, nara • Aitem»

>l»la Qiral Ordinária, e ter rfa*
Irada no Hospital Moi-coi.u
Ilha, nn die 10 de Junho, ás
h. a fim d* elegerem o Con»»-
ho Deliberativo, a qual »*r_

•t-npni.iado e fica dtide Já ran*
voc»do, para na metma dal» c
locll, em ifíMn exlraordlniriji,
em 1». e la. convocar..*», à»
BI..VIm e 101), eleger o» domai»
m»mbrni do Conselho e o pr«*
•Idtni* qu* nnni»»rá • direto*
ri», de conformidade com o I»*
tatulo. Maiores e»"l»i»<*lm»nto»
eom a dr. Carlos Alberto Za*
nota ou d. Adelaide (Av, Chur.
rhlll. 17 - 9-1.
A ESCOLA VAI
AO ALUNO

Uma eicola que vai ao aluno
— *l» o Mobil* Laiif/uap* ¦**»,
o ônibus "chope duplo" usado
em Cambrldgfshlr*. Inglaterra,
para ensinar Idioma, estrangel*

,ro» it crian,'»». t a últlm» ex»o Natlo.
da Grf.-

equipado
que o aluno aprenda

Idioma pela método audlo-vl-
1. Cie :r um filme — ou uma
le de .ill(l*i — combinado

n um comentário lonoro. Em
tos trechos, repete alto de*
ninada» palavras e frases. O

mtntárlo e a» falas do aluno
o registrada», por um grava-
r colocado a frente dtate. em

carteira. O aluno, entSo,
fone» nos ouvidas, ouve e
própria pronúncia e com-

¦ara-a com o som original.
Também recebe emlnamentos
do professor.
CA ROBERTO
PIRAGIBE •

O Centro Acadêmico Roberto
Plragibe reallta na próximo dia
30 tio corrente, o seu Iradlclo-
nal "Baile de Calouro»". A
reunláo «tudantil-social teri
lugar nos salóea do Centro de
Preparação d* Pessoal, na Rua
Bambina, 19, Botafogo, das 19
às n horas.

Seri. também realizado hoje.
dia 37 do corrente, às llh. no
auditório da Faculdade de Eco-
nomla e Finanças do Rio d* Ja-
nelro, uma conferência do prof.Paulo Martins, .Obre política
aduaneira.
CENSO E CONTAGEM
DE PONTOS

O diretor do Departamento de
Educaçáo Primária da GB. prof.
Antfinlo Carlos do Amaral, as-
slnou ordem de serviço deter-
minando que "is professoras
prl-nírl.s em exercido das dl»
vi-ôe» íe educarão das reglóeç
administrativas e nas sedes dis*
trtials que oartlcloaram do pia*nejamento e da distribuição do
meteria! relativo ao censo es-
coHr seri assegurado total de
pontos estabelecido de acordo
com a localização de cada re-

Correio Militar
Guerra mas horas, respectivamente, os

cargos de comandantes do Gru-
pamento de Unidades-Eseola e

rente, cntvc lOhSOm e llh. a cr-
rlmónla do "Dia da Comemore-
çãoM. nn Monumento Nacional

¦lio administrativa. Também
i»r.o iate beneficio aa proles»
afira» que, eom e moema tlnall»
d.idr, trabalharam no lervico de
e-tatlttlca da SEU,"
Novo diretor do IBC

Foi tmpoMiRdo ontem na
dirocio do Instituto Benja»
min Conitant (Ensino rie
Cegos), o profetior Jalro de
Moraes, dt 3a. Cadeira d_
Acfldemla Presbiteriana, Ei»
tiveram presentes ao ato, o
i. pr ijontaiite do ministro da
K-iucarfio e Cultura, profei-•oi* Orlando Gome* Calais e
o ex*d.*etor interino pro»
fesior Onofrc de Barrou,
além de membro» doe corpos
dncents e discente do IBC.

NOTICIAS
E COMENTÁRIOS

Continuam abertas, na Esco»
la de Educado Física e Des.
portos da Universidade do Bra*
•II (Ar. Venceslau Bris. 491. a»
Intcrlçoe» para o curao de ex»
te-iiio unlversltiria »Abre "Ali*
menucio * Desporto»'", a ser
mlnUtrado peloe prof». Flivlo
Miguel rie Melo e Elia Auvedo
Daltro Stnto».

Todoa os domingos, com en-
trada franca, »io mlnlitradas,
de I ia loh, na Rua Benjamln
Conitant. 74 (Glória), aulas de
inglls biilco. A» aula» »io llus.
trada» eom proleçóe» elnemato*
griflea» sonora».

* *
Os decanos e o reitor da Uni*

v«riidade do Brasil reuniram-se
ontem com os diretores da» d1-
v*r«»s facr'dades . escola da
UB. em ses'tio recreia. Apura*
mos »xtra-ofl<-lalrr<!i.te que. en*
tre os assuntos Irntitíos (ir.»r.i.
ram o» d»s unidades sem dlre-
tor*» efetives; listas para a Co.
rnlisüo de Inquérito: da agita-
rio em algumas unidades por
parte de alunos e finalmente rie
maior autoridade das faculdade,
com o» problemas estudantis.

* *
Estio abertas as Inscrições

para nora» turmas do Curso de
Dlcçio * Técnica Vocal, do Ins-
f.tute Duque de Bragança. O
curso teri a duraçío de quatro
meses. Maiores detalhes ro
1DB. Rua México, 148, ».*. Tel:
32-8967.

Em solenidade quc ce realiza-
rá no Clube IIip'co e Santos,
no dia 3 de junho, às 20h, será
orestada homenarem ao oro'.
Luiz Antônio Gama e Silva,,
reitor da Universidade do E--
tado de Sio Paulo.

Fomos informados de que a
Comissão que investiga "sóbre
a prática de atos contra a segu-
rança do pais. o regime demo.
critico ou a probidade da ad-
ministrarão por funcionários
dos órgãos do MEC sediados no
Estado da Guanabara", cometo i
a examinar • ficha indlvidur.I
de cada funcionário do Mini»*
térlo da Educação.

* * *
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Aviação e Astronáutica

O Regimento de Reconheci-
mento Mecanizado, localizado
em Campinho. inaugurou a .5
do corrente, por ordem do co-
mandante da Divisão Blindada,
lima Exposição de Material Sub-
verilvo apreendido por ocasião
dos últimos acontecimentos po-litico» nacional». Essa Exposi-
Cio seri mantida até o. dia-de
ho.ie e para visitá-la está con*
vidada toda a população, parii-eularaente os moradores das
zonas adjacentes ao quartel, ou
seja CaBcadura. Madurelra. Vila
Valqueire, Campinho e Jacaré-
paguá. no horário de 8 is 171).'

TIRADEKTES— O diretor da
Revista de Engenharia Militar
recebeu do sr. Wilson Pinho um
telegrama nn qual diz o seguln-
te: "Momento Câmara Federal
aprova projeto Tiradentes oa*
trono Nação Brasileira, cimprl*
mento Ilustre mentor Revista
Engenharia Militar feliz coroa-
mento árdua camoanlia favor
legitima História Brasil".

SAMUEL CORREIA NO RIO
— Procedente de Lages, encon-
tra-se nesta Capital o coronel
Samuel Augusto Alves Correia,
com. do 2" Batalhão Rodovia*
Tio. que velo tratar de assuntos
de serviço. Imito 6 Diretoria de
Vias de Transporte a aue sua
Unidade é subordinada técnica-
mente, bem como rom rs enti-
dades e órgãos civis interessa-
dos.

O Batalhão Rondon tem a seu
cargo a construção de um tre-
rho dn Tronco Prlncíool Sul en-
tre Ponte Alta do Norte, Latres-
eórte do Rio Pelotas e do BR-
"(i. entre La.ies e Florlanópo-
lis. além da conservação e ma-
nutenção da BR-2 entre Santa
Ceeilia-La--es. Passo do Soçor-
ro. nor delegação do DNEF e do
DNFR àquela Diretoria especia-
lizada.

ANIVERSÁRIO DO CPOR —
O Centro de Preparação de Ofl-
ciais da Reserva do Rio de Ja-
nelro, comandado pelo coronel
Cresn Ribeiro da CosU. feste-
Jará no próximo dia ai do cor-
rente, a partir do? 81., em sua
ted« na Avenida Pedro II em
Sio Cristóvão, o 37." aniversário
de sua criarão pilo saudoso ca-
pltão Luiz Corrêa Lima. Para
a» festividades do dia, foi orga-
nizado um esmerado programa,
tendo sido convidado os pene-
ràls Octacilio Terra Ururahy,
com. do I Exército r Orla/ido
Geisel. com. da la. R.M., além
de outros altas autoridades, ami-

fo» 
e admiradores daauela pres-

Igiosa instituição. Também, a
Imprensa credenciada no M. da
Guerra foi dlstingulda.com um
convite do rom. Creso.

POSSE DE GENERAIS — No-
meados pel0 presidente Castelo
Branco, por indicação do mini'-
tro Costa e Silva, os penerais
Manoel de Carvalho Ll'.bóa, Au-
gusto CezEr de Castro Muniz de
Aragão c João Costa assumirão
hoje. dia 27. is SliSOm: nos dias
. e 3 de¦junho p-jórdmOji^oes-^

Núcleo da Divisão Aeroterrestre _. »o.» Mortos da II Guerra Mun-

Mudanças
(•era todo o Breill"A Saenz Pena"

jk**í^jt

*«_•*-•'.*•«!
Rui v-nae _on,..n, 355

TELEFONES: 34-1321
Í5120 E -»-tl(S

e chefia do Estado-Malor do i
Exército. Para essas solrnida-
des em oue serão observados o»
rerlmonlals militares, foram
convidadas is altos autoridades
civis e militares, amigos e ea*
ma".-idas daqueles altos chefes
n-ilitares. .

VAI COMANDAR O ... BC —
A fim de assumir o comando do
2." Re.lmento de Cavalaria via-
jará amai-*-?, dia ?8. via aérea,
para São Borja. sede do ReRi-
mento Jcãn Manoel, o tenente-
roronel Antônio Est-ves Coutl-
nho, noir-;ado oue foi r»cente-
ir*»nt« r>»to ipin'*-st."f, fi? (^n^rra.

CRUZADA D*"«OCP.ST!*CA —
N'o Clirt-» dos Ofl-iai« ""eforma-
Hos r d? P»ser"a d»s Tôrnfã Ar-
madas. hoje. dl» S7. às "h. h-*
'••"i> un:a rrun'?o ds "*Hret"rla
C^ntr?! (¦-• Cri.xsdÁ p*.*T*ôej:Ât-ca. a fim C" hT-e''-r«,-' r mw.
sontar ç-"<*rati''srí»c i rjjrftn.
r'a do fTl"hc Ml'"->r *•,',« vem
d» ser «leito rn dia .o ú'timo.
Para esta reunião, rstãr, r.onvl-
dado» todos os membros djque-
la direto*1!».

A MAtt.VHA SUBSTITUTA K
O FVtHCITO — A substituirão
da Guorda Ho Momim»-to Na-
rlonal aos Martn» da II Guerra
Mundial no dia 1." de lunhn. se-
rS feita com a «olenlded" ha**'-
?ne". Na oc-^ò, um' Cia. -"é
r*o!fela do O.f*. da Gvn-^ão
Central do CF.N., rsndfrl a
Cia. do i." B". de Pol. TTyérci-
to, qus durrnte o •"*¦» em eur.
so presta honras ryMt-re' lunto
ao iVimulo dn Soldado Desço-
"hscido r guardp o recinto rio
Monumento, mantendo a ordem.
a vi-illlnnla r. » .«tiuranea do
mesmo. A solenidade será rea-
liz&da ás 13b.

MISSA — Fm Intenção da a'-
ma do general engenheiro Hugo
Afonso d» Cprvçlho. no »'tar-
mór rl-> Igreja da Sinta Cmz
dos MIKtare». no dia I» do eo--
rente, és 101-snn-, se-A rezada
missa de 7." dia. mondada ceie-
bra»' po" sua família para a
oual estão corvIdBdas as nessoa»
de suas relações d* amizade. O
nvtiito •"••*• asnl-ant» dn turma
d» 7-i-19?J. tendo tido tòd-is a»
suas proTior.ftes de maio-- a co-
ronrl peln nrlncioln <"• mererl.
menio, sendo nromovldo a ge-
n#ra' nor escolha go"ername'i-
tal. Possuía todos os Cursos, I"-
nuslve das "íscnlss Sunirlor de
Ouerra e Técnica do Itxérrltn.
Serviu .arr»-ri--'<ntÇ"'o nor 1r.n-
«ros anos. tendo «Ido ln«*»"to-
da Tscnla de AvlarS- *"il»"*,
r.hefe di construrío da T.. T.
c.rnz AH-> a Porto T.ueena. no
Sul: chefiou o Perv. *rn*r. do 10.»
TlIstHto d» AC. foi nrofessor
d» Geóloga e Mineralogla da"3.T.1*!.. além de várias outras
nom!ss8»s da ms'or nro.ierão.
Encerrou n» seus dlaF como nre-
çi!rlen<« da Cnmiscãr, ?*!e(a -pri-
si!- tUA 'obre a.«sunto« eárto*
sráflco". A sua morte foi rr»*l-
to sentida no* círculos armados

TOU*"NHO VEIO A SEPVI-
CO — C*.e**nu ao. Rio. oroceden-
te de Rio Nfaro. n enrnnel en**.
Ayrton "e'**1ra *»*oiirlnhn. com.
dó S"'Btl. F»rrovlírln. quu agui
vem tratar de a»»untos de »gr-
viço a carfo de tua unidade. O
Batalhão Mauá tem a seu cargo
o lançamento da snn»r«»trutura
dn Tronco Princinal Sul nn trf •
eho R|o Negro-Lajes. em vl»« de
conclusSo é entrega ao tràfe-
co. Essa unidade está para re-
ceber outra imnortent(> mis*-*^.

1.» G. Can. Au. AAé — Vá-
rias comemoraçíes festivas, de
caráter -lnt«rno. a«'!na!arão hoie
n transcurso dn 5?." rniversprlo
ri» criação do 1.» Gruno de Ca-
nl-ões Automáticos e Antiaéreos.
em nulo comando encontra-se o
r»] Ed-on F^ue^edo. O 1.» G.
Cop. Au. AAé. é uma ds» mais
anti»as un'dad« d» Artilharia.

"DIA DA COMEMORAÇÃO"
— Realiza-se no dia J9 do cor-

dia', pela comunidade norte
americana do Rio de Janeiro,
rm homenagem àqueles oue per-
deram suas vidas em defesa ria
Pátrls. A Secretaria do M. da
Guerrs. olsborando com a Em*
h9i.*:aria dos Estados Unidos da
América do Norte transmite o
convite a todos rs veteranos da
FEB e mas famílias, bem como
às famülas daaueles que tom-
bar.-m ni II Guerra Mundial.
para assistirem a essa cerimó-
nia.

O NOVO COMANDO DO 1 •
G. CAN SO — Nomeado pelo
minbtro da Guerra, o coronel
Policarpo de Oliveira Santos,
asírmlrá no próximo dia I de
junho ás Sh. o cargo de com»n-
dante do 1.» Grupo de Canhüss
00 Antiaéreos, oue lhe será trans-"mltido polo seu clega. corcncl
Sá Barreto, que foi nomeado
pa>*a outra cpn.is_-.io. O coro-
nel Polleeroo. que vinha servln-
dn na la. R.M., tendo ante» chi-
fiado o gabinete da Artilharia
Antiaérea, após o ato seri alvo
de uma homenagem da parte
de seu» amigo», colegas e ca-
moradas. Ao ato estarão pre-
sentes as altas autoridades mi-
lltares. inclu^ivr do I Exército,

la. CR. ENTREGA CERTI-
."IÇADOS — O chefe da la. Cir-
cunserlção de Recrutamento,
informa aos Interessados nue
nfo recebsrsm os seus Certlfl-
rados na data marcada, o"e po-
derão fajê-!o, naouela sede, no
horário 0- 12 às 1.B*-*!0m. dos se-
guintea dias: Certificado de 3a.
categoria: 6a.-feira, dia 29 de
maio « Certificado de isenção;
4a..feira, dia 27, e 6a.-felra, dia
20 de maio. ,

CANCAO DO EXÉRCITO —
O ministro dá Guerra nomeou
«residente da Comissão Julga-
dora do Coneuno para a esco-
lha d? Cancjo do Exército, o
general José Maria dr Moraes e
Barro;, em substituição ao ge-
neral • Antônio Henrique de Al-
melda Moraes.

EXTINÇÃO DE TIROS DE
GUERRA -- O ministro da Guer-
ra resolveu extinguir os Tiro»
dé Guerra ns. 275 - Óbidos (Pa-
fi) e 37S — Itacotiára (Amazo-
nas), per nio satisfazerem leis
vl-íentes. ¦ '

SIGAM COM URGÊNCIA P.*-
RA OS SEUS POSTOS — O mi-
nlstro da Guerra assinou aviso,
rrduzlndo nara 15 dias o trán-
sltr, do oficial, determinando ao
Serviço de Embaràue que pro-
viclencie no sentido de que os
militares movimentados sigam
par» os respectivos destinos na
nrlmelra condução após o ttjr-
mino' do trinslto.

Motivou essa providência mi-
nisterial a situação especial que
ora atravessa a pais, e tendo
em vista a necessidade do ser-
vico,

VAI COLABORAR COM O
SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉR-
CITO — O Initituto Brasileiro

- de Investigações Cárdlovaseula-
res (TBIC), através'de seu pre-
sidente. dr. Edidlo Guertzen*--
tein. ofergetu a sua. eolibpraçío
ao Serviço de Saúde do Exérçi-
to. colocando à sua disposição
o seu equipamento eletrônico ai-
tamente especializado para es-
claréetmentos diagnóstico» e dan-
dò cobertura aos eáso» de ear-
diopatias congênitas ou adqúi-
ridas passíveis de' correção pe-
la terapêutica cirúrgica, medi-
ante einorêgo de circulação ex-
tra-corpórèa nelo método da he-
modiluicíó, hfootermla interna
moderada e fluxo baixo. Pro-
nfie-se. ainda, a treinar os medi-
cos militares que o deseiarem
em qualauer de suas atividades
cardiolóplcás e a prestar eolabo-
ração em cursos médico» do
Sírviçó de Saúde do Exéreito.
em assuntos relacionado» rom a
cirurgia cárdio-vosculor e i prá-
tica de sutüras. anastomoses e
enxertos vasculares.

Na Associação Brasileira de
Educação continuam abertas as
ir.scrlrfies para o curso destina-
do aos alfahetlzadores de adul-
tes das 14 is 18h, dos dias úteis,
em sua sede social (Av. Rio
Branca, 91 — IO.*). As aulas
serão ministradas pela profa.
Maria Lúcia de Freitas Kohn.
NOTICIAS DO ESTADO
DO RIO

O secretário da Educação de*
signou c» ers. Eny Seixas Pires
Cortes, Luiz Gonzaga Molhelros
« Alberto Rodrigues Nune» pa-
ra terem exercido no Conselho
Estadual de Educação.* *

O rôvo direior da Casa do Es-
tudante Fluminense é o jovem
Florlmundo Thomé de Cnop.* *

O DEP. chefes de serviços c
inspetores de ensino, devem re*
meter com urgência, ao gabine-
te do secretário, uma declara-
cão acompanhado de elementos
circunstancial» «obre atos pra-
tlcados por professores prlmá*
i-io« contra a Segurança da ne-
ção. o regime democrático e
a pròbilidade da administração
pública.

* *
As escolas públicas vão rece-

ber do D AC da secretaria do
Trabalho, estatutos para crlr-
ção de cooperativas ' escolares,
cumprindo acordo do Estado
com o MEC. * *

Não seri mais permitido o"exercido único" a servidores
que acumulam carnos. Os que
não puderem prestar serviços
em mal» de uma função, terão
de optar ou requerer licença
sem vencimento.

Reunião dos
exatores do

RJ: Friburgo
Oitenta exatores federais do

Estado do Rio de Janeiro reu*
nlram-se a 23 do corrente, «m
Nova Friburgo, para discutir
assuntos da classe e problemas
fazendários. No transcurso da
assembléia, foi homenageado o
novo delegado fiscal n» área
fluminense, tr. Antenor Maga-
Ihães.-

Professor
ÂNGELO MOREIRA
DA COSTA LIMA

0 Instituto Oswaldo Cruz
convida a família, parentes
• amigos para ossistirem à
missa que manda celebrar
ém suà intenção, quarta-
feira, dia 27, às 11 horas,
na Igreja do Carmo, Rua
Primeiro de Março. 23978

AS ALMAS AFLITAS
AGRADEÇO — O.M.

.6091

Às Almas
Agradece — Geralda

S037

¦ecekeme» de laiiliulo de *»•
•.fr.li.rlai Arronintleas da lei»
ela «a trakelhee «o »*->. 

*M K.
o. I.u-dkt-i (foto), eibre "V».
loridade «a» aereaave» a »»iu.
rança irea" (Iria volume»), ir»
»•• defendida» pele lluitre pre»
feitor na lll Reunil» da "In*
tematloMl Cannrll ef Aermatt»
tirai delencM" OCA»), ea» Rite»
com»», de tt a SI da agóslo de
INI. e aprovada» pele fomelbe.

"SATURNO"
A "NASA" (Natlnnal Aeronau*

tic» and Ipice Administratlom
lançará provavelmente o aesto-Saturno I" ISA-Ri. hoje, em
Cabo Kennedy, na Flórida.

AERO CLUBE
Foram realizada» na ABI a»

eleições para o Acra Clube do
Brasil. Etlá i frenle dèrte movi*
mento de ressurgimento dn tra*
dlclonal Atroclube o ar. Lul.
Ferreira Gulmarics — pioneiro
dat aviação civil em no-»n Pai»
— 'preiidente do Sindicato dos
Jarnallftas e diretor da Associa-
cão Brasileira de Imprensa. Pa*
ra presidente do Conselho foi
eleito o tr. Paulo V. da Ro*
cha Vlenna e para secreiárlos
os srs. Alberto Martins Torres e
Jorge Alberto Souza Freitas;
Conselho riscai: Cavlos Alber*
to Ferreira Guimarie.. Jeronl*
mo Coimbra Bueno, Zoroastro
Campos, Armando I.evel da
Silva. Hellídlo Coimbra Bua-
no, Rubem Ahrunhosa. Dlre-
torla: presidente, Luiz Ferreira
Guimarães; vice. Jayine Leal
Coita Filho: secretário Andréa
Trlpoli; subsecretário, Ítalo P.
Battloli: tesoureiro, Jorge FI»
guelredo Po»*oIo;' subtesourel-
ro Sérgio Mana e diretor-ioclal
Roberto Psmplona Pinto.

No próximo dia 1.» de julho,
iites escolherão a Diretoria que
regerá o Acio Clube do Brasil,
por dois anos. Renrcsentou »
D AC o sr. Lucíano Derose.

VISITA
E.icontra-íc em Si» José dos

Campos, no Centro Técnico de
Aeroniutlca. o prof. James Car*
lide Mouzon. reitor asioçiado da
Escola de Engenharia, da Univ.
de Michigan. A vinda do prof.
Mouzon ao Brasil se prende es-
peclalmente a estudo» e observa*
ção junto «o Grupo de Prole»*
róres da Universidade de Miçhl-
gan rue »e encontra no Initltu-
to Tecnológico de Aeroniutica
conforme acordo firmado atra-
vés do programa do Ponto IV a
"Aliança para o Progresso . pa*
ia orientação e desenvolvimento
do Curso de Engenharia -Mectai-
ca, ji iniciado naquele Instituto,
no corrente ano letivo. O prof.
Mouzon deveri permanecer no
.CTA durante o período de um
rrés. sendo aguardada, tam-
bém, dentro de 15 dia», a che-
aada do prof. Marvln Lemmon
Nieliu»». dce-pre«ldente executi*
vo da Universidade de Michigan.

RETORNO
Procedente de Belém poueou

no Aeroporto Santo» Dumont, o
avião "C-47" 30W. que levou
até i capital paraense uma
comitiva de Jornalistas da nn-
prensa carioca e paulista, que
foi observar In loco a situação
aflitiva por que passava aquç a
capital nortista, devido i falta
de gêneros de primeira neces-
«idade, resultante do bloque»-
mento da estrada Belém — Bra-
silia. Os jornalistas estiveram
na cidade d» Imperatriz, no Es-
tado do Maranhão, transforma-
da em "base de operações da
FAB" para o transporte dlirlo
em seus aviões de algumas to-
neladas de gêneros alimentícios
que estavam retidos nos cami-
nhões atolados naquela estrada,
devido is fortes chuvas ali caí-
das durante meses seguidos,
foi da Inestimável valor o apoio
proporcionado pelo pessoal do
"COMTA" no transporte dos gè-
ncros, pois caso contrário esta-
riam perdido» alguns bilhões de
cruzeiros devido ao perecimen-
to. Também a FAB cedendo um
avião para o transporte dos jor-
nalistas colaborou com a im»
prenso, que melhor Boube infor-
mar ao público o verdadeira si-
tuação daquela estrada. O avião
que os transportou era tripu-
lado pelo capitão av. Flivlo dos
Santos, l.o ten. av. Castro Lima
e »arg. Mattqr.

, ATOS
O inlniilrn Nelson Wandctliy

•Minou ato», designando o rap,
medico Edgaril Amorno dr Roii»
ra, para Inilitilor da F..i-nla de
Aperfeiçoamento de Oficiai*: o
l.a ten. üdm. Luiz Oteln Rodri*
guei para prefeito de Aereniu-
llc» dn Deilacamento de Baia
de Santos: transferindo — par*
a Diretoria dn Ensino, o ten.*
rei, ev. eng. Oswaldo Puma
Feyío de Carvalha, do QG da
4a. Zona para o Comando de
Transporte Ae co, a m»l. av.
Nelson Jor* de Abreu do d de
Almeida, dn Núcleo de Parque
de RrMm; para o Núcleo de
Parque de Aeronáutica de Ele*
trònlra a mal. av, Dilermadi.
Cunha da Rocha, do QG da la.
Zona; poisando • adido i Dlre*
torla da Peeioal o eel. av. Er»
netto Labarthe Lebre e o ma»
jor l|. Bertoldo Cotia Júnior;
concedendo tel» mete» d» licen-
ca eipecial ao brlg. Olavo
Nunes Anuncio, e mandando
adir ao teu gabinete o cel av.
Dcllo Jardim rie Matos e ten».»
céu, «VI, Antônio llrn-iquc
Alvet dos Santo» e Rubcn-
Drumond.

DECRETOS
O preiidente da República ai-

slnou os legulntei Decreto»;
Promovendo ao póito de co-
ronel e transferindo para a re*
serva remunerada o tenente*
coronel aviador Angela Qua*
ruma Filho; retificando a De*
creto 10.4(2, que promoveu r
reformou o l.*> »»rg. José An*
tãnlo Adirlo e considerando
promovido ao pisto de 2.» te*
nente; • promovendo ao pòttn
rie 2.° tenente, o 1.° sargento
Rendo do» Reli, visto ter lido
julgado Incapaz para o serviço
militar e haver servido cm zona
de guerra.

'•PAN AM"
o primeiro vôo a ;»io »em e**

ralas enir» o* K.laqr:» Unido, r
Rerlim i»re inaugurado pelf.••Pan Amtrltsn Ãlrwnys" * a.
da -airrm». As viagem «íe Nova
Voili a Beillm ledu-lrio n tem*
po de via enlre •• riuai . id-dr.
pata apenai nove hora».

MINISTRO
o minlitro Nelton Waudeiley

-nini.are.ru. na manhi de on*
lem, ao embarque do proidcn*
te canelo Hiaiu-o que viajou
para Biaillia. Durante o dia re*
cebru rm teu gabinete oi hri*
gadciin. tiovi. Tiavanoi. Joel*
mu Campoi de Aiarlpe Macedo
e .luán Aielano dnt Pano*, Je*
lònmo Ba-io> r Ntwlon Rubem
de siiuii Éerpai marerlialt Ivu
Borgei e Hugo da C.inlu Ma*
chado; lll, Jcir Carlot Barro»
Nelvai Rubem Betu. preilden*
te da "Vaiig"; e Jo«é Bento
Ribeiro Dantai da "Cruzeiro ri»
Sul"; uma comlllva de piofei*
»nre. da Unlverddade de Ml*
vhlgan, compoiU rim tu. Mai*
vin l.emmn..i. Nichuis, James
Catllile Mouron e Jick Kubí>h.
que vltilaram o ministra da
Aeroniulica acompanhado» d»
leitor do inslüulo Tecnológico
da Aeioniutlca (ITAi. piofet*-or Marca Anlónlo Gugllelm-'
Cecchlnl. As lihliom o mlnlk*
irn, viajou para Rraiilla.

BRIG. CLÓVIS
O brlg. Am6nlo Femande»

Rarboia (Rc>. FAB) procurou*
no» para dizer que estava mui-
ia sentido com a apreclaçio qur
havia lido falia sóbre o brlg.
Clivis M. Travaisoi, por um
vetperlino e »ollcttavo*no» qur
divulgássemos o seguinte: "O
brlg. Clóvis n«n r um varrei-
lisla: peln cflnlrárlo. um liomcui
dr |>ra:*de personalidade, alu*
anle em todas as boas causa»,

um l.drr d» mocldade da Aern*
náutica e muito estimado pela

«finalidade e firaen di roíge»
i.s*..-... Devo duer «ue, iteucot
»«he .i f • rr,u» a hri|, Clávn dei»
\ou ri» »»r mmiiiro do prtii»
lienir ¦•»> ga; elii» nio foi ininii»
uo irt, iu». -iitii de um rar»
lonienio, ande i» portou cen»
riignidaae, »luve« e independln»
vu moisl."

INSTRUTORES

O iniiuiiro Nelion Uvenire.
Wamlerlev, designou InlIrutOfN
d» E.rola de Aeroniulica. ei
lapilàca Int. Roberto Câmara
Vplranga do« Guarani» • Mr|W
Miranda de Carvalho e o l» tem
med, Ruben» Marquei dei San»
tos, Oe trl» oficial» »!• pira»
quediiiat miiiurei. formados pe*
Io Núcleo de Dlvliio Aeroler»
letue. etpeclali»ta< em mleeiei
de lalvamento metmo ne» con»
du..»» mal» advertai e nerten»
vem i equlne PARASAR. Net
Afontoi daráo entinamentee de
? o» especialidade ao» futures
oficia!» da FAB. Também foram
designado» inilntiore» ee le» te*
uentet. Liberatn Teuelra e Wal*
nuki Conde Filho.

CONTRATOS
Fui delegado rompelénelg ao

diretor de Aeioniutlcg Civil pa»
¦» aprovar contratos eibre con»
cenio na exploração de linhag
aértas, arrendamento de aero*
poitoi, bem como contrato» que
resultem de concorrência» públt*cai.

INQUÉRITO

Foi determinada abertura de
Inquérito Policial Militar, ne
«cntldo de lerem apuradaa ai
icsnonsabllldsdei das pessoa, en*
volvidas imlliiarri ou nio) em
.-unidades subvenlvat na Base
Anca de Brasília. Outra ato de
muilütro da Aeroniulica reiul*
tou r» caisiçio da autorlzaçle
para funcionamento do Aero*
clube de Sáo Luiz, no Mari*
nhio.

Atos Religiosos
CARMEN COSTA CARNEffiO

(MISSA DE 7.° DIA)
A Diretoria e Funcionários da SOTUR DE CABO FRIO

TURISMO S. A., consternados com o falecimento de sua grande
benemérita — D.a CARMEN —» convidam os amigos para assis-
tirem a missa que em intenção de sua boníssima alma, man-
dam celebrar na Igreja da Candelária, hoje, quarta-feira, dia
27, às 11,30 horas.

CARMEN COSTA CARNEIRO
(MISSA DE 7.° DIA)

A Diretoria e Funcionários da Sociedade Empreendimento
Turístico de Cabo Frio Ltda., consternados com o falecimento
de sua grande benemérita — D.a CARMEN — convidam os
amigos para assistirem a missa que em intenção de sua bonís-
sima alma, mandam celebrar na Igreja da Candelária, hoje.

quarta-feira, dia 27, às 11,30 horas.

CARMEN COSTA CARNEffiO
(MISSA DE 7.° DIA)

A Diretpria e Funcionários da SERDAN ENGENHARIA
LTDA., consternados com o falecimento de sua grande bene-
mérita — D.° CARMEN — convidam os amigos para assistirem
a missa que em intenção de sua boníssima alma, mandam
celebrar na Igreja da Candelária, hoje, quarta-feira, dia 27, às
11,30 horos. 378M

Carmen Costa Carneiro
7.» DIA

(klavio da Silveira Carneiro, Ivan Carpenler Ferreira Filhe, esposa e tt-
lhes, Sérgio Costa Carneiro, Jorge Cosia Carneiro e filha, Carlota Diederith Cos-
ta, convidam os parentes e amigos para assistirem à missa oue, em intenção da
boníssima alma de sua querida esposa, mãe, sogra, avó e filha — CARMEN —
mandam celebrar no altar-mor da Igreja da Candelária, hoje quarta-feira, dia
27. às I1h30m. 37997

Professor '
Luiz Ârlindo Tavares de Lyra

(FALECIMENTO)
A Associada «os Artistas do Brasil comunica, pesarosamente,

O falecimento de »eu diretor « soclo benemérito PROF. LUIZ
ARLIKDO TAVARES DE LYRA, convidando o corpo aocUl e
amigos do extinto par» o sen fnterramento <-**e seri r»all»ado
boje, is 17 hora», saindo o féretro da Capei» Real Grandeia para
o Cemitério de Sio Joio Batista.

Professor
Luiz Arlindo Tavares de Lyra

(FALECIMENTO)
J.aura de Figueiredo Tavares de Lyra, Dr. Lula Lyra e fa-

milia, Esmeralda de Figueiredo, Dr. Nestor Egydio de Flguel-
redo, Dr. Mario de Figueiredo e família, participam o faltebnento
de »eu querido esposo, IrmSo. tio e cunhado LUIZ ARLINDO.
convidando para o féretro .qu» sairá da C»peU Real Grandeza
para o Cemitério de Sio Joio Batista, hoje, às H hora». «9716

ERNESTO BEBGANDER
(FALECIMENTO)

Sua família cumpre o doloroso dever
de comunicar o seu falecimento e convi-
da os demais parentes e amigos para o
sepultamento que se realizará hoje, dia
27, às 15 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza n.° 4, para o Cemitério de
São João Batista. 69777

Professor SYLVIO LEITE
AÇÃO DÉ GRAÇAS

94° ANIVERSÁRIO NATALÍCIO
A família do Professor SYLVIO LEITE, seus ex-

alunos e amigos farão celebrar, no próximo dia 5 dt
junho, às 11 horas, no Altar-mor da Igreja da Can-
delária, mifjsa festiva em ação de graças pelo seu
8-.° aniversário a qual será cantada pelo coro tr-
feônico das alunas do Instituto de Educação Plínio
Leite e, para essa homenagem convidam todos .os
ex-alunos dos Colégios Sylvio Leite e Plínio Leite,
amigos e parentes do homenageado. 20460

MARIA DE FARIA CASTRO
(D? LIQUINHA)

(MISSA DE 7.* DIA)
Israel Alves de Castro, Sarah de Castre Azevedo,

Benedita de Castro Bahia, Sebastião focar de Casiro.
Clodoveu Alves de Castro, Rita de Castro Macedo, Ana
de Casiro Amorim e suas respectivas famílias, agrade-
tendo a todos que lhes manifestaram pesar pelo fale*
cimento de sua Mãe, SRA. MARIA DE FARIA CASIRO,
comunicam que farão celebrar hoje, quarta-feira, às
12 h, a Missa de 7.* Dia, que será ofidada na Igreja
do Rosário e São Benedito, na Rua Uruguaiana. A fa-
mília, consternada, pede que* se lhe dispense de rece*
ber pêsames, formalmente, após a cerimônia religiosa.

3570S

ENCERADEIRA e aspirador de po
Electrolux, sueco», amboa n» em*
-alsgem, pouco u-o, estado de no-
vos, ótimo pnra presente, a Crt ...
35.000,00 cada, a terça parte do
custo. 37-9800.
VENDO 2 relógios p| senhora cm
ouro "Omega" e "Universal'' me-
1-de preço da loja. Barata Ribei*
ro. 280, apto. 1001.

OPORTUNIDADB — Vendo por
preço de oculto, urgente, V plano
nOvo, moderno; geladeira General
Eletrlc, 10 1|J pé», Retilinea e| ga-
rantia, TV Admirai Jl". Cama-
estante solteiro. Tudo la. qualtda-
de c novo. Figueiredo Magalhães,
387, ap. 101.

LIVROS USADOS — Compro, «ten
(to urgente a domicilio. Avultos *
-ibiloteca. Tels.: 38-Í1W e 4.-3430,
TelMiia.

VEN DA S I V E R S A S

COMPRO l plano,. 1 TV, uma ge*
ladeira. Pago e resolvo na hora.
Ttl.: 37*3480.
COMPRO 1 máq. fllnger ou Sina
pt uao. Pago -hoje. Jí-«»14, d. Ro-
¦ária.

.

ENCICLOPÍDIA BRITÂNICA - 1953,
azul. Crt 150 mil. Tel'.: -Í-9M9.
DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO
INTERN. (Jackson, 30 vol».), gra
fia itntlga mas ene. perfeita (novo
custa 385), por 45 mil. — 33-0009

VENDE-SE I grupo de sala. um
console, 1 piano e vários quadros
de grande» pintor»». R. Soroca*
ba, 377, Botafogo. Tel. 46*3422.

MOEDAS, pago CrS 200.000
640 rs. 1832-33, 320 rs. 1827-
1833 Santos Leitão, Graça
Aranha 169, slloja 7,42-3696.
PRATARIAS — Compro objetos
de prata, pago bem. Tel. 38-3199.
COMPRO TUDO — Antigüidade».
Pratar.as • cristais. 37-6386.

VENDE-SE máquina de escrever
elétrica, portátil, tipo manuscrito,
Inconfundível, funcionando a ba-
teria carregável » corrente. Tecla-
do português Fowerlter, Smith Co-
rot.a. Ver Av. Rainha EHzabeth.
371, ap. COt.

MAQUINA DE ESCREVER — Ven-
de-se uma magnífica. Í0 mil. Tel.:
4Í--UÍ.

BICICLETA MONARK — Vendo
nova, aro 36. pi homem — 57-0942

ESTRANGEIRO p! motivo viagem
vende armário duplex 2,30 m por
2,80m, CrS 85 mil. e máquina lavar"Uoover, Cri 40 mil. Rua Prof. Ar-
thur Ramos, 41, ap. 301 — Leblon,

COMPRO enceradeira mq. escre-
ver acordeon gravador etc. — Te-
lefone 46-6839.

ASPIRADOR E ENCERADEIRA —
Vendo com gprantia e pouco u-o,
por Crt 35.000.00 e CrS 20.000.00.
Rua Siqueira Campos, 43, »| 420,
ttl.: S7-3W3.

ANTIGÜIDADES — Compro ludo,
porcelanas, baixclss, cristais, ban*
dejas. ob. de arte, quadros etc.
Tel. 58-8352.
COMPRO — 1 piano, 1 TV. 1 gc-
ladeira, 1 acordeão. 1 armário, 1
sòfá-cairia c 1 rádio. Tci. 57-0360.
L.VRÒ3 USADOS —" Compro em
biblioteca • avulsos. Tel.: 37-6366.

COMPRO — Pago cm dinheiro
hoje — 1 Piano — 1 Televisão
1 Geladeira — 1 Miq. lavar —
1 Eletrola ou Stereo. M-jgjá.

| VENDE-SE uma cama ginecològi»
cá ou clinica, aço inoxidável, uma

i garrafa de oxigênio, um ventila»
dor Orbil. em estado de novo —

|R. Sen. Vergueiro, 137. ap. 102 —
jTcl. 25-592C.
MOEDAS ANTIGAS .compro;.; cí»

,-iulas. selos, medalhas, comenda»
p/ coleção. Vou a domicilio —
Tel. «3-330..

~V-.^_.>_.~V.^-J£--itf
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Tudo «Ó6re AUTOMÓVEL - Tudo para AVTOMOBILISTA -Tudo àVMT^BÍMm
H C Bonfim — Séiirlo C_tí1c_jiÜ — Rejmaldo Fobmci

Má digestão pode ser causa de acidente
Roma (ANSA-CM) — A

responsabilidade do um ho-
mem que dirige um carro, ou
qualquer outro veiculo de
motor, empenha toda a sua
personalidade dns tunçOes il-
ilolóilcu até as pslco-moto-
ras e intelectuais do tempe-
lamento além do caráter. Por
leso os médicos do centro de
i ertidfio de idoneidade psico-
fl.lca a direção, do Instituto
Italiano de Medicina dc Tro-
lego. cm Roma. salientaram
que uma alteração dos afetos
«os sentimentos e das ten-
dências da vontade nao con-
sente ao automobilista utili-
zir de maneira eficaz fun-
ções normais fisiológicas, pai-
«otisleas e intelectuais.

De fato a eficiência psiqui-
ca do automobilista <• o rc-
saltado da organização fun-
cional c hormonlnl dc todas
as características físicas c
p<iquicas que. transformadas
em ação e reação lhe con-
sentem orientar-sc conscien-
temente e adaptar-se à mutó-
vel dinâmica da circulação
de estradas, evitando os oci-
dentes.

. RETP.ATO

Um retrato Ideal do auto-
mobllista constaria do con-
junto orgânico de condições
e de atividades íisio-psicoió-
ticas eficientes com relação
as exigências de um compor-
lamento funcional c seguro
de determinado veiculo dc
motor, numa determinada si-
tuação da estrada. A primei-
ra condição é a eficiência dos
diversos órgãos e aparelhos,
particularmente dos senso-
riais.

Ê evidente que um epilep-' tico, um cardiopata não sc
encontram nas mesmas con-
dições idôneas para poder
juiar um carro. Um indivi-
duo que se cansa muito ou

sofro de moléstia dn upare-
dlge

mudo sabre teu estido do
lho da digestão, se fôr ihfor-

saúde, poderá resolver me-
lhor pelo que ie refere h dl-
rcção da viatura condido-
nando a ela seus hábitos,
«uai reações e ações, Nesta
primeira condição básica pa-
ra guiar bem se comnrecn-
dem as funções normais sen-
sorlas nas modalidades vi-
suais (aculdade visual, cam-
po visual, senso cromático. vi-
são crenuseulnr. scnsibilldn-
do luminosa e senso dc pro-
fundidade) e nas modnllda-
des auditivas (aculdade au-
ditlvn, etc).

TENSÃO MENTAL.

Uma segunda condição bãsi-
ca i representada pela ateu.
ção no sentido de tensão men*
tal, concentrada em um ou
poucos elementos dc uma si*
tuação ou distribuída em to-
dos os elementos diferentes
que, como é filcil prever, po-
dem modificar uma situação.
Por exemplo: um autamobllls-
tn, dirigindo um veiculo qunt*
quer na estrada dc rodagem,
acaba concentrando a sua aten-
ção somente sôbrc a rédc dc
deslizamento; quase sempre o
automobilista distribui em
multas tllrcçelfs a sua atenção
conforme lis sugestões dos
múltiplos elementos estimula-
dores da situação da estrada. O
próprio automobilista, dotado
de tensão mental normal, con-
centrada e distribuída, deve ser,
também, veloz em perceber,
em integrar e interpretar, ido-
balmente, os elementos do cir-
tulação que estimularam seus
órgãos sensoriais. Após ter
compreendido rapidamente a
situação, o automobilista deve
reagir com rapidez (tempo do
reação) e acompanhar ii pri-
meira, si fôr necessário, uma

segunda manobra readaptando
rapidamente a tua própria ali-
vldade pilcomotora conforme
as exigências dn nova sltiiiiçíiii
(tempo do rcprcs*ftoi.

PROVA DO TEMPO

Estas ultimas capacidades se
podem avaliar nu laboratório
numa lituaçSo experimental
predisposta que i>o parece com
a real, submetendo o sujeito 1»
uma prova do tempo de rea-
ção com cstlmulaçõei milltl-
pias. Neste cato te realiza no
sujeito um processo psicológl*
co que se pude dividir nos
opernções seguintes: a) per-
cepção; bi compreensão; o)
emoção: d) vontade, como
acontece nn realidade concre-
ta. Sc ii autornubillsln estiver
em condlçe'ics de s.iiidc eficlep*
tes, se possuir uma boa possl-
bilidade da atenção distribuída
conforme ns vr.rinbilldades da
estrada o uma boa eficiência
pslco-scnsorial, pode riipida-
monte dar-se conta dn situação
da estrada. Neste raso não Inte-
ressn tanto Identificar seu ni-
vel intelectual com um crité-
rio quantitativo, pslcométrico,
quanto Individualizar o tipo, a
maneira de funcionar, a ma-
ncira eom cuie o sujeito com-
preende ns modalidades do
umn conduta acertada, elienz
numa situação cia estrada, Kl*
nnlmcntc, o próprio automobi-
lista cônscio dos seus limites e
ao mesmo tempo seguro dc sl,
dos seus ntos, poderá eMabele-
cer o que deve fazer c fazê-lo
mesmo, rapidamente c com os
movimentos adequados n si-
tuação.

IDONEIDADE GERAL-

Portanto, na bn«e dn eflclén*
cia de um automobilista exls*
te a condição de um estado ce-
ral dc saúde bon, uma capa-

cidade de atenção normal e de
estabilidade emocional. Éle,
para gula-' de maneira tegura
e ética», deve pomulr uma npr*
mal eficiência pslco-aentorlal o
pulcomotora e, finalmente, a
capacidade de entender o quo
acontece e de querer faier atoa
e ter reações adequada». Isto
afirmam oi médicos eipeçla*
llzndot em medicina do trate.
ro. Mas a teorlzação dot fato-
res humanos que deveriam
contribuir a um melhoramen*
to da segurança nas estradai,
tem uma etcassa relação com
a realidade, como cada dia
constatamos pelas crônicas dos
acidentei. Cada Indivíduo dl*
riglndo üm veiculo de motor
deveria possuir um organltmo
físoloKlca e psiquicamente sa*
dio, e em cada instante dar-se
conta du suai embora con*
fulgentes condições para agir
conseqüentemente.

A finalidade dos exames ps!*
coíislcos preventivos é, justa*
mento, aquela de declarar a
Idoneidade geral dos cândida*
tos. Atas além de ser sem du-
vida a prova incompleta, nao
se podem prever as variações
das funções psíquicas senso-
riais, Intelectuais do condida-,
to diante das situações impre*
vistas do tráfego na rua. Sub-
meter um Indivíduo a estimu*
los provocados no laboratório
é muito diferente de reclstrar
sou comportamento no "am*
blento estrada". Quem poder*
prever e Impedir que o auto-
mobllista perturbado momen-
tãneamcnto por uma causa
psíquica ou fislea, acabe so-
frendo ou provocando um aci-
dente? Isto significaria até
mesmo invalidar um principio
fundamental de liberdade, em-
bora neste caso uma limitação
parcial da liberdade, no inte-
rêsso comum, possa ser Jus-
tifienda.

Aero-Willvs
Ar.no\viu.vn itii *_*«ip_»o v»n*
d.i 1r«Ur porteiro Av. AlUntlct
üli! ,
AERO-WILLYB 6J. Vtndt-H. Ttl.
13-uo» — ii-tm.
tt*»ttstttw*»*mmmmtmmim*s*mm^

Chevrolet
CIIEVROLET-IMO — Sttllon Wl*
con — > lugar»» — mtcànlco -
t cilindro», radio, bandt.branct
Cotado det novo. Ttl.l tl-tOM —
sr. Thome.
IMI-ALA 19 — S col. 1 pia., Im-
pecável. Trl.i 17-lít».
<t*wv^w^Mwtia_ar*^*«*««*aw»at<\*»iit»ta*«

Cadillac

Bti-CAR, VEMAGUET M
CAIÇARA é4 - Zero km
Pronta entrego, desconto to*
ro pagamento à vista. Voa*
dos a prato com longo finan-
ciomente. PALMAR S.A. -
Centro: Raa Vise. do Inhoo*
ma o.0 50, 4.° andar. To*
lefone: 43*9940. Tijuco: -
Praça Afonso Pena, 67*1,
esq. com Dr. Satamini. —
Olaria: Rua Filomena Nunes,
161 — frente è Escola de
Marinha Mercante.

Gordini
GORDINI - nurt.1 - DKW -*
Airo-w.ll***, ,- «WI"-..^1*0
hoje a dinheiro, Ttl.i Shlltt —hoje
»r. Ivan

Interlagos
km - Uott^ie - Bario tle

Karman Ghia
KARMAN-GHIA ^VDesemtn ^ttti

UM,Vindo com tqulBtmtnto pi ÇrS_.
3.I00.O0O.M ou troco p| VW

- - - . j jilVii rinrsTi'

CADILLAC-IM7 - Presidenta -
Próprio para Representação ou
família grande, ar re(rl|»radn,
aupertqulpado, Mte !ii|»rt». do.
cumento de ¦"¦abaixada. Vendo ou
troco por carro dt mtnor valor.
Rua Kenador V»nuelro, ta. apto.
304. Tel.: 2J-11W.
ejssmwm^smfmatmeammwm^tttm^^

VW-IMl — última serie 10«0 kra
tqutpado eom rádio Bliupunkt,
l.ioo mil à vUta. Vtr * R. Mon-
corvo Filho, IM, eom o porteiro.

Oauphine
DAUI-HINE — Compro, mesrro
precisando de reparo». P»|o hojt.
A vista, Ttl.: j__tWS - Ivan
DAUP1IINE-19M — CrS 1.170. —
Riu Ool» de Maio, SSI.
kewwm^mmmOmmmm*tfwm*e+mtm»mm»mmmJmm+0»0

DKW-Vemag
DKW CAMIONETA « — Novlnha
areia, teto branco — Cr» 3.J00 -
Aceito tropa por VW — R. Pro;
feisor Azevedo Marques 31, ap, 202
— Leblon.

DKW — VEMAG - Antes
de comprar, é de seu inte-
risse visitar GÁVEA S. A,
t- Rua São Clemente 91 —
Botafogo. Depto. de Vendo*
aberto ati 22 horas.

38302 64

DKW Belcar
ou

Belcar Luxo 64
Vendemos com longo fi

nonciamento e entrada ao
alcance do todos. Várias
cires. Centro: Rua Visconde
de Inhaúma, 50 — 4.°. Tel
43-9940. Tijuco: Ruo Afon
so Peno, 67-B, esquina Dr.
Satamini. Olaria: Rua Filo-
mona Nunes, 162 (Av. Irasil
— em frente à Escola ds
Marinha Mercante). 3S706 64

Kombi

Studebaker
rmJDBAKER - si mirtàEn:
4 port»»— Bom t bonito, -. •,•«¦.
d»-»» k vltta nu muito lin.nm.
do. Aceita-»» troca, t«I,i «.;i— dr. França. m

Volkswagen
VOt_KS*i(íir^' 3a^ r I-; ãhmtTJI
tado, tqulp. radio. Iam, w, Mi"_-CrsVoM.OOO-I'.!, maiíhTS
Bario Torre* 47J — Ipantma,
VENDE-SE Volk'a IM3, iili.iu"2,
rie, modelo 1M3, »un»renuip-tio.
Crj 1,400 - augusto; 22.JII*

m
VOLKSWAGEN - ComprõTrua
hojt. A vl»t». Tel.: M-IJ31. n^
yyyvvir*r*riri*i*nrv'rnnnnrriia>#^Wlj^

XOMBY -- Compro m«.mo tM»
daftltot. Paso hoje, na hora. Ta-

jUUUiLaÚ>nr¥¥VYYV,l'r 
¦"*¦¦ '¦¦¦¦¦•

Oldsmobile
OLDB. tt — Convtrilvtl — 1*M
— Rarldtdv. novíssimo! Carro dt
lartnttrlo. Vtndo ou troço p| ear-
to ptqutmi. AT. Vltlra íouto, 276,
2.» andtr — Ipantma.

Renault
RENAULT 10*3 - Novo. u^Z
? 

laçado, c' rádio, mod. INI. Cri
,100,000, ou troco p, KarmMi-Ghia

- Ttl. 47-8006. "

Diversos
RADIO P;VOLK-s, BI.AUPÜNiff
— Transistor de 6 t 12 volu, toa
antena d» chave. Tel.: U-mu,

Volkswagen Novos Usados
Reserve tta financiamento com pequena entrada e sall» •_

11 laut» •¦ atai». Também antro» veiculo, nacionais » r«un|,|,M
cam • representante aaterluáo aa Comércio tt Veiculo» s/a.

hucrlcar» A letraéa «a Portela 31 tala 310 - .Matfurrlra,
Da» S »• IS horat diariamente, lisa 14

j_j^j^jUL»\JU»UTAAniVV^

Hotéis e pensões 85 REFEIÇÕES
Fornecem-se finai » varlatiai t

mesa — Tel. 87-3873. 2M12 n

De Soto
-.__- _B BOTO 41 — Vtnd»-»». em p»r-

DKW-VEMAG 64 —_Sedan — {jTto ,«««0 de conmrraçlo. por
Rua Afrãnlo de M. Franco. M, 1.300.000.00. financia-»» pequana
aoto. 201 —¦ Telefone: J7-7S30. parte. Procurar Alclde», teletone

32017 64JM408.

FERIAS OU VERANEIO
CLIMA DB MONTANHA

REPOUSO ABSOLUTO, tom piscina
ÓTIMA BBCUPERAÇAO PARA CONVALESCESIES

ALIMENTAÇÃO SADIA E FARTA
Prtcarar ptlo» t*lefo»»»: Rio: n-»n «n Enienhrirott p,0Bt)lli M;

Infetmaç*»»: SRA. IRACEMA ALMEIDA
3732 ü

MESA redonda, belistlmas em
jacarandá, fixa, 60 mil — de
abrir — 70 mil —- mesas con-
seles, cadeiras medalhão em
Jacarandá, 25 mil — Cadeiras
• poltronas pé de cachimbo,
bancos de vários tamanhos,
e-amas marquesas e de palhi
¦has coloniais, mesas holande-
aaa de jantar ou em qualquer
tamanho. Arcas em decape em
Jacarandá. desde 30 mil, te-
nos belíssimos mod .*los. Ar-
mários embutidos de luxo —
Ver até 21h30m. inclusive aos
domingos — Av. Copacabana.
1141. apto. 301. Posto 5 e meio.
SUBSTITUA — s7 campainha
•nervante P/ gon cliic musical
CrS 4.100,00 colocado. Tel. .
Sl-3112.
VENDE-SE 1 máquina de escrever
magnífica, Tel.: 40-44Í4. 
FAZ-SE decape velho e lustram-se
móv»l». — 32-8601 — OLIVEIRA

CEZÁklO D — Projeta c
executa: móveis finos e deco-
rações interiores e jardins,
tendo uma seção especiaü-
xada em peças p! jardim, a
prova d'água e sol, não pre-
cisando guardar. Seção dc
Estofamentos (sofás, poltro-
nas, banquetas, etc). Usa-se

MÓVEIS E DECORAÇÕES ESTOFADOR. "fonna-se a do-
iniclllo. Tíi. M-MM. WALPIR.

CAPAS

jacarandá, mesas redondas de
abrir 60 mil. banco rústico 45
mil, arcas ds todos tamanhos,
cadeira medalhão, cadeira mi-
nelrinha pé de cachimbo, ca-
ma marquesa, mesa Holandesa,

de preferencie madeira ja- Keeamier, sofá pernambucano,
*~.»Waá * niitrnc Ae lei  aliat-jour. etc. Aberto ate 22h.
ca onda e outros de ei Domliisos Ferreira. 41-A.
Loia e fabrica: R. Sorocaba,,
ínn B.»n(n/.n NAO APLIQUE PAPEI, ele pnreele,
tQU — BOratOgO. inzomos r,pllt;iin plástico C| rolos

ATENÇÃO - Direto da fá-IBAltATÍSSIMOS o» preçosJe NOIVOS. JH^"".™*
brira. Preço antigo. Móveis em'nossa fabrica. Ver por fator qua-- lidade. Móveis de jacarandá ou

decape. Mesas redondas, cadei*
ras medalhão e outras, Joros
mesinhas c| mármore. Vários
adornos e arcas etc. R. Sta. Cia
ra, 33 - s| 503 - Tel. 57*2802,

! ttuo custam M'.'« menos quo o pri-
nel, hüo elcscolíim e sfto rcalmcn-

jte lav&vels. Informaçôe» e orça-
VENEZIANAS — Reformas, cor
dns, cadarços, cabos du aco. s
roupa, tel. *3-36G6. AUGUSTO. ,. m ^ comproml8so
SALA JANTAR Jacar. Colonial Icg.'ne 34-4103
e móveis de quarto e solns oport.,
e mlud. Vendo. Ver Estr. Ehk- fln
Pedra, 1581201. esq. Av. Brasil —

Telefo-

Praia de Ramos. CrS 75.0U0,00.
%
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Hipotecas e Dinheiro

VENDO uma. mesa « 8 cadeiras,
uma mesa de centro. 2 biombos,
uni sola e uma bergerc. Trator
com sr. Ttubens pelo telefone ...
27-4C14 ou à rua Barão de Jagua-
ribe 132 — Ipanema, diariamente
de 19 às 21 horas

A JOROS empresto, sob hipoteca.:HIPOTECA - Empresto dlnlielro
podendo amortizar ou liquidar an- em hipoteca predial, li. 1.0 Cai-
teia vencimento. Adianto eiiiihci-1i«0, 71. gr. 801. A. .1. CS-PF.DA.

S. BOSELI, Praça Pio X,ro.
a| 107 (CRECI 86),
DINHEIRO' — ncsolve hoje. Oa-
rantla de automórcl. Tel,: 42-0282.
ÍÍÍP. HETRO compro, pago a vis-
ta, J. 12%, qualquer importância
— 42-5644.

MOEDAS
Compro, de ouro e de prata —

Cautelas jóias e brilhantes. Pago
melhor prego. Alfândega 111-A —
Sala 202 — Fone: 43-1945.

18S33 12

RENDA MKKSAli Ue 4 a 6 mil
cruzeiros por 10U mil aplicados.
loja de comestíveis aceita finan-
ciatnemo. garantia absoluta. Tra-
tar R. Bolivar, 36-A. sr. Manoel.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS -
Renda mensal dc 4 a 6 mil cruzs.
por !00 mil aplicados. Grande lo-
ja de comestivei», aceita financia,
mentos a prazos curtíssimos (30
a 60 dias). Garantia .lotai. Infor-
macões no local, exclusivamente
entre 9 e llh e IS e lSh. Rua do
Catete. 125. ou 112. SR. JOSÉ.
A.T 12To Z. Sul. Tij„ Grajau, Nlt,
Pet. 5 a 50 milhões, compro pag.
no ato. 22-0764

ATENÇÃO - DINHEIRO
Hipoteca — Emprestamos sob garantia de Imóvel», qualquer

•uantia. Soluclo rápida. A» melhore» condições. Adiantamos para
-erUlSes. Av. 13 de Maio n.o 23 - 10.« andar, sala 1.619 — ;»ele-
fone 42-9131. '"«« j»

n APROVEITAMENTO DE ES-
PAÇO

« DECORAÇÃO
* PROJETOti ,_ ,
Para escritórios, consullóriof, ln.
teriores comerciais. Ver San .a
Paula Decoraçfics Ltda., marcar
liora — 57-4415.
ATENÇÃO — Compra-se móveis
dormitórios Chipandalll, marfim
rústicos, etc. Paga-se bem. Tel.
32-7*58. Carlos.

VENDEM-SE 2 poltrona», «ala <»e
Jantar, quadro a óleo etc. Ver hoje
a partir da» 15h. R. Maacarenha»
d» Mornes. 120, «p. 202.

ca» em desenhou na própria fórml-
ca, grande novidade, nlo deixem
de ver, meaa com tamanho 70x1.20
com 4 cadeira», tudo em luperruxo,
ainda nlo visto na praça. Preço
CrS 38.750.00. Ver na MÇlo de van-
da», na nona txpoalçlo da íabrt,
cn. E mal», tudo que necewlta para
o lar, a prazo, «em Jurou. IPE MO-
VEIS LTDA., Bua Urano», 1101-A
— Ramo»
VENDEM-SE — 2 escrivaninhas
p' 10 mil e 13 mil. mesa de fór-
inlca cl 4 cad. 30 mil. guarda-
roupa 20 mil, cama de solteiro 13
mil. Ver à 11. Xavier da Silvei-
ra, 95. apto. 103. 32104 83
LUSTRES franceses, de baccarat
e de bronze vende-te vário». Ttl,
«6-4424.

MÓVEIS EM MCABANDA —
Temos para pronta entrega:
mesas redondas elásticas e II*
xas, cadeiras Império pé tle
cachimbo, medalhio, arcas de
todos os tipos e tamanhos, me-
sas holandesas, bancos rtsOeoa
e demais pecas do Mobiliário
Colonial Brasileiro — Compre
diretamente da fábrica e-pron-
ta entrega —¦ Barata Bibelro,
818, s/l. Aberto até 21h.

Restauração de Quadros
5735 83

Anti.os 011 moderno», molduras qualquer estilo; vaso», Jarro» e

estatuetas finas. — Artista e»peclall»la em reiUnraçõe»
Tel. p. f. 42-6644.

PERSIANAS DE JANELAS
Moderna persiana de

alumínio para a janela de
seu apartamento.

Pcça-nos orçamento sem
compromisso.

PERSIANAS DECORAM A.

Rua do Senado 250.
Tel: 32-2665 e 23-0647
Atende-se também o in-

terior. 18541 83

VENETIAN BLIND

SOPA-CAMA, 11 mil, colchlo mo-
laa 13 mil. rábrlca: Av. 13 de
Ítalo. 23, a| 301.

VENDO guarda-ve»tldos, »oíà-eama
colchlo mola», mesa corro chá,. oi-
trona-cama etc. — 37-3391.

AGORA a «enhora pode reformar
ou faier novo o »eu colchüo em
»ua próprl» residência, bastando
deixar recado por favor pelo te-
lefone 26-096S para o tr. LUIZ.

TAPETES PERSAS — Compro
USADOS, ESTBAGADOS —
Telefone: 42-0647.

j. MARINHO — rax-»e reforma,
pintura, pedreiro, ladrilhelro. car-
piivteiro, telhado, caixa d'a_ua,
bombeiro, eletricista, raclllta-s».
Tel. J6-3733. Praia Botafogo, 821.

Rei das capas para móvtls es-
tofados - Ttl. JS.5I39. nm M

(MBBTàVSt.
Persiana», Vanedanu e Secado-

res. OTACILIO. Tel». 46-7505 -
26-1217 (Recado»). ______*»

ESTOFADOR:
Seus móvel» estofado» ficarão

novos. Tel. 48-1221, ROBERTO.
20083 13

SUKR SYNTEKO
Ou só raspo pi cera, facilito

pagto. 37-8SS3 — MARIO

ESTRANGEIRO protes a viajar,
Vende toda sua mobília Una ti
jcarandá. pinho rlga. dccipc ,,j
citado Impecável, por picçcr 1:.
loávels. Atendo nos eli.i* úteis du
13 Is 19h. Rua Salnt Roman, «,
(casa) Copacabana,

DEDETIZAÇÃO ATLAS

23063 t:

SYNTEKO
Mata Baratas, pulsas ratos, tut.H
Insetos, cupim, ie anos de carantia,
Fórmula americana, toialnumt
exclusiva. Nlo tem cheiro, nli

mancha e nlo ataca a saúlt.,
12933 0

Vitrificadora
Telt. 22-6333.

Corcovtdo Ltda.
18866 83

R A D I O S E TELEVISÕES
TV PHILIPS 21", moderna, Ven-1
do urgente. R. Raul Pompóia,
1.12. apt, 602. Coparabana.;

Compro hievisoes
Usada», mesmo paradas. Atendo

hoje mesmo — Tel. 37-6602.
22273 60

COMPRO TELEVISÃO e máquina
de escrever usada. — 57-0222.

COMPR01 TV
37-4598

1 ESTEREOFONO
27109 60

CONSERTOS
RADIO E TELEVIS&O

Serviço garantido — 42-7993 e
46-3309 - Sr. BENNV.

7659 60

TV PORTÁTIL 23" nova 64 ante-
na própria. Av. Copacabana, 861,
ap. 1.208.
TV-RádiovitroIa 21 pol. precisan-
do consertos. Vendo barato. Tel.
36-1991.

AMPLIFICA DORES — Vende-se
110 estado, c| ou si Toca-Discos
Sedan e Delta, auto-falantes e mi-
crofones. Trattr pelo telefone: —
32-4162.

CONSERTO DE RÁDIO E TV
Instalação e regulagem de an-

tena. Preços razoáveis. Fone:...
46-0765 — RAFAEL. 232S9 60

TV STANDARD ELECTRIC
23", na embalagem, garantia
de fábrica. Aceito troca, pago
até 200 mil p/ seu TV usado.
Tel.: 46-5102.

TÉCNICOS ALEMÃES
Conserto TV, Stijreo, Hi-Fi. Rá-

dio. Tel. 47-7236. Rolf ou Peter.
23002 60

TV GE 11" USA
C/ rádio e relógio, super-mo-

derna, fino gosto. Preço de oca-
slão. Av. Copacabana 610. loja 7.

28103 60

Conserto: Rádio de Automóvel
NA ORA: TRANSISTOR E TV

. ANTENISTA
ELÉTRON TELEVISÕES LTDA.

Técnicos especializados. Catete, 274 Lojn K
Tel: 25-9349 24899 60

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 4 Rotações — Cr$ 80.000,00

Vendo oriente, eom garantia, recentemente Importada, con-
tioie eletrínleo, desligando totalmente quando termina o pro.
trama, 11 válvula», vária» ondas, ple-up automático, eletrínleo,
alta 'iíeliaadí!. vendo Bfgente, por preço inferior ao custo aqui
na Rio -• Rua Dia» da Rocha. 31 cata 4 — Tel. 37-.350
Dtteer altura n,« 591 da Bua Barata Bibelro ou descer na Av.
Copacabana a.» Ml (a 51 metro» do Cinema Copacabana)

.:..-..''',. 11468 CO

1$ REPARAMOS SEU TELEVISOR
COM PEÇAS GENUÍNAS

REPARE*
• A mais habilitada em GELADEIRAS, AR CON-

DICIONADO c TELEVISORES GE. Autorizada
dentro e fora da garantia dc Rádios c Eletronor-
táteis. Atende chamados de bombeiro. Visconde
de Pirajá, 452 — Sub-Lojas 5, 6, 7 c 13. Telefone
27-1248 — Próximo ao Bob's Ipanema. 13645 6»

COMPRO tudo TV, Rádio e Ra-
tliolas, boas e ruins: 43-3042, Jú-
lio.

COMPRO 1 TV
T. 37-3580

Pago e resolvo na hora^

Compro 1 TV
Geladeira

"TFl: 57*5664
Pago bem e a vista

TV PHILCO 31" moderna — es-
tádo nova — ótimo íuncionamen-
to, vendo urgente, CrS lõO.OOO.
Figueiredo Magalhães, 287, ap. 101
APARELHOS de teíevislo Philco
e Standard Electric novas na cm-
balagem com garantia da fábrica
pelos menores preços do Rio. Rua
Evaristo da Veiga, 35, sala 1012 —
Tcls. 22-G017 e 32-2156.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Temos para pronfi entrega de 3x3 e fazemos

sob medida. Fábrica, Av. Suburbana, 1.285, lelefo*
ne 490433. Exposição. Rua Conde de Bonfim, 406-A,
sala 211. ml6 g

TAPETES OFICINA
CO RTI NAS

Lava-se, tinge-se conserta-se, confecção, reformai,
limpeza a seco de forrações no local com máquinas
americanas —¦ Bueno St Cia. Ltda. — Rua Santo
Amaro, 121 — Telefone: 42-0647. «rm 83

-J.-.---L»--.-. .«¦«¦,-.«»,>»»,».'»-»¦»¦»*«»»

GELADEIRAS
tura — Cromagem. Sr. GILBERT,
Tel.: 43-3745.
GELADEIRA Frlgidalre moderna.
Vendo urgente. R. Raul Pompéia
132, apt. 602. Copacabana.
VENDE-SE geladeira GE 10,3 pés
porta útil. perfeita. Preço de oia-
slão. Belfort Roxo 371|602. Tel.:
37-3900.

MICRO-VOLTS — Para rádios,
vltrolinhas Sharp, e ouros de 1,3 a
43 voits, garantia do um ano, ia*
suas pilhas durarem um ano,
adaptação na hor<\ patente de J.
MACHADO ELETRÔNICA — As-
sistóncla técnica permanente —
Av. Gomes Freire, 366-térreo —
Fone: 52-2040.

GELADEIRA Kelvinator america-
na, 10 pés, 110.000. Av. Copacaba.

061. ap. 1208.
GEL. INTERNATIONAL, 10 pés,
porta útil, cong. horizontal, de lu-
xo — 330 mil — Av. Copacabana,
n." 610, loja 7.

COMPRO t TV
TELEFONE: 57*1596

COMPRO GELADEIRA

TELEVISÃO
CONSERTOS

Qualquer tipo ou marca
Tel. 46*3503

ANTENISTA
NOVIDADE — Instalamos nn-

ferias especiais para os 4 Canais:
CrS 13.000.00. Pagamento a pra-
20. Tel. 43-6542. Atende-se ln-
clusive domingo. 23366 60

CONSERTOS - IV
ZONA SUL

NA HORA E NO LOCAL
ESPECIALISTAS EM j

Philco —. RCA — GE — Ad-
mirai — Zenitli — Standard
— Philip» — Semp — Co-

modoro — Teleíunken
47-3871

Antrnas TV — Instalarão,
Reeuligem i- Revisão.

TV-RADIO TÉCNICA LTDA.
R. Fco. Sá, 38 — Copacabana.

23377 60

"RÁDIOS DE PILHAS"
2 f:»s. a partir de 19.000, Kolyo;

Mitsubishi, etc. Miniaturas a par-
tir de B.300, Tropicana, Wilco,
Marvel e outras. Largo de São
Francisco, 26, s|224, Ed. Patriarca.

18444 60

TV- Compro
E 1 GELADEIRA

URGENTE: 57*0960
13572 60

"RÁDIOS DE PILHAS"
2 faixas, 19.000, Koiyo; Sharp,

Mitsubishi, etc. Miniaturas a par-
tir de 8.500. Tropicana; Wilco,
Valiant, Marvel e outras. Rua 7
de Setembro 75, s]107, LÚCIA
IMPORTADORA LTDA.

18443. 60

Alta-fidelidade
TV HCA VICTOR

(importada)
60.000,00

Vendo urgentíssimo radie-
vltrcli Hlgh-Fldtllty, 11 vil-
vulit, 6 alto-filintet, 2 tone-
fletores, pegando o mundo In-
telro. Cravei t agudo* eepa.
rado*. — Atando a qualquer
hora. Estéreo.

Barata Ribeiro, 344. aparta-
manto 307. 21017 «0

GELADEIRA GE — 8 pés, s| nova
porta útil cong. horizontal c| ga-
rantla — 180 mil — Av. Copaca-
bana, 610, loja 7.
GELADEIRA FRIGIDAIRE. 13 pés
cong. horizontal porta útil. fino
gosto. 200 mil. Av. Copacabana,
610, loja 7.
COMPRO 1 geladeira urgente e
pjiiso. Pago lioje. — 38-8814 —
Dona Rosaria.
ATENÇÃO — Motores e congela-
dores novos e «condicionados pa.
ra geladeiras, materiais em geral.
Rua da Passagem, 146, loja 4 —
Tel. 46-2372.

ESTOFADOR
A domicilio cl referencias. G.

MEDEIROS. T. 27-7759 e 34-0002.
17706 «3

(PERSIANAS)
Trocam-se cordas, cadarços. cor-

relas. Reformas e novas. Rápido
e garantido. Tels. 27-1069 e...
2J-0330 — Sr. OLIVEIRA.

26013 83

SYNTEKO
TEL.: 52-4881

7824 83

SYNTEKO
Vitrificadora ARCO-ÍRIS LTDA.

Apllcadores autorizados
Financiamos — Fona 29-6851.
88 KW

FAZ-SE DECAPE
Sr. Francisco. Tel: 36*3619

ÁS

II2IJII
jVVttmt^immttt***********-* •*«¦»»*«¦?•_»_•_•*_

Modas e Bordados^ I
VESTIDOS, costumes, saias, blu<
tas. etc. Tam. 44-6, vendo 'll>
costura pouco uso. Barata Ribei.
ro, 286, apto. 1001. .
GRANDE capa, raposas branca!,
usada. CrS 70 mil. 36-1891.

BORRACHA de geladeira — Pin-VENDO duas geladeiras «m per,uuium^n» k _ ,_m feUo esUd0j com garanna total.
Bom preço. Roa Teixeira de Me-
lo 87-A. junto à Praça General
Osório.

IAQUEAÇAO DE MÓVEIS
E patinado. Sr. Francisco —

Tel. 36-3619. 121(7 83

PINTURA GELADEIRA
A DOMICILIO

M. Lavar. Coloca-se Borracha.
Tel. 26-1745 — Sr. PAULO.

26133 3»

Persianas

PINTURA E CONSERTO
GELADEIRA

TÉCNICO ALEMÃO
SR.FRANZ

Pintura i pistola, geladeira, ar-
mários de aço, e consertamos to-
das as marcas de geladeira, ser-
viço garantido. Tel. 23-1284.

13688 89

GELADEIRA General Electric
10 í. — Retllinea nova — com
garantia da Loja — urgente.
Figueiredo Magalhães, 387/101.
PINTURA DE GELADEIRA a Duco

colocação de borracha a doml-
cilio. Sr. VALTER, tel.: 26-0379.

PINTURAS E CONSERTOS
De geladeira. Oficina especial!-

zada. Rua Vise. de Pirajá 318-A
subsolo, loja 17. Tel. 37-6602.

28063 50

COMPRO GELADEIRA
37*4598

1 MAQUINA DE LAVAR
12984 59

Consertos em geral.— JOAQUIM.
T. 25-0204

26095 83

lmmpmmm*i*m**m**+*<**i**^****mm*>*t**m**0

C. V. de Indústrias e
Casas Comerciais 80
FIRMA C| TELEFONE — Vende-se
firma sem passivo, e| telefone, es-
taçáo 22, no Castelo, e| doía bu-
reaux, duaa poltronaa, duaa cadel-
raa, um cofre couraçado, tam. 1,40 x
30x40. Cartas com proposta para
a portaria deste jornal sob o u.°
5.7(6, até o dia 29.
tnstmm^emm^^m^m^wm^m^mm^mm^mmm^m^miksSkttksn

Achados e Perdidos61

GELADEIRAS
Consertam-se — Plntam-st —

Reformam-se — Ar refrigerado.
Bebedouro da água. Máquina da
lavar, enrolamentoi de motores.
Colocação de máquinas e carga
de gás. Fone: 52-4230,

18430 59

TENDO-SE extraviado o Registro
de Compras ti. 1, acompanhado de
diversas faturas e notas perten-
centes i firma Múclo Scevola de
Medeiros Braga, entre as ruas
Evaristo da Veiga e Mariz e Bar,
ros, pede-se a quem os encontrou
entregá-los no endereço constan-
te, do livro extraviado, ou à rua
Benevenuto Berna n, 20. apt. 105,
gratificando.se ao portador. Mú-
cio Scevola de Medeiros Braga.

COMPRO GELADEIRA
Tel. 37-3580

Pago e resolvo na hora.
14859 59

Técnico em Refrigeração
REPAREX NECESSITA

Pagamos o maior salário. Futuro ga*-
ranrido. Tel. 27-1248 — Vise. Pirajá 452.

13644 59

ATENÇÃO
Revendedores (as)

Calças Helança cetim, dlver-
sas cSres, a 5.400; saias Nylon
e Tergal, liso e xadrez, plli-
sadas, evasés, justas, a partir
de 4.500; vestido xadrez «•
eosses Clldella Boiusac, foi»
de malha olímpica, man-i
comprida, punho malha >
5.500; conjunto slacks em Ie-,
nlta, botBes prateados, a 4.JW.
Grande variedade de vestido),
conjuntos, slacks, etc, a PBF,-
ÇOS DE FABRICA, Vllsport
— Av. Copacabana, jr, 202 -
Av. Bario de Tefé, 7, er. 401,
tel. 43-1284. KM »'

mmmmmmjji
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Professores
CURSO PRATICO E RÁPIDO,.**
Plano, acordeáo, viol&o. canto íoi
ouvido ou por música) e plstw.
Inf. 37-3642, Também a domicilio.
MATEMÁTICA — Eficiência com*
provada. — 37-2032,
GINÁSTICA FEMININA - AuM
individuais ou em grupo. Esíelt*
emagreclmento, elegância. Teeio*
ne 37-3692. (Também a domicilio)»
PROFESSORA francesa, ensina •
idioma. 47-9265.
ENOLI8H TEATCHER — londrino.
Vagas, Qualquer fim. 47-2326.__
INOLtS — Estudante ensina nl
casa do aluno. Telefonar k tarde.
46-9390.

FORAM extraviados a licença do
auto SIMCA n» 18-02-13, as car-
teiras de motoristas de Nydia Sil-
va de Souza e Ismael Coelho de
Souza Neto, Favor quem ancon-
trar. entender-se com o telefone ——t,
26-2901, que terá gratificado. COMPRO jóias e cautelas ele trl*
<»WWMMMMMMW*A»V*i>Ai^WVV>**>*Mi« lfiMltê8 t ___*________ _*_ «*'"'*'° .-.

PROFESSORA primária, dona Ma*
ria Tércia. R. Aires Saldanha, I»,
apto. 1108. Copacabana,

<mjmmtt0m*tmtmtmw^0*^^*»*tm»mtmmm++Jl'

Ouro e Jóias 78

Oportunidade rara em jóias
Renove aua Jóia usada para outra moderna e nova, PaWJjJJ

apenas um módico feltto. Se deseja também trocar sua ânus»
jóia por outra moderna e nova, ou mesmo vendê-la por bom pr*!»'
procure-nos. JoaU-erta Bora Exata Ltda,, Rua Santa Clara n£ «
— t/lej» 202. *£3

Consertos e Pintura de Geladeiras
FRIGEL ELÉTRICA LTDA. — TEL. 27-9673

Geladeiras, ar condicionado, máquinas de lavar, consertamos,
referiríamos, pintamos, compramos e Tendemos. Garantia e hones-
tldade. Orçamentos grátis. Xua Teixeira de Melo n.o st.um w

CAUTELAS: BRILHANTES E JÓIAS
Brilhantes BR en AM, purei eu cem defeitos, pago pelo

nova valorização!
Compro cautelas, jóias etc. Pago à vista.
Atendo a domicílio. Rua do Ouviíor, 169 — 3.° andar

- sala 301 - Sr. RENÉ - Telefone: 43-5233 - Esquina
de Uruguaiana. 3C33 'A

BRILHANTES - JÓIAS - CAUTELAS
Compro. Pago o Justo valor atual em seu brllbante. CoWP"

Jóias de ouro, plt,*etc. Compro Cautelas da Cxa. Econômica, r»
lamento Imediato. Consulte-nos e comprove. Atendo a dorm'"1™
MIA URUGUAIANA, 14- 2.0 ANDAR SALA 203. Tel. 4'*_>í'
«QUINA OB UtJVIDOR. IMMl*

-iLi-yj il "¦ ¦i'ii 11 
"mi>iiiiii'wéiii 
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Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-Foira, 37 do Maio de 1964

ÍKNThÒ - Vnido o IR andar
,1. Âv. Presidente Vargas, 4W.
cum 1 gnipoe de. I salas a ba*
nheiro cada. Ul* em uimuras.
Ví* no local da » As llh, com o
ar. IIKHVAI.. Tratar com Milton-,!s. .alliHts. Av, Kraimo Ursas, 2J5

, im. »-un»i a.-etsa. cneci eo.
SJ » *s 18 hora».

CENTRO— Vtndo optei, c,
quarto o mIo seporados,
banh. cos. construção odion-
lodo. Picço 4.400 mil com
220 mil do sinal. Prcttaçõas dados de aatasalo. teia, bo
de 77 mil. Visito loeal. Ruo nheiro o kitchnotto, com pre-

BOTAPOOO — Procuro, urgente*
nato. com I otl I qts., para 

~~
llr — *— diiwli, olereco bom preeo o étl
ma garantia. Tratar cam W*HTV.'MAMWMMrWMWNWWWNWMM

9 COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

Catete ; 
-

CATETI - O "CINTO
COMERCIAL LARGO DO
MACHADO". M foato de
tradição da Zona Sal — Lar*
go do Machado, oo lado dos
Correta — ainda tom è vou*
da: lojas, tobrolojot o «ai*

COPAC. — OPCWTUNIDAOB -
irendo em ed. aovo, aóbre eflotia,
apto, de frente c| boa aala, i Imhu
quartos (um c| arm. emb,), banh.
cua. área de ierv, c| tanque, ato,
a banheiro pl criado* o gare. Pre-
.. .j&dte ttXruMG
- Av. Cojac. 1«H a, a» - fona
U*t*.l. (CRKCI tai.

Riachuelo 27I. — Tratar
SÉRGIO CASTRO - R. Car
mo 38, 4.° andar. Tel: ..
•328540 c 520852 (CRECI 22)

35702 100
AVALIO i vendo ImAvel». S7-A074
.. gir* Tito ttvio. u*ine - av.
Rio Branco. W,
CASTELO — «rupo c| 14 sU., a
bin. *., andar Inteiro, I tels, c|
rtcts Interna, IS mimo*,, faclll-
ta-ic. Tratar Rua Alclndo Gua*
nabrra SS ir. 1103. Tc). 42-33.1.

 ___ 11370 100
CENTRO —At. Mera 4e~8i.
(i*. vendemoa apartamentea em
ritmo acelerado de construçío
rom 2 pecar, separadas e de.
msls depcnflínelas — apenai
4 apa.lantrntos por andar eom
t elevadores. Preço de Crt
I. Ml».000.00 com alnal ele Crf
1C0.000,00 e nada mais. Men-
anlltlade de Rr$ .5.000,00. —
Vendas de Milton Bastei Imó-
vels Md a. Rui México. IU •
gr. 900-7 — Telefonei . .-SUO
t 22-4582. Corretor*! BO loeal
diariamente até 22h.

37111 100
CENTRO — Vendo os prédios
lt. AIMndeca, 344 • 348, mtdlodo
(.COx? .50. Tratar Av. Co. acaba-
r.a, 110.1-A, com Ir. AMIM.

ços fixos o tom reojaito
mente., A obro otti om fi
noi do construção, pen on*
trega om dotombro próximo.
Trotou do om trando oo*
gfcio, paro aso próprio, pororendo oa revendo, do voa qts
o ponto é excepcional (con*
flu finda dot tairros, do U
ronjeiroí, Botafogo o Fio-
mengo). O Edificio é maio*
toso c| 12 andares, grande o
modornissimo Cinema. At
oportunidades do valoriia-
cão tão imodiotat a ot Uni
dadot são amplat, claras,
eonfortâveit a fancionait. I
um negócio do lacrai cortei,
Informações no loeal. diária
monto, dat 9 às 22ii30m. i
com SANTOS BAHDUR (In-
corporação o Vendas do Imó
veit Ltda.) (CRECI - Cart.
n.° 21) - Av. Rio Branco
185 - 18.° and. gr. 1813
Tel: 52-7316. 36165 500

VENDE-SE andar 50Om2. Av. Rio
Branco, ótimo ponto. 31-0028.
vrrn E-SK um grupo de salas
Ar. Presltí-nte Vargas próximo A
Av. Rio Bran», tratar na Rua
nusnes Aires, 48. 3.• andar de 12
àt "Uh 

q sr.sr. Ivo.
— vendo

Catumbi

CO.ACA0ANA-OÔNÍCÕ
LANÇAMENTO NO GENE-
RO, NA GUANABARA-Av.
Princesa Isabel 350. Em adi-
ficio moderno, conjunto do 2
talai, klteh. a banho, o por-
tir do CrS 3,060 000,00 com
pagamento om 40 motos tam
uros. Construção do IRMÃOS
DE PAOLI — Incorporação

da HÉLIO AGUIAR: Raa Mé-
xleo, 74, gr. 802. Av. Co-
nocabuno 861, grt. 401)403.
Tolt: 22*6910 o 37-8.33.
__ 65153 700
SILVIO FLUIR*" IMOVElT-^
Ttm clientes iub*tsnelels t>' aptos,
dt alt» lurro. ati SSO mllhSea —
Tratar Av. N. S. Co .ar»bana Mt,
rsta t.OI'. Trls. 38-4W0 t 38-J758
- CTRCT SSO.
COPACAT1ANA — Tranivenali
vendn aptos, novo* prrnta entr'.
.a. Quadra da nrala. Prefo de

oeatISo — SILVIO Fl.TORY IMO-
VKI8 - Tels. 31*43» • 38*mS —
CRKCI 889.

OOO.-V
Tela. II nse e ». 

«e *). e tqlio. mau.
PORO t — »p. fasto, pintura
neta, «| l aalas,). de inverno «aa
mimar*. 4 .uartee c| ana. emb.,
I banha, coapllte*, capa*coi,, 3
qtot. emp. e iintu. Pe*»i am*
plaa e elaras. naae 40 MllhOe* II*
nanelatfos, Imob. Oaafe. Av.
Oop. HOS. »l. III. Tel, 17*4781,
CúTAOAUANA - Raul Pomptia,
H, Veado em lase de acabamen.
to ap. cl 3 qto. aala, llilm. t banh,
oo.ia eoilnha e iari|*. Por II ml*
Ih6e* tem 10 rtat. tea 4 ano*.
TI. 34*8401, ~

ALDO MOURA V1KDB AT. BOPWrluxo oi soe ia - pwal di
CONSTR. — Aquecimento central,
fichada de paa.tlhai. Pilota. Tel.
interno, salso, aala de almoço, 4
Juartee, 

demala deps,, I qts. emp.
Inal Cri 14.MO mil e maU as

obrliacta. Planta» e Ints. na Be*
«lo de Vendas — Av. Copaeaba*
na. IU. ai lie - Tel.i 17*1471 -
(OMOI 333). 
vmil»A~BOOTbi I por andar. 310
ml, H6»o, vailo, fachada tm -atr
more, ar refrtitrado ete. Vlaltae*-n Jorgt Caaado, 17*3488 (cnici
438).

APAMTAUUtTO - Af. Cop. »U*
tre Bario Ipanema t Bolívar, 7,«
and., frente, grand. Uvlni, S qts.
eom armtrtoa, boa cetlnh», área
fechada t depend. dt taapreiada.

Flamengo IN

Laranjeiras

TMtlGA — Crandt oportunldadi
— Vendem-se a preços II xot os Al-
Uniu» mnnvIllM.oi nulos, d» lu»'
( «Hf do construçío, edlflcli
¦Obra pilotis, U» comporto, dt 1
. ..ur, 3 dormitórios, tados c| ar-
inirlui, I banheiro» social», copo.
coslnha, arando «rea do serviço,
nuarto e Tianliclro p| tmprtiada
l*reco a partir de Cri 11.400 mil
tendo 40% muito facilitado» 140%
financiado» tm S anos. Vtr a trs-
tar A R. Maria t Btrros 133, coir
o Sr. Ciro — Milorc» detalhei
cl ENIB LTDA. à R. do Ouvidor
n.« SJ, i.° and. Ttl». 31-3333 e
fl-SSUÍ. Cred 37,1, 

1'KTRÓPOLU - ITAIPAVA - la-
trada Arca» — Htm 4a titr. Unlto
indOstrla, Pequeno sitio «' leltle.

i. Tida» eomodidadet. CrS ....
:Mie».oo«.oo. ttelliu.** partt. -
toafARDKmo - nio: js-jtoo.'tl.l 3TT0 tCBItCI 3771.

LARANJEIRAS — Vtndfit para
tntrtia Imediata, ntainlflco apto.
composto do aala, tala dt alma.
co, 3 quartos, banhttro, coslnha,
quarlo • b, pl tmp. lado da som*
bra, linda vista t com slnttco —
Pnso Cri 10.000.M0.00 com t0«
flnanc ver A Rua du Laranjal*
rai toe, aoto, 803. Chaves eom o
P:t-lro Sr. Jc8 . • tratar A Rua

.... Vê.,-..*.(. npto. laia, » qts, t
1401 dtp». Mobília t telef. R. transv.

M. Dorroi. 28-S138 t 43*08)8.

I-LAMBNOO. Vende*et ap. pron-
to p| habiur c| arando sala, 1
bons quarto», banh., cot, dep». .,.,, .^. r n.d„, ,, -*,,»

4J0O Ãiune» 91 mitci fotmi ilu*' ^»»»»»M<mmiiMwwwwwww>»»*wMww»
CU*I. Ver R...Oafo Coutinho, " -
cl »r. DOMINGOS. Tratar com
LUIZ OLIVEIRA IMÓVEIS. R_. 1
cit Setembro, M, |r.
U4Í4H. CREa 108.

407. Ttl.

AV. ATLÂNTICA — Dupltl com
srandt terraço. Fabuloia vista
oceano. S00 ml. Vtndt-N pl 100
mllhSet. ActlH-M imóvel» como
partt pagamento — 30*3850.
COBERTURA DUPLEX - MO ml
final da conitruçlo. tntrtfa em
8 mente. Visitas com JORGE CA
8ADO - 17-3488. CRECI 431.

FLAMENGO — ótimo ntg6*
cio. Vondo opto. 302 dal.
Dois do Deiembro n.° 35, do
fronto, quarto o tala separa-
dos, talota, banheiro comple*
to, coz. 2 varandat, otc. por
5 milhões è visto. Vor no lo-
cal hoje o dia todo. LUIZ
BABO IM. (CRECI 466). Fo
nos: 31-2851 o 31-1621.

CSTKLO — vendo apto. vazio A
Av. Caloncrai 6, c| anlct.--, «ala,
qto. (scp.l. Varanda, banh, coz.
— CrS 7.000 — 22-2430. Crecl 103.

Lojas e Escritórios tn
LOJA — 400 m2 — R. Uruguai,
perto B. Mesquita — Vendo c| fin.
Tol. 38-749».
ATENÇÃO — Vendo loja no me-
lhor ponto de Copacabana A R.

Íiiai 
da Rccha, 62, eom 20Om2, en-

rega Imediata. Prego de oportu-
rídade, pagamento financiado cm

'2 rnos. Tratar tel. 2642H ou..
4C-7803 c| ANITA GELBFRT.

•00
NAO PERCA A OPORTUNÕÃS!
que o Sr. tsperava dt tt tornardono do seu apartamento a preeodo custo, obra por admlntilracSo,
sala, 2 quarto», dep. e garagem,a partir de 100. dt .lnal *»* nàeiçritura e SS. meniai». PlanUro Inf. no loeal, A Rua Conçalve:n.» 100, Junto ao Túnel de Catumbl. Tel. 23.Í8S6. Crecl 802.

COMPRE AGORA I MUDE EM 30
DIAS — Apto», noves, apenas I
r| and. c| hall, laleta, I »». I qts.
3 banh». soclalf. coiH cem Aeua
luentt, terraço dt »»rv. uultjado,
banh. a qto. tmp, c arm. garage.

Copacabana 7"

SALA 1217 (comercial) —Largo
S. Francisco, 28. Fone 3M743.

COPACABANA — Vendo ap. de
frente, vazio, sala, quarto sep. ihanhi. coz. Jardim dt tnv. — CrS
2.500.000. entrada restante a com
binar. R. Barata Ribeiro 200 ••
Cliavc no 734. Tel. 38*8509.

LOJA VAZIA - B. Ribeiro, ven-
do Inacreditável barato, 140 mil por
m. 27-4005 ou olt'_o.
ED. AV. CENTRAL — Compro »a-
Ia por 4 mllhSes A vista». Carta»
portaria deste Jomal n° 5757
LOJAS pronta» vendo 2 a sobre-
lojas no melhor ponto da Rua do
Ouvidor. Te. 22-0387.

Botafogo 400

BOTAFOGO — Vendo apto. du-
plex, de frente pl praia dt Bott'
fogo, e| aala, 3 qto». depend. de
empregada, garagem e varanda —
Preço: II mllhOe» c| 80% de cn-
«rada t aaldo a combinar. — Ver
cl prop. A R. Faranl gl ap. 810.
PRAIA DE BOTAFOGO — V. i
aptos, sendo 1 conj. t outro aep.
Tratar tola. 87*8187 • 87*3018 -
Cract-SM. . ;.-.--• ¦--—"¦¦-¦-
BOTAFOGO — Terreno 10x80 -
Prata — Vende-se. Dispenso In
termediários — 38-3530.
BOTAFOGO — LOJA — Ponto ex
cepctonal — Vende-ae — 38-3530

ATENÇÃO I — Oportunidade unt
cal Vendo apto. vazio A Praia de
Botafogo, S40, apto. compoito de
hall, sala 3x3, quarto 3x3,35 ba-
nheiro, cozinha. Todo claro en-
trega Imediata. Preço Cri 3.800
mil com B0% A vlata o aaldo O-
nanciado em 3 anos. Tratar tel.
284281 ou 46-7603 c| MARIA.

APARTAMENTOS prontos • ou*tro» em construcBo, Junto ao Tu*nei dt Catumbi a partir da 800.dt sinal parte na ttcrltura, aaldoa combinar. Ver • tratar A RuaGonçalves n.» 180. Ttl. 23-1888 -
Crecl 502.

COPACABANA - Va-.lo — Rua
SA Pereira. 44 apto. 810 — Q'.o.
grande c| ban'dro toclal «nlr
grande, cozinha boa, qts. cmp| c[
!.<an .eiro, irea com tsitqut: troca.
st por um de frente com 3 qunr
tot etc. e garage. DA-;e do!» ml-
IhOee A vista restante cembincr.
Vtr o tratar ne endereço até dia
II-

COPACABANA — V. linde apto.
qto. «ala aep. frente — 3.000.003
entrada. Tratar ttls. 57-8117 e...
07-2083 - Crecl 243.
POSTO I — Vendo aptot. alto lu.
xo, 1 por andar, pronta entrega- SILVIO FLEURY IMÓVEIS -
Tols. 36-4329 e 36-2735. Creci 580,

Veja IR. Ifi Julho IS
tt-..02l (CREa 330).

Det.

FLAMENGO — Vendo liado apart
frente, e| I quarto», eata, dep»
completa» ete. Ver com o corretor
na portr.rl. — Rua Marqut» de
Abrantes. 117. dtt S Ia 17b. Trator
tola.: 87-8117 e 87-2088 (CRECI
243).
o-ww*y*»*».*«**Mww»**»*»**».*<M

Jardim Botânico m

ALDO MOURA TEM COM
PRADOR PARA OS IMÓVEIS
DE V. 8.' — Assistência júri-
dica aa traniaçlo. Teraoe «tea-
paehantea etlclalltados para
refiilarlsar esa documentação.
Registros, averhacftes, flnpog-
tes de lucro imoblllirio, Iram.
missões, ete. Antes de vender
consulte-nos e fac» am .bom
necóelo. Mainree Info-maeOei
ns Sefto de Vendu. Av. Co-
u .eabana, 5S!\ ei OTO. Tel,

7-9471 — CRECI-I53.

COPACABANA — Vendo lindo ap.
de frente, novo, 3 q. 2 s. 2 ban.
e garaicm. Chave» Rua Hilário
dt Gouveia W. ula 818. Tela.:...
57-5187 e 57-2018, com LIO DE
QUEIROZ — Crecl 243,

VENDO apto. qtn, aala, cor. banh.
mcbll. frente. Perto praia c| tel.
ECl. 6.809 A vista. Vaz'o» ou alu-
.ado» cl renda 2% ao mt». Tel.

87-7848 — Moacyr.

ALDO MOURA VENDE AP. SU-
PERLUXO, quadra da Av. Atlin*
tica — Frente — Andar alto. Sa*
lio. 3 qts. e demala dep». Bate Cri
31.000.000.00 a combinar. Chave» t
inf». na 8eclo de Vendas — Av.
Copac. 813. t| 110. TeL 37-9471 -
(CRECI 353).

RUA 8ANTA CLARA 117, Ap. TOS
— Vendo de sal», quarto, quarto
banho, klteh. IntomaçOet telefo-
ne 37-7374.

ALDO MOURA VENDE AP. SU*
PERLUXO — Duplex, D» ml, ei
terraço. Decorado. Próx. A praia.Base: Cr| IS.000.M0A>- Visito» na
ScçSo de Vendu — Av. Copaca-
bana 883, s! 810 — Tel. 37-9471 —
(CRECI 353).
DUPLEX AVENIDA ATLÂNTICA600 m2 — O mal» confortável
apto. da. Zopa Sul —. Troco por
lojas, aptos, menores, cau de cam*
po ou sitio, Negocio raro — SIL-
VIO FLEURY IMÓVEIS — Telefo-
nes 36-4320 e 96-2733 — Creci 580Ref. 880.

RUA Paula Fraltu. quase pronto
sala, e| 21 m3, 3 qts. banh.
c6r aaulejo at4 o teto, eoz. em
cOr azulejo at* o teto, 130 m2,
entrega em outubro M, ilnal dt
4.800.000,00, Inf. c|M«uricto Oold*
btab CltSCI 800. 37*1317. Av
Copac. 881 »| S35.

COP. — Rua Mlgutl Ltmos — En-
trega Imediata apto. c| I qta.. am.
pia .aala,, varanda, ete. D» (rente.
Cri 17 aülhles. «endo T adlbOei
cm I ano. LUIZ SEABRA — CRE-
CI 183 - Tel. 47-7370.

URGENTE — Compro, Zona Sul
apto. cl 2 ou 3 quartos, armários
embutidos, 1 salSo ou 2 salas, que
seja aombreado com vaga na ga-
ragem, apto. de frente sôbre pi--
lotis, 1.» ou 2.» andar, até 10 ml-
lhSe». Tratar pelo tel. 46-6961, ç|
ó Sr. WALKER ALECRIM.

PRAIA BOTAFOGO — Vendo
aptos, de frente com -lsta sna-
ravllhosa para Praia Botaío-
to, Flamengo, ürca, Aeropor
«o, Ilha Rasa, etc. — Projeto
de Sérgio. Bernarde. Edifício'.Casa 

Alta com projcçío Inter
¦nacional, para fino gosto eom-

Íosto 
de hall, 2 aalas, 3 e 4

uartos, 2 banheiros eoclati em
côr, eopa e coilnha, irea, la-
vendaria, dep. de empregada
¦e garagem. Sinal 500 mil na
promessa 500 mil aaldo finan-
.ciado em 3 anos a eomblnar.
Sratar tel.: 26-0281 oa 46-7603
«om Anita Gelbert. Preço: Çr$«13.800.000,00 — Raro e único
fregóclo.

ALDO MOURA VENDE AP. SU-
PERLUXO. OM POR ANDAR. R.
CINCO DE JULHO — Final de
constr. — SSbre pilotis — Salfio,
rala intima, 3 qto». e demal» deps.
Preço CrS 13.000.000,00 flnanc. El*
luda-se cond. de pag. Planta» c
infs. na Seção de Vendas —. Av.
Copacabana 583 si 810 — Telefo*
ne 37-9471 — (CRECI 353).

AI.DO MOÜPA VENDE APT.
Cl 60M2. 10CA& PRIVItE-
GIADO — POSTO < — Sala,
nuarto separado, banheiro ao-
ciai, eoz. e dena. Base Cr$
5.000.000.00 à vista. Visitai
na SEÇÃO DE VENDA 81 Av.
Copacabana, 583, a/ 810. Tel
37-9471 — CRECI-35S.

BOTAFOGO — Na R. Davi Cam-
.pista, vende-se caia c| «aleta, sa-
Ia conjugada, 3 quartos, varanda,
terra, o, garagem e dem a 1» depen-
«nelas. Tratar pelo tel. 22-7813,
.om »r. Gutmaríts.^

BOTAFOGO - Av. Wences-
lou Brás, 18 (quase esquina
da Av. Pasteur) — EDIFI-
CIO SOLAR CIDADE DO
PORTO — Em construção —
Sinal de Cr$ 154.000,00 e o
saldo grandemente facilito-
do. Apartamentos de quarto
e sala separados, banheiro,
cozinha, dependências de em-
pregada, garagem, em edifi*
cio sôbre pilotis e construção
de luxo. Construção de RI-
BEMBOIM E N GENHARIA
LTDA. — Informações no lo-
cal diariamente, das 9 às 21
ji oras. Vendas de: SANTOS
BAHDUR — Incorporação o
Vendas de Imóveis Ltda.. —
(CRECI, Cart. n.° 21). Av.
Rio Branco 185 — 18.° and
gr. 1813. Tel: 52-7316.

36164 400
eotaFOGO — Terreno com llx
44, fero remido, c| cnsa antiga,
ao centro. Rua paralela h R. da
Passagem. Tratar tel. 26-6654.
BOTAFOGO — Vendo na Rua Ju-
pira apto. de fronto com sala, 3
quartos, banheiro, cozinha, quar-
lo e dependências de empresada
o garagem alugado com contra*

¦ o vencido. Ver com car'.,.o. Cr$
4.500.000,00. MILTON MAGA-
MíAES — Av. Erasmo Braga. 255,-•ila 404. Fone: 22-6128, de 12 Is
:3h. (CREa 60).

POSTO 2 — 400m2. Lindo apto.
duplex cl ótimo terraço. Belíssima
vista. 10 mllhSes — Ttl.: 36-3530.
ATLÂNTICA - «Xhnl - 1 p|and
Alto Luxo, 4 qtos., 3 salíes. 126
mllhSes e taxas. RENATO ORRI-
CO IMôVEtS - 36*3530.

Leblon 1500

TERRENO — I0»37 - No «nald»
Cdc. Bonfim I Vir Rua da Stlva 40
(transv. E»t. Vtlha). - 42*3112
DUPLEX — Frtntt, vaalo, como 2
apt. ludept. 2 salas, I qta., 2 co.
tinbu, I banb», mm., WO emp..
amplo ttrraço. vaga aut. Pelo mt*
lhor prtço. pane «nane. ¦- Bua
ArUttdes lAbo. 75, r.p. 401. Teleío.
nt 41*7600.

Vila Isabel

Teresópolis MM
UNTO A RETA - Vendo apto
iovo, dt frtntt, cl cala, qto. **-
•arado cl arm. <mb. qto, e WC

.'o emp. I mlIliOes c| 1.800 dt ti*
nal, rtat. I anor, Ver Nova M*
:<ur|o SIS anto. SOS. 42*3113.
TERESÓPOLIS - Vtndt lin*
dt sitio facilitado com égua
encanada, ctsa, córrego, Ia*
qta, frutas, plano próximo
!ui t telefono com 16.000 ml
— Informações: Ttl: 22*7482
oa tm Ttrtsóoolis: Av. Dol
fim Moreira 111.

BARRA SO n*M - I
Ua a risend» IwUM.

Zona do Veraneh
4AHASUL - Vende lote tr. |- Ttl. 32-S4.S - Cretl U
ttHMNO -
Jei» letM de IS per M mtwee
-•ada a NO murei da praia «a
.-ua próxima à estrada
fretar pile ttl. 10-lSOO.
JUAhAPAR.-Wfla.^lll».
milia pl Mda vida. CiO ,•»¦«*cnt H erttu de » ma H-M00.

IM. ,cnoci

im%m
B». âv. ama

Vtndtm*M ti* M
conUiua». Pira ea
Mcrtvtr para Caixa Foital

-utEiopoLta - apio. preme .veaxcBaaQooooooooaQcaeecBu- R«l»-mi»rto conjuiadM, «omCrt M0.eoo.00 de entrada, nt rt*'a Ftllclano Soitt, 391, parada de.nlbu». Tel. 47*3154 ou 32*3567.

2700

AVENIDA BARTOLOMEU M1TRE
OBO-eoT — Vtndo t. qto. isp. coz.
e banh. Peca» grandes, Irea 47 m.
4 mllhfles, 2.200 mil tnt. saldo a
comb. Alugado »| contrato, — Ver
gentileia do Inquilino. Tratar tel,
37*0302, Br. SANTOS ou LEITE -
CRECI 134.

VENDO — Av. II da Stttmbro.
terreno p| Incorporação 18x60. 30
mtlhSei, sando 50% i vista, saldo
1 ano. 57*7312.

ALDO MOURA VENDE COM
imGENCIA APARTAMENTO
FRENTE. PRÓXIMO PRAÇA
ANTERO QUENTAL — Andir
alto. gala, t «aartes amplos,
e demala dependências. Base:
Crf lt.SOO.000,00 financiado
em 14 meies. Visitas e Infor
miefiee na Seeio de Vendai.
Av. Copacabana, SU, a/ llt.
Tel.: JM47I. — CRECI-SSS.
DELFIM MOREIRA — 1 p> and.
4 qtos. NAvo. 60 mllhOe». 3G-3330,
DUPLEX — Terraços beU-cImo»,
1 no andar. I qto». 3 tildes. 103
mlltiEes. Facilito. RENATO OR.
aiCO IMÓVEIS — 3C-55M.

RESIDCNCIA DE ALTO LUXO —
Gr.-nde terreno. Jtrdln» etc. 123
mllhfle». ra-ZS30.
V»VWWV>WAIWIW¥WWWIWAMN

Gávea 1001

SR. PROPRIETÁRIO. Confie
a venda do sen Imóvel a RE'
NATO ORRICO IMÓVEIS —
Tel.: 18-3530.

R. MARQ. S. VICENTE. 356 —
Vendo apto. Ilnal constr. todo
frente, HmS, vttt. t. 3 qto». t.
almlco, coi. dep. compl. empr.
Tel. 37J287. I
R. MARQ. S. VICENTE 231 —
Vendo apto. 203, 14 ml, vest. I, 2
qto». cl arm». emb. t. alm. cop.
coz. dep». Cri T.SOO. cl S0% I vis-
ta, 80% a comb. Av. 13 de Maio
n.» 47 t| 405. Ttl. 22-S41S. CRECI
n.« 186. „____.

Grafou 1200

ALDO MOURA VENDE AP. PREN
TB C| M M2. RUA ENOENiIEIRO
MORBING. U, AP. 301 — Entrtga
Imtdlata, nllo, quarto amplo, ba*
nheiro toclal. eotlnha, dependên-
claa tmpregada. BtM Cri
3.500.000,00 à vista ou prtM cur

'.«1DLON — Passo »| lucro tm cons-
tniçüo, S tis. 3q. 2 b eopa cozinha
dependência e gtrige »| pilotis,-.lay ground e piscina aceito tro-
:a p. automóvel etc. T, 38-3914.

VILA ISABEL — S lojaa fran*
Cca de 40mt cada uma, e7 lu,
forca e telefone, i Rna Tco*
doro da SUva. 067; aula re-
stdêncla de laje ti I «toe. u-
Ia. coi., banheiro, dep. em*

Sregada 
e área ei tanque, à

ua Bario de Coteglpe. M,
eeia 7. Vendo tudo per 21 ml*
Ihdei a combinar, pronta en*
trega. Fone»: SS-4S94 (local)
31-2851 e Sl-im. LUIZ BA-
BO IM. — CRECI-460.

Central 2000

SAMPAIO — ótimo I Dona qtot.
;mpla tala, var. dep. Crf 4.500
a coblnir. 294016.

Jacarepaguá 3M1

.'KHESOPOUS - Vende*»» ttrrt-
io no In .1 e| titulo. Ttl. Si-tntiu 31-3MI.

riburqo

Motor, construção n
CÕNSTRUCOBO - NevM.
n«s, Eucttex, tel. 31*6011.

S700

RIBURQO - Terreno, I0S a SM- Vtndo. DIAS. Nlt, 0171. Frl.
burjip. SALVADOR 1120.******** »*****d*dWW_.^»^^^^

S/f/os e Fazendas »•••
VENDE-SE o tltto Slo Paulo, tn-
trt Mlgutl Ptrelra t Patl do Alie*•e». Tratar com Paulo Carvalho.
Tal. 37*1341.

JAC-'RE^AGUA — E. Pau-Ferrc
— V. lot-s srbsrlzado» desde
1.003 m2 c| 50% fin. t| Juro» —
Vel. 20-7611.

3ITIO SAO LÁZARO - Na Bule»
do Braill. MO m. Alt. Omb. M m.

00 m da. cidade. SM m Mt. trtm
e M km do Rio, ótima Mtiada
rodagem ao port Io tltto. Vtndt-M
Sacra Família. Rua Comand.
ArttM. Eit. do Rio a caiu total*
atntt mobllltdt», bom gallnhtl*ro, gtlad., Igua, gi», lut, ((Arca
Llaht) tm abundlncte mtd. I.7M
aa, totalmentt limpo, plano, mui-
to bem Iluminado, horta, fruta», s•nllhOet, M% I vista. Mtlhor Inf.
cs-0145. 10 k» 12 e depois 20h. Ur-
-ente, motivo vttgtm. Proprtttá-

Io paittrl fim Mmana ao tltto

ME60S
PREÇOS DA FABRICA

ct*
10 X tO **e ... ••# ••• 522It S II •«• ••• «oo «to 4fMi
11 X II ... ... lt. M. JJJfiII X 11 te» «eo OOO oe« II0J0
II X 24 tto «to Ooo t*o fW.ff
17x27
II xM
10 X»   __.
Para tecee «OjM
Tubot tlttroduto, »tnt«0M Tu*

m, flM eMtrlcet, fegOM, tOUM
sinltlrla, cordaa, etc.

Rua Frei Caneca. 10. _
T? jjjj to* *n****n*M***M***MNÍW**MH_WV

Sócios-Represent. n

eet Ott «Ot
«00 oto OOO 00»
ee* OOO oao OOO
100 «Ot OO* OOO

«•O OOO «•• sr

sócio pai» eomp»» e vtnd» 4.
r.utom6vtll UMdW. OlpHel StlmM»
vo, «limo nteMto, Mwe 10% Mt
iinldtdt. MP. mínimo I mSIMt».
Sr. Cotia. 40*7110 . SSSSM.*****************************

JACAREPAGUA — Terras em 10C
prestações mensais. t| ant. t| ju*
ros, financio material de constru*
cio. Tratar Av. 13 dt Mtlo, 237,
sala 703. Tel. 42-3197, dai 17 Is
lOh. Sr. CIPRIANO.

LEBLON — Vtndo cobertura, en*
trega Imediata. Grande, pnr» I»-
milia numero»». Visito» com Silvio
Flturr Imórele — Ttls.: 36-4320 e
36-2735 (CRECI SM). Ref. 1)8.
<»»M»****»P*********W****^ *•>***

.eme 1000

JACAREPAGUA — Vendo catas.
Ent. 400 mil. talío 30 mil. Car-
to* neste Jornal 13537.»<MWW***»M»****************»*'

Niterói 3300

Instrum. de ótko g
..Eiss õõnüãã IL Vende ei tose»
sórlM. MO ml). Ctlmon. B-Tm.

ttMMMMWMMWMfM MMWWWMWVM

LEME — Vtndfu Av. Atlântica,
340, »p. 102, com dois quartas, st*
ia, aaleta, demal» dependência» e
gartjem. Trator no local.

VENDEM-SE 3 castt eom terreno
11x41. nt Rui Benjamin Constant
— Zona Industrial — Tel. 2-2301

awWj»i**<M>'*******w*****A******

Uns Vasconcelos 17M

Dano. 883, t|
(CRECI 353).

810 — Ttl.: 37-0471

cíNfrcx. ATsrnnfc -
, ... - . Pavimentos térreos: Jardim,

to. Ver no local. IníormacOet na _-,__j- ._i_ -„.i„l,- . A.
SEÇÃO DE VENDAS. Av. Copaca- WrondO, SOlO, COZIDIia t «~" pendências completas melu*

sivt para empregado. Pari-
monto superior: 2 ou 3 dor-
mitérios o banheiro social.
310 mil dt sinal t 30 mil
mensais. Um negócio como
poucos. Informações no Io*
cal. Rua Heráclilo da Graça
93, até às 22 horas ou com o

GRAJAÜ — Residência de t

Bavimentee, 
vendo por • ml-

lõea à vlita. de S atoe.. S
to. ete., o, Ru Viwonde

de Santa Isabel, MS — Tela.:
Sl-MSI c Sl-10tl. LVIZ BA*
BO IM. — CRECI-4M.
ORAJAO — Ap. vazio. Vtnde-te
na Rua Mal. Jofrt: varando, tolo,
3 quarto», banheiro, eozlnh» t
Irta. Preto: ImllhOe», aceito
oftrtu. Trotar Antônio JoM Ct-
litda. Rua do Carmo, 71 gr. Ml.
AVALIO. Vtndo imvtll 87-0074.
Eng.» TltO Uvlo 42-17».
*M*********MM****A***A*****'

Ipanema 1300

IPANEMA — Reeldêneto próximo
I praia, cl 3 tala», 4 qu., garagem
ttc. (ttrrtno 11 x 12). Crt 30 ml*
lhóM. Entrega imediata. Luiz Soa-
br» (CRECI 363). tel.: 47-7370
VIEIRA SOUTO — Alto luxo —
Novo. Vtxio. 2 MlBM, 4 qtos 3
banh. llOmilhOM. RENATO ORRI-
CO IMÓVEIS — 36-3530.

ALDO MOURA VENDE AP. PROX.
AV. ATLÂNTICA. ANDAR ALTO.
INDEVASSAVEL. Cl M m2. Sala, 2
qtot. ímpios, demtls deps. e g»-
ragem — Cr? 8.500.000,00 à vista.
Infs. na Seção de Venda» — Av.
Copac. 683 s| 810. Tel. 37-9471 -
(CRECI 353). (NB.: Este preço por
estar alugado).

PUBLICIDADE em Petrópo-
Ha? S. LAGO Dlvnlta$6es. —
Telefones: 4347 ti SSSü — Rio:
52-1900 e tt-552t. CRECI-464.

RESIDÊNCIA espetacular — 1-000
ir>2 de luxo e conforto. A mal»
linda da GB. Nova. Moderna. 150
mllhOe». RENATO ORRICO IMÓ-
VEIS — 88J530.

ALDO MOURA VENDE, AVENIDA
ATLÂNTICA — SUPERLUXO -
C| 330 m2. Decorado c| vária» benfl.
2 saldes, 4 quartos amplo», 2 qtos.
empregadas. Demais depends. Ba-
so: CrS 50.000.000,00. Inf». e Vlsl-
tas na SeçSo de Vendas — Av.
Copacabana 583 s| 810. Tel. 37*9471
— CRECI 353.
AV. COPAC. — Vendo apto. va-
zlo, c| taleta, tala, qto. (sep.), va-
randa, banh. coz. CrS 6.500 —
Tel. 22-2430. CRECI 105.
COP. — Barata Ribeiro 463, aptos.
602 e 604 — Quarto e ula con),
banh. em cór c coz. Preço CrS...
8.200. em 4 anos ou à vlitt CrS
4.200. Tratar J. M. IMÓVEIS -
Tels. 42-2723 ou 32-0922 (Creci 168).
COP. — Alm. Goneilvei M. apto,
1008 — Frente p| mtr —. Quarto
e sala separado, banh, em cór, co*
zlnha, peças amplas e elaras. Pre*
ço Cr$ 8.100. em 3 anos ou A vis-
ta Cr$ 7.300. Tratar J.M. IMO-
VEIS. Tels. 42-2723 OU 32*0922 -
(CRECI 168):
COP Av. Cop. Ml ap. 1M1 —

quarto», 3 aala», grtnde btnh,
em cór, copa-cozinha, grande va*
randa pegando toda fachada do
pr .dlo. Preço Cr$ M mllhSes tm
4 anoa ou A vista CrS 22 mllhSes.
Tratar J. M. IMÓVEIS — Ttlt.
42-2723 OU 32-0922 (Crecl 165).
ATLÂNTICA — Vendo do Leme
ao Posto 6 apartamento» de gaba.
rito para família de fino gosto, —
Visitas com SILVIO FLEURY
IMÓVEIS — Tel». 36-43» e 36-2735

(CRECI 580).
BAIRRO DO PEIXOTO — Vendo
apartamento pronta entrega, ed,
de 2 por andar, composto tal»*
ta, sala, 3 quartos, banh. comple-
to, copa-coz. Irea com tanque e

3uarto 
de empreg. Apartamento

e frente sóbre pilotis. Negócio de
rara ocasllo. Preço 12 mllhSes, 8
milhões à vista, saldo.a combinar
- Visita» com SILVIO FLEURY
IMÓVEIS — 36-4320 e M-2735 —
Creci 680. Ref. 534.
SILVIO FLEURY IMÓVEIS -
Tem os melhores apartamento»
alto luxo A venda na Av. Atlantl-
ca, quadra da praia entrega ime*
dlata. Tels. 38-4320 e 36-2735 -
CRECI 580.

RENATO ORRICO IMÓVEIS,
Clientes de gabarito. Negócio
Imediato. Ofertai. 80*3530.

POSTO 2 — 180m2. Magnífico ap.
2 talas, 3 qto». c| arm.,. 3 banhs..
copa*coz„ garapem. Fundo» c|vls*
ta Indevassável. 25 mllhSes. FA-
CILITO — RENATO ORRICO
IMÓVEIS — 30*3530.
DUPLEX — ótimo terraço, 3 qts.,
living. S. jantar. 280m2. 40 mi-
lhóe». — Tel.: 36-3530.
ARPOADOR - CASTELINHO.
Vende-se apto. novo, vailo,
Ii.íJ quartos, depend., g>
ragem. 20 mllhSes ei 50% deb
anoi. Rua Jtoaqnbn Nabuco
301 ei porteiro.
COPACABANA-LEME — Vtnde-
se apto. frente, pronto p| habitar,

I pílotlt c| linda vista pl Leme'ênlt Clube t p| mar, c| ttlío
decorado com lambri, 3 qts., c|
arma, tmbs., Jacarandá, 3 banh».,
cór, toiltte, copa, coz. c| tzule
jo» atá teto, área de aerv. c| 2
tanqum, dep». criada e gar. Todo
a óleo. Ver. R. Gttitavo Sampaio,
M c| Sr. MARQUES. Tratar cj
LUIZ OLIVEIRA IMÓVEIS. R. 7
de Stttmbro, 88, gr. 407, telefone
52*0749. CRECI 198.
COPACABANA — Vende-se apto.
frente, vazio, sala, 2 quartos, de-
ptndSneiat. R. Mascarenhas de
Mora»», 129, apto. 302. 28-9689.

ALDO MOURA VENDE APT.
SUPERLUXO — FRACA AR-
COVERDE. TODO ATAPE-
TADO C/ VARIAS BENFS.
SalSo, S qtos. Demala depi.
Base: Cr$ 16.000.000,00 a eom-
binar. Chaves na SEÇÃO DE
VENDAS — Av. Cop., 583 -
sala 810 — Telefone 37-0471.
CRECI-353.
COPA — Luxo — Vende-se Rua
BulhSes de Carvalho, 114, aptos.
c| 2 salas, 3 quartos c| armários,
2 banheiros, coz., dep. emp. e ga-
ragem, banh. e coz. c| azulejos
até o teto. Tel. 42-9118.
PÇA SERZEDELO — Sala, qto..
copa, coz., banh,, SM mllhSes fac.
87-9074 t 42-1769.

VIEIRA SOUTO — Vtndt-se ap.
írente c| 4 dormi., living, »| jan-
tar, 2 qts. tmp, 2 banh». iodai»,
garagem. Inf». tel. 28-5239.
AVALIO — Vtndo Imóvel» 57*9074
Eng.» Tito Lltlo. 42-17M. AV. Rto
Branco, 134.

wMJ MCIL
Rua México 148 grupo 905.
Tel: 42-5312 t 424574 -
JÚLIO BOGORICIN (CRECI
95). 32633 1700

Santa Teresa 2100
ATENÇÃO! Vendo casa c| visla
maravilhosa, em Santa Teresa, R,
Hermeneglldo de Barros, 158, com-
posta de hall, 3 salas, 6 qtos. co-
'«, cozinha, banheiro, terraço, etc,
Oportunidade, financiado em 4
anos. Tratar 40.7603 ou 264381,
\NITA GELBERT. Raro negócio

Soo Cristóvão 2200

IPANEMA — Alto luxo c| i
qtos. vestiário, 2 grandes sa
las, 3 banhs. sociais, terra-
ço social, eopa, cozinha, 2
qtos. ompr. 2 vagas gara*
qem. Incorpora.8o. P. MES-
QUITA BARROS (20 obras
entregues). Preço 32 milhões
— Visite loeal. Av. Henrique
Dumont 115. Tratar SÉRGIO
CASTRO. R. Carmo 38, 4.°
nndar. 32-8540, 52-0852 -
(CRECI 22). 37922 1300

WALIO — Vendo imóvel» 84-9074.
Eng.e Tito LiViO 42-1769. Rv. Rio
sranco, 134.

INDUSTRIAL PAULISTA compra
apto. luxo. Pago 200 milhóes —
Ofertas 36-3530.
APTO. — Compro 6 mllhSes it
vista ou aplico em hip. J. 12%
loan. Leb. 42-5641.
VIEIRA SOUTO — Ou transversais
— Vendo aps. de alto luxo, 1 por
andar, pronta entrega, BUtio Pleu-
ry Imóvel», ttls.: 36-4330 e 36-3735
(CRECI 580).
BARÃO DE JAOUARIBE, 300 — Sa-
lio, 3 quartos, 2 banheiro» etc.
1 por andar. 180 m2. Jorge Catado,
57-3486 (CRECI 438).
CASAS e apartamentos de alto luxe
na Zona Sul, eom Silvio Pleury
Imóveis — Tels.: 36-4320 e 36-2735
(CRECI 580).
SILVIO IUEURT IMÓVEIS: Premo*
ve a venda de mu apartaminto em
tempo recorde. Telt.: 36-4320 e
36-2735 (CRECI 880).

Tijuca 2500

S. S. FRANCISCO — Terrenot,
2 lotes — Vendo. DIAS. 1278.
ALAMEDA ALCIDES — Belo
(erreno, 2 frente» — Vendo —
DIAS. 6278.

MAQUINAS EM GERAL
COMPRESSORES

Vradems Ms ptrfeH* «Mo. Méhr ti 3 t S
NP 1450 11750 IPM. Pr«t 330.000 • 440.000
23-4559. -M ti

GUINCHOS
VENDEM-SE

Novot americano» cem tmbrtagtm arienamtete maneai eu tM>
trlee para S tonelada» próprio» para »fitf(St ee tfUklte — flM*
tar com Co lie tt * Sen» Ltda. Av. Oraça Araaka, IU — empe 3St.
Foae: 32-8833 SÜÕS fi

Ilhas 8400

FREGUEZIA - ILHA DO Ga
VERNADOR — Rua Magno Mar-
ttns; 166 — Casa dt 3 pavta. Pe-
rhincha: 2 talas, jardim, 3 qts.
2 banhs. em cór copa e cozlnht.
irea de «erviço dep». de empreg.
compl. parque de estacionamento

Privativo 
para autos, entrega em

meses, podendo acabar como
quiser, condições excepcional» cl
apenai 2 milhóes de sinal, ver no
local, diariamente, tratar cl Mau-
rlcio Goldbach, 37*1297 — CRECI
300. .
ILHA DO GOV. — Linda caia d»
frente, Cocotá, 3 ai. 3 qts. dep.
empr. jardim, varanda etc. 6 ml-
lhóe» à vlata e e t prazo. 37-8090;

i.TÜKK) vende aps. c| 2 qts, sa-
Ia, coz., jard. lnv., banh. social,
dep. tmp. irea serv. Rua Carlos
Vasconcelos. 6 112 milhóes faclll-
tados tels. 43-47 t 33-32, Petrópo-
lis. Rio: 57-1906 e 22-5522 (CRECI
164).

ILHA DO GOVERNADOR -
Casos de alto padrão, sala
2 quartos, jardim t quintal
varanda e dependências com-
plotas. Perto dos terrenos da
Portuguesa, antigo Jockey
Club. Logo no principio do
Ilha, na Estrada do Galeão
Cada comprador recebe grú*
tis um TITULO PATRIMO-
NIAL DA PORTUGUESA, que
lhe dará direito ao uso da
piscina, campo de futobol,
quadras dt vôlei, basquete,
etc 330 mil do sinal t pres
tações de 35 mil — Infor
mações no local ou com a

MCIL
Rua México 148, grupo 905
Tels: 42-5312 e 42-4574 -
Corretor JÚLIO BOGORI*
CIN (CRECI 95).

32634 3400

Grupo de Gerador Diesel
Vendo estado nfivt. Motor DEUTZ 124 HP. Gerador

Trill Anel 10 Kwa. 1.500 rotacòn 220/127 volts ce»»-
pleto. Cr$ 1.500.000,00. 23-4659. 6634 Tt

MOTORES DIESEL

•I

j1

Vende-se de 112 HP e 78 HP, Dttrts mvm, I
tados, enealxotamento original, telefone 88-4SI8»
47-1274. 18*91 lt

COMPRESSORES
PARA PINTORA

EOUTtOSn»
CASAM»

COMPRESSORES
IMPtt» jIDA.

1 R0I MMMMMi 1»
TtL 23-5274

PROTEJA SEU MOTOR
E "SUA PRODUÇÃO-!

TIJUCA — Construção Inicia-
da — Gxeelentee apartamentos
de sala, quarto, quarto rever-
sível, eoilnha e demais depen-
dências. Entrada 355 mil e
prestações mensais de 25 mil.
Incorpora? .o de ODÊCIO LOU-
ZADA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. Cons-
tração da Construtora Valpa-
raiso Ltda. — Informações no
local, Rua Conde de Bonfim,
920, das 9 às 21h ou na Rua
ila Quitanda, 62. gr. 501-3 —
Telefone 32-4323. 37771 2500
TIJUCA — Apartamento de
cobertura. Vcnde-io para entrega
cm S meses, magnífico, composto
de grande terraço, salSo, 3 quar-
tos com armários, demais deps. e
garagem — Preço CrS 25 milhões
sendo S0% facilitados e 40% fl*
.andados em S anos. Preço fixo.

Ver à Rua Marte e Barros SM,
com o Sr. Ciro e tratar c| ENIB
LTDA.. à Rua do Ouvidor 88, S.°.
Tels. 31-2322 e 31-2332. Crecl 273.

VENDO mag. apto. com salSo e
3 quartos, com armários emb. dep.
de emp. pilotis, vazio, vtr ur-
gente. Rua Barata Ribeiro, 596,
apto. 602. Tratar na Av. Copa-
eabana, 1066, sala 303. CRECI 465

ATLÂNTICA — Ocaalío vendo
apartamento Posto 4, alto luxo, !
salões, 4 quartos c| armários em
butldos, 2 banhs. sociais, copa-co-
zlnha, 2 quartos de empr. gara-
gem pari 2 carros. Riquíssima de-
coraçSo. — Visitas com SILVIO
FLEURY IMOVFtS — Tels. 36-4320
e 36-2735. Ref. 602, CRECI SSO.

RENATO ORRICO IMÓVEIS
— Clientela selecionada. Con-
fie-nos a venda do een imó-
vel. — 3S-3530.
ASSIS BRASIL 194 apto. 203
Frente. Vendo 12 milhfies aceito
oferta. 86-.37D.

CONSTRUA SUA CASA FINANCIADA
EUDES IMÓVEIS.

to Alm. Barroso, 72 - Or. 305 - Tel.: 32-1477
20470 91

POSTO 4 — Qto. sala con], fren.
le ní.vo — Vende-se, 5 milhfies —
3JJ530. Não aceito Ce:xa.
R. MAESTRO FnANCISCO BRA.
GA, 509 — Vende-se o apto. 202
de 2 salas, 3 qtos., banh. cír, dep.
compl. empr. e garage. Ver c|
porteiro.

IPANEMA — Vendo ap. de luxo
eom 2 salfies, 3 quartos c| arma-
rios, 2 bs„ 2 qts. emp. etc. Chaves
Rua RUMO de Oouvela, 66, sala
SIS, tel.: 57-5187, com Mo de Quel-
roa (CRECI 243).

PRONTA entrega. Vendo 2 ais. 4
q. 2 b coz. dep. e garage deco-
rado «| .llotlt, play ground, ar
cond. : .cUlto. 36-3914.

IPANEMA — Aptos, de sala,
2 quartos, copa-cozinha, ba-
nheiro em côr, área c| tan
que, depend. de empregada e
garage.. Pilotis, play-ground,
azulejos até o teto, syntek.,
persianas, elevadores Atlas
etc: Entrega cm 12 meses ei
preçp fixo e irreaiustável.
ver no local, à Rua Barão da
Torre, 481, junto à Praça
N. RI rin for.

IftNATANBERMftN
Rua Sete do Setembro M • 3>
2MMS» 52-2211 •32-1172

38M0 13UU

Petrópolis 3501

PETRÓPOLIS — Correias — Parq
Manoel — Linda prop. grande

terreno, jardim, horta, cachoeira,
garage, piscina, construção luxo,
grande living c| lareira, 4 qts. 8
banhs. etc. Apartamento hoip. CrS
35 milhSes. Facilita. MOSTAR-
DEIRO — Pet. 3770 — Rio 22.708
Creci 377.
PRÉDIOS, terrenos e aparta-
mentos em Petrópolis? — S
LAGO IMÓVEIS — Telefones:
3332 e 4347. No Rio: 52-1906
e 22-5522. — CRECI-464.
VENDO dois lotes duas frentes.
Av. Country Club, Petrópolis c
Estrada Projetada, um 8.030m2;
outro 3.930m2. Tratar S. BOSEL-
LI. Praça Pio X n,° 78 sala 807
CRECI C-86. \

PETRÓPOLIS — Ótimas ca
sas, entrega imediata, clima
seco. Perto do Centro. Sa-
Ia grande com lareira, 2 am
pios quartos com armários
etc. Jardim, vista fabulosa
Facilito, financio. Tel: .

24884 3500

TIJUCA— Rua Conde de
Bonfim, 130, esquina de
Marquês de Valença. Num
ponto excepcional, um tipo 32-6308, das 14 àsi 17 horas
de opto. familiar rara no ,19!bl "<*
bairro, 3 quartos, ampla sa-
Ia, dependências completas
inclusive para empregada.
Sinal do 300 mil e presta-
cães de 50 mil. Um empre-
endiir-n'0 da CONCIL.

CHAVES
MAGNÉTICAS

rmffmi

PETRÓPOLIS — Centro — Apar.
t .mento si. qt. banh. e kit. CrS
3.490.000,00, 2 anos. MOSTARDEt.
RO. Pet. 3770, Rio 22-3708(CRECI
377).

mJoncil
Ruo México, 148 — gr. 905
- Tols: 42-5312 o 42-4574.
Informações no local até às
22 horas. Vendas JÚLIO BO
GORICIN (CRECI 95).

35594 2500

PETRÓPOLIS — Cr? 14.999.000 —
Centro frente. Fac. Católica. Casa
ei telefone. Todas comodidades.
MOSTARDEIRO — Rio: 22-3708.
ret, tel.: 3770 (CRECI 377).

PETRÓPOLIS — BOM CLIMA —
Melhor terreno no local, junto à
entrada Rua Clube do Esqueleto.
NSo alaga. 3.000m2. SituaçBo for-
midivel construção. MOSTARDEI-
RO — Rio: 22.3708. Fet. 3770 —
(CRECI 377). |
PETRÓPOLIS — CrS 19.990.000 —
Próximo à R. Olavo Bilac. Casa
c| terreno 43 x 120, vendo S0 pia-
nos. Só pavimento. Varanda, sala,
saleta, 4 qts. etc. MOSTARDEIRO
— Rio tel. 22-3708. Pctr. 3770 —
(CRECI 377).
PETRÓPOLIS — Cr$ S.409.000,00 —
Terreno plano 15 x 50, já cl ben
reitorias. MOSTARDEIRO — Rio:
22-3708. Pet.: 3770 (CRECI 377),

Evitt queima do motor, braços
cruzados, tempo ptrdidot
D6 a seus motores a proteção
das Chaves Magnéticas CB.
Fabricadas pelos mais altos pa*
drôes americanos, aprovadas por
engenheiros e eletricistas, são
simples, fáceis de instalar, com*
pactas, resistentes. Se voeè Ia»
brica máquinas, proteja a sua re*
putaçáo... se você usa motores,
proteja a sua produção com
CHAVES MAGNÉTICAS GB

e simples • de reversão
• estrèla-triàngulo • contatoras

Nas boas casas do ramo
Distribuidor autorizado:

1

SEISA
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO S/A

RIO DE JANEIRO • Rua dos tnrálidoi IM
Tels : 22-4059. 22-8951 0 52*4989

SAO PAULO* Rua Flotêncio de Abteu. 407
Tels.: -37-4612, 32-7731 e 33-3744



IA CORREIO DA MANHA, Q*i«r.ii*r*>lrr., J7 de Milo «1» IM* Si.* Cmlrrnrt

Centro i

CJtNTRO .. Piíiõ ipiõi mo*, M,
•nua»* 4» rniVi.iln Alucuel U' íi i ,
«- no èfill, M»rquca IIIIVll, Trl, ÇopOCODOnO-LCíTIC

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
l* Teresópolis| COP, - runlll» noitlda *luia,e|MfHa1flaa

.-.to, mob, e| refelcoe». Tel. n.lOll, ri»m*n_**J

Lojas e Escritórios !
AV, COPACARANA. t« iplo, «*-

Aluga-»» íxuluilv. Im» comir.
elti», trenl* imícj. plnlailo e nn.
teco, ver cl Joaquim. -:'
E5JÃ — Tísrsu R!h„ alugo iíüyii
trantj» piri qualn. _tü».01jy'!í
IWCRIT.RIO c, telilon»
an Cinellndla «Om., Dr.

Tel. **«*•".

Ml. FRÜPRIBTAniO - N«c»»»l

Alu-
F.mill"

Uh4*»j*»****M»»i*e«T^^

PROCURA-8E alugar apto, em

Con i«"> I ann. l.uiic.i Danoirili qUi,fi0i, itnieianui» »[. Auiln-
CondlçC" » eomblnai ou paio SSJ.Í" 1,. Lu-*.i*I -1_ _j, ii»íiIImiii.iIi» li nuo Intrlm, Negncio
¦erlulino, nEVfcl.i.o, «smoiw, Av
Rio Branco, 2*7, ir.1*0", ¦¦
COI'ACA*IANÀ - Alllgii 1 apto,

FAMÍLIA e trangelra procura ap.
I qtut,.. «»i*U ui'|i. CupuvaliaiM,-OrAt.AIIA.-iiA — Alllgll 1 apto. ü„7i,õ,„ L,' ,„.«..,

para irropoiacl», luxuotnnlint* Lü,_,r°I?'..ii" 
"„"' 

t'4mob. qtn. e sala I0|>, todo ilalun*1 "' <""u- 0"* M
te, R, Raul 1'ompelii, 132, »p, 132.

Botofogo-Urca 4,
"ÍÍRCA — Cas» aliiga*»», Tialar:
Kl,: 3*.,'411,
V\firtfVWYm'm'm'rt*1*f^"mm*m*m*mmm'

Catete-Glória _*
ÃLUGA-ÍE apartamento p/ fina
oomerriil». Catete 310 G. 413 -
Tratar 46-3983.

t
aV

a ¥•'

m

MM".* — Alugo aplo. pequeno,
mm Moral» i- tel, Crf SO.OüO.to,
— Tel,: M*l>l«).

COPACARANA — Sr. e»tran|e|.

-uni
Tel. 31-2121
Aa llh.

grande
ato *-

PRÓXIMO DA PRAIA - Aluga.
te lindo e pequeno apin. nuvo,
mob, a um icnlinr »!¦¦ dezembro.
Tel. 37-0386. 1327a I

NA ESQUINA da Av. Atlantic»,
apto. p«.» tumj)o.«a* — Aluga*
>e por a mí.rii, çj Una dtcoravao,
tel,, ar condicionada, geladeira,
tendo •»!<¦ „i> »»ii... aala da Jan*
tar, e,.'.'iti>i'.n ipone ter qunrlo),

Ide.o precl.» comjurglnol» «lu*«2 «juârio caiai ou íoh. Traiiri
liiiiide ou inelidi de ap. VMlO ?„..,sj.joia _.,, ia ái lln.Ite 10 mil. Tel, 30-7001, | mnt bi m.u, a.» » a» ia».

COPACABANA — Alugo aplo,
coa» tel., quarto e »«l» aepara*
do. todo mobillado, de luxo, pni
lemporada, Tel», 38-4211 e 41*2)90,

H.AMKNCIO - Alugo qiurloino.
iiiji»uo »j^.„»:llw,'_.T.*liJ,'!-yyí.'
MKHtttr"*-* Alugo aplo, 1 ql». d»*-

Aluguéis diversos 
'&

¦i~òjroü wíwjíto
31 Alui»*»*.. Ru» Mirla *>¦ *"*»

F*lla, pioximo Rn» P»m*rlnn r-
__ , Tratar Maio, teli. «•«»•«••••••

1SSSI »
. I ¦ ¦ . ¦_¦___—

ligo
149.iienil. — 18*0141." . .... ^^^^^I0t0t0ift0t0tm*mn^fti

Ilhas
THANririHO contrato de locação
de iwtu, rum amplu talão, giaiult
terreno, quailo, tala, u«nli.in> »
lunnli». — Rua Noemi» d» mi-
vali», II, defronte ao PA»to do
lAPtTC. na Av. Paianapuan. —
1'recoiCr» a8.ooo.OQ;

35

SACRA FAMÍLIA RJ — AlUglUl', »»»i*»«*»»*i»< >»»""*-****"
te apt,', •', I q. bel; II mil. Ma* ZOfíOS de VirOfltíO 

**

I CAXAMBU — Alugo junho i, Jm*
Ilha i»im mo.ll. T«T,l 4I*IH»,

in».ann-inni i ¦ ¦ i i '"' """"'**

xiino cenfoilo. T«l. PSl - l>
34 'Digrniri

Petrópolis
I-ETRÓPOLI. — Alugam-»» apar-
lamentiie k Travena Aiigutio ira.
gv»o n.° II — Ponte de Fone» —
Potropoll» S quarloe, S »alu e de-
peudtnciaa completa», ótima vi».
ta. Preço do tabelamento oficial.
Tratar ne local.

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
-MANOS NOVOS europtu» — 2
De»embro, 112 — Cettte.

MANOS novo» d» epirtamento —
•Ituno» modelo», a vlata ou a pra.
ao. Largo do Machado n.* 8, lo-
tt H. 
VENDE-SF, 1 piano maravilhoso.
• p*dal». II notaa. facilito o pas.
Tei. 41-5422 - R. Sorocaba • 217
•» Botafogo.

COMPRO WAKO
Urgente. 41-0431. P»r« «Mudos

de menina, embora precise rj-
»aroi. 21433 73

MâNOS CONSERVADOS!
. Sponagel. Lux. Tbler, Bénlley,
«te, 241 até 630 mil. P. II Junho
«.' 403. 1908 73

"COMPRO PIANO USADO"
J7-3180. Cario». 32*2190. Pago hoje
am dinheiro. Aguarde...

1907 75

PIANOS ESTRANGEIROS B NA
(-¦'unais — Venuem.ic de alta
claue, a longo prazo ou a vlata
com etlrondoio desconto. R. Sta,
Sofia, 84-A. Stien*. Pena. Acel.
tam-se troca». N.R.: Plano» de
alta claise mesmo,

COMPR01 PIANO
A VISTA - Tel: 527589

Em qualquer estado Urgente.
25180 78

COMPRA-SE

PIANO nora moderno — e*a lu*
ao — U teclas, I pedala — aa*
noridade maravilhosa. Vende-a».
Preço ratoavel — t Iguelreda Ma-
galhle», m ap. 111.

VIKDC-BE «Mgnlflro plano, I pa*
dal» etc, eatado de novo. Telefo-

COMPRO 1 PIANOCOMPRO I PUNO
T. 57-1596

12*33 13

Compro 1 Piano
1 Piano: 57-0960 Tel. 45-1130

Particular
{comprar.

tem urgcncla em
-721 73

Soluçio rápida, hoje, i vlit»
1321 75

PIANO 6AVUU
CRAPEAU

I.lndlulmo, fino gosto, p conhe-
eedore». Facilito parte ou troco
pi carro nacional. Av. Copacaba*
na. 110 - Loja T. .'8103 73
ne 41*4424.

T. 37-3580
Pago a resolvo na hora.

I43.V7 75

COMPRO 1 PIANO
T. 57-5664
Particular

A N C N C 1-0 S.
TERNOS USADOS
Calca», camitaa e lapalv», Com-

prim.se - Paga-se mau 20*. que
qualquer outro,

Telefone: 22-3231
!*MI

TERNOS USADOS'
Calça., camisas, sapatos

COMPRAM*». PAGA-SE MAJ.
QUE «UALQUEM OUTRO

lei.: 22*4435
24115

CASAMENTO
so "kl-RIOR - 10 aaa. torie
experllneia. Garantia n> aerleda*
de. Contulta» iritl». 10 n II, 151»
mn lln» ft_.íioOl»i». »«, a. U0K -
Tel». J2-10H » «•**;*. «o Dr.
LIIW. ***

Vamos ao Teatro
TKATIIO «INASTÍCÕ"

ar Rr-riiiniiiuui
TraJ» »»piirte — TM. 4!.|tu

200

bULHES
**W!*^
•MNIIbHOCMa

RKPIIIlRKNTAI.nM
1.0 Ml "i

IIK ki'ci:kso

He i». I dum, ti J|ln"m _,
Vrips. Sa». e diinn, li ua

_. Illi». h* !0h r ;*n ou,
Um r.priáriiln ri»

Vaico Morgado,

DECALCOMANIA
Para etiquetas e reclames,

Rua Santo Amaro, 5, s/103.
Telefone 22*4986.

37.(1

Telefone
Urgente

PrcclM cwrt urgência
mais ila wn lalcfone,
Llnha^.3 an 43.

Falar cam ar. Gui-
mariee.

Tel: 12-8423 aVpola
das Iff haras. 37773

AUtIHAI MCHA aeresenta etn 4.* mês de sucene

•**>0 Cunhado
do Ex-Presldentew

No elfarolfAURIMAI* ROCHA (Deputado Irajol»)

De 3a. a domlaia I» llhism. - Ve.p. I». a ínni.. I» lllillin.

(prece leduillo) - «aado I» 2lh30m e 23lil0ra

«ATRO nE B6I.SO - R»»»rv««: 17-317!.

Cascolac e Super Synteko
Vltrlfiratlo de alio luxo — Dimo» laranUa

ORÇAMENTO IEM COMPROMIISO

VITRI LUX LTDA.
AVKNIIIA 11 IIK MAIO, 4* — SALA MM

TEL.: 22*3171 — RESIDÊNCIA: 43*9881
SMM

URGENTE — Preelía-ic de tima
enfermeira p]»enhora em l'ciró-
polis, serviço» pequenes e leve»,
Paga.ie muito bem. iniormacle»
pelo telefone 1732 — Petrópolis.

EMPREGOS DIVERSOS EMPREGADA

Reinaldo lx>>o apresenta
IIAREI. TERESA e CARLOS Al.lir.llTII na
maior comédia policial do século

"O HÓSPEDE INESPERADO"

de AGATHA CHRISTIE _
NAO CONTE A NINGUÉM O FINAI. !)Ã PKCA

De Urca a sexta. In üllilSm — SAI», àl ZOhlSIi c UhJOm
tJom>. ás IXIt r "llil.V.i

no Tf.ATRO HA praça Rciervaii :i7-7on:!
Ink «» au.plrlnt dn Rervlrn de Tratrn ri» IM. d» riuanahari

5.» Feira

Vespernl

Kxlrn às
18 hs.

EMPREGADA - Família d» tra-(COZINHEIRA — Trivial fino PRECISA-SE de eopelra-arru-
; lamento dc 3 pessoas, precisa d» L variado preclaa-ae à Avenl'

RADIO-TÉCNICO — rrec'.<a-«e pa- uma para todo-servlco, de prele- ís |_plt_rlo Pessoa, 1694, La*
ra montagem em sua própria re. rlncla estrangeira. •*¦«¦••" .M-°™'-0« *rel.! 

46-4615. Exlgem*ie
aidència, oficina etc. dc rádio» mensais. Rua fiaraia Ribeiro •'i;rí_.i","« , ---"--_. Ap. 302. Copacabana. Tel. .. rfierenciaa. 'oFERECE^E étlma arrumadelra

!57-3(iOO. lorF.RÉÇO cozinheiras e cop»iras.l<|e., g ás 13h. Ord. 13 mil. Tel

madeira aabendo aervlr i fran
ceia. Exigem-»* noas referén*
ciaa. Telefonar 46*6085.

tr»nsi»tore» e ncceftárlo tíepoitar
<*rl 17.000 valor do Vlt, depois de
montado lhes compramos por Crf
SO.ooo.oii para uso de J. Machado-(letrônica. Av. Gomes Freire, SSO
térreo, fone 52-2C4».

OFERECE-SE CHAUFFEUR p| ra.
aa tratamento, com referínoias
Recado pi D. Nar.tr. Tel.: 47-0104.
BARBEIRO — Preclra-se com
prática. Rua Sousa Franco, 297
— Vila Isabel.
g^0*0^^^^^m^^m^m^^^^^^tm%^0m»m*m*^m^m^

Cozinheiras
¦*M*-*-***vwv*«»-»»»,a>-*»*^ : TcIJ. * 3_*0584 c 32*5556. D, CON'

5_ çEiçXq,
jÒTERECK cozinheira — todo «er-

viço — i|iieru panhar II mil. —
PRECISO cozinheiras e copelrts. JTe!.: M-lil04.
15 a 33 mil. Rua Ju.iqiilm Silv
123.

31-1732 de I ás-10. TEREZA.

ü; Ij
PRECISA-SE de. cozinheira para
peij-jc.u família. R. Sú Ferreira

Empre. domésticos 51
PRIC. empreg. p/ serv. de senh.
ao. de trato, 33 mil. R. 7. de Sc-,
lembro 63'- Dlmi. I COZINHEIRA

COZINHEIRA — Preclao para «;il03. Copacabana
vaiai de tratamento. Rua 'fo-'
neleros, 72. apto. 401 — Co-
pacabalia. Tel.: 57-1786.

COZINHEIRA por hora — Precl-
aa-se. Toneleros 218, apt. 201.

*»*4»*V*a»»» *r^0^-*'^V*0***^

EMPREGADA — Precisa-se cozi.
jnhaiido o trivial fino paia 3 p.*
Isoas. Rua Toneleros, 146, apto.

1003. Tel. 36-1168.

Árrumod.-Copeiras 5?
CASAL precisa copeira-ariumadei.
ra. Kxije referencies. Ci} 
2O.O00.C0. Rua Constante Ramos,

— Precisa-se c||43 anto. íC2
a-0?l*4HEIRA — Precisa-se. do trl.!mulla prática podendo sozinha OFEREÇO 1 copeiro e faxineiro c|
•Mal ftno variado, p»ra casal de,determinar e executar todos Ira- pral. Rei'e._3 ano». 22-S537.
alto tratamento, retlem-.*». refe- hallios, durm. empr., pagando COPEIRA — Arrumadelra, precl
ilnclc.3. racn-re bem. Ru» riaso p?Sso» responsável despachada e ya-se com prática, para cs.»atvd"

i Preclsa-íe p«ra cozinhar e pa»-
Irar pura 5 pessoas. Dormida fora.

BABA' — Preclia.se competente üalario Cri 33.000,00 — Av.

379SI
com muita prática de criança dr Atlântica, 2.7'S, apt. 301.2 meses. Pode-se referencia». Or-
denado Cri 30.ooo.no. Falar com
D. Ni/.» • - Rua Visconde de Al* «.«uiirni
miqucrque n. .13.1 — Ant. 203-B COZINH-HU.
- leblon — Tel. 27-0708. %vwn»»M*_,

rreci»»-so para cozinhar e pas
OFERECE-SE acompanhante para1»«r P«ra ú pessoas. Dormida fo

ARRUMAHEIRA — COPEIRA — doente, sabe bem enfermagem —,'"• *>"'a'l° Or* r.0.000.03 — Av.
Pretlsa.se C| muita prática ilorm
empr. pagando pessoa responsa'
vel e despachada Cri 10.000
Trat. e| referencias R. Sta. Cia-
ra 173 Ap. SM. -fi

OFERECE copelra com írmã. Co-
zinliaiul» trivial Juntas ou separa-
das. 32-4604.
*»*«-*«t>>-**VV**(**l»*4a*V>*^^

mensalidade .7U.O00.V0. T.
Saiáilo Cri

J3-023U.'Atlântica, I.7E8, apto.

_ BABA' — Precisa-se para uma1 criança que dó boas referencias.
Paga-se liem, Run Xavier da Sil-
ven a 118 npto. 401.

Amas-Governantas 54

Oomtnho. <ç. »p»rt*mento 202
CIFERECO — Crzlnhelrc». hab^.
arnimadéirü?, Tel.: .¦V2-0384 —
•O-'».**. P-CÒNCF.1ÇAO.
ÍRÊCISÀ-SE empregada para to-
do o «eniço, para casa de ca-
•ai Tratar na rua SSo Clemente,•43 casa 3. Tel.: 26-1615.
COZINHEIRA'"e Todo seníço pe-
eiuer.o apartamento. Mela idade,
eom responsabilidade c rcfcrèn-
ela*. Tratar, telefone: 46-2383.
OFEREÇO —~ Perfeitas? diarista.
eoxlrih.: plfestas. f.xineiraí, lava,
•ngonia. - só pedir 22-3357.
TÓTÍÓ servlçi menos lavar e pau-
aar. R. Bar3p Jnsuaribe 246. —
Ipanema.

limpa Cr?" 25.000. Tratar cl re- tratamento, servindo a francesa,
íercnclas R. Sla. Uara 173 ap.iMf»*»* b,cnnl- *, ,.R"i..,Barbosa'
201 - Inútil apresentar-se quem.460' sp- •?__^™'_^_.,M'
não poderá cumprir exigências.

CASAL precisa cozinheira trivial
variado. Exige referências — Rua
Constante Ramos, 43 apto. 502 —
CrS 20.005,00.

EMPREGADA trivial fino c
variado. Preço a combinar.
Rua Sá Ferreira n.° 115 ap.
301 — Copacabana.
OFERECE cozinheiro, forno e fo-
írãc fazendo massas florladas. —
Branco, 31 anos, ótimas ref. Tel.:
32-4004.•PKECISA-SE empregada p. co-i

«inhar e arrumar. Rua Leopoldo OFERECE boa cozinheira baia.
Miguez, 10;402. Tel.: 57-4430. n*. fazendo praloa — ótimas ref.
AGÊNCIA 

*P-3DRÕ~PÃ^rLÓ~õfeVe"la^'",6C,•

ea empregadas domésticas, dlaris-
tas * mensais. Tels.: 36-5178 e ...
S7-4079.
OFíREÇO-LHT" para casa de fa-
mtlla uma' passadeira Inf. Telefo-
•e: 57-6258. Chamar D. Dilci.
CASÃJ, jovem precisa emprega-
da todo serviço com carteira ou
referencias. Paga-se 20.000,00. Ar.
Atlântica 17*3301.
OFERECEM.SE domésticas, todo
¦erviço, só diarista. Tel. 22-6173.

COZINHEIRA - Precisa-se pa
ra peq. família estrangeira de
trivial fino, lava roupa miúda e
dorme nn emprego. Pedem-se
ref. Ordenado 20 mil. R. Bario
lAtccna 48 — Botafogo — Tel
26-1121.
OFERECE cozinheira, branca. 26
anos, chegada Curitiba — Tel
52-4604.
COZINHEIRA — CrS 20.OCO.00 —
Av. Rainha Elizabeth n. 637 apt,
601.

COPEIRA — AflRUMADEIRA —
Precisa-se nrgenle para familla
de fino trato, possuindo bons an-
tecedentes e que. nio faca obje-
çio de passar férias em 'fere»*-

polis, devendo aa interessadas
dirigirem-*» à Av. Atlântica, 2150
— Apto. 402. ¦_

BABA' — GOVERNANTA - Pre.
ci»a-»e inttlra responsabilidade,
com referências. 2 crianças no co-
legio e outro» «ervlço». Favor só
»e apresentar nst.*as condições.
Marear hara d. Maria de Lour-
des 43-6021, rua Pnulo Ceoir An-
Srr.á» 70 apt. 'Ml. Parque Guinle
— étirno ordenado.

SUBDIRETOR
ZONA SUL

101
37SS7 II

ESTADOS
UNIDOS:

ÚLTIMAS SEMANAS

MARY, MARY
7.° MÊS DE SUCESSO

Tenro rnparahana — Tel.: S7-III8 (ramal tralro)
4» 3». a d»m. á» 21,31. Vesp. |»i, e doms. II h». SAn. 20 e 2! hi.P

St mm»»—  ii __________ ,1

AGÊNCIAS AUTORIZADA"!
P.;lo Dept.» de Trabalho, m'ere-

cem emprego.; para mocas como
auxiliar serviços, caseiro» (fíiclll-'tido p/utenslüos automático») c

Icuidar de crianças. Possibilidade
Picclsa-sc para rlnásln. das estudar. Salário razoável. Con-

7h is lüli Pedem-se referén.I,ra,° ¦ an0- ^»*«a««*n 'dlantada.in as i..n. ieaem*se reierrn- A, COLABOtj Av. rt!0 Branco.... . — _ Tel> :,=.j2*|.
 Horário: das .14

Copaca liana. 2611" 55 
'as 10 hóraí; r.7E"3 li

TEATRO NACIONAL
DE COMÉDIA

GRUPO DFXISAO
APRESENTA

ttl

ÚLTIMAS
SEMANAS

O Inoportuno"
de II. Pinter — Trad. Elizaarth Kander

3a». e 4a.. — íp.slu única ás 11,30 horas — Sas. e tas. is 2! kl.
— labs. a» S« e 22,311 bs. — liuins. i» II a 21 liara» —

Res. 22-0361

cias Carla* par, a Portai I.& $$£$&£$ Te,°deste jornal n.» 28.117. A*?.1c/Srta. NE1XV. Horário

BABA — Com bastante prática
paclenie. e asseada paru crianças
dc 3, 4 e sno e melo. Pedcm-se
boas referencias. Ordenado 
Cr$ 23.000.00. — Barata Ribeiro,
363. «p. 102.
PRECISO babás e cozinheiras 15
a 40 mil. R. Joaquim Silva 123.

ACOMPANHANTE *- Precisa-se
ÍD6. referências. Tel.: 26-9477.

Representantes Vendedores
Firma eletrônica admite com eapaeldade llnaneeira * por conta-

própria, podendo «anhar ate Cr? 30.W» diários, seeita-sc distribuído-
res por conta própria paru os listados Inclusive Rio Grande —
fone 32-2C4I. .' M664 35;

QUÍMICO
UNION CARBIDE DO BRASIL S/A.

necessita de um porá o seu Departamen-
to de Vendas. Entrevistas ha parte da
manhã à Rua Araújo Porto Alegre, 36 —
4.° andar. 17707 55

CHEFE DE COBRANÇA
Grande Companhia precisa de penoa competente e eom e.*|

periêncla, para organizar Departamento le Cobrança eom grande I
número de mentalidade» pequenas. Entrevista» pessoal» com o||
sr. Edgardo, à Rua 1.* de Março, 31, 4* andar. Favor nio ie|
apresentar pessoa» sem prática ou por telefone. 13609 33 |

CORRETORES(AS
ACIMA Cr9 200.000,00 MENSAIS

Admitimos, para lançamento restrito de tilu*
los de sótios-proprietírlos.

Clube oe elite, em pleno funcionamento om
Teresópolis.

Ótima cobertura publicitária. Resultados «a*
ranlidos. Indispensável boa apresentação. Entre*
vistas tom sr. Ardiimides, das 8 às 14 noras, na
Av. Rio Branco, 156, sala 814. 37993 5S

IJ

/^\A
I wium

üü

RUBENS CORRÊA c IVAN DE ALBUQUERQUE
ApresrnUrlo a partir de II de Junho

MISTER SEXO
"ou o ILHA DECIRCE"

Comédia de Joio Betheneonrt
Cenário de Anislo Medeiros

Pela CIA. TEATRO DO RIO

WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S/A.
SAO BERNARDO DO CAMPO - Km. 13 - VIA ANCHIETA - ESTADO DE SAO PAULO

Oferece excelentes oportunidades,
* PROJETISTAS DE FERRAMENTAS

Hs

Para o setor de corte e repuxo, com boa experiência etn projetos de esfampos de porte médio e grande.

PROJETISTAS DE CARROÇARIA
Com habilidade para projetar, detalhar e conferir todos os componentes estampados de carroçaria e conheci
mento de acabamento.

:: * FERRAMENTEIROS¦ ÍS-S
Com bons conhecimentos de GeometriaJrigonometria* desenhos para o setor de dispositivos.

Ótimos salários - Agradável ambiente de trabalho - Restaurante próprio - Condução gratuita
a diversos bairros da Cidade de São Paulo

Os candidatos serão atendidos em nosso escritório i Rua Senador Dantas, n.180 — 7.' andar — Sala 705 (RIO) —
nos dias 29 e 30 de maio (sexta-feira e sábado), das 8 is 20 horas e dia 31 de maio (domingo), das 16 às 19 horas.

I

11

_J 11

TEATRO SANTA ROSA
R. VISC. PIRAM. 32 Tel 47-8641"IODA DONZELA

TEM UM PAI
QUE É UMA FERA'

Diariamente ns 21,30 hora»
8a«. e dom», üs 16.30 e 21,30 hora»

Ao» »ibado» I» 11,31 h», 20 b» e 22,15 h»

SOMENTE

4
SEMANAS

FÁBIO SABAG
APREIENTA

1
¦*»-- -*------_--» —* _--_-__3LH |»,

B|

Vã''1I
I1¦m

ItlTiíl, Ulff-_,. ....... ' '¦¦¦ ¦ '".. ¦ ¦ _... I-TM ifiü.

3 
ULTIMAS
SEMANAS

Uc 3a. a (a. felri, á» 21hl3m. Sas. e doms. às llihlSm r 21til5-l
Bih». Mhjlnj e 2*hl5m. No TEATRO DULC1NA — Tel. 32-5117.__n^

EM LUA
DE MEL1

. De Ribeirinho •
Henrique Santana

750
REPRESENTAÇÕES

Com André Vlllon, Daisy
Lucldl, Rodolfo Mayer

e grande elenco.
TEATRO MESBLA

De 3», a dom. às 21 boral.
Sas. « doms., vesperais às II
horas. Sabs. ás 20 e 22 bora».
Gerador próprio, Res.: 42-4810.

 -a

Diariamente, ás 3«hl5m e 22hl5m. — Vespérãls Sãs., sábs. •
domíntos, à» 11,15 hs, — 2 Ultimas semans»

CHICO ANÍSIO
PRODUÇÕES
APRESENTA

Milton Moraes

eom: Roberto
Falssal —

LOURDES
MAYER
Jorse Dóri»

I)la 4 «te Junho no
^^ TeatroNA COMÉDIA DE fjCAbL^A D I \/ A I

MARCKI, AYMÉ ¦ ¦_¦_»_»___¦ i\ I V M U
Arant-premlcre sob o patrucinio do Lions Club de Cnpacslian»

_»'_>.*HáA-t>_-^*Mt'.-y^, -' W 1'Tl'Wili'lTln-'* r*a_C_i_L*_>j«_- *.•-
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Televisão
10 se III «epArt-r
M.M ( li Mtna d» r.r«-a
•xi |» ( li AriHnrrtta t O ln-eMo
!"t» (lli nisrci.r» do cttacrinh»
•e.jo l li Grindl

I «I Al» Oo-ut»
atiow
STM Mfundoe »t Mune
Caead» Humana
Skindo
rrs-i On»
ímow d* Sorntet

I li ArUsn eo
31.40 Mli Imparlr;
||JA I II Dou Nn RiUnen
8,11) I Si Musiral
21.*/. i »l Novel»•*,*a i li Metai-Redendu
32,40 I «I ,.\'nll"l»i

i!3i ovd.m dn Dl»•*.*," ii.li Sr»»» Cidid»-f,V> l ai O Homem Sombra
M.nt) l I) Jornal Bxcelitor

Teatros
(Tide "Vamm ao Teatro")

Cinemas
Lançamentos

UMA V07 NA» SOMBRA! (Ame-I-
«mi, Com aidney Pomar. Ulia Salka

Ltil Mann. No ópera. Horários: — 1/
4/»/»/10h. Centur»: — Livr».

pa*i*. cidade de iinsee»
(Amenrano). Com Jean geberg, Stanley
Baker • Aridison Powell. Nn Rex. Ro-
xy » Medri. Horários: — l/4/l/S/|0h.
Centura: — 14 anos,

SO, CONTRA ROMA (Italiano).
Com Rostana Podeiti, Jeffriei Lan» «
Gabrtele Tintti. No Plara, Rtvirra, Oli.i-
da, Mascote e Hermida (Baniu). Hera-
rios: — l/4/s/l/tnh, Coreura: — in anos.

o I.A.MP4RINA (Brasileiro). Com
Mixzaropi, Geny Prado, Maneei Vieira,
7,lld» Cardoso e Carlos Garria. No Bri:-
ni iriamengoi. Caru.v. iCopacabaBa).
Brunl lCoparahan.li, P.run: iIpanemai,
Brunl (Botafogo). Bruni iSaens Pefiai,
BriUnla iSaen» Panai, Bruni (Máfer),
Regência (Cascadura), Sio Pedro (Pt-
nha), Rosário (Ramos), Matilde (Ban-
»u>. MeUo (Borsucessoi, BraMün (Ano-
liçlo), AlT.i (Madureira). Guaraey 1R0-
-ha Miranda), Paraíso (Bonsueesso),
Atui iNilopolii), Rio Jorge (NKerotl •
Sio Joio (Silo Joio de Menti). Hora- *
rios: - I/3,40/J.*0/;/B,40/I0,l«h. Censu-
ra: — Livre
O tvniA (Argentlno-Mexlcsno). Com
Isabel Sarli. Gullhermo Murray * Alber-
ts Barcel. No slo José, Ipanema, fln*
minense ISÍo Cri-tovlo). TIJuca. Coliseu
e Caxias. Horário»: - 2/3.40/S.20/7/M0/
l*.20h. Censura: — 1» anos.

• ^m%&m.Sl?yà*n\:
lHm*-^mm\an), Oam _-.-li, Citar Remera. ..-_„ „

Rrodnek cwwferd. He Vrtérii. _~.
Alaiai iO»Ne»b»na), Unia Abre. Br*»
d» Pina, learaf • Alarafekt inn»r*i».
Horários: _ i/e.ia/Vf.Hh. Censura: -
14 ano*.

Cartaz de Hoje
Continuações

AMOR A T».l> A VRLOCIOADR
lAmenranoi, Com Bvi» Prailay. Ann-
M»r»-»i. Jirk Cummtm» • Ceara* Rie*
ney. Na M»tra*Re»setn. M»tr».Cop»ro*
ban», Metro.Tiiuea. AHera. Pax (Isene*
mai e Pilieie-HlstleMpolis. Horário»;

s/4/S/S/lth. CMMUr» — Livre.
I.AWRRMR HA ARAMA (|-l«t»»*

Americano), Com Ale» Guineis, Anthaev

?utnn. 
Jiek HawMn» • Jetó Ferrar. No

«aitòllo. Horário: - l/4,4e/|*«h. Cen*
vira. — IA ano»,

A LROPARDn (Italiano). Com Rurt
Lineaitor, Claudia Cardinale e Alam
Delon. No Palácio, Miramar, Carioca.

Contril iNIleróíi. Horários. - 1/4,30/
7/l,Sf*i. Centura: — 14 ano».

AS TIRANOS TAMMM «MAM
i Americano i. Com Charltnn Hetten.
Vvette Mimieux. Oeors» Chakirit ?
F/ane* Nuyen. Nn Mo Luir. Horários:

1/t/l/S/lMi. Ceasuri: — 11 «nes,
O TEMPSRO HO AMOR lAIMrJe»*

no). Com Den» D»*, Jtme» Oamer e
A rim» rraaeei. Ne fMaeatan» » Am*-
rica. Horário»: — |J»rtJS/l.4»/l.»l/1Sh.
Centura: Livrr.

«ANAl'R NA MADRUGADA (Bra-
•ilelre), Com Birhosa .línior. Dely Ate*
vede, Anselito Melo, Demival Cotia LI*
mi, «rico freila» e Ver» Salaa. No
Presidenta » Mente-Cuteln iCtaeadu*
ral. Horérle»: - a7«/S/«/t»h. Cmrur»:

II anet.
PRRVD... ALBM DA ALMA (Ame*

n-ane). Cem Mtwlaeiuer* Qiri. Suhii*
n«h Yotst.. Unry Fsrks e mçm JMi-
ner. Ne Rim. Horária»: - 1/4,*)/!/»IM».
Censur»; — 14 ano»,

Relançamento»
r.ORRO. a o OURO DO CACIQI'R

i Americano i. Com Claylon Moere. Jay
SilverhMls e Lua Montell. No Florida.
Festival, Eikye iTlluca), íris, Imperiter •
iMáiari • Melto (Penha Circular). Ho-
rárlos: l/4/s/S/10h. Censure — 10 «no»

O DIABA B OS DIZ MANDAMRN*
TA» (Franca». Com Feraandel, Ataln
Delon, Mtehaline Prulr, Mel Ferrar, Da-
«liell» Darrleux » Francol»» Arnoul. N°
Art-P»l»d« Copacabana. Horário»; —
3/4,M/T/i.3Mi. Centur»: — II anos.

MTNDO CAO (Italiano i Deeumefi*
tárin mottrande ¦» celiu deiig-edávau
de aue é eipii o aor humano. No Mar»-
can». Horário: - lJB/3.t»/».*0/I,K)/10!-..
Censura: — 14 anos.

Reprises
O PICOLINA (Americano). Com

Fred Aittlr». Ginfer Regera • Rdward

Hvaiesl Herten. Nn i»»ih», Rinm»r, Ve*
ner», P»r»-Todo» e M»uá. aem Indica*
Cá» A* horinoi, cerniu- - Livre,

ARORAVRI. VAflAsWNlMI lAm»H*
canoi. Cm 0»ry CtjypN »_Rert»ere
a»«n«vFfk. Ho farai-falj-e, Palmndu
Rl*."»hM» • Bivoli, Hoiário»; - 1/4/1/
S'te». C*ntur*i — Livre.
S) MARCHA RR HRRêlS (Ametirano),
Com John W»yn», WjUlam Holden e
eoniUn-e Fará. Ne Alvorada. Sem Ia.
diaa-lo d» horário». Censure: — I»
»no»,
O CI.R0PATRA (Americano!, Cem Re»
Ha-nson, Rlimbelh Tarlor e Rlrhard
R»irlnn, Nn Rio Rranco, pregreno » S'.o
Bento 'Viieron. Horárias: — ll/4/lh.
rm»'.ir«: - I» ann«,

CAMINHA AMARA A I Italiano),
Com Claudia Cardinil». J»an Paul Rei-
mond oe Ptetro fiem!. No Arl.P»láoio
Tlliiee » AH-P»l»cio Meter. Rem mdici.
r»o d* horários, Censuia: — IS *ne».

Cinelàndia
capitólio - (M-ciiei - Uwrenee D»

Arábl»
IMPSRIA - SI-ttMI) - bu Mulher t

Minha
MRTRA - (M-tMM) - Amar A Ted»

Veloridida
ODIAN - iM-IJOIi - Mundo Ritrsnhn
PI.AFA - l»-!"»*) - RA, Centr» Ro-

ma
PALÁCIO - 'SI-IMSi - O Uopardo
PATHF, - Ilí-STMi - 0_Fieotttjo
Rltx - (tl-SSITl Pitis, Cidade De ílu-

•Aei
RIVALI - Adorável Vi»a»undo
vncVRiA - («J-ieeíi - odine» d» Um

Bravo

Centro
CINR-FBSTIVAL - (tt-MM) - Zorro,

B O Ouro Do Cacique
CINIAC — lee-SASIl — O» Vies-dn»
mi» — iU*e-«li — Bem. B O Oure

Do Cinque
FLDRIAKA — (4I-N74) — O Circo Dei

Horrores
MARROCOS — («•***») - A Caravana

Do Ouro
PRERIDRNTC - (41-T11S) - SMS1M Na

Madrugada
SAO JAS» - (41*0IM) - mau
RIO BRANCO - (4S-ISW) - Cleópa-

tr»

Catete
AZTRCA - I4S-H1S) - Amor A Tida

Velocidade
POLITEAMA - (M-1141) - Rebelllo

Doa Piratas
SAO LUIZ — (»•-«*») - O» Tiranos

Também Amam

Flamengo
..JIINI — O Lamparina
RRU.V - O» Fit-oa Dn Trovle
PAISSANDU - Adorável VascbuvnJ»

Botafogo
RATAFAGA - IN-IHA) - l»a*llril Da

Pecada
¦RUNI - O Umparlna
Af*ANAR«RA — IM-USI) - A R*volt.

De» Bárbaro»
APPRA — Um» Vm Nas Sombra»
VSNRFA - I4I-MM) - o Ptfultna

V.oiHicahana
AI.ASRA — Odiitéia De Um Bravo
Al.voa mia — (17-MM) — .M»r-b» De

Heron
ABTPM.AI IO — u:-lí»»i — O DKbo

f. Os De» Mandamentos
RRUNI ¦- O l.amrarina
CARIISA — O Umparlna
COPACABANA - (17*1114) - O TCIT-

piro Do Amor
FLORIRA - 117*1141) — Zorro. E O Ou*

ro Do Cacique
MRTRA _ H7-NIII - Amor A Toda

Velocidade
PARII.PALACB - Adorável Vá|»bund-
RIAK — IM.S114) — Freiid... Allm Da

Alma
RICAMAR — il7-»M9l - O Ptrolino
RIVIRRA - So. Centta Roma
ROÍ AL - O» Filhos Do Trovlo
RAXY - (M*SI4I) - Paris, Cidade D»

Ilueoet

MARACANÃ - (a-1110) - Munia CJe
MADRI - (4M1I4) - Pirli, Cidade DO

ItuHei
MRTRA - (4I.M1A) - Amor A TAltt

velocidade
AI.INRA - I4I.IAM) — Só, Contra Rn*

ma
RAMA — iJ--««iti m Nordeit» San*

¦rente
Tl.n.TA - iM.lílfi - Indi»

Subúrbios

Ipanema e l^eMon
BRUNI - O Lamparina
IPANRMA - (47-IK)») - eofl» A Mor-

t» No Coraclo
PIRAJA - I41-14M) - A Lurla De

Adrlan Meuengor '

LERLAN — (T7*1lt>S| - Odltsela De Um
Rnavn

MIRAMAR - O Lwpardo
PAX - il7.««l!) - Amor A leda Ve*

locidadr

Jardim Botânico
JUSSARA — (M-Ittl) —

Tijuca
AMFMCA - (41*4111) - O Tempere Do

Ampr
ART-PALACIA — (M-nieSI — OmÚlhO

Amargo
BRITANIA — O Lamparina
BRUNI-SAENS PEKA — O Lamparina
CARIACA — I1S-S17SI — O Leopardo
EIKTF — (ÍS-SS1Í) — Zorro, R O Ouro

Do Cacique

AI.F» - IM-faiRi -• O LamMtin»
ANCHIETA - Mulhares D» Utit* . .
ART-PALACIA MtIRR - Pimtnho

Amarg.)
R4RANRSA - iJacarfpagu* (Hll -'_-
RARJA REI» - iKMMI) - A "j-patl

Do Conqiilsl»dnr
RRIM-Mtir.R - i!f-l!M) - O Lampa-

rina
RRIMAR - («-3UJI - D» Volta A

Caldeira Do Diahn
BRAail.lA - lAbolltáo) - O Limpa-

rma
BRAS lir. PINA - iSfl-SM») - Odls»4la

De Um Bravo
CACHAMBV — O» Cinco Falcões N«-

iroí
CAMPA GRANDE - (CG. RM) - Tir*

san, Vai A rndie
rARMOU — Paixln Selvasem
CENTRAL — i3«-**J3i — O Vendedor

De IlutAe»
COIMBRA — iR:canlo de Albuquerque)
CAUSEI' - i-«-»1s*> - 

„ENGENHO DE DENTRO - l»-4I"« -
FLUMINENSE - HS-I40II -- Indl»
GfARACV — (Rocha Miranda) — O

Lamparina
HERMIDA - (Baniu) - So. Contra Ro*

ma
IMPBRATAR — l Melar) — Zorro. E O

Ouro Do Cacique
JARDIM AMERICA - Paga Ou Morre
LEOPOLDINA - (Penha | - O Clrci

Dos Horrores
MAIIUREIRA - (ü-riMl - J»s*o, E O

Velo De Ouro
MASCATE — (30-0411) — Só, Cbntra Ro*

ma
MAR1ANA - (HI-1M7) - Patrulha Fan-

tstmi
M IR AJA — Tamboie» Distantes
M4TII.ni! — i Baniu i — O Lamparina
MAfA — (JO-SOMi — O Pieolino
MARABÁ — iM-SAMl —
MRLLO — lBnn«ucea»o) — Of Cinco

Falcões Negro»
NBLLO — iPenha Circular) — O Lam-

parina
MOnrTE-CASTEI.A — iM-USOl — San-

•rue Na Madrugada
MOCA BONITA - l Padre Miguel) —

Porto Das Caixas
NATAL - (4S-I4MI - A M»nslo Do

Terror
ORIENTE — I.I0-I13I) —
PADRE NóBREGt - (Piedade) —
PALACIO-RIGIENAPOLIS — Amor A

Toda Velocidade
PALÁCIO CAMPO GRANDE — Deua

Gabe Quanto Amei

PALÁCIO SANTA CRI» - Pt* Vm Om
De Libcrud»

PtRAlSA •. (3t.lMA) - O UmatruM
PARA-Tonn» - itt-iiiii - o ncoime ,
penha - iw-itili - Mili Forte Se

Que A Morte ,
PlBiiAnF - iW-MJli - RegresM Aa

l.ar
PU.AM - IPilireti '.
PROGRERln — cieópatra
ramo» - iJo-idni — Sedam» I »>»• ,

mona
HIlt-PAI.tCR - Adorável Vagabunde
HRWENGn — Vidas Amar»»»
REGÊNCIA — (Cat-idura) - O UlW-

RIAetn)«Mt - tt Circule Ba MM»
RASARIA - ISA-IMSI - O UmptrUI»
ROri.IEN - MS-awi) - Mais Fort» Bo .

Que A Morte
santa ALics - ua-we-i - OdimM»

D» Um Rravn
SANTA CSCIUA - iJO-lMÍI - O» W*

Ihos Do Trovilo
SANTA HELENA - (M-IMI) — O» fl-

lho» Dn Trovlo
IAO PEDRA - I10.41S1) — O Lampa*
rlna i

SENADOR CÂMARA — Pailoei | PUS-
In

TADA» O» SANTOS - («-Oet») — A
ProstltuiçSo '

TRINDADE - (M-MM) - PálUCB M
Ano Zero

VAE LOBA — l »».»!•» I —

Ilha do Governador
JARDIM

Niterói
ALAMEDA — Odisiái» O» tTm
CENTRAL — O Uopardo
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TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
HOJE — QUARTA-FEIRA, 27, ÀS 21 HORAS

CICLO DE CONCERTOS PARA PIANO E ORQUESTRA

Solista JACQUES KLEIN
ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL

Regente: WLADIMIR GOLSCHMANN
PROGRAMA:

MOZART, "Elne Kl' íe Nachtmusik KV 525" (Pequeno Serio Musi-
eal) — CAMARGO GUARNIERI, "PoBtelo n.» 35" — RACHMANINOPF,
"Rapsódia sobre um tema de Paganini op. 43", para Plano e Orques-
tra — TCHAIKOWSKY, "«.* Sinfonia (Patética) op. 74".

ESTILO DE ."SUSPENSE" d^Ac-e<vu.TX.ii Doíssâocü\?ado
• *••* ••••••• + •••••••••

Bilhetes i venda: Frisas e Camarotes, Cr$ 7.500,00 — Poltronas e
B. Nobres, 1.500,00 — Simples, Cr$ 1.000,00 — Galerias: 500,00.
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"ALFAIATE MÁGICO"
Foz de teu terno ontigo, moderno. Conserta

roupa. Trecam-se eolarinhoi e punhos de camisas.
CATETE a.» 2M-Sob.

lUADO
31534

CASAMENTO
NO EXTERIOR. Divorcies - Or.
CARPENTBR ou SILVEIRA. Av.
13 de Maio n.t 2), Gr. 715111.
Tel». 4I-9-S3 e 43-WM7 - I ás 11;
II às llh. 1826

LIVROS USADOS
Compramos pelos melhore»

8recos, 
bibliotecas e livro» —

,ua do Rosário, 1J7 — Tels.:
12-771» e 52-9534. 7(461

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Cal-a», cunlau. sapato» ete, P»-

|a melhor qua qualquer outro.

TEL.: 22-5568
es»

NAO Dt SEU TERNO
O alfaiate transforma de Jaque

tio para paletó e reforma em se-
ral e aceita cortes para fcítio tro.
picai e Unho 11.000,00. Edifício de
A Noite n,' 7, aala SIS. M. Vieira.

1849.

Lavam-se Tapetes
CORTINAS

FIGAM NOVOS
CASA «JÚLIO"

LAVAGENS E CONSERTOS
TELEFONE: 27-7195

COPACABANA iomo

CUPIM
Baratas — Ratos. "Riwan,"

GARANTIA: OITO ANOS
22*0873 e 22*3289

6623

ATENDO
HOSPITAIS, QUARTÉIS, EU.
Oficina Eepecialisada em monta-

gens de Lavanderias e Cozinhai.
Conserto e Reformas em Caldel-
ras a óleo, Fogges, Panelas de
Pressão, Máquina de Lavar, Tur-
binas. Calandras, Boller, Secada-
re», e Fabricamos Pecas e íer-
pentinas de Vapor, etc. Oficina:
Tel. 30-1872. MM

CLINICA GERAL

DR. ROMANO DE LEMOS
CLÍNICA MEDICA X PROITLAXIA
DO CÂNCER. Rua Sen. Dantai n.»
W, ti: 607.' Tel. «-374I. Residèn-
eia: Rua Bo» Vista 131. T. 31-3701.

DR. 10CK) J. «KDES

Castro, 17. Hor» marca*». M-IIH.

Dr. Dermeval M. Carvalho
Cltnie» Mtdie*-Doenças Alérgicas
R. Catete 37 e Av. Copacabana n."
l.OSJ, slOOS. T. S8-58!». Marcar hera.

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dra. Maria Lulza da Mello
Sen. Dantas 118, si. 117. lis. 4as. o
«as. Tels. 42-48H. Res.: M-J2IS

DR.A10YSK) GRAÇA ARANHA
Pr. Botafogo 428 ap. 202. T. 26-Í2J4.
Diariamente a partir das 14,30 ha

DR. NOt MARCHEVSKY
Partos - Esterilidade - Cirurgia
Biqutira Campos 43 sül". 14 Is 18h

Doen-as das genhows — Cont.

DOENÇAS CRIANÇAS DOENÇAS DO CORAÇÃO

DR. VEIGA FIHO
Clinica de Crtan-»» - Rua lantt
Clara M. U" »nd., ai. LI». Tal
57-7471 e tel. Residência 2T-414I.

ESTÔMAGO -- FÍGADO
INTESTINO, NUTRIÇÃO

DR. rf. C. DE MWO M0TTA
Ap, digertivo. R.Prud. Morai» 123»
T. 47-W27 e Av. Rio Branco IM «I.
410. Sa. »a. a*b. I is 17h. R. 4S-473S.

DrThURN.10 DE AGUIAR
Av. Rio Branea ll!-s|212S. 45-S7S3.
A» 3.«s, 4.<s, l.«s a Birtir da» IM».

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE ÀS QUARTAS, SEXTAS E DOMIN GOS — ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO — T. 51-8156

Dr. Paulo Vasques n Freitas
Ctrdlolegl» — ¦letroeardlegramas

niário Gouveia MIM. 17-UM.

OCULISTAS

DR. ORLANDO KBELIO
OCULISTA — Ed. Dsrke, «ala 1.81»,
lll., ias., Ias. »K «-4Í4» - M-1000.

OUVIDO, NARIZ,
GARGANTA

DR. AIVAR0 COSTA
Oargoata, K»fl», Oavide», Ollioi

Debiít, 33, 11.*. T. 41-1MS - 35-MO»

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

PROF. DR.J. ALVES GARCIA
NBKVOIO» — R. Rosário, 139. 3,*

das II às 18h. Tel. S3-7SB9

DR. MftALINHO CAVALCANTI
Clinica Médica, Doenças Nervosas
México 41, I.*. T. 42-8724 a M-24S1

POF. DR. HENRIQUE ROXO
POENÇAS MINTA» B NERVOSAS
I. Gustavo Sampaio 320. T. 37-1913

DR. J. DE ABREU PAIVA
Psicanálise — Pstcoterapia. Copa-
cabina. R. Paula Freitas 1». 97-3M0

DR. CLÁUDIO MACIEIRA
Psiquiatria, Psicoterapia. Alcine
Guanabara IS ».4M. T. 42-1W1.17h.

DOENÇAS DA PELE
Dr. Agostinho da Cunha

Sifilis, clnccr, alergia, verrugas,
espinhas, furúnculos, queda do

cabelo, varl-es, úlcera».
Ataembléla 73 Tel. 42-1155, 18-lDhl.

DR. KOCK
Variia» e Dlcara» da» Perna»

Av. Copacabana, 439.-6.0 T. 57-4810
Das lt às 18 horas, diariamente

REUMATISMO

DR. WALDEMAR BIANCHI
Rcumatisrao e Nsioterapia • Fran-
klin Roosevelt 12». Tel. 32-SÍ8S

DR. ODIR MENDES
ReuauUstBn » Fisloteripi» — Rua
Conde Bonfim 4MBs{!03. T.M-4MI

HEMORRÔIDAS

DRA. HUDA MARTINELLI
Trat.° colltcs amebianas e das He
morróidas »»m operaçSo, das 13 às
llh. R. Rodrigo Silva 14 T. 32-3018

DR. DÍCIO PEREIRA
Doenças Ano-retais • Gen. Polido,
ro 144. Tel. 46-4110 • RI 27-7475.

DR. JOSÉ VIEIRA ROSA
Doenças ano-retaia. Av. 13 Maio 13
¦110. rJ.»;'»,»,|.» 14h. 22-0068,47-SfllO.

RAIOS X
DR. MARIO ALVES FILHO

Ralos-X — Radlodlagnóstleo
Av. Copacabana Ml, aalas 1.202-3

Tel. 36-3055

Dr. Jorge Bandeira de Mello
Sangn», urina, fezes, escarro, meta-
bollsmo. — Rua 7 de Setambro. IM

— ».« andar — Tel.: 43-3281

SANATÓRIOS

CLINICA SAO VICENTE
Diagnóstico e recuperaclo cardi».
co», neuróticos e eonvalcsccntc»

Direção de JOÃO BORGES. GENI-
VAL LONDRES e ALUiZIO MAR-
QUÊS. R. Joio Borges, 204. Gávea

Tel.: 27-0080

HOMEOPATIA

DR. A. GALHARDO
HOMEOPATIA — DtlSDIAGNOIE
Ia. e Ia. das 14-11. Marcar hera X.
Alvaró Alvim, 8f ijlll. .T. 21-18M

SANATÓRIO SANTA JULIANA
PARA SENHORAS NERVOSAS

Enfermeiras Religiosas. Orientado
do Dr. Robalinho Cavalcanti. Rua

Carolina Santos 170. T. 29-3994

DR. KAMN. CURI

DE ANALISES
LABORATÓRIOS

IiII
CASA DE SAÜDE

E MATERNIDADE

Casa de Saúde St.' Teresinha
TELEFONES: 28-2794 e 28-S6M

Op-r-ções, Fraturai, Reabilitaeáo
Novas instalaçóe» hospitalares. R.
Moura Brito 81 (entre Conde Boa*
fim 149 e 195). Pronto Socorro •
Apartamctnos • Quartos • Enter-
marlas • Tratamento de queima-
dos - Cirurgia infantil a de adulto»

Fraturas - Reabilitaclo - Ratos-
X - Clinica Médica • Fisioterapia
¦ Hidroterapia - Ginástica - Mu-
sagens - Tratamento «mbulaterial

Hospltalizaçln • Aberta aoi ar*.
Médicos - Médico» plantoniatat •
Exames laboratório - Combinar 74a
Secretaria. Pronto Socorre Tijue».
Conde Bonfim, 149. Nova Casa de

HOMEOPATIA - CLINICA GERAL Saúde. R. Mour» Brito «. OriM»
Diário 42-6849 — R. Méxieo lll ¦ ttclo técnica Dr. Armando Amar»!



***->**%*>.« r*%-fir»** •.. ¦ ! .-*•-. ..•-,m,tsm^ «•«•- ¦ **T'.B\**ti1*; •», •»,«»

wiMiowrni
OTOMA» MONII 80DM ¦¦MlHCOUaTf

OWITOR
paulo rimo

Atetusa Oa-ati nrtrt, 411

Correio da Manhã
•UPBIlIrnTNníNTR

OIVALDO fBIlALVA

OKnENTK
HtUO CAMIU.0 DE AUlt»,
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JULINHO NOVAMENTE NA SELEÇÃO
PERVANOS VOLTARAM
A DEPREDAR ESTÁDIO

Lima (De Hélio Rocha, envir.do especial) —
Enquanto as autoridades peruanas tomam uma série
de providências paru apurar as responsabilidades de
todos aqueles que ordenarem os espancamentos doa
torcedores, as delegações cujas equipes tomaram parte
no Torneio Pré-OHmplco, já começaram a retornar
aos seus poises, devendo os brasileiros viajar amanhi,
enqurjito os peruanos- seguirão para o Rio na próxima
quarta-feira.

O Estádio Nacional sofreu ontem uma invasão
vandálica de agitadores, que depredaram e saquearam
as dependências onde funcionam as Fcdcnv*õe.s de
Esgrimu c Tênis de Mesa, sendo imediatamente guar-
necido pela Policia, ao mesmo tempo que era divul-
gado o seu fechamento por dois meses, a fim de que
icjam procedidas as necessárias reformr.*.

ARBITRO
Montevidéu (UPI-CM) — Che-

gando à esta Capital, o juiz
Angel Paios, responsável pe-
Ia arbitragem do Jogo de do-
mingo entre Argentina c Peru,
afirmou que "não anulei o gol,
porque éle nio existiu". Pa-
aos declarou ainda, que "a
partida se desenrolava normal-
mente, sendo que, ao término
do primeiro tempo, fui aplau-
dido ao sair de campo. Disse-
ram que anulei um gol, entre-
tanto isso nio é verdade, por-
que o gol nio existiu. O nu-
mero 4 da Argentina se pre-
parava para rebater a bola,
quando o ponteiro Lobsíón
entrou, na corrida, de manei-
ra brusca e violenta, c tom o
pé levantado trancou a !>o!a
no ar. Apitei Imediatamente,
levantando o braço para apon-
tar a joçada rcrisosi e inter-
rompendoa piir(ida: Kiifrctãn-
to, a- bola seguiu sua trajeto-

ria, batendo no Jogador argen-
tino e penetrando na meta".

CAUSADOR
Cidadã da Mexi-a (FPCM)

— Um cidadão peruano, real-
dente nesta Capital, afirmou
que realmente o Indivíduo Ma-
tias Rojas, mais conhecido por"Bomba", causador de tida a
tragédia do Estádio Nacional,
quando invadiu o campo paraagredir o Juir, esteve várias
vezes na cadela. O mesmo d-
dadio, declarou nio compre-
ender por que foram fechadas
as portas do estádio e por que
não se deixou entrar gente de
fora no intervalo do primeiro
para o segundo tempo, con-

•forme praxe adotada em Lima.
Em suas deel.-.rações. o pe-

ruano disse que a tradição li*
menha rão as "segundillas",
que consúto em se abrir as
portr.s do estádio so* quinze
minuto1; do sesundo tcn-.pj, pa-
ra que o público que Ficou de
fora ao inicio da partida, poa-
sa cntrsr para assistir o res-
Unte do .iôgo. Todavia, isso
não aconteceu domingo pa6-
sado.

e«|

r»

Éa»

ACHILLES CHIBOL

À margem do campo
Balanço geral das deficiências médicas apresenta-

das pelos jogadores da seleção brasileira, após a série
de exames a que foram submetidos: vcrmlnoscs (com-'
prcéhdidos apenas os czsos que mais preocupam, como
infestações por amebas, cstroiiRilóídes e necatores) —
45%; iiifcccõòs focais — de amígdalas, 12%: e de den-
tes,- 35%; sííilis — 12%; problemas circulatórios ptri*
féricos — 15%; músculos, ossrs e articulações — 4S%;
ofta;molr,*:la e neurologia — estado normal.

Km homens oue dependem da condição físico para
exe.eor a profissão, os 

"indicas 
percentuais são estarre-

cedores. Os dados me foram fornecidos ontem pelo
dr. Hilton Gcsliíig, médico da CBD, e reforçam o aler-
ta que fiz há poucos dias sobre o estado de saúde cins
jogadores de futebol, tomando por base os exames den-
táries.

Chamo novamente a atenção do CND, cujas alri-
buiçües no esporte; partindo do plano mais aito que é o
governo federal, permitem a implantação de nermas
obrigatórias prra os e:;cmcs periódicos dos jogacores.
Não é possível, quer pelo aspecto humano, quer sob
o pcr.tu de vkta esportivo, que o futebol brasileiro
esteja fundamentado em bases tão precárias Somos
bicampeCes do mundo, é verdade. E dai? Esse deslei-
xo cem a situarão médica só pode evidenciar que a
qualidade do jogador brasileiro che?a para suprir até
a exi°éncia mais elementar do esporte. Mas de ma-
hèirá nenhuma atenua a falha que, além de inedmissf-
vel por nrincipio, compromete uma- vida profissional
que geralmente não ultrapassa os 30 anes de idade. Si-
filis, vermir.cees, fecos e insuficiências locorrotoras
estão dominando atletas que nos clubes parecem ex*m-
plares pcr>itcs. - '•

O CND precisa Efíir. Sobra-lhe autoridade para
determinar uma atuecao médica rigorosa no futebol
e em cmakiuor moda idade esportiva. Mande fazer sin-.
dicr.ncias, abra inquérito Ee necessário; que a tristeza
e a ver.nonha que hoje sinto e me levam a protestar,
mostrarão em que estado se pratica o futebol no Bra-
sil.

D -testo o sensacionalismo, que, nunca teve recep-
tividade reste jornal. Essa campanha não'preter.de usar
o lado escandaloso do caso, porém, exclusivamente,
apontar os erros e omissões que csiao sendo cometidos,
e exigir — se os suscetíveis dirigentes ae clubes pre-
ferirem concordo em pedir — que os ioolos de tantos
mocos não lhes sejam exibidos como exemplos de es-
pòntáriéidade técnica, sacrificada ou dimmuloa peja
imperfeição física. E insisto em que nao se deve atirar
a culpa nos Departamentos Médicos, na maioria das
vezes mal aparelhados. O problema é de organização,
que sempre raciocina em torno de um jogo a ser ven-
cido. de alguns milhões a arrecadar. Per isso a solu-
•ção tem de vir de cima. em termos de oorir;atoriçc.ade.

Disse-me o dr. Hilton Go-ling que os resultados
dos exames fritos pela eouipe médica do escrete estão
à disDosição dos clubes. Quem desejar conhecer a fi-
cha c~omp!ela do seu jofaíor, basta solicita-la Acei-
tem o oferecimento, senhores dirigentes. Goinpreen-
dam primeiro o drama; depois, duvido que se recusem
a interpretá-lo com cs mesmos olhos frios p sr.pientes
dos que interpretaram dezenas de radiografias.

Dentes e orgulho

Dentro da matéria, como fui quem reve]ou o es-
tado dentário de Marcial, entre o de vários jogadores
_ 7;.0 v-t—, :¦—'-. etc. — cor.sui-tci o .>-..••¦••-„-, ao
dentista Mário Trigo e com este conversei demorada-
mente, tendo cm vista, inclusive, algumas declarações
do presidente do Flamengo, sr Fadei Fadei, P;Otcnden-
do de-mcntlr a nravidn.de. evidenciada pdasi.ra.dipp*
fias tiradas na Faculdade de Odontologia. SÔbre Mar-
cia' acrescento dois detalhes: o sr. Marcus Vinícius,
diretor do Flamengo e tamb;'m dentista brilhante, exa-
minou domingo as chapas fradiografiens e, na pre.;en-
ra do sr Fadei Fadei, confirmou os focos exi tentes;
é o laudo, íeito — corno o de todos os jogadores —
pelo professor Paulo Macedo, catedrático de clínica
odontolótúca da Facilidade, ocuna umas quinze linhas
datilografadas, indicando deficiências. Constatei mui-
tos outros fatos interessantes. Como o de um cisto cbs-
cessado no secundo pre-níoler suoericr esquerdo, que
Carlinhos está carregando desde 19G2, quando da con-
vocação para a Con,- do Mundo. O Flamengo, através
do sr Gunnar Gòranssònj foi cntiin avisado, junto com
a dispensa de Carlinhos, mas o jogador continua com
o cisto. .

Não espeeiíiqüéi :o Flamengo ao enumerar os fo-
cós dentários, tanto assim que desse clube citei ape-
nas Marcial, enquanto mencionava tre.-; jojradoresi do
Santos. Entrrtanto, já oue o sr. Fadei Fadei ftreou o.
debate em bases inseguras, puramente amr.do-istss,
cm \cz de aooiarum movimento cujos pretextos, ela
talvez^desconhecesse, acrescento o caso de Cailinhos;
Se tiver dúvidas, confronte a< radiografias drè'e mes
com as de 1BG2, cm poder do dr. Mário Trigo; F, trai»:
fira a discttsrüo para a área do catedrático Pr.tüo .'.Ia-
cedo.

Fadei Fadei e eu nada entendemos de dentes. Em*
bora devamos lutar o quanto possível p;.ra que nos or-
lulhemos do esporte brasileiro, .:

Jullnho na extrema-direi-
ta, substituindo Jalrilnho,
será a únlea alteraçào na ao-
leçlo brasileira quo enfren*
tárá. esta noite (21hS0m),
no Maracani, a equipe prin-
clpal do Sio Cristóvão, em
doia timpoa de 45 minutos,
prevendo-se. durante otrant*
curso do treino, apenas duas
ou três alterações.

Uma du substituições
praticamente certas será a d»
Jullnho por Jairzlnho na" fase
final do exercido. As outras
duas, admitidas pela Comia-
llo Técnica, serio na dífesa,
possivelmente uma expe*
rléncia de Eduardo como
quarto-zagueiro. Armando
Marquís e Antônio Vlug —
um tempo cada um — serio
or Ju;-es desta noite.

Duelo
Um duelo entre Julinho eJairzlnho pelu conquista únoslroma-dircita deve s^ruma d:>s atrações do treino

desta noite, contra o Sã»Cristóvão. Julinho, que ha-via sido superado noa deis
primeiros treinos d» conjuu-
to, recuperou-se no jogo com
o Fluminense e voltou a serescalado na equipe "A*'. AComissão, entntanto, não ae
decidiu ainda por qualquerdos dois, e, segundo assim,
esta noite ambos terio a der-
radeira oportunidade paraganhar a posição. Jairzlnho
deverá entrar na fase final,
mas existe também a paul*bllidad* de ser mantido Ju-
linho, desde que sua atuação
desfaça as dúvidas ainda
existentes. ¦

A Comissão admitiu, ain-da, ; duas outras alterações
na, defesa, esperar.do-se quaseja testado Eduardo como
quarto-zagueiro e, talvez,
cada uma nova oporlunída-oe a Curlinhoí, se o meio-de*
campo Dias-Gérson não con-seguir disciplinar-se tè-nlea*
mente.

Ausentes
• Lima e Pepé são os doisúnicos jogadores convocados

qu» não poderão participardo treinamento desta noite.
Marcial e Gereldino, que es-
tiveram ausentes domingo
Último, Ji foram devolvidos
pelo dr. Gosllng ao treina-
dor Vicente Feola e só não
treinarão se este entender
qüe não há necessidade.

Lima de fora
Lima foi ontem levado a

novo exame radiográfico,
tendo em vista que o seu
estado nio acusava melho-
rss. e o dr. Gosling quis
comprovar a ausência de
fratura. Quatro novas cha-
pas, de quatro ângulos dife-
rentes, foram tiradas do tor-
nozelo do jogador e não
acusaram nenhuma fratura,
comprovando somente uma
entorse violenta. Em ,que
pês a não ter havido fratura,
Lima esíi praticamente
afastado da disputa da Ta-
ça das Nações e só não será
dispensado porque a CBD
quer devolvê-lo ao Santos
em perfeitas condições fisi-
cas.. ....-...•

Pipe reapareceu ¦ treinan*
do, mas ainda sem utilizar
i perna direita Bateu bo-
Ia,' chutando violentamente
algumas vêzés, unicamente
com a perna esquerda. De-
pois do exercício, queixou-se
ao dr, Gosling de que sen*
t!a a perna presa quando
corria, b que o médico con-
siderou normal e melo ca*
mlnho para a cura total. Po-
pe, segundo o dr. Gosling
treinará normalmente na
próxima ssmana.

Teste
O São Cristóvão, que tes-

tara a seleção brasileira es-
ta noite, o fará, segundo os
Observadores, de forma mais
decisiva do que o Fluml-
nenss, pois, no momento,
atravessa ótima forma técni-
ca e joga semelhantemente
aos nossos futuros adversa-
rios. ...

A' equipe de Figueira de
M3I0 atuará com a mesim
formação com .que'enfren-
tou, sábado último, o do Bq-
tafego, ou seja:

Belbino; — Ari, Renato,
Elton e-Moisés; — Válter e
Jalr; — Guma — Aladim —
Jorge e Fraga.

Nenhuma dispensa
À propósito de novas con-

vocações, informou, ontem,
o supervisor Carlos Nasci-
rh;nto que com a melhora
de Pepe elas ficaram inteira-
mente' eliminadas, pois não
há necessidade de convocar
ninguém para a posição de
Lima, pois Carlinhos e Dias
satisfazjm plenamente.

Pacaemhu
pode dar

55 milhões
SAO PAULO (SP) — Segundo

cálculos feítiss pela direção 4o
E3títí.'o Municipal do Pacacmbu,
o jô-o Braril x Argentina, dia
3 tio 'junho próximo nesta Capl-
tal, poiJerá dar uma arrtcadaçâo
de CrS 53 mil';6»s, ae forem re-
godatíos todos C3 ingressos, que
estão A venda a partir cie hoje,
num tctal de 46.SOO entradas.

Vingança de Pele
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ARGENTINOS CHEGAM
HOJE PARA A TAÇA

A partir de hoje, começam a chegar r.o Rio •,,
delegações estrangeiras participantes da Taça dai
Nações, em comemoração ao cinqüentenário du CBD.
A representação da Argentino, deve desembarcar, nó
Aeroporto do Galeão, às 20h de hoje, Para dtpoii
de amanhã, estão sendo esperadas as de Portugal, ài
6h 40m, e da Inglaterra, às 7h 30m. Nesta mesma
data chcgr.rão os srs. Paulo Costa c Petcr Mtillon
representantes da CBD na França c Inglaterra, rei.
pecti vãmente.

Os juizes também, já confirmaram as datas d*
desembarque no Rio. O peruano Alberto Tcjnda virá
depois de amanhã, juntamente com us delegações di
amadores do Brasil c Peru. O chileno Sói-r.o Busta.
mante c esperado dia 29, as ISh 30m. No mesmo dia,
chegarão o francês Pierrc Schwintc, o holandês L«
Horn c o suíço Godfried Dicnst.

,Pelé estava atuando como goleiro, mas tendo sido "gozado" pelos companhei-
ros pêlos dois "frangos" que deixou passar vingou-se à moda Pele: foi para o

ataque e liquidou a brincadeira'

TRANSITO

A CBD manteve entendimen
tos com o Sindicato dos Pro-
prietários do Ônibus, no ser.-
tido de, nos dias de Jogos da
Taça das Nações, funcionar
uma linha diretamente do bair-
ro da Penha para o Estádio do
Maracanã. Também será per-
mitido o estacionamento de
veículos na Quinta da Bóa
Vista, uma vez que o pedido
da CBD foi atendido.

A TAÇA
A Confederação Brasileira de

Desportos recebeu, ontem, a
Taça das Nações, troféu o.ue
será disputado em comemora-
çfio a seu cinqüentenário de
fundação. E" de prata, traba-
lhada em ouro e com base de
jacarandá. Tem 30 centime-
tros de altura e custou & CBD,
segundo informação da enti-
dade, dois milhões de cruzei-
ros.* DESPESAS

As despesas totais com os
festejos do cinqüentenário —
informa a CBD — serão de
aproximadamente SOO milhões
de cruzeiros, sendo que só com
a Taça das Nações — hospeda-
gens, viagens, quotas, etc. —
serão gastos 370 milhões de
cruzeiros.

VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos para os jogos

da Taça das Nações, que se

iniciará no próximo sábado,
com Brasil r. Inglaterra seria
postos à venda hoje, nos pos*tos da ADEG. Os preços são
os seguintes:

Camarotes laterais - CrJ.,
17.500,00; camarotes de curva

Cr$ 12.5CD.00; cadeiras espe.
ciais — CrS 5.500,00; cadeira'
laterais — CrS 3.303,03; ca-
deiras de curva — Cri 2.500,W;
arquibancadas — Cr$ 1.100.00;
gerais — Cr$ 300,00; militares

CrS 150,00.

RACIONAMENTO

A Coordenação de Raciona-
mento de Energia Elétrica in-
formou à CBD que, mesma
que tenha necessidade de des-
ligar circuitos, isso não seri
feito em dias de jogos no Ma-
racani, pela Taça das Nações,

JORNALISTA

Para realizar a cobertura da
Taça das Nações, chegou, on-
tem.ao Rio, o jornalista por1
tuguês Alves Teixeira, do "Kw
te Desportivo".

PARA SAO PAULO

Os jogadores paulistas, inlt-
grantes da seleção brasileira
viajarão domingo para Sio
Paulo. Os cariocas seguirão na
segunda-feira, com vistas ao
jogo com a Argentina, na pro-
xima quarta-feira,'

DJALMA CARREGADO
PELO GOL DA VITÓRIA
Com um "dois toques" movimenta-

dissimp, que durou uma hora e durante
o qual não faltaram as "gozações", os
frangos dos "goleiros" ?* Pele e Rildo
— e a alegria, no final do "jôgò'Vquan-
do o autor do gol da vitória"i—Djalma
Santos — foi carregado em triunfo, en-
cerrou-se o treino de ontem da seíe-
ção brasileira, no campo do Fluminense.

Antes, os jogadores realizaram 40
minutos de individual orientado por Ru-
dolf Hermanny e bate-bola, quando
quatro pelotas foram lançadas à rua —
três por Manga e uma por Brito — e
não foram recuperadas. Somente Lima
não participou do treinamento, enquan-
to que Pepe e Rinaldo foram poupados¦*¦-' "dois toques".

BRASIL REGRESSA
AMANHÃ DO PERV
Muito embora a CBD tenha informado ontem

que os integrantes da delegação perur.na viajarão
para o Rio amanhã, juntamente com a delegação
brasileira, somente os nacionais estarão de volta
amanhã, conforme esclarece, em - outro local desta
página, o noíso companheiro Hélio F. Rocha, que
se encontra em Lima.

Está confirmada, entretanto, a vinda de todos
os integrantes da delegação brasileira, que chegarão
às 17h no Aeroporto, do G?.leão.

do

INÍCIO
Pela manhã, os jogadores

fizeram uma marcha de 8
quilômetros pela Estrada do
Córcovado, exceção de Lima,
Pepe e Gerson, que perma-
néceram nas Painelras.

Nesse passeio, Rildo ga-
nhou novo apelido, pois, é
apontado como um dos "boas
priscas" da seleção, quando
escala um para "gozar" não
ó deixa mais. Por isso, pas-
sou a ser chamado de "Mps-
quitinho de boi".

INDIVIDUAL

i À tarde, realizou-se o trei-
no no campo do Fluminense.
Inicialmente, um individual
forte de 40 minutos, orienta-
4o por Rudolf Hermanny.
Lirria não tomou parte é Pe-
pe apenas participou de ba-<
te-bola, atirando a gol para
Manga e Gilmar defenderem,
tendo¦ Pepe' se - queixado de
dbres no; joelho, depois do
exercício. •'¦' 

Treinaram com agasalhos
de lê; Vavá, Brito, Rinaldo,
Gilmar, joe), ±Jelé, jjjaiina
Santos, Jairzinho, julinho e
Manga, que estão com ex-
cesso de peso.

«DOIS TOQUES"
A seguir, foram armados

dois tiues para "dois to-
quesV. De camisas brancas,
jogaram Pele (gol), Altair,
Dias, Gerson, Carlos Alher-
to, Airton, Geraldino, Gil-
mar, Djalma Santos, Marcial
e Jairzinho. De camisas
azuis: Rildo (gol), Vavá,
Joaquim, Brito, Ditão, Car-
linhes, Manga, Eduardo, Ju-
liriho, Bianchtnl e Joel. Ri-'naldo Pepe e Lima não to-
maram parte nesta parte do
treinamento. Rinaldo quei-
xou-se de bolhas no pé es-
querdo.Pele, deixou passar alguns"frangos*, quando seu time
estava perdendo de 4 a 1 e
resolveu ir para o ataque.

Aí "acabou" com o jogo. A"partida" não teve juiz. Mas,
em dado momento, o jogopassou a "esquentar" e Feo-
Ia resolveu pegar num api-
to. Em várias oportunidades
teve de usar de "energia"
pára ser respeitado, inclusl- -
ve ao anular um gol de Dias,
que tocou na bola depois de

espetacular "bicicleta" dePele. O "goleiro" Rildo es-
tava muito bem marcado porAltair, que o "abraçava".
Ao final, o time de camisas
brancas venceu por 7 a 6,
com um gol de Djalma San-
tos, que foi carregado em
triunfo pelos seus compa-
nhelros de time.

LIBERAÇÃO
Segundo a CBD. os joga-

dores brasileiros que estavam
disputando o Torneio Pré-
Olímpico de Lima só terão 24
horas de folga para rever
seus familiares e. natural*
mente, contar o que pude*rom assistir durante a tra-
gédia do Estádio Nacional,,
muito embora não estives-
sem presentes à partida fatí-
dica.

Na sexta-feira, os pré-olímpicos brasileiros terão
de se apresentar na concen-

tração do Maracanã, onde
reiniciarão o treinamento
para a partida decisiva tio
dia 7, na preliminar do jogo
Brasil x Portugal.

PERUANOS
Quanto aos peruanos, quosomente virão no dia 3, fi#

carão hospedados no Hotel
Paissandu. Todavia, a CBD
somente se responsabilizará
pela metade de suas despe-
sas de hospedagem e trans-
porte aéreo para o Rio, devi-
do aos seus grandes gastos
na Taça das Nações.

Gerson desiste
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Gérson bancou o "sabido" no "dois toques" de ont
o ataque, não teve conversa. Antecipou-se aos que q

confiante em que, com Pele n

em. Ao perceber qüe Pele hnvia resolvido ir paiaueriam descansar e implorou para jogar m gol,
a frente, não teria trabalho


