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Matou-se Assis
Valente: veneno

O compositor Assis Valente suicidou-se ontem,
•IS 17,55 horas, na Praia #do Flamengo, bebendo gua-
raiiá com formicida. Deixou três cartas. Na pri-
meira, dizia: "Estou seriamente endividado, e penso
quc morrendo os meus direitos autorais aumenta-
,-ão". E na última: "Vou parar de escrever pois
t.st(iu morrendo de saudade dc todos e de tudo".

Depois dc olhar o mar e o Pão de Açúcar, Assis
Valente tombou, fazendo figa com ambas as mãos.
Vestia calças azul-marihho e blusão amarelo. No
dia 19 próximo, faria 50 anos. Há 17 tentara matar-
,sc pela primeira vez. atirando-se do alto do Coreo-
vado; ficou preso numa árvore a 60 metros do lugar
de onde se jogou, sendo retirado pelos bombeiros
quatro horas depois.

OS ÚLTIMOS PASSOS
Uns-

viu

O «TEMPO
TEMPO: Bom.
TEMP.: Em eleva-

ção.
VENTOS: Qundran-

te, moderados.
MÁXIMA: 32,2.
MÍNIMA: 17,4.

Diário Carioca Fundador
E. DE MACEDO SOARES

•ft UM JORNAL D'
ANO XXX — N. 9.097 Rio de Janeiro,

áfiío%
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o máximo de jornal
no mínimo de espaço

ARA TODO O BRASIL -#

jg-Jeifa, 12 de marco de 1958 PREÇO: CRUZEIRO l,SO
MEtiÈEm

O MORTO E A INFÂNCIA

Zcca, o rjarç5o do Rar
•cl (Rua do Russel, 404
Assis Valente, seu velho amigo,
surgir âs 17,15 lioras clc ontem.
Assis pediu um guaraná bem ge-
lado c um copo. Em seguida, lc-
vando a garrafa ria mão direita
t utn pequeno embrulho na ca-
jihota, disse que voltaria cm sc-
cuida.

Chegando ao paredão da Praia
do Flamengo, Assis Valente
olhou a Guanabara. Rasgou o
papel do pequeno embrulho (era
tuna lata dc formicida) destam-
pou «i lata, abriu a garrafa com
um abrldor quc trouxera no bôl-
so, jogou formicida no copo, cn-
cheu o copo de guaraná e bebeu.

Andou 15 metros, ainda segu-
rando o copo, c caiu. Eram 17,55
horas. Perto dali, um grupo de
crianças parava dc jogar bola na
grama c ficava olhando o lio-
mem, já morto. Era seus bolsos,
mais larde. seriam encontrados
;is cartas dc explicação, um par
d«* óculos e três notas dc Crf 50.

MUITAS DIVIDAS
A primeira carta dc Assis Va-

lente foi endereçada á Policia e
.*¦• refere seguidamente ao "Dr."

Ari Barroso — o compositor ~-
amigo dele. Para escrever as três
cartas, Assis pediu ao dr. Singer

I dentista) uma caneta, sem di-
;«-r a que se destinava. Eis a
primeira carta :

-11-3-58 — Peço-lhes encare-
cid a men te não retalharem meu
corpo. Morro poi minha von-
1ade. Estou sentindo apenas a
cruel saudade de tudo e de
todos. Estou seriamente elidi-
vidado, e penso que morrendo
os meus direitos autorais au-
mentar&o, e assim a minha so-
ciedade, SBACEM. liquidara,
meus compromissos. Gravei em
«disco Copacabana um samba
intitulado "Lamento" com o
moço Jairo Aguiar. Ao povo
«de meu pois dcdjco "Lamento"
, peço que comprem a lim de
ajudar duas crianças Roberto
t 'ornei e N'lma Fernandes,
írrii-us pai$ perderam a mocida-
de, ajudando-mç a trabalhar e
•áo meu» compadres. Com 0 dr.
lioberto, dono das salas, estão
íilg-uns títulos já pagos. As pe-
çns do consultório também já
«•stão pagas, e os documentos,
por minha espontânea vontade,
e-tão no Banco Americano dc
Crédito, como garantia de ou-
tra divida. Agradeço aos dire-
tores do referido banco o que
fizeram por mim a deixo um
adells de respeito. Ao sr. c°ro-
nel julio RodrIgu«"*s de Sousa,
ao sr. seu filho, dr. Júlio, c por
ultimo a mme. Rodrigues de
.Sousa, a santa que está ausente
<io Rio. Quanto às peças e as
<-ois;is do consultório, perten-
cem por direito aoa srs. JOsé
Fernandes Câmara e Léo Go-
iiii-s, pois foram eles que, sa-
criticando muitas vezes a pró-
pria alimentação, me ajudaram
a pagar os titulos. PcÇo pelo
amor de Jesus aos srs. Tomás
da "Patrimonial" e Juarez, da
"Casa Bancária Laport". agi-
m m mais uma vez. com o cora

SBACEM PAGA
ENTERRO
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< ¦ sr. Ari Barroso, colega dc
Assis Valente, c Presidente da
SBACEM. foi citado longamente
na segunda carta escrita pelo sui-
cida. "Perdemos um grande com-
positor", declarou o sr. Ari Bar-
roso. A SBACEM vai dar Cr%
»" mil para o enterro do seu

sócio, e Cr% 50 mil A viúva

ção, e acomodarem a situação
das casas. Peço ao dr. Ari Bar-
roso Pagar os meses atrasados
das duas residências, à Rua
Souto Amaro 112. c Buarque
de Macedo, 5. apto. 11. Dr. Ari
Barroso não tem obrigação,
nã0 tem nada com a, minha
cabeçada, porém se não fizer
esta caridade ficarão no relento
duas famílias. Basta pagar os
atrasados, pois de agora cm di-
ante eles, os inquilinos, se af-
rumarão. Ainda sôbre o dr. Ari
Barroso, peço ao mesmo que
Pague os meus direitos autorais
ao Léo Gomes c ao «J°«é Fer-
nandes, meus verdadeiros ami-
gos e compadres".

UMA CAKTA DE AMOR
"Querida Júlia Maria, peço-

lhe que não se identifique, faça
de contas que não estou morto
e que é apenas uma brincadeira
sem graça. Quanto ao dinheiro
que lhe emprestei, fica sem efei-
to, pois rasquei os títulos. Beijo
de s ,-u nego José". Esta peque-
na carta de amor está no pri-
meiro trecho da segunda carta
escrita por Assis Valente (cujo
pronome era José), antes de
morre.-. Êle prosegue agrade-
cendo empregos arranjados para
um afilhado e pede colocação
para outro, terminando drama»
ticamente: "Meu Deus! Pro-
curei acordo com os credores e
o que tive como resposta foram
palavras impublicàveis. Perdão
a todos em nome de Jesus. Vou
parar de escrever pois estou
chorando de saudade de todos e
de tudo. O restante cabe dentro
do meu gesto espontâneo, pois
a morte esqueceu-se de me apa-
nha)' de outro modo".

Na terceira e última carta,
Assis Valente faz recomendações
aos seus colegas do serviço de
prótese dentária (éle era pro-
tético, trabalhava na Rua Al-
cindo Guanabara, 17, salas 1212
e 1213), e pede desculpas ao Né-
lio do "Praia Bar".

RASGOU O RETRATO
O comissário de plantão no

4.° DP, que compareceu ao ]o-
cal do suicídio do compo-
sitor, providenciou Imediata-
mente um rabecão, que trans-
portou o corpo de Assis Va-
lente para o Instituto Médico
Legal. O comissário conseguiu
inclusive que não houvesse pe-
ricia no local, para evitar
ajuntamento de populares.

Junto ao corpo de Assis Va-
lente foi encontrada sua car.
teira de identidade. Êle rasgou
seu retrato e os últimos nume-
ras da data do nascimento
existentes no documento, ao
que parece propositadamente.
Entre suas pernas, jazia o abri-
dor de garrafas com o qual
destampara a garrafa de gua-
raná.

(Conclui na 11 página)
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O.s- meninos quc jogavam pelada na Praça do Russel pararam pura
assistir, perplexos, ao suicídio dc Assis Valente. O famoso compo-

sitor tombou na grama, fazendo figa com ambas ós mãos,
t* pouco depois cxpir&vã

MESTRE EM
PRÓTESE
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Assis Valente cra considerado um
dos melhores proféticos do pais.
Para louvar sua perícia, um den-
tista declarou, certa vez, a Ari
Barroso: "As dentaduras do
Assis, Ari, só faltam falar". —
Na foto, tirada recentemente, êle
aparece com o avental com quc
trabalhava nessa especialidade

Comerciantes (EUA) só
querem a estabilidade

O sr. Vito Ferreira de Sá, representante do Brasil no Bureau
Inter-Americano do Café, declarou, cm entrevista exclusiva no
DIÁRIO CARIOCA, que "nenhum comerciante de café nos Es-
lados Unidos planeja seus negócios presentes ou futuros tendo em
vista a baixa do café ou uma reforma cambial; pelo contrário,
o que desejam os negociantes é a estabilidade do mercado, para
exercerem pacificamente o seu comércio".

Tendo vindo rapidamente ao Brasil, o sr. Vito Sá deseja, como
declarou ao repórter, dar uma palavra de tranqüilidade e ma-
nifestar sua estranheza ante as campanhas de descrédito que se
vêm fazendo aqui e que tanto mal causam ao pais no estrangeiro.

CONFIANÇA NO GOVERNO BRASILEIRO

'O EPISÓDIO
SE ENCERRA

EM SI MESMO'
— A composição da

Mesa da Câmara dos
Deputados é um epi-
sódio político, que se
encerra em si mesmo
— foi a resposta que
deu, ontem, à noite, à
reportagem do DC, o
sr. Eurico Sales, Minis»
tro da Justiça, quando
o interpelamos sôbre
quais as consequên-
cias políticas que po-
deriam decorrer da
eleição do sr. Ranieri
Mazzilli para a Presi-
dencia da Câmara.

Acrescentou o mi-
nistro Eurico Sales
que "o fato não inter-
fere com a política do
Governo e não terá re-
percussão na balança
de forças parlamenta-
res que o apoiam no
Congresso".

Os comerciantes norie-amc-
ricatios — disse — lèm confiança
lia política do Governo brasiloi-
ro não duvidam de sua firme/a
e seriedade, nem tampouco de
sua fidelidade aos compromissos
assumidos- Meus contactos com
banqueiros, homens ile negócios,
corretores, etc., autorizatn-me a
afirmar que o concciio do CSo-
vériio do Brasil |nos Estados
Unidos é cada vez mais sólido.

O sr. Vito Sá. que retoma sá-
baiio para Os Estados Unidos,
mostra-ire perplexo diante da on-
da dc notícias infundadas, das
campanhas difamatórias que sc
fazem aqui mesmo cm prejuízo do
país.

Essas notícias — acrescen-
tou — chegam aos Estados Uni-
dos aumentadas, alarmando o
público Não abalam própriamen-
te o comércio, que conhece o
nosso país. Os comerciantes sa-

DESCOBERTO OURO NO LEME
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bem de tudo |c não
fácil men ie com bojtns.

se iludem
Mas tais

(Conclui na 11 página)

CURA DA
LEUCEMIA
EM RATOS

FARIS, ti — (FP-DC) — Os
drs. Ma the e Tran-Ba-Loc infor.
inaram à Academia de Ciências
ter conseguido curar ratos leuce-
micos com a injeção dupla de
um anlirorpo extraído do sangue
de um "hamster" — pequenino
animal, cobaia dc laboratório —
e de uma substância de nature-
za ontimetabólica.

Uma dose mínima do produto
ba-.tou para curar ratos leucê-
micos, enquanto outros, que não
foram tratados, morreram em
dois dias. O mesmo processo vai
ser experimentado no trntamen-
to da leucemia humana (dife-
rente dn dos ratos) e de outras
formas de infecções cancerosas.

MATA A CÉLULA
CANCEROSA

A comunicação dos dois mé-
dicos, que trabalham na clínica
do professor Jean Bernard, foi
entregue à Mesa da Academia
de Ciêncins.

Há dois anos, o dr. Mathe
conseguiu enxertar a leucemia
de rato num "hamster", dai ob-
tendo anticorpos que se mostra-
rum .nativos, mas que açora fo-
ram ativados pela substância
nntimetabólica injetada sôbre
eles.

ADAPTAÇÃO
Acreditam o.s especialistas que

o processo da injeção dupla pos-
sa ser adaptado à cura do cân-
cer humano.

NOVO RECORDE
DA PETROBRÁS

ISSO RECÔNCAVO
A produção diária de pelrtí-

leo no Recôncavo Baiano brtteti
lio dia 7 do corrente llr.VÒ rc-
corde. ao atingir 4(i.!)l!7 barris,

O ano passado ertcerroú-se
com uma produção diária dc
40.000 barris. Já no mês de ja-
neiro a média diária passou
Para 41.000 barris.

Presentemente, há no Recôn-
cavo Baiano 377 poços produto-
res de óleo e 39 produtores de
gás. Entre é.sses poços, 54 pro-
dutores de petróleo sã0 subma-
finos, localizados na Baia de
Todos os Santos.

Ao preço «le 150 cruzeiros
por barril, o valor da produção
do Recônenvo Baiano somente
no dia 7 d0 mês em curso, foi
de sete milhões dc cruzeiros.

VOTOS PAULISTAS

A sra. Ivete Vargas deposita seu
voto na urna. Logo atrás, o sr.

Horacio I.úfcc

ELEITO RANIERI MAZZILLI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Derrotada
a Maioria

VANDA, LUIS E A IGREJA AO FUNDO

0 deputado Ranieri Mazzilli (PSD-São Paulo) foi
eleito, ontem, Presidente da Câmara dos Deputados

para a próxima sessão legislativa, por 150 votos contro
120 dados ao sr. Oliveira Brito, candidato oficial do
PSD, registrando-se ainda 10 sufrágios em branco e 2
para o deputado Gustavo Capanema.

Para os demais postos foram eleitos: Primeiro Vice-
Presidente: Flores da Cunha (PTB-RGS), 222 votos* Se-
qundo Vice-Presidente: Godói Ilha (PSD-RGS), 144 vo-
tos; Primeiro Secretário: José Bonifácio (UDN-Minas),
161 votos; Segundo Secretário*. Broca Filho (PSP-SP),
243 votos,* Terceiro Secretário: Armando Rolemberq
(PR-Serqipe), 261 votos* Suplentes: Mendonça Braga,
Dix Huit Rosado, Celso Peçanha e Pereira da Silva.
A quarta secretaria será preenchida, hoie, em segundo
escrutínio, pois nenhum dos candidatos obteve maioria
absoluta.

A MAIOR SURPRESA DA VIDA

alcance
Brito* vitorioso c

"Foi a maior surpresa dc lõda
a minha vida parlamentar'' —
declarou o sr. Vieira de Melo
no momento cm que sc anuncia-
va n vitória do sr. Ranieri Ma:-
zilli.

O sr. Vieira de Melo, que pia-
nejara abandonar a liderança no
caso da eleição do seu conterrã-
nco para a presidência, procura-
r;'\ defender o posto para si e
para seu Estado; em que pese a
demonstração de desprestigio que
resultou da vitória, da Oposição
e da dissidência, na batalha par-
lamentar dc ontem.

ESTA' PERPLEXO
Alega o lider que tomou tôdàs

às providências ao seu
pjra fazer o sr.
quc nüo sabe a que atribuir a
derrota, muito embora o tivesse
deixado apreensivo a confusão
estabelecida na disputa dos dc-
mais postos da Mesa.

O sr. Horacio Láfer, que cra
candidato a líder como competi-
sação quc se daria a São Paulo
na hipótese da derrota do sr.
Mazzilli, procurava defender suas
possibilidades de candidato à su-
cessão do sr. Vieira de Melo,
mas outras correntes dentro do
PSD lhe disputavam as prefe-
rencias do Governo e da ban-
cada. 7 7

FERUARI TEMIA

O sr. Fernando Ferrari, lider
do PTB, não se atribui respon-
sabilidade no fracasso da lide-
rança situacionista, pois alega
ter encontrado um quadro previa-
mente traçado, vinculados inde-
vldamente os problemas da lide-
rança do seu partido com os da
Mesa da Çctmara. Receava, des-
dc que tomoL* conhecimento da
situação, a denota que finnimcn-
te veio a se dar, ontem.

CAUSA DA DERROTA
Nos meios parlamentares atri-

bui-sc a vitória do sr. Ranieri
Mazzilli a unia defecção quase
maciça do PTB e do PSP, bem
como a votação de algumas ban-
cadas pessedistas «to candidato
dissidente. Dos 150 votos do sr.
Mazzilli, 80 forain dados por
deputados da Maioria, desde que
votaram no pleito somente 70
deputados da UDN.

A Oposição jogou com habi-
lidnde na eleição da Mesa, li-
mitando-se a distribuir em pie.
nário a chapa do sr. Mazzilli
para os udenistas, deixando
que pessedistas e trabalhistas
fizessem o trabalho em favor
do candidato dissidente junto
nos seus correligionários. Com
isso amorteceu-se no plenário
o impacto da luta entre Opo-
.siçáo c Governo. Aproveitando-
se do descontentamento com a
candidatura do sr. Oliveira
Brito, os candidatos da UDN
ã segunda vice-presidènçia, á
primeira e à quarta secreta-
rias promoveram trocas de
compromissos com "mazilistas"
que resultaram no grande êxi-
to obtido por seus candidatos.

Os dirigentes udenistas fun-
clonaram para recomendar vo-
tação cerrada no sr. Mazzilli,
pois a oportunidade de derro-
tar o Governo lhes pareceu
concreta desde o primeiro mo-
mento.

UDN VOTOU EM FLORES
O sr. Flore:, da Cunha foi

votado quase sem restrições.
Verificou-se pelos resultados
que grande número de udenis-
tas sufragou o nome do gene-
ral para a primeira vice-presi-
dencia, o que aconteceu pela
primeira vez desde 1955.

Até o momento de encenar-
se a votação, era de pessimis.
mo o ambiente entre os parti-

clárlos do candidato paulista,
temerosos de que, com o gran-
de comparecimento de depu-
tados ,o líder esmagasse o mo-
vimento dissidente. O próprio

(Conclui na 11 página)

t&.<B+B£B^.&By^s:'BBBB^B >BÊk '¦'¦ \\mmwj!ÉÊfí^ty4tm\\
mêêw&&&*'m'-~ ¦ >.-.- -*-^^^| ^^^F^^^l ammmXr^^^^.^^^^i^^z^^^Svtamm

A fofo dc cima foi tirada quan-
do Vandn e Luis viviam juntos
c felizes. No colo dela, está um
filho do casal c. ao fundo, uma
igreja dc facarepaguá. onde mo-
ravam. Anteontem, o motorista
Antônio Ifoto ao lado) levou-os
para o último passeio juntos. Só

Luís voltou

O assassino foi o
ex-amante de Vanda

O motorista Antônio Monteiro, que conduziu até
a Barra da Tijuca a bela Vanda Pessoa Silva e o
homem que a acompanhava, para trazê-lo sozinho
de lá, onde ela ficou morta, identificou o passageiro,
em fotografias, como Luís Correia, autor de lun des-
falque, há quatro anos, na agência de Cascadura, do
Banco Predial do Rio de Janeiro.

O comissário Iraci, do Comissariado da Barra,
descobriu que o motivo do crime foi ciúme: Vanda
abandonou Luís, com quem viveu cinco anos e teve
três filhos, para namorar um motorista de lotação
de nome Pascoal. O ex-amante a surpreendeu em
colóquio com êle, há um mês, em Santa Cruz, e
deu-lhe uma surra. Deu-lhe outra, dias depois, ven-
do fracassada uma tentativa de reconciliação.
DA "ILHA DO DIABO" |

PARA A MORTE NA
BARRA

Antônio Monteiro contou à
Policia que Vanda e Luís cm-
barcaram em seu automóvel (o"Morris" chapa 5.1358) no lo-
cal conhecido por 

"Ilha do Dia-
bo", junto da Central do Brasil.

No bar "Garoto", os passagei-
ros saltaram e Luis pagou Cr$
400 ao motorista, dizendo-lhe
que esperasse. Pouco depois, An-
ônio foi também ao bar e pe-

diu uma cerveja. O casal já ha-
via subido para o primeiro an-
dar.

COM O PALETÓ' NA MAO

O motorista voltou a seu car-
ro, antes dos gemidos de Vanda.
Pouco mais tarde, Luis surgiu
de paletó na mão, embarcou no
automóvel e disse que queria ir
para C.vscadura.

Antônio perguntou : — "O sr.
não vai esperar a moça ?".

— "Não. Ela ficou tomando
(Conclui na 11 página)
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"SÃO
COMPANHIA

PAULO
NACIONAL DE SEGUROS DE \TDA
diretores

Dr. José Maria WhltaKei
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpçâo
Dr. José Carlos de Macedo Soares

8ucursr;l no Rio de Janeiro — Av Rio Branco 173 — 10° andar
íJede — Rua 15 de Novembro 324 — São Paulo

Bomba-A
caiu e

feriu cinco
OMAHA (Ncbrasca), 11 —

(FP-DC) — Cinco pessoitL fi-
caram feridas cm conseqüência
dc ter caído, ontem, à noite,
uma bomba nuclear "nãn arma-
da" sôbre u casa da família
Orcgg, perto dc Florença (Ca-
rolina do Nor^c). A bomba foi
lançada, acidentalmente, dc um
bombardeiro B-47, da Base Aé-
rea de Hunter, na Geórgia, sc-
gundo anunciou o Quartel-Ge-
neral da Aviação Estratéfica.

A mesma fonte informou que
não há perigo de explosão atô-
mica, mas poderá haver conta-
minação se a poderosa carga ex-
plosiva destruir completamen-
te a arma nuclear. Em virtude
do acidente, a casa atingida foi
destruída e uma igreja próxima
ficou danificada. Até nova or-
dem, não está prevista nenhu-
ma evacuação na região em que
caiu a bomba.

INQUÉRITO
O porta-voz do Quartel-Ge-

neral da Aviação Estratégica in-
formou que o pessoal militar ti-
nha recebido ordem de se man-
ter fora da zona. agora coloca-
da sob vigilância. O general
Charles Dougher, Comandante
da 38." Divisão Aérea, partiu
para Florença, a fim de presi-
dir ao inguérltò instaurado paia
apurar o incidente.

Derrota
pessedista

Q PSD sofreu ontem uma tre-
menda derrota, na eleição da

Mesa da Câmara. Derrota tão es-
petacular quanto a que lhe foi infli-
gida em 55, ao sair eleito Presiden-
te da Casa o sr. Carlos Luz.

Ê preciso reconhecer, em primei-
ro lugar, que falharam os coman-
dos políticos do Governo, quer no
Legislativo, quer no Executivo. Mas
o insucesso dos dois coordenado-
res — o Ministro da Justiça e o lí-
der da Maioria — tem uma expli-
cação clara, saltando aos olhos de

todo o mundo: a falência total é irremediável da atual
direção pessedista.

QlZIAMOS dez dias atr's. externando nossas dú-
vidas sobre a vitória pessedista nas eleições

dá Câmara, que o '"majoritário" é uma nau sem co-
mando. Entregue à incompetência do almirante Peixoto,
que levou anos no desfrute de uma comissão polpudade Embaixador, abandonando a chefia do partido às
baratas ou à ronha estéril do sr. Valadares, o PSD
se transformou numa casa de Orates. A conseqüência,
alertávamos nós o Governo, é que "os oposicionistas
podem conseguir hoje o que conseguiram em 55, ou
seja, eleger um outro Carlos Luz".

O Presidente da República pega hoje as sobras de
uma derrota para a qual não contribuiu, certamente,
senho com sua respeitável decisão de não lançar o peso
de seu prestígio na contenda entre os dois candidatos
saídos do grêmio pessedista. Preferiu o sr. Kubitschek
enfrentar o perigo de um revés a intervir diretamente
na vida do partido, pondo fim à cena desoladora da
divisão das forças do "majoritário", mesmo depois quesc tornou evidente que a bancada pendia maciçamente
para a candidatura Oliveira Brito. Confiou o Chefe da
Nação em que seu líder na Câmara e o Ministro da
Justiça teriam força suficiente para levar o partido coe-
so à boca da urna; o resultado foi o quc sc viu.

Quanto à coordenação dos votos do PTB. em fa-
vor do nome adotado pela maioria esmagadora dos
deputados pessedistas, foi descarada ou levada a efeito
com tal displicência, que um bom número de traba-
Ihistas não se julgou obrigado a prestigiar o candidato
escolhido pelo seu aliado.

DARECE lógico que uma tal derrota não pode fi-
car sem consequéncias. Ante o amargo resulta-

do que o Governo colheu ontem na eleição da Câmara,
fruto do caos que se instalou no seio do PSD. o que se
impõe c a reorganização urgente do comando do par-tido majoritário.

¦¦'¦
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PRIMEIRA SESSÃO
SECRETA: OTASE
Atividades culturais e
relações com OTAN

MANILHA, 11 — (FP-DC) — A primeira sessão
secreta do Conselho de Ministros da OTASE, realizada
hoje à tarde, foi consagrada às questões seguintes:

1.°) — estreitamento dos laços entre a OTASE e a
OTAN e aprovação de um projeto dc resolução apro-
vando a proposta do sr. Spàak, Secretário-Geral da
OTAN, visando a troca de informações e o estabeleci-
mento de contatos regulares entre a OTASE e a OTAN
e outras organizações defensivas do mundo livre; 2.°)
—- desenvolvimento das atividades culturais da OTASE
de colaboração com outras nações amigas do Extremo
Oriente; 3.") — assistência civil aos membros da
OTASE.

CONTATOS OTASE-OTAN
Sobro êsse Último p'into, do qual

«luliintiiu n importância, o Secreta-
rio norte-americano do Estado, sr.
.Tuhn Foster Dulles. declarou qur;
»i assistência dos Estados Uni-
dos se elevam a H00 milhões .le
dólares nus quatro últimos unos.
Do BUa .parlo, a assistência eo-
riomien dos Estados Unidos às nn-
ções livres da Ásia elevou-se a ROO
milhões de dólares', O Secretário
dc Estado não o-tou nenhum fA-
garis mo a respeito da assistência
ns ili tar, Limitou-se a ncentuar a
assistência mililar concedida polo
seu país à rhinn Nacionalista o n.
Coréia <Jo Sul para contrabalan-
e.-r- i, infiltração comunistn.

0 projet,, sôbre. o estreitamento
dos laços entro a OTASE e a
OTAN, bem como sôbre o estabe-

COEXISTÊNCIA PACÍFICA OU
GUERRA: KRUCHEV

VARSÓVIA, II (FP-DC) __ "Ou a
co:xi«tÊncÍa 'pacífica ou •• guerra*' é
o Ji'cmn quc enfrenta o mundo dc dois
sistemas (socialista c capitalista) dc-
clarou Nlícita Kxuchev, numa entwvís..
ta concedida a* dois repórteres do jor-
nal "Krybuna Ludu'', divulgada pc!a
wirènciri I'AP"Nestas coud ções. acrescentou éle,
¦ coexistência entre nações tle diversos
sistemas se -revela como uma abriga-
çüss vital". O Primeiro Secretário do
Partido Comunista soviético acusou uma¦vl-z maiW os "-impcriaüstas'' de segui.
Tem. a todo pnço "uma política de
força" observando, contudo, "gue, no
ffivmcnto, as perspectivai do entendi,
mento Internacional e do desenvolvi-
si-cnio das relações ent rc pii íses dc
sistemas políticos diferentes, no dioml-
nio econômico, científico e cultural, .são
muito mnis favoráveis'.

lecimento ile contatos regalares
entre as duas organizações, foi
aprovado. O projet > — soube-se
em fonte australiana — foi calo-
rosamente apoiado pelo sr*. Kostcr
Dulles e pelo sr. Itichnnl Casey,
Ministro Australiano dos Nef-ócios
Kstruntreiros. O sr. Cnscy sufro-
riu que ns duas principais órgànir
znções — a OTASE e a OTAN —
troquem anualmente Informações

• completas sôbre a ameaça comu-
nistn em suas respectivas zonas c
quc uni enntnto permanente «ein
estabelecido entre os dois secre-
tários-gerais.

UTIUDADE PUATICA

Dc sua parte, o sr. Foster Dul-
les declarou, segundo um porta-
\)7.: «As relações entre as duas
organizações torno tinia utilidade
prática e contatos .similares de-
viam ser mantidos enlre a OTASE
e ns outros orírnhizações do sogu-
rança coletiva» 0 Secretário ,'c
Kstado lambem frisou ijiiu seria
desejável ura alinhamento dos oro-
gramas bilaterais e multilaterais
sobre ns atividades da OTASE,

Os srs. Dr.llos e Cneej- declara-
ram-se igualmente favoráveis a
que as nações amigas não mern-
bros tia OTASE continuem a dele-
liar observadores às manobras mi-
litares <ias forças da Organização.
Finalmente, a delegação austrália-
tia anunciou à eonforêneía que o
Governo de Can berra aumentará
do 1 milhão de libras n sua con»
tribuição pruri o sistema delen ii-
vo .da OTASE. A participação anual
,la Austrália se elevará, portanto,
de «írora em diante, a 3 milhões
e meio ile libras.

NOVO ROMANCE DE INGRID BERGMAN
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ROMA ¦— A foto mostra Ingrid Bcrgman quando sc despediu
de um admirador (não identificado), ao tomar o avião que a levou
aç.sta capii.,1 a Copenhague. Inprid declarou a imprensa que visitaria
Copenhague por 

"motivos 
pessoais", mas noticias de Gothcmbiirg,

na Suécia, dizem que a mãe do negociante, sueco Lars Schinidt, com
quem a famosa atriz se encontrou em Londres, Paris e Roma. aflr-
m.ira que sen filhn levaria Ingrid para conhecer sua família cm Co-
themburg, - [INP-DC),

Kruchev disposto a
ir a Washington

iMOSCOs. 11 — (FP-DC) — "Se fôr necessário, iremos a Wash-
inglon para participai- rie uma conferência (le lúpula" declarou o
»,r. Kruchev, na recepção oferecida, na Embaixada da Dinamarca,
por ocasião da lesta nacional dinamarquesa.

Em compensação, u Prnneiio-Secretârio do eartido Comunista
da Un.âo Soviética não respondeu'às inúmeras perguntas dos jorna-
listas sobre a conferência de cúpula, declarando apenas: "os cor-
respondentes americanos deveriam saber, melhor do que eu, se vai
realizar-se eu nac nira conferência de cúpula".

DECLARAÇÃO DE MAC MILLAN
LONDRES. 11 (FP-DC) — "A

A Reunião
da OTASE
MANILHA. II (Fcrnand Mou-

Iter. da FP-DC) — Os aconteci-
mentos exteriores continuam a do-
minar ,1 conferCnciu da OTASE e.
sc a primeira sessão a portas fe-
citadas, adiantou muito a ordem do
diu. o interesse dos fticios da con-
ferência concentra-se sobretudo nas
consultas entre os Três Grandes c
dos dois associados da Grã-Brcta-
nha — a Austrália e a Nova Ze-
lândia — sôbrc problemas quc não
Itm nenhuma relação com a
OTASE.

Reunidos numa larga sala de cor-
tinas cinzentas, sob a presidência
ds, Ministro filipino Fclisbcrto Ser-
rano, os oito delegados do Conse-
lho da OTASE falaram, cada qual,
duas vezes, durante êste primeiro
dia dc trabalhos: pela manhã du-
riinte. a sessão inaugural ptíblica a
que assistiu, por alguns minutos, o
presidente da República Filipina
Carlos Garcia e -ti tarde, em sessão
secreta. Os pontos seguintes fica-
ram decididos desde hoje :

I — lima ligação permanente
dc informações será estabelecida
entre o Secretário da OTASE c O
da OTAN. Outras ligações do
¦mesmo estilo serão eventualmente
criadas entre a OTASE de um lado
e o Pacto dc Bagdá e o Pacto dc
Colombo, dc outro.

- — Uma proposta do príncipe
Wan. da Tailândia para a criação
de. uma escola de engenheiros cm
Bangkok foi aprovada por tinüni-
midade. E foi calorosamente apoia-
da. sobretudo, pelo sr. Pineau. da
França, que continua- sustentando
que o pape! da OTASE é, pelo
menos, tão importante nos domi-
nios cultural, econômico c social
quanto no domínio militar.

.? — Foi conseguida unanimida-
dc sôbrc a necessidade dc lutar
por todos os meios pacíficos con-
tra a infiltração do comunismo na
Ásia.

4 ¦— Enquanto o sr. ZÀoyd c os
Ministros do Exterior da Austrti-
lia c da Nova Zelândia sc mos-
travam asses lacônicos, o sr. Fos-
ter D.illcs ft"z uma longa exposi-
ção quc foi o ponto alto "da ses-
são da tarde". Sustentando embo-
ra quc é necessário desenvolver
grandes esforços nos planos cul"
tural e social, o Secretário dc Es-
tado insistiu sôbre o papel m.-iior
desempenhado pelos Estados Uni-
dos para lutar contra o perigo dc
uma penetração econômica do bio-
co comunista, por meio dc uma
preponderância 

"democrática": 500
milhões dc dólares pagos aos pai-
ses membros da OTASE nos qua-
tro últimos anos. seiscentos mi-
Ihôcs distribuídos aos paises nsiú-
ticos não-membros da OTASE mas
amigos, no último ano, auxilio mi-
litar considerável a tixlos os pai-
ses c sobretudo a Formosa c a
Coréia do .Sul.

Como se previu. Dulles mostrou-
sc particularmente áspero, sem no-
meá-los, para os comunistas c neu-
tralistns. Não parece ter conven-
cido todo o mundo, pois o dele-
gado paquistanense mostrou-se
muito cético quanto aos resultados
políticos de um auxilio econômico
muito limitado. Finalmente, o sr.
Dulles anunciou a inversão dc dois
milhões dc d,',larcs para a forma-
cão de uma mêo-de^obrn especia-
lizada na zona da OTASE.

Ao terminar a sessão, fervilha-
ram os comentários sôbre os vá-
rios problemas discutidos pc>os"Três Grandes", cm primeiro lu-
gar. a conferência de cúpula. Se-
gundo os observadores, c duvidoso
quc possa intervir sôbrc as ques-
tões enumeradas.

NOVO RECORDE DE SUBMARINO ATÔMICO
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Discursos proferidos
na abertura da OTASE

MANILHA, 11 — (FI*-DC) — O Presidente da República Carlos
Garcia, discursando na sessão de abertura do Conselho de Ministros,
da Organl-tação do Tratado do Sudeste Asiático, salientou _ necei-
sidade dessa organização em continuar a cobrir com a sua prottçáò
o Sudeste Asiático, apesar de o mundo ter chegado a um certo
grau dc perfeição nu domínio das armas de destruição maciça,

O Chefe do Estado filipino salientou, em seguida, a necessidade
do estabelecimento, sob diversas formas apropriadas, dos contato»
entre a OTASE e as outras organizações defensivas do mundo llvr»
tendo em vista, acrescentou, "que devemos enfrentar' problemas ut'.
melhantes e estamos igualmente preocupados em assegurar a manu!
tenção da paz em condições compatíveis com a liberdade, a justlç»
e a dignidade humana".

DULLKS ATACA

PORTLAND, Inglaterra — Com sua tripulação formada no "deck", vemos na foto o submarino"Skatc", o terceiro c o mais moderno submcrsível atômico da Marinha norte-americana, quando dc
sua chegada a êste porto, depois de realizar a mais rápida travessia do Atlântico, entre os EUA e a
Europa, viajando o tempo todo debaixo dágua. O "Skatc" 

deixou sua base dc Neiv London, Con-
necticut, no dia 24 dc fevereiro c sr> voltou à tona no dia 5 do corrente mês. — {INP-DC).

Zukhov
está em
Moscou

In-
du-

Em-

MOSCOU, 11 (FP-DC) -
terrogado por um jornalista,
rante a recepção oferecida nn
baixada da Dinamarca, o marechal
Baqramian, Ministro Soviético da
Defesa, declarou, 

"ter-se encontra-
do, recentemente, com o marechal
Zukhov, qne sc encontra cm Mos-
cou".

"Zukhov está passando bém",
declarou o Ministro da Guerra,
acrescentando que ignorava sc o
marechal Zukhov estava assumln-
do novas funções.

Kruchev
jogou

futebol
MOSCOU. 11 (FP-DC) - O

sr. Khruchev forneceu • alguns dc-
talhes sôbrc seu passado dc joga-
dor dc futebol, durante a reccpçSo
oferecida na Embaixada dinamar-
quêsa, por motivo da data nacio-
nal deste pais.

Após desmentir a informação,
publicada, no exterior, segundo a
qual, há algum tempo, teria viaja-
do para a Inglaterra, a fim de
partlcjpar dc um encontro, o sr.
Khruchev afirmou : "Joguei fute-
bo] na região de Donbass, na dc-
cada de 1920. Havia, nessa épo-
ca, naquela região, futebolistas in-
glcscs. Disputei partidas contra
eles, juntamente com meus cole-
gas soviéticos".

Interrogado sobre a posição que
ocupava em seu "team", o senhor
Khruchev revelou, iipós algumas
hesitações, que jogara de centro-
médio, acrescentando : "Essa é uma
posição de defesa, max, igualmen-
te, dc ataque".

VENEZUELA EMPRESTA
AO PARAGUAI

ASSUNÇÃO. II (FP.DC) L_ O
jornal "PátrU publica uma informa-
ção tie Caracas, anunciando quc a Jun-
ta Militar Venezucktno (cria conc-cdL
dti um emprestinn. dc -0 m-lhõcs dc

dólares ao Paraguai.

Continua mediação
f ranço - tunisiana

TÜNIS, 11 — (FP-DC) — A primeira conversacãu, no Palácio
do Governo, entre os mediadores na questão franco-tunislna, sr.
Robert Murphy e Harold Beelcy, e o presidente BourRuiba com a
assistência dos Embaixadores da Grã-Bretanha e rfns Estados Uni-
dos, durou exatamente uma bora e cinqüenta minutos.

Stegundo indicações de boa fonte, parece que 06 dois enviados
especiais, inglês e americano, teriam indicado ao presidente Bour-
guiba a posição do Governo [rances a respeito dos pontos principais
do litigio íranco-tunisino.

PLANO GAILLARD

Reunião começou com
21 tiros de canhão
MANILHA, 11 — (FP-DC) — Vinte e um tiros de canhão assina-

larani, hoje de manhã, a chegada do Presidente das Filipinas, sr.
Carlos Garcia, ao Ministério do Exterior, entre duas alas de tropas
fillpinas em uniforme de gala. Os disparos de canhão assinalaram
igualmente a abertura da III Sessão do Conselho dos Ministros da
Organização do Tratado do Sudeste Asiático.

Na Sala das Bandeiras, 50 delegados estavam sentados, por
ordem alfabética, & mesa em ferradura de cavalo, começando pela
França, à esquerda, e terminando pelos Estados Unidos. O ministro
francês Cnristlan Pinenu encontrava-se ao lado do sr. Casey, Dele-
gado da Austrália. Felizmente o calor tórrido não penetrava no
interior da sala da reunião, pois havia o ar condicionado.

SESSÃO PÚBLICA

ccnfsrência 'ãe cúpula" não é
uai fim cm ,1 O que procuramos
é chegar a 'lm ncprdo". disse o
et. Harold ívtac Millan na decla-
ração que f?z ha Câmara dos
C"..r...ns. "Es ou aesejoso — acres-
centou — tíe í,u, oi preparativos
p.ira a conferêiici. de cúpula sc
iniciem brevemente" Depois dc
ter iiosi.«t:do ,ia necessidade das
p:. :clis ocidental' st cônsul-
tarem entre <i. o primeiro minis-
tr., britânico continuou: "De mi-
nha parte, uie esforço por mantei
«o corrent*. os oaíses da "Com-

monwealth"
Rjspondendo a interpelações

5=ôbre o objetivo daí n?gociações
preparatórias disst o sr. Mac
Millan: "Nunca p.edimos. qu« seja
realizado um ,cô'do prévio sôbre
cnda oonto T-if -seria inscrito no
temn-io da 'onlerêicia ma.s são
necessárias .lisr-Us-.ôeí' pivparató-
rias para fixar
ma's fáríhn nu- Doder&o propor-
cienaf u:n:, -oa "onferência". O
cb. fe do governo também expri-
m|u a opinião de qii'> deverão ser
ef.tuaáos certos trabalhos na rs-
cala de ministros dc Negócios Es-

trangelros a tini de permitir que
u conferência se realize com ra-
'.oáveis possibilidade* de êxito

BOSTON, 11 iFP-DC) — O"Chris!ian Scicnte Monitor" afir-
m.i QUe o presíáentc Éisenhower
«, Nikita Kruchev procedem atu-
alnaento a' negociações ultra-se-
cretas p.a-a „ reunião de uma
conferência de cúpula que se rea-
lizaria n0 fjm cio VerSÒ ,-n* Nova
Escócia íCan.i^á' Rssc despacho"copyright" do corr:.sDOn'iente do
Jornal nos estados Unidos, Wil-
liam R. pfy transcreve igual-
mente Infonnaçõs cie que as ne-
gociaçõe.s prosseguiriam nas Na-
ções Unidas paru uma reunião
do Conselho dc Segurança, no
fim de marcc oi> principio de
abril, reunião quP poderia servir
de aPôio a eventual conferência
de cúpula cu.ta cOiieocnçã0 seria
encorajada.

Todavia — segund,- despacho
issimíos que i de Washington — .i sr. James

H.igerthy, ch.'íp dos serviços de
imprensa da Casn Branca, declà-
rou qu? "nada havia de verda-
de" nas Informações publicadas
polo "Christjari Selence Monitor".

Por outro lado,, teriam siilien-
lado o plano riu sr. Kelix Guillard,

| relativo à Comunidade Kconômi-"
Saarianà e ao Paeto do Mcditerri-
neo Ocidental. Ainda segundo ns
mesmas indicações, o sr. Bourgui-
ba teria insistido para que as con-
versações não saium do quadro es-
trito dos bons ofícios e paru 'íue
a conversação gire essencialmente
sôbre »s duas maiores preocupa-
ções do governo tunisiano: eva-
cuação das tropas francesas e Ar-
gíliu. Ainda não foi fixada a data
da próxima conversação.

DISCREÇAO
Ao término dn nova c longa au-

diència eoneediiia. pelo Presiden-
te do Conselho, sr. Kelix Gaillard,
nos diplomatas americano e bri-
tânico, srs. Murphy e Bccley, n.-i-
carregados dos «bons oficias», con-
tinun sendo observada a maior dis-
creção, tanto do lado francês como
do lado anglo-nmerieano, sôbre a
evolução dos entendimentos diplo-
máticos. Kssa discreção d apresen-
tada como uma condição indispen-
sável ao êxito dos esforços de con-
ciliação dos dois diplomatns, que
tendem, essencialmente, a fnvore-
cer uma aproximação ilos pontos
de vista franrfs e tunisianos, a
fim de permitir a retomada de no-
gociações bilaterais.

Se o proeisso dos s<bons ofícios»
deixou • fase de exploração, não
chegou, todavia, ã fase terminal.
A aprovação unânime do Conselho
de Ministros aplicou-se, segundo n
comunicada oficial, sõúie as pro-
postas formuladas à Assembléia
pelo Presidente do Conselho, e quc
versam, ao mesmo tcmiii, sôbre «

cooperação econômica dos paises
limítrofes do Saara e sôbre a as-
sinatura de um pacto de defesa
para o .Moditerrâncd Ocidental.

JAKARTA
ESTÁ

EM CALMA
JAKARTA, II (FP.IX") __ O qiur-

tel.Gencrai do Exénj.io hhKuicmo dc-
pois dc anunciar num comunicado es-
pecral quc Siiiiiiai.l',ikiitnii. Bcilgn, ;s
c ScIat-Pandj.in-j, as tres cidade-' mais
importantes d., parte Leste d" Centi-s,
dc Sumatra "tinham sido desimpedidas
de tropas rebeldes",  observa o si.
Iffncio mais completo sôbre as opera-
ções militares contra ps rebeldes.

Do mesmo modot nenhuma r*-açSo
foi. registrada em Jakarta sòber ar, in.
formações procedentes de Singapura
acerca da "visito-de irè, unidades da
7a^ Frota Americana- um cruzador e
dois destroiers oo porto de Singapura.

Reina a calmi em Jakarta, onde mio
ha srnal jlnum dP nervosismo popular.Num s-oniiinrcadio, o Ministério de In-
tornmção declarou que as medidas to,
madns pelo Governo par.i prender os
inslisiidores d., rebelião óc Pa dano não
podia rii ser cÒftjpBrndai a unia gueriNi
civil -"Sc esm.inar uma [nsurrelçSo em
qualquer porte do país  o uue c
dever de tod,* Govôrn-» contltul um.i
guerrn civil, entfin estamos cm estr-do
de guerra civil há multo tenipo'*1 ¦çres.
centou êle. reter;ndovse âs rt-beüõrs Or-
ganijadas pe!o m vimento Darul Islã.
I revolua comunista em Mitdium e o
levatne de Ambon em 195.1, «»o Sul dns
Molucas

Jornalistas de túdas as naci »-
nalldadcs assistiam a,, que scrn
u única sessão pública da Confe-
rCiicia. d Secretário do Eítado
norte-americano ,Iohn Foster Dul-
les foi particularmente aplaudido
quando entrou de roupa dc fia-
nela cinza-CS curo o de camisa azul
claro. Og delegados chegarnm om
suntuosos automóveis norte-ame-
ricnnos, precedidos por motociclis-
tíis vestidos como <ts policiais lior-
te-nntericanos, A guarda 'Ic honra
apresentou armas, enquanto a niú-
sica militar executava sucessiva-
mente todos os hinos nacionais.

A multidão, por outro lado bias-
tnrote crsrnssn, era mantiiln à dis-
t fine ia. O presidente Garcia rece-
l)cu os oito 'chefes de deletrações
fa, em companhia do Ministro di
Kxterinr, sr. Serrano, conduziu-oa
nos respectivos lugares, -^ Presi-
dente das Filipinas foi o primei.-o
u falar, deixando n sala do Con-
selho depois He rApid,, discurso.
Foi nesse momento quc cstrujrju
o canhão, (^s delegados procederam
it eleição do presidente da sessão
o, como estava previsto, foi elei-
to unanimemente o Ministro ío
Kxterior das Filipinas, Cada um
dos seus olepns proferiu, cntfio,
um breve discurso.

DISCURSO D.K DULLES
Na oração que proferiu nn abei-

tura ila sessão do Conselho, o Se-
cretário ,le Estado nortc-»mcrlca-
na John Foster Dulles saliento!
notadamente que a existência do
Tratado tia Ásia Sudeste não <ic-
ni ficava que o mundo livre se pu-
desse considerar doravante -jitnu-
nizadò contra o peri-ro». Kealmen-
te — acrescentou o Secretário iu*
Kstado — o bloco soviético ten!*-
£n imenso esforço nn edificaçã.*.
df seu poderio militar. Além ols-
no. o si u poderio industrial está
cm desenvolvimento. Assistimos a
novas ofensivas econômicas e po-
Htieas cheias dc peritro Afirmam
03 dirigentes comunistas que os
¦seus programas dê auxílio econô-
nüco tem apenas objetivos :.l-

t mistas.
Mas o altruísmo {• uma coneep-

çh» estranha ao cred > comunist i
O acréscimo do comércio sovlcli-
co poderia explicar-se evidente-
mente por puros motivos ile inte-
rêsse, mas, na realidade, existe
apenas unia explicação racional; a
intenção abertamente proclaínn la
do comunismo internacional dc 3o-
minar o mundo. Dp acordo com .*¦»
sua própria confissão, os dirígen-
t,-5 comunistas não fazem distlll-
ção alfrunia entre a política o a
economia. Os seus programas eco-
nOmicos são apenas instrumentos
nara atinfrir os seus objetivos po-
liticos.

OBJETIVO DEFENSIVO
«Jamais se repetirá bastante <rie

a OTASE c os outros pactos de-
fensivos do inundo livre têm ape-
nas objetivos defensivos, tal qual
foram definidos na Carta das Na-
ções Unidas». Prosseguiu Dulles:
«E* significativo que nenhum do.s
membros dns organizações defen-
sivas coletivas do npós-guerra le-
nha caído nas mãos do comunismo
internacional. Trata-se de um fri-
to e o nosso objetivo * o de que
continue a ser assim». Voltando
à sua critica dn «subversão comu-
nista no mundo», declarou o Secre-
tãrio de Estado norte-americano:
<>São facilmente visíveis ns etapas
dessa subversão.

«A primeira consiste cm tentar,
por meio dc programas dc auxilio,
influenciar a política interna dos
países visados. Trata-se. na sc-
cuniia etapa, de tornar êsses pai-
ses. na maior amplitude possível,
ilcpendentes da União Soviética no
domínio econCmico. A alavanca
quc procura essa política torna
depois mais fácil o rxercício das
técnicas de infiltração secreta t-
de doutrinação, tendo como obje-
tivo final o estabelecimento de •!>:!
«istema comunista. Os Estados
Unidos e nós todos esperamos o
dia em que cessará êsse estado de
coisas e em que ns governos do
mundo sc interessarão antes ,'r
tudo pelo bem-estar dos seu«r pro-
prios povos a fim dc preparar as
meios de ps"¦*-*,kat o mundo».

ESPERANÇA
«Então haveria êsse relaxamcn-

to dc tensão que os comunistas
afirmam tanto, desejar. Não devo-
mos desesperar quanto à vinda de
semelhante din.. Quanto mais os
dirigentes soviéticos desenvolve*
rem entre os seus povos ns facul-
dades quc lhes permitam rivaii-
zar com ns outras nnçÕcs do man-
do moderno nos domínios da ciên-
cia e da indústria, tanto mais de-
senvolverão espíritos dispostos a
criticar o dogma o o sistema co-
inunistas. Desde já o governo so-
viética aceita a adaptação a con*
dicões oue. bá alguns anos, teriam
sido rejeitadas como ineoneiliá-
veis com o comunismo urtodoxo.v.

OUTROS ORADORES
Depois' dc ter sido eleito pie-

Sidente da Conferência da OTA-
SE, o sr, Felbcberto Serrano, Mi-
nistro do Exterior das Filipinas,
declarou notadamente: "Acre.
dito ,que, em pouco menos de
quatro anos de existência, a
OTASE tenha exercido uma as-
sitmlndn influência na segurança
do Sudeste asiático. Mas, por re-
confortadora que seja essa cons-
tatação, não deve levar-nos a
adotar uma atitude de satisfa-
ção beata porque, se a OTASE
certamente conteve o avanço do
comunismo nesta região, esta or-
gnnlzaçao não diminuiu, todavia,
a amplitude do perigo em grau
apreciável.. O comunismo inter-
nacional permanece tão Impie-
dosamente agressivo e continua
b procurar pontos fracos nos
territórios e nas instituições dos
países livres".

O sr. Richard Casey, Ministro
do Exterior da Austrália, aflr-
mou notadamente: "A OTASE é
contra o comunismo porque ade-
rimos a certos princípios que lhe
são contrários" Declarou Casey
que na conferência da ECAFÈ,
cm Kuala Lumpur, o delegado
soviético tentara esmagar o re-
presentante de um pequeno país
da Ásia. declarando que ucn ele-
fante não poderia ser desviado
do seu caminho pelos latidos de
Um cãozinho. Acrescentou o Mi-
nistro: Isto talvez seja uma boa
notícia parn os elefantes, não o
sendo, ceutnmente, para os ouvi-
das dos pequenos animais. E'
êsse um dos motivos por que es-
tamos aqui: «creditnmos que as I
pequenas nações têm direitos, ¦
tanto quanto as grandes nações" '

AMEAÇA
Prosseguiu Casey declarando i

que enquanto estava afastada
uma agressão armada no Sudes. !
te asiático (c isso ocorreria en- |
quanto os mctiibros da OTASE
permanecessem decididos e uni-
dosl, persistia uma ameaça sob•o forma dn subversão comunista.
Fsta subversão e as contramedi-
rias para enfrentá-la retiveram
longamente a atenç&o de todos
os que participam da OTASE —
concluiu o ministro australiano.

PODERIO DOS EUA
MIAMI BEACH, II (USIS-DC) _

O general Nathan Twimng, Chefe do
HstaJo-.MatOr Conjuõta dos Estados
Unidos, declarou,, h -jc, quc os Estado.s
Unidos possuem ".folgíidamentc, .* mais
poderosa força atômica existente" por
culpa da ameaça soviética constante,

"O aspecto mais significativo t-'n s--
tuaçüo mundial, hoje cm dü, "disse
cie", '"c o t-*to de não existir evidên-
cia aIpuma de que o comunismo intui*,
naci-mal tcnlia, de qualquer for;'..a,
modificado o seu objetivo J»- dominação
mundial*'

De sim partir, o Secretário de
Estado noi te-iimericaiio .John l'"o«-
ter UuIIch atacou violentamente a
in filtração coniunistu na Ásia *r
no resto do mundo. «Ou comunis-
tas prefeririam dominar-nos fciu
combater — disse Dulles — e,
como osta trios dispostos a resi a-
Ur, acusam-nos de sermos proyo-
cnüoros ile guerras,.,. A intensi-
ficucão dn propaganda comunista
destinada i, fazer crer quc somos
provocadores de guèrraB deveria
colocur-nog cm guarda contra a
possibilidade da existência dc no-
Vos planos comunistas de ftgrss-
são, planos que os dirigentes co-
jministíts temem ver fracassados
em fuce dn existência dn OTASK».

• DISCURSO DK PINEAU •
Falando nn mesma abertura da

sessão, o Ministro do Kxterior la
França; s'r. Christinn Pineau,
agradeceu «o (fovêrno filipino a
sua hospitalidade, siilicntando -me
Miinilhn era n capital de um país
situado na vanguarda da defesa
das liberdades, e acrescentando:
«N'ão poderíamos esquecer as con-
(lições cm que os heróicos filipi-
nos tiveram de sustentar essa de-
fòsa durante a guerra mundial c
or condições não menos difíceis
em que, mal extinto o incêndio, M-
veram de enfrentar a rebelião que
devastava o seu território». Após
evocar •_> tráirico desaparecimento
do presidente Magaaysay, prosse-
guiu Pineau: «Coiocnilo pela geo-
grnfin cm umn das encruzilhadas
dô Extremo Oriente, enriquecido
pelas circunstâncias históricas dns
contribuições dns civilizações la-
tinas e anglo-saxônias, o nrquipO-
lago filipino soube realizar a sin-
tese harmoniosa dessa dupla w
cação asiática c ocidental.

«Não 6 demasiado dizer que o
arquipélago tem um importante
papel a desempenhar na Organi-
zação do Tratado do Sudeste Ásia-
tico. De qualquer maneira, c um
símbolo da Organização e não f-li
por acaso, pois, quc surgiu a nos-
sa organização. Desde êsse dia »
• ITASK aumentou cm força e efi-
cácin. Tenho necessidade de ren-
firmar aqui o interesse que lhe
atribui n França? Certamente não
é espetacular o papel da OTASE,
Sem estardalhaço nem provocaçãD,
a OTASE continua a desempenhar
utilmente êsse papel, servindo
como tampão nesta região do mun-
(Io. 0 Pacto de Manilha, não de-
vemos esquecê-lo. tom caráter (fe-
fensívo,

TA. «TAO
"E' dirigido contra os que qui-

serem por üiiciativa própria
atentar contra as nossas liber-
dades. Mas um "tampão' 'somen-
te vale pela firmeza da mão que
o sustenta. No momento em que
se multiplicam certas ofensivas,
sejam de sedução ou de intimi-
dação, quando elas reaquecem ou
gelam a opinião pública, seria
perigoso diminuir a nossa vi-
gilâncla. A defesa deve ser adap-
tada k ameaça ,mas seriam inú-
tets os nossos esforços caso se
limitassem unicamente no domi-
nio militar. Realmente é no ter-
reno econômico e social que o
comunismo apresenta e vai apre-
sentar cada vez mnis o seu de-
saflo ao mundo lis/re. É nesse

terreno que o verdudeiio comba-
te .apresenta todas ns, "chances"
de ser sustentado."Com o risco de mc repetir
direi sem me cansar que a ml.'
séria permanece com o primeiro
inimigo da paz. A luta contra
n guerra é inseparável rio com-
bate pelu adiantamento dós povos, pelo seu bem-estar e peigseu desenvolvimento intelectual
E', pois, uma das nossas prtmeU
ras tarefas, auxiliur a,, popula.
ções desla região do globo a
memorar a sua sorte e a elevar
o seu nivel intelectua.1 e social
Trabalhandc para isto, provare.'
mos quc a democracia pode dar
na realidade tudo o que n co.
munlsmo promete para uni Iu-
turo hipotético. Tudo e ainda a
liberdade. Eis a demonstra-
ção que devemos faw>r e assim,
trabalharemos nãc somente para
a estabilidade politica na Ásia,
mas igualmente para a paz no
mundo".

SELWYN LLOYD
O secretário britânico do Fo-

reign Office, sr. Selwyn Lloyd,
salientou, em discurso, que a Òr'.
ganlzação do Tratado do SudesI
te Asiático e ns outras alianças
concluídas pelo mundo livre
tinham caráter puramente de-
fensívo e que, conseqüente,
mente "não havia motivo algum
pura que pudessem temè-las os
que tivessem a consciência tran-
quila". Selwyn Lloyd fèz uma
alusão Indireta à conferência do
mais elevado nivel quando de-
clarou: "Há muitas conversa-
ções a respeito das negociações".

"Quanto a isto desejamos, em
qualquer momen* e em qual-
quer escalão, empreender iis.
cussões quc nos parecem capi-
tais E' tão grande a importan-
cia do seu fracasso ou do seu
êxito que é essencial o seu pre-
paro. Uma coisa de que estou
certo e que seria fatal e que não
se deve nbandonar unilateral-
mente, antes de um acordo a
respeito do que quer que seja,
as nossas posições, as nossas
alianças ou as nossas armas, que
são as fontes do poderio das na-
ções livres".

ALI KHAN
Falando a seguir, de íoirr.o.

enérgica ,o Ministro, do Comer-
cio do Paquistão, sr. Ali Khan,
declarot que o crescente auxi-
lio do mundo comunista aos pai-
sos' neutros da Ásia e o auxilio,
sem medida comum, das potén.
cias ocidentais aos membros da
Organiznçác do Tratado do Su-
deste Asiático criava üm.'.dese.
quilíbrio que deveria ser retifi-
cado. Segundo o Ministro ptttiuis-
tanês, êsse desequilíbrio* contri-
bul para enfraquecer as nações
livres e reduzir a sua capacida-
de defesa individual e cole-
tiva.

Declarou finalmente o repre-
sentante do Paquistão que lndu.
bitàvelmente a ameaça neutra-
lista era a mais insichosa para
a OTASE. tendo-se em vista que
o auxilio .T.illtar e econômico
dos comunistas às nações neu-
trallstas fornecia bases pari a
subversão.

Reforçada a amizade
entre Brasil-Equador

WASHINGTON, 11 — (FP-DC) — O sr. José R. Chiribor»,
Embaixador do Equador nos Estados Unidos, declarou que a visita
que o sr. João Carlos de Macedo Soares, Ministro brasileiro dai
Relações Exteriores, acaba de fazer ao Equador, tinha reforçado ron-
sidcràvelmente os liames de amizade que unem os dois paises.

O Embaixador do Equador fêz essa declaração ao termino de
entrevista com o sr. Roy Rubottom, Secretário de Estado Adjunto,
encarregado dos Assuntos Inter-Americanos.

PROJETO ACEITO

Acrescentou o diplomnta cquu-
toriano ter informado ao sr. Ru-
bottom quanto aos «esforços r-t*'**-
lixados pelo Brasil» e pelo Kqua-
dor, para resolver o problema ile
fronteiras entre o Peru e o Equu-
dor, tendo precisado que, contra-
riamente ao Governo do Peru, o
seu Governo aceitara o projeto
formula,lo pelo Ministro brasileiro
das Relações Exteriores, ile ser
.enviada ao local uma comissão"mista, 

a fim de estudar «> probl. -
ma ila dei imitação das águas da
região em que so juntam os rios
SantiriRn e Zamorra,

Aduziu n si; Chiribog» que o
Secretário du Estado adjunto lhe

Secretário de Estado adjunto ihe
dissera que, na qualidade dc p»ts
participante do Protocolo do Rr0
de Janeiro, de 1942, quc fix» »
fronteira entre o Peru « o Equ»-
dorí os Estados Unidos «acoir.pa-
iiham a evolução d» situação com
interesso».

Por outro lado. declarou o Em-
baixador do Equador que o ípu
país atribuía Krande interesse •'<>
Fundo de Desenvolvimento Eco-
nôniico, do Governo dos Estsdoi
Unidos, e que em breve apresen-
taria um pedido concreto de r:é-
ditos destinados ao desenvolvi-
monto aprícola.

PROCRIAÇÃO DOS PINGUINF EM ESTUDO

KmBh^HS*!^ s .-'* 
'.... ^t **"'* ^N *^£oaR^Íw^jiJH; íri* ^ÉÉL/çS(jj9j'^H| r^^Vv-^F* 4í-'"f «"H^W1 

"^^Í^A^-^^tar.

ANTÁRTICA — Elementos cio grupo da "operation 
deep freeze" instalaram aparelhos tclcmétri'

cos em ovos dc pingüins, a fim dc descobrirem coiim os pingüins conseguem trazer á vida os seus
filhotes.'apesar das más condições de tempo qhc predominam na Antártica. — Na foto, vê-se, A es-
querda, um transmissor de rádio cm miniatura, quc emite temperatura c. óti/ras informações,, ao ser
ajustado à casca dc um ôvo. O ôvo é. a seguir, colocado sob unia futura mamãe-pinguint. A dutita,
o biólogo Carl Eklund. dc Atlanta. cssloca o lôno sob a fêmea, ao mesmo tempo ¦quc o técnico ent
eletrônica Frederick E. Charlton [à esquerda), de Washington, pise a antena na posição adequada.
Essas experiências fazem parte do programa dc estudos rfo .Ano Geofisico Internacional, — {ISPDCj
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Várias Notícias
.A colaboração estrangeira sob a forma de

assistência técnica^ financiamento, ou Inversão
direta de capital, é essencial ao desenvolvi-
inento intensivo do pais. Sob u forma de assis-,
téncia, ela representa a utilização da expe-
ciência e do vasto cí.beilal dtí conhecimentos
tecnológicos e gerenciais, em quo são neces-
sftrlamcnte falhos os paises Incompletamente'
de-senvulvidos. Sob a forma do capital, ela re-
presenta a transforên.la de uma parcela das
poupanças formadas no estrangeiro, para su-
plenientar as que se constitu..m no próprio
pais om desenvolvimento.

Há, porém, um caso em que a colaboração
estrangeira precisa ser vista com extrema cau-
tola. Ê aquele ém que o seu objetivo não é
econômico, mas, político, traduzindo nào o pro-
pósito dc realizar benefícios financeiros nor-
mais, através de uma exploração sincera, mas,
o de alcançar podor le determinação sôbre um
problema, em cuja solução os Interesses es-
trangeiros não coincidem com os nacionais.
Nesse caso, é dever das autoridades impedirem
o sacrifício dos interesses nacionais, seleclo-
nando a colaboração estrangeira mais adequa-
da, cercando-a de condições que neutralizem
seus efeitos contrários, ou mesmo, em casos
extremos, colocando determinaJos empreendi-
mentos na área de exclusividade da iniciativa
nacional.

Até aqui, pode dizer-se, que o petróleo foi
o campo único onde se tornou necessária essa
proteção. Estamos, porém, marchando para uma
fase em que competirão, cada dia mais inten-
samente. a iniciativa soviética e a iniciativa
americana na solução de problemas nacionas,
e muitas vezes uma dessas iniciativas, sobro-
tudo a soviética, só aparecerá para embaraçar
ou combater os interesses internacionais con-
trârios, fazendo dos interesses brasileiros sim-
pies instrumento para dar combate ao seu an-
tãgonista mundial.

É, por isso, chegado o tempo em que as
autoridades brasileiras necessitam redobrar sua
vigilância para não se verem envolvidas no jogo
de interesses alheios, que\ procuram vestir a
roupagem do interesse do Brasil.

Essas considerações tèm endereço ime-
diato ao governo do Estado de Minas Gerais,
em face do desenvolvimento imprevisto que
vem tendo naquele Estado o projeto de cons-
trução da linha de escoamento de minério de
ferro Itabirito-Andrelândia-Angra dos Reis.

A estrada de ferro em questão represou.-
tara, quando construída, um elemento de gran-
de alcance na expansão do comércio de ferro,
pois será capaz de carrear até o porto de cx-
portaçao 20 milhões de toneladas anuais. Se
pensarmos que a exportação atual do país orça
por três milhões, e que os planos mais ambi-
ciosos de ampliação do Vale do Rio Doce atin-

gem a 10, poderemos aquilatar a importância
dé.sse novo acesso ao polígono lerrífero mineiro.

Pois é o programa de execução dessa es-
trada quo se vé ameaçado, neste instante, porcontramarchas do Governo mineiro, ocasiona-
dus pela pressão exercida por capitais polone-ses, desejosos de se insinuar no problema do
ferro brasileiro e no estabelecimento de suas
soluções.

Num momento em que o ritmo do indus-
triahzaçâo dos povos parece acelerar-se cuda
voz mais, as reservas de Minas Gerais, cupazes
de sustentar, durante séculos, tôda a siderurgia
mundial, assumem um sentido estratégico e
econômico de que os governos devem estar
plenamente conscientes. Não tem sentido cons-
trutivo, nem parece compatível com o impe-
ralivo de segurança nacionul, permitir quc um
Estudo dominado pela tutela soviética venha
ocupar, como concessionário, uma posição vital
no plano de escoamento do minério do Vale do
Paraopeba. O primeiro risco, que dai decorre-
ria, seria a própria protelação da obra, que não
pode ser do interesse soviético, já que o mi-
nério exportado tem tôda a probabilidade de
ir abastecer a siderurgia dos países democra-
ticos.

É necessário não esquecer quo capitais po-loneses são capitais do Estado polonês, a menos
quc estejam rotulados com uma nacionalidade
que não lhes pertence.

O Governo de Minas nào pode ficar alheio,
em matéria dessa transcendência, ao principioda segurança nacional e ao superior interesse
que tem o pafs em não admitir protelações nos
diferentes planos de expansão do comércio de
minério e de ampliação du siderurgia, desde
que su entrosem nos planos aprovados peloConselho de Desenvolvimento Econômico, o qualconfiou esta matéria ao estudo de técnicos da
altura do engenheiro Mário Pinto.

Ê de notar que desde o Decreto 5.071, de
15 do agosto de 1956, eslá a concessão da Es-
trada outorgada pelo Governo mineiro, com
base em parecer do Conselho Consultivo das
Estradas de Ferro, e que a reabertura da con-
corrêncla a posteriori, depois de conhecida e
publicada a proposta 

'do 
concessionário, expõe

o Estudo uo risco de novas demandas e pro-
toluçòes, com as quais só perde o problema e
a economia do Estado e do pais.

Está o governador Bias Fortes no mo-
monto do examinar, com cuidudo. o partido
que so dispõe a tomar. Esse partido não pode
inspirar-se no desejo de agradai a todos, mas,
numu estimativu justa do valor das situações
jurídicas, quo êle próprio constituiu e de seu
enquadramento no plano geral de desenvolvi-
monto do pais.

(Transcrito do «Jornal do Commercio» de
9-3-1958).

POLÍTICA estadual

S. Paulo: impugnada a
convenção petebista

¦Foi encaminhado ontem ao TRE paulista um
recurso contra a validade da convenção do PTB
que elegeu a deputada Ivete Vargas para a presi-
dencia do partido.

O documento, firmado pelos advogados Fran-
cisco Bittenoourt Júnior e Andrade Figueira, pa-
tronos do grupo Mário Aprile, aponta uma série
de irregularidade» que teriam ocorrido na conven-
cáo petebista.

AS IRREGULARIDADES
As irregularidades apontadas

lão at seguintes:
1) — Instalação da convenção

fora da sede partidária, para onde
tinha sido convocada;

2) —' Og trabalhos foram pre-
¦ididou por elemento que não era
convencional;

3) — Várias pessoas não cre-
deliciadas tomaram parte nos tra-
balhos, apresentando inclusive pro-
postas e moções;

4) — Não houve apuração de
Totós dados a vários convencionais
que nã? faziam parte das chapas
apresentadas para a eleição do
diretório;

6) •*— Apenas dois elementos da
mesa' assinaram as atas das ses-
soes plenárias das convenções, fal-
tando, dêste modo, a assinatura
dos outros três membros.

RECURSO AO S. T. E.
Os signatários do documento re-

correram também ao Superior Tri-
bunal Eleitoral, da decisão do TRE
He São Paulo, que considerou nu-
In a convenção dos dias 1 e 2 de
fevereiro, e na qual saiu vitorioso
o grupo liderado pelo senhor Má-
rio Aprile.

IVETE TRANQÜILA
A deputada Ivete Vargas decla-

rava-se ontem tranqüila quanto â
sua posição na Presidência Ho
PTB paulista. Falando sôbre a sua
conversa com o sr. João Goulart,
em São Borja, observou que o pre-
sidcntc nacional do pnrtido apoia
integralmente n nova direção par-
tiiliiria cm São Paulo, não havendo
mais qualquer problema a êsse res-
peito. Os descontentes sc consti-
tuem, agora, de uns poucos ele-
mentos estranhos a0 PTB, que não
contam com qunlqucr base parti-daria para uma campanha dc desa-
gret-ação trabalhista cm S; Paulo.

A FRENTE TRABALHISTA
Os srs. Hugo Borghi e Emílio

Carlos, lideres da Frente Popular
Trabalhista, declararam à reporta-
gom do DC que a coligação está
coesa em São Paulo c quc cinta
com a participação do PTB. Nesse
ponto não houve qualquer altera-
'."in com o desfecho da convenção
petebista. que elegeu n deputada"vete Vargas para a direção oo
parlido,

O sr. Hugo Borghi confirmou
os termos da entrevista que con-
cedeu anteontem, em São Pnulo,
contestando as acusações que lhe
fez a deputada Ivete Vargas e
acusando de traição n Presidenta
do PTB.
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA E S.

PAULO
Os dois líderes da Frente Trn-

balhlsta entendiam que o deste-
rbo (Ia eleição do novo Presidente
da Câmara dos Deputados produzi-rin ropercussõts importnntes iia
política sucessória paulista. Êsses
"feitos tiveram inicio com a der-rota, no PSD, da candidatura Ra-
nierl Mazzilli, Com a posição anti-
paulista d-j Governo Federal e dn
bancada pessedista. não só viria
oc São Paul,, uma intensa reaçãocontra o Catete mas também se
P"Hia assegurai, desde logo u fra-CQísp da candidatura do sr. Ulis-sis Guimarães ao Governo do ICs-tado,

-S. PAULO. II - (Asapress) —
tm declarações à imprensa, o Che'¦- do PSP frisou quc acciiou o
_fnçamé.nlO dc sua candidatura aoOo.crno do F.stado feito na ci-
cadê dc Franca cm reunião dc vá-"Os Diretores do PSP.

Silicntou o Prcfcio bandeirante,oue são cinco Os moiivos que o
[curam a aceitar sua candidatura» *ucessão do sr Jânio QuadrosEi-los:

Io) — Faltj de atendimento ao

Governo da Capital pelo Governo
estadual; 2o) — O Governo do Hs-
tado não pode ser inim go do Go-
verno da Capital, .-sem graves pre-
iuízos para o Governo paulistano.
Isso porque o sr. Jânio Quadros não
>'ó faz guerra dc morte i sua ad-
ministração. como lhe nega tudo o
que tem direito a sua gestão na
municipalidade; 3o) — Asfixia tri-
butária do Estado; 4o) — Regime
nnii-democrático com que são tra-
tados os adversários políticos do
governador: trata-se de um regime
rancoroso, dc perseguições, dtmis-
soes e violência; 5o) — O desejo do
povo paulista, de o ter como go
vernante, desejo manifesto, claro e
insofismável.

Ainda a propósito de sua can-
didatura, declarou o senhor Ade-
mar de Barros:"Acresce que o povo pau ista quer
mc dar a mesma reparação moral
oue me deu o povo paulistano. Sei
que será umn luta árdua, sem quar-
tel; sei do regime dc maus tratos
que terão meus companheiros e eu
mesmo, mas estamos dispostos a
entregar a decisão final aos delega-
dos municipais na próxima conven-
ção do partido".

SOCIALISTAS COM
MOURA ANDRADE

S. PAULO. 11 — (Asapress) —
Revelam-se, agora, os resultados dn
convenção socialista realizada, do-
mingo último, nesta capital, na
qual foram escolhidos os delegado.;
quc intervirão na Assembléia Es-
tadual marcada para o dia 13 de
abril vindouro. Duas chapas dispu-
'aram as preferências dos conven-
cionais saindo vencedora aquela for-
mada por e.cmenios que prestigiam
a candidatura do sr. Moura An-
drade à governança do Eslado.

Foram aprovadas, durante os tra-
balhos, as seguintes moções: dos srs.
Rego Ferreira. Wilson Zehal e Ger-
minai Feijó. recomendando a pre ¦
servação dá unidade partidária e
repelindo com veemência tôda e
qualquer interferência estranha _ aos
quadros e aos legítimos interessei
do parlido: outra recomendando ao
Diretório Nacional o acolhimento

do pedido dc ingresso do sr. Agildo
Barata no partido, liberdade do sr-
Luís Carlos Prestes o direito de
greve, a revisão do salário mínimo
i. integral desaprovação à vinda da
American Can.

UNIÃO ANTI-ADKMAR1STA
S. PAULO. II - (Asapress) —

Falando à imprensa logo após o seu
rciôrno a esta capital, procedente
do Rio o major Newton Santos
•'"formou quc as forças anti-adema-
ristas marcham para um acordo no
que diz respeite a um candidato co-
mum à sucessão estadual. Todavia
acrediio que não >erá nenhum dns
nomes iá discutidos, baseado eni
que a coligação, no seu entender,
devera ser formada com fundamen-
t0 num programa surgindo depois
a candidatura

Disse aindn, oue no caso dc nao
se verificar o acordo. ,utará por
uma candidatura petebista, capa?
dc oossibilitar melhoria quannt.v..
va das legendas federal c estadual
'l0 

CAMPANHA DE EXTERMÍNIO
No cabograma a qur sr rofcrc °

sr. Wcrntc Augusto é luto quc 'o

sitiijconismo estadual, convencido da
BÜpréfacla das forças da coligação
PSO-PTB. instaurou o clima dr ilisc-

d* atemorizai os nossos corr-eligloná-
rios, com o objetivo d opreju-dicar o
alista mon to c! oi tora] Dentro dêsse pia-
no, desencadeou um movimento dc cx-
tcrmíiiio dos nossos principais chefes
do interior, sorvirido-sc de policiais r
pistoleiros proflssiòha-ts, s^b ostensiva
proteção de chefe*) udenista», quo
a pen confiados na absoluta impuni-
<t.iíi<".

Depois dc relacionar d. versos crimes
fá cometidos contra chefes pessedistas,
conclui o telegrama:

'ÜO Ceará atravessa uma situação
inédita na vida política brasileira, pois
as oposições não tem para quem ape-
lar; uma ver quc o governador Flávio
M arcí Ho, nlcm de candidato a Pro-
feito dc Fortaleça, é concunhado do
coronel Virgílio Távora, eiridldató
uJonisS.i ao Governo do Estudo, â
disposição dc quem está funcionando
escandalosa monte a máquina adminis-
traliva. Os diretor,os repionaia do PSP)
c do PTB, bem como as respectiva.»
bane a das na Assembléia Lesisli tívft,
reunido*-, para cxam!n;ir a clamores
s*jt)unção quc a vassala o Estado, esta.**
dispostos a suspender o alistamento
cleitornl no interior, caso o Governo
Feder*. 1 não ofereça as necessárias pa-
rantias Solicitamos um entendimento
urepnte com o Presidente c Vicc-Pre-
sidente da República, os Ministros da
Justiça c da Guerra, o Presidente do
Superior Tribunal Eleitoral, os prcs;.
d-entes dos diretórios nacionais dos
nrwsos partidos, no sentido da adoçSo
de imedratas providências para que sc
restabeleçam a ordem pública e as pa-
rantias in*á v-Huaís assojuradbs peli.i
Const.ituicão Fcderl".

Assvnam o telíprama o* presidentes
dos diretórios do PSD e do PTB, c
deputados estaduais-^ arribo» os par-
tidos.

CEARÁ: Penfecostes sem
alistamento

Do s.r Viconte Augusto, presidente
em exercício do PTB cearense, o depu-
tado Menezes Pimentel recebeu on-
tem, o seguinte telegrama:"O Tribunal Regional Eleiloral dc-
cidiu hoje, por unanimidade, suspen-
der o alistamento na zxwa de Prn to-
costes e pedir garantias ao Governo
estadual para o Juiz Eleitoral dali.
D.**-.'diu, também, so<iatar oo Go-
vêrno estadual a nomeação de um de-
legado especial para aquela zona, su-
bstituir tôda a força policial destaca-
da em Pentccostcs e proceder a rigo.
rosa sindicância; a fim àr averiguai
a responsabilidade pelo atentado ao
serviço eleitoral. A decisão do Tri-
bunal traduz bem o clgtna de insegu-
rança reinante no Estado, devendo o
fato constituir motivo para reforçai
as providências já por no* solicitadas,
em cabograma anterior**.

PERNAMBUCO: Unidade
pessedista

O segundo fato da unidade per-sedis.
ta, em Pernambuco, se varificará com
a indicação unânime, pela bancada, da
candidatura do deputado José Maciel.
Presidente do Diretório ctelvinista. à
presidência da Comi^ão dc Justiça da
Càniaro. se o sr Oliveira Brito não
concorrer

O primeiro fato sc verificou com a
união da bancada pessedi>ta (11 depu-
tado?), em torno d.i candidatura Oii-
veira Brito à Presidência da Câmara

R. G. SUL: Reqistro da
candidatura Brizzola

PORTO ALEGRE, 11 (A5apr*ssl _
Somente .imatrhü entrará no Tribun.il
Regional Eleitoral o pedido de registro
da candidatura Brizòla e demais can.
dida tos do PTB e PRP nas próximas
eleições de outubro.

O pedido entregue, ontem, pelo sr.
João Caruso não foi julgado pelo Tri-
bunal, por faltar alguns documentos no
volumoso processo.

Ontem o Presidente do Diretório
Regional do PTB estêv, cm .São Borja,
uviitnndo.se com o sr. João Goulart,
com quem debateu assuntos dc intcrês_
se partidário, relacionados com a cnm-
panha.

ACORDO ENTRE 0 BRASIL
E A ITÁLIA

O Presidenta da República enviou ao
Con^rcíiso Nacional homenagem, acom-
panhada de cópia do Acordo entre o
Brasi! e i Itália, para isentar Ar biir;-
b.:la{ã>- as rendas relativa» ao exerci-
cio da navegação marítima c acre/t
enlre os dois países.

O presidente Juscelino Kubitschek
assinou decrete nomeando, diretor-pre-
sidente da Fábrica Nacional ile Mo-
tores S. A.. Mário Pires, em virlude d-
exoneração concedida ao brigador*.

ida <•' de terr0' no Estado, n f;m Benjamim Manoel Amarante.
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DR. GILBERTO AVENA
Do Hospital dos Servidores do Estado (IPASE)

CORAÇÃO E VASOS - ELETROCARDIOGRAFIA
!j RUA MÉXICO 31 - 14." and s/1401 - FONE: 42-5813
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Nn Câmara Ardente, da Capela Santa Teresinha, a viúva fosê Mo-
rais recebe os cumprimentos dc pessoas amigas, entre as quais o

presidente luscclino Kubitschek

Morreu o Chefe de
Imprensa do Catete

Falecido na madrugada dc ontem no Hospital dos Servidores
do Estado, onde se internara há alguns dias, foi enterrado ãs 17
horas no Cemitério de São João Batista o jornalista Josc Morais,
Secretário dc Imprensa do presidente Juscelino Kubitschek.

O féretro saiu da Capelti de Santa Teresinha. no Túnel Novo,
onde o extinto recebeu as últimas hornenagens de amigos e com-
panheiros dn imprensa, dos meios políticos, da administração e de
seus familiares,

HOMENAGEM DO PRESIDENTE
O Presidente da República com-

pareceu pessoalmente ii. Capela cie
Santa Teresinha e homenageou
seu auxiliar com uma palma cie
flores, tende em seguida acom-
panhado o cortejo ao cemitério.

Entre outras pessoas e institui-
ções que enviaram coroas de fio-
res ao Jornalista contavam-se seus
colegas credenciados no Catete e
a Associação Mineira de Im-
prensa.

O CORTEJO
Além do presidente Juscelino

Kubitschek, integraram o cortejo
e assistiram ao sepultamento o
general Nelson de Melo e o sr. I
Vitor Nunes Lea! (chefes) e -le-1
mais membros dos Gabinetes Mi-
litar e Civil da Presidência: i>s
Ministros da Fazenda, sr. Jo.sé 

''
Maria de Alkmim; dc Trabalho,
sr. Parsifal Barroso, ria Educação,|
sr. Clovis Salpado; o Reitor da
Universidade dc Brasil, professor {

AULA INAUGURAL: PEDRO II
Inaugurando pis trabalhos do arra

letivo no Co'c|!io Pedro II, o proles,
sor Roberto Bandeira Acioli, dará no
próximo d .i M. Ss 15,M horas'. n.> s.i.
liio nobre do Externftto (Av, Marechal
Floriano, Kil), uma .mia pôbr; "O Co-
Iciíii Pedro II c > cducaçSo lucio.
nai'*

Pedro Calmon: o senador Benedi-
to Valadares; deputados Geraldo
Soares, Valtar Ata Ide, Gustavo
Capanema; sr. Tancredo Neves,
Diretor da Carteira de Redescon-
to do Banco do Brasil; Israel Pi-
nheiro, Presidente da NOVACAP;
Herbert Moses, Presidente da
ABI; Lidio Lunardi, Presidente da
Confederação Nacional da Indús-
tria; Lucas Lopes, Presidente do
Banco do Desenvovimento Eco-
nómico; Sérvulo Tavares, repre-
sentando a sra. Sara Kubitschek;
Manuel Ferreira Guimarães Pre.
sidente da Panaii do Brasil, uma
delegação do Glnsárlo Granbery.
de Juiz de Fora, jornalistas, es-
critores e numerosas pessoasamigas.

A encomenriação do corpo foi
feita pelo padre Fortuna, na Ca-,
pela Santa Teresinha.

KSCRITOR
José Morais nasceu cm Juiz de

Fora. em 1915. c em sua cidade
fez os estudos secundários. Ma-
triculou-se na Faculdade dc Di-
reito do Rio de Janeiro e pouco
depoiíi inuressava no jornalismo
carioca. Trabalhou em • diversos
jornais do Rio e. mais tarde, de
Belo Horizonte. E' autor de nl-j
guns livros de contos e biografias.
Era casado com d. Inês de Mo-
rais. I

DÓLAR X CRUZEIRO
Quem compra dólar com o propósito

de especular, pensando quc vai ganhar na
coj-ta, engana-se. Neste momento, a subida
espetacular do dólar 6 devido a quc todo
o mundo o compra imaginando que êle
nunca parará dc subir.

Queremos alertar ao povo quc, logo de
saída, quem compra dólar perde Inicial-
mente 2 cruzeiros, representada pela dl-
ferença entre compra c venda, e mais os
prejuízos dos juros quo deixa de receber.

O grande alimentador do câmbio II-
vre é a fraude cambial no comércio ex-
terior, principalmente na exportação de
café. Como as nossas expottações dc café
caíram sensivelmente dc dezembro para cá, *
há, em conseqüência, falta de dólar no
mercado livre.

O dólar no câmbio livre é adquirido
normalmente por quem quer passear no
exterior, c principalmente pelas firmas es-
trangeiros quc remetem os seus dividen-
dos, como por coincidência está aconte-
cendo êste mês.

A compra de dólares visando apenas

lucro, é além dc duvidosa, um ato somente
praticado por especuladores e medrosos.

O Brasil, apesar da crise, não é um
navio incendiando, mas um navio onde se
disputa a obtenção de passagens, como se
comprova pela grande afluência de capi-
tal estrangeiro dirigida para o país.

Como disse o grande presidente Roose-
velt: «a única coisa de que devemos ter
medo é do próprio medo». Se todos, ao
mosmo tempo, por medo, corressem a re-
tirar seu dinheiro depositado em bancos,
não haveria banco qtie pudesse pagar, e
isto seria o caos, a ruina do pais. Da
mesma forma, uma corrida para compra
de dólares, por medo ou por especulação,
é ato cometido contra a economia do
Brasil.

Devemos acentuar ainda que o dólar
no câmbio livre não tem influência alguma
sobre os preços das utilidades de uso «or-
rente. Portanto a alta verificada não sig-
nifica que vão subir os preços do feijão,
arroz, pão, etc. Esse esclarecimento é ne-
cessárlo a fim de evitar explorações que
possam surgir.

SANTOS VAHLIS

Celso Lisboa
insiste:

é candidato
O sr. Colso Lisboa reafirmou,

ditem, falando ao DC, seu pro-
pósito de concorrer à eleição parn
Presidente da ('amara dos Ve-
rendores, sesunda-fcjra próxima,
dois dias depois d-, reabertura
dos .trabalhos legislativos muni-
cipais, •

O candidato lançado peln Mi-
noria, sr. Luis Paes Leme, decla-
rou não ter íido consultado por
ninguém, embora nã0 derconheça
o movimento de sua candidatura.

Prefere acreditar na retirada do
nome do sr. Celso Lisboa e na
apresentação de outro vereador,
quc reuniria a maioria dos votos.

FALTA UM
Na chapa rio si Celso Lisboa,

existe um c<'reo ai.ida por pre-
encher: o de Primeiro Secretário,
antes ocupado pel0 sr. Amando
da Fonseca. 1Ue renunciou.

Os demais componentes da
chapa são os srs. Pedro Faria,
para 1.° Vice-Pivsidente; Teléma-
co Gonçalves Maia, para 2.° Vi-
ce-presidente; Edgar de Carva-
lho, para 2.° Secretário; Osmar
Resende, para 3.°: e Valdemar
Viana, para 4.°

A OUTRA CHAPA
A chapa de Oposição ao sr. Cel-

so Lisboa está comporta pdo sr.
Luís Paes Leme, para Presidente;

(C»nrliri na 11* paginai

Juraci
respondeu a

Adauto
O sr. Juraci Magalhães dirigiu

uma carta ao sr. Adauto Cardo-
so, respondendo à proclamação
com que êste, cm nome da dis-
sidencia da UDN carioca, com-
bateu publicamente a orientação

I realista do partido, negando que
ela sc fundamenta em decisão
da convenção partidária.

Ignora.se ainda o teor da car-
ta do presidente udenista, mas=eus Íntimos asseguram que ela
examina .m termos enérgicos a
oposição à política idealista

ONZE TORR
ligam o Rio a São Paulo e a Campinas

SERVINDO A ÁREA MAIS INDUSTRIALIZADA DO BRASIL

9 DUQUE DE CAXIAS $. JOSÉ DOS CAMPOS W
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As ligações entre Rio de Janeiro, São Paulo e Cam-
pinas já estão sendo feitas pelo moderníssimo sistema de
micro-ondas, recém inaugurado. Esse grandioso sistema,
que representa a mais moderna aplicação da técnica ele-
trônica no campo da telefonia, proporcionará ligações mais
rápidas e acüsticamente melhores a uma das áreas mais
industrializadas do Brasil.

Eletronicamente, pormelode modulação, as conversações
são reunidas na estação inicial. A transmissão telefônica é
feita por meio de um feixe de ondas semelhante a um fa-
cho de luz fortemente dirigido em linha reta, de antena
para antena, a uma distância média de cinqüenta quilôme-
tros uma da outra. O sinal é captado por antenas parabó-
licas instaladas em torres, levado ao equipamento eletrônico,
amplificado e retransmitido para outra torre, mais adiante,
onde a operação se repete.

De torre para torre, o sinal é conduzido ate a estação
terminal, onde as conversações, que estavam reunidas no
feixe de ondas, são separadas eletronicamente, por meio

de demodulação, sendo transferidas para os circuitos tele-
fônicos urbanos, chegando até os telefones desejados.

Onze torres metálicas, chegando a medir 45 metros
de altura e pesando em média 9 toneladas, sustem as an-
tenas em posição adequada, na rota Rio de Janeiro - São
Paulo - Campinas. Feitas para resistir a ventos de veloci-
dade de mais de 120 quilômetros por hora, foram total-
mente construídas no Brasil, com aço de Volta Redonda.

O sistema que está sendo instalado permitirá a
transmissão de centenas de conversações simultâneas. Para
atender a necessidades futuras, com um acréscimo no equi-
pamento eletrônico das estações, poderão ser feitas mi-
lhares de ligações ao mesmo tempo.

Esse novo aperfeiçoamento, proporcionando ligações
interurbanas mais rápidas e mais fáceis, devido ao consi-
derável aumento de circuitos a serem Instalados, repre-
senta mais um grande passo para o progresso da'
telecomunicações no Brasil.

ú
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/ loóóa Kypinião
Prognóstico

A Instituição do prognóstico
político parece completamente
desmoralizada, Anda pulo ar
um fato»* qualquer de pertur-
biição, quc confunde o cálculo
dos mais exímios e experimen-
tados cated.átlcos. A.s experl-
éncins com armas nucleares do-
vem ter alguma coisa com isso.
Vamos ver quei têm.

Ontem, na Câmara, acpnte-
ceu nova surpresa. A Maioria
esperava ganhai por 50 e por-
deu por 30. Entretanto, o depu-
tado Vioira de Melo não errou
sozinho. A maioria dos prog-
nósticos apontav;, o sr. Oliveira
Brito como o franco-favorito
da disputa. Houvo, como se vê,
alguma força inesperada que
entrou em cena escapando a
todos o.s controles. Ê mais um
mistério da intrincada política
brasileira.

Imprensa
Há justa indignação na cida-

de com a exploração que certa
imprensa clc "bas 

fond" vem fa-
zendo do carnaval carioca, pro-
curando apresentar a tradicional
[esta popular como •un cenário
de depravações. Todo mundo
sabe. entretanto, que publicando
cenas escandalosas, colhidas em
ambientes de ínfima categoria ou
simplesmente forjadas, esses jor-
nalecos não pretendem outra col-
sa senão atrair IcUorcs dc baixo
nivcl mental c moral e viver á
custa deles.

Solidarizaino-nos com o com-
bate quc se promove, agora, a
t'sse lamentável tipo de impren-
sa, que quer sustentar-se á som-
bra da liberdade conferida á im-
prensa autêntica c respeitável. E
chamamos a atenção das autori-
dades responsáveis, p a r a quc
abram os olhos ao escândalo e
comecem, desde já, a ação profr
Ititica quc os brios do povo cu-
rioca reclamam.

Crime
A situação do café não inte-

ressa apenas ao Governo, mas
-a todos os brasileiros. E' o
mosso principal produto dc ex-
portação, a fábrica nacional de
divisas, de cujo funcionamento
e prosperidade depende o bem-
estar do país. Logo, a defesa
<lo café constitui dever das
autoridades e cia nação.

A campanha escusa que se
realiza, visando a baixar o pre-
ço da rubiácea no exterior, rc-
presenta verdadeiro crime con-
tra o povo brasileiro. E a crise
econôniico-finaiK-eira que se
deflagraria caso triunfasse a
manobra especulativa, afetaria
u toda a coletividade, com da-
nos irreparáveis para o Brasil.

I?so não acontecerá, porque
o Governo está vigilante. E'
preciso, .porém, esclarecer a
opinião pública, a fim de que
colabore para o êxito da.s me-
didas oficiais de proteção ao
café.

A DESARTICULAÇÃO das forças parlamentares
da Maioria faz temer que os disparates se

sucedam daqui por diante e se substitua, por exem-
pio, um líder derrotado como o sr. Vieira de Melo
por um espoleta do sr. Amaral Peixoto, como o sr.
Getúlio Moura.

Não foi h de ontem a primeira derrota do sr.
Vieira de Melo e mais de uma vez tem deixado êle
o Governo em dificuldades. De qualquer forma, con-
tudo, o deputado baiano é um prócer, um homem
com qualidades para o exercício de elevadas fun-
ções públicas, inteligente, vivo, culto, combativo, em
quc pese a ligeireza com que aborda problemas gra-
ves. Já o sr. Getúlio Moura nunca veio ao proscé-
nio, misturando-se, como é do seu merecimento, en-
tre os figurantes que suam na retaguarda para se
fazerem notar pelo público.

O Presidente da República que contemporizou
no caso da presidência da Câmara, não pode en-
tregar ao critério de um partido desmoralizado e
desgovernado como o PSD a escolha d_ seu porta-
voz parlamentar. Estamos certos de que a derrota
de ontem lhe terá servido de advertência, tanto mais
quanto, no caso da liderança, não cabem os escrú-
pulos invocados para justificar seu retraimento na
eleição da Mesa da Câmara. O líder da Maioria par-
lamentar é o líder do Governo e se deve ser um
homem que atenda aos arranjos da bancada deverá
ser sobretudo uma expressão da política governista,
um prócer da confiança direta e imediata do Chetè
do Governo.

O sr. Juscelino Kubitschek é quem decidirá as-
sim da escolha do líder e, seja mantendo o sr. Vieira
de Melo seja escolhendo um outro dirigente da sua
confiança, dará, com essa escolha, uma diretriz se-
gura aos seus correligionários. Se o, Presidente se
abstiver e deixar que os srs. Amaral Peixoto e be-
nedito Valadares manobrem, podemos contar como
certo que a crise da Maioria se agravará, desde que
o comando bifronte do pessedismo age em função de
interesses escusos, quase sempre hostis aos verdadei-
ros interesses do Governo e da República.

Que o Governo repare, pelo menos cm parte, a
derrota de ontem, assegurando uma liderança de-
cente para as suas forças parlamentares, não permi-
tindo que um posto qualificado do comando político
caia nas mãos da sinistra direção do PSD. Afinal de
contas, o sr. Juscelino Kubitschek não se pode dar
ao desfrute de ter como líder na Câmara o baiano
de Nova Iguaçu.

AERONÁUTICA;

Vão buscar aviões
nos Estados Unidos
O Ministro da Aeronáutica assinou portaria designando os ml-

lltares que constituirão a equipagem cncnrregada.de transportar,
cm vôo, dos Estados Unidos da América do Norte para o Brasil, a
8." Esquadrilha de aviões "T6-G".

Essa tripulação é composta do major Saulo dc Matos Macedo,
capitães Thale_ Moura Trindade, Ary Grigorowsky, Luis Chaves Pi-
guelredo, tenente José Barreto Castelo Branco e sargentos Manoel
Lino da Silva, José Lalne Delposto e Diogo Macedo.

ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO

... QUE o deputado
Castilho Cabral explica-
va a vitória do deputado
Ranieri Mazzilli dizendo
quc "não se dá, impune-
mente, um pontapé n_.
cara de São Paulo".. .

©
. . .QUE o deputado

Carlos Lacerda apareceu
ontem na Câmara bas-
tante abatido, com vários
quilos e muitos cabelos
a menos. . .

•
...QUE durante qua-

se todo o tempo de sua
permanência no plena-
rio, o líder da UDN dis-
cutiu sobre política rea-
lista com o deputado
Adauto Cardoso...

,__yv \ypinião

do c=>Le a,euor
Penitenciária

Transportes
A questão doa transportes

continua a ser um dos mais
graves problemas nacionais. E
continua, também a desafiar
todas as medidas que o Govér-
lio tem tomado até~-agora para
encontrar uma solução, pelo
menos de emergência, no sen-
tido de desafogar um pouco a
situação econômica do país.

E_sa c.ri.«e tem acarretado
graves prejuízos para n coleti-
vidade. Nos mercados exporta-
dores, as mercadorias apodre-
cem nos armazéns, sem con-
dução para os centros consu-
midores.

Agora mesmo, existem nos
portos do Rio Grande do Sul
157.181 toneladas de trigo à
espera de vapores que as tra.
gam aos portos do Norte e do
Centro. O produto nacional
está, assim, condenado a apo-
drecer nos armazéns, enquanto
o trigo argentino obtém praça
nos portos do sul do conti-
nente.

O caso está merecendo a
ntenção do titular da Airriciil-
tura, exigindo providências
imediatas. Porque no final das
contas, o agricultor desanima-
do e sem estímulo acaba por
não plantar mais.

.. .QUE o sr. Adolfo
Giglioti, Chefe da Secre-
taria da Câmara, caba-
lou contra a eleição do
deputado Leonardo Bar-
bieri... .

•
... QUE o deputado

Leonardo Barbieri pro-
meteu ao deputado Wag-
ner Estelita um automó-
vel para a Comissão de
Orçamento da Câmara...

•
...QUE superando essa

oferta, o deputado José
Bonifácio prometeu, além
do automóvel, uma Iam-
breta para cada membro
daquela Comissão...

•
... QUE o senador Be-

nedito Valadares, encar-
regado de coordenar as
forças pessedistas em ta-
vor da candidatura do sr.
Oliveira Brito, revelou,
ontem, antes de ser rea-
lizada a eleição, sua cer-
teza da vitória do depu-
tado Ranieri Mazzilli...

Do mn deicnto recebemos a
carta abaixo, dirigido au Minis-
iro da Justiça:"Penitenciária P, lemos Brito,
Hxn»o. Sr. Dr Eurico Aguiar Sn-
es — meus respeitos — Consi-
derando o elevado espírito demo-
crático e dc justiço de V. _\,a.É
venho, muito respeitosamente, por
meio d.i presente missiva solicitar
urgentes e salutares providências
no sentido dc sei garantida a mi-
nlia vid.i, quej no momento,
corre iminente perigo, conforme
passo n demonstrar com a dc-
vida vênia."O missivista esclarece a V.
Exa. iitic está sendo coagido' e
foi transferido da Colônia Penal
Cândido Mendes para a Pcnilen-
ciaria P. Lemos llriio, depois de
ler ten lado assassinar um seu
colega, naquela Colônia. O seu
nome c Maicelino Francisco Filho"O mencionado guarda, além
de ter-me injuriado com' gestos
c [palavras, recentemente, sem
justo moüvò, procura, também,
meios dc instigar colegas de pri-
são para fazer-rrie represálias. De-
vo, ainda, salientar quc o men-
cionado guarda, aproveitando-se
dos privilégios de seus colegas,
que também, foram transferidos
das Colônias para êsse estabee-
cimento estão impedindo que eu
chegue ate a presença do co-
ronel Paim, para relatar os fatos
aqui ligeiramente narrados."Encontro-me numa situação
de aflição e angústia, pois. ntém
de estar sendo vítima dc injus.
tlças estou quase cego, pois cs-
tou com uma visla perdida e
com outra seriamente ameaçada-"Diante do exposto, peço a
V. Exa. que se digne mandar
apurar os fatos, mandando ou-
vir-me por autoridade competen-
te assim como proceder à aca-
reação do guarda que procura por
todos os meios ao seu alcance
instigar e eliminar a vida do
missivista.

"Confiante que V. Exa. niuito
honra a justiça, agunrdo seu ges-
Io de infinita bondade. Com
respeito c humildade, subscrevo-
me, Afonso Batista, Re-6 —
84524"

Na qualidnde de Grao-Mestre
das Ordens Brasileiras, o Presi-
dente da República assinou de-
creto, resolvendo admitir, no
Corpo de Graduados Especiais
da Ordem do Mérito Aeronáu-
tico, com o grau de comendador,
o general Frederico da Concei-
ção Costa o o brigadeiro João
Faustinc, de Albuquerque de
Freitas, ambos da Força Aérea
Portuguesa.

CRUZ DE AVIAÇÃO
, O Presidente da República as-

slnou decretos, concedendo a
Medalha Cruz de Aviação, fita
B, ao capitão Especialista em
Fotografia Júlio Longo, aos pri-
meiros tenentes João Valentim
Rui Barbosa e Hélio Ferreira da
Silva e no 2.° sargento Antônio
Geambastiani, por terem reali-
zado missões de patrulhamento,
durante n última guerra mun-
dinl.

PROMOÇÕES "POST-MORTEM"
O Presidente dn República assi-

nou decreto na Pasta dn Aeronáu-
tica, - promovendo "posl-mortcm",
ao pôslo dc Io tenente, os segun-
dos tenentes Carlos Heins Gusta-
vo Guilherme Koschky c Nilton
Campos Soares, falecidos em con.
seqüência dc acidente dc nviação.
ocorrido, cm serviço, no din 28
de outubro dc 1957, no Aeroporto
Sanlos Dumont. Distrito Federal.

AVIAÇÃO COMERCIAI.
O Dirctor-Geral de Aeronáutica

Civil acaba de homologar o acôr-
do firmado pelas empresas de na-
vegação aérea do país, disciplinan-
do a aceitação recíproca (lc billic-
'ps de passagem emitidos para via.
gens enlre pontos do território n,i-
cional e instituindo a respectiva'Câmara de Compensação", dc que
crão membros as mesmas emprê-

sas.
O acordo iiltilatera! ora liomo-

ogado, firmado por todas as filia-
das ao Sindicato Nacional das Em-
nrêsas Aeroviárias c ao qual po-
ílcrão aderir, cm suntquer época, on •
trás empresa*; brasileiras uue sc fi-
l:em àquele Sindicato', vigora de!-
de Io de janeiro do corrente ano
por pra/o indeterminado. „ .- d. , „ tenente c neste posta con

Psse acordo construi grande van. ] entendo transferirei:.' pira „ reserv
tagem para o público oue viaja em
nvtão porrque os bilhetes de pn

sttuaçiío dc lnntiviil«de, consi_cr_-lo
promovido ao posto de 2.° tenente eno de 1." tenente t, neste posto,transferido para a reserva remunerada
da Aeronáutica; rcliflcando n decreto
que promoveu e transferiu para a re-
«erva remunerada da Aeronáutica; re-
tlílcnmlo " decreto que promovei! e
transferiu para a reserva o .subofici.il
Tcófllo Miguel José da Silva, para o
fim de, conserva ndo-ò mi mcJinin si-
ttinçtto dé inatividade, considerá-lo
promovido ao posto de 2." tenente e ao
de 1." tenente c, neste posto, Iransfe-
rido para a reserva remunerada da
Aeronáutleaj retificando o decreto q-.tcconcedeu transferência pnra a reserva
no suboficlal Urnulio Mala Rabelo!
para o fim de, conservnmio-o na mes-ma situaçüo de Inatividade, consldc-lo promovido no posto dc 2." tenente
e ao de 1." tenente c, neste poslo,transferido para a reserva remunerada
(la Aeronáutica; retificando o decreto
que concedeu "transferencio 

pnini a re-
serva no stboficrnl Josó dc Arruda e
Silv.i, pam o fim de. conserva mio-o na
mesma situação de fnatlvkr.ide, consi-
derí-lo promovido ao posto do 2.*
(cnehite e ao tic I." tenente c, neste
posto, transferido para a reserva re-
numerada ('a Aeronáutica: retificando
o decreto que eonsid-rou promovido, ao
posto de t." tenente, o falecido 2."
tenente Gabriel EvangeljtMi Mena Flir-
reto, em virtude do nome correto do"dc cujas" ser G:ibrel Evangelho Me-
na Barreto, ç n5o como constou da-
quele decreto; retificando o decreto
creto que promoveu e transferiu paraa reserva o I." sargento Aloisio Cos-
ta. para o fim de, conservando-o na
mesma situação dp InativióVIe, con-
sKJeriUlò promovido ao posto de 2."
tenente c no de' 1." tenente e, neste
posto, transferido p:ira a reserva rc-
mweradn dn Aaronáutfca,

PARA A RESERVA
O Prcsidenie da República assinouos seçii'ntes decretos: promovendo, rio

posto de 2." tenente e ao de 1." te-nente e, neste posto reformando "ex-
officio" o l." sargento Djalma FalcSo;
promovendo ao poslo dc 2." tenente
e ao dc Io tenont». c, ne.stc poslo(conceden-dó bra-rísfcrí nela pan a rr-s.rv i remunerada da Aeronáutica ao•niboftoal Jono» Borba dc Ca»tro; pm-movndo no posto iíe 2.n tenente e tio
tte I ° tenente c, neste posto, conce-
den Io transferência p:ira a reserva re-
m nrnuH di Aeronáutica ao 1." sir-
ponto r>eoc_cclo -Marques de Lucena;
promovendo ao pisto de 2." tenente

Plenário
7 di '::•

SENADO

ELEITA
A MESA DO

SENADO

Em reunião
realizada on-
'.cm à tíirde,
foram eleita
I o<ioK o»
incmbrOH dn

. Mesa que di-
rigira ns trabalhou do Senado
Federal na IcR-IxIntum que terá
começo n() próximo dia 15.

; A cada posto copcorreú umUnico candidato tudo confor-
me os entendimentos previu-mente realizados c as indica-
Çõus feitas, ha alguns dias pc-Ins diversas bancadas.

OS ELEITOS
Foram eleitos os srs. Cunha

Melo (PTB-Amazonas), Freitas
Cavalcanti 'ÜDN-Alagoas) • Vi-
torino Freire (PSD-Maranrião);
Domingos Velasco (PSB —
Goiás); Matins Olímpio (PTB-
Piaui) e Prisco dos Santos
(UDN-Pará), respectivamente
primeiro, segundo, terceiro è
quarto secretários e primeiro esegundo suplentes.

Quanto á liderança das ban-
oadaSj foram mantidos os lide-
res anteriores com exceçã0 do
petebista, quc passou a ser o
sr. Lima Guimarães; que subs-titui o sr. Cunha Melo, eleito
para a primeira secretaria. Fo-in disso, a única modificação
foi a elevação do número de vi-
c-e-lidcres da Maioria pnra três:
srs. Gaspar Vcloso iPSD); Li-
ma Guimarães .PTB) e Gil-
berto Marinho (PSD).

GUERRA:

Construído cassino
no "Dois de Ouro"

Será Inaugurado, no próximo dia 14, ãs 19 horas, o novo caBino
dos subtenentes e sargentos do 2." RI — Regimento "Dois de Ouro"— que acaba de ser construído pelo teu atual comando, a cul»frente se encontra o coronel Floriano Machado. A cerimônia cora
parecerão o Ministro da Guerra e os general Otlylio Denis e He"
liadas Viana.

Estarão, ainda, presentes à solenidade outras altas autoridades
militares e _ Diretorias do Circulo de Subtenentes e Sargentos d»Vila Militar, Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, Associação dos Ex-Combatentes e demais agremiações das Forças díTerra, Mar e Ar e auxiliares.

HOMENAGEM AO GENERAL PARANHOS
Ao ensejo da passagem do ge- íicad0 adid0

neral Otávio da Silva Paranhos
para a reserva, seus amigos dc-
sejam prestar-lhe uma homena-
gem, que consistirá em um almô-
ço íntimo a realizar-se no dia 20
do corrente, às 13 horas, na sede
náutica do ClubP de Regatas Vas-
co da Gama. na Avenida Epitacio
PoSsôa, Lagoa Rodrigo de Freitas.

Os amigos dêsse chefe militar,
quc desejarem associar-sc, deve-
rão procurar as listas de adesão,
até o dia 18 com as seguintes
pessoas: cd, Itiberê, nn E. S.
Guerra; ten.-cel Barcelos, no
DGP; ten.-cel. Freitas Lima, na
DGE; major Sévgio Ari Pires, no
EME; e sr. Ce!s0 " de Miranda
Reis. no S. T. Federal, Associação
dos Funcionários da Justiça —
iAv. Rio Brancoi
MOVIMENTO DE GENERAIS
Apresentaram-se ao Ministro da

Guerrn, o general Artur Hcskcctt
Hall, por ter sid0 exonerado, a
pedido, do comando do n Ex., e

MARINHA:

sagens emitidos com valor decla*
rado, tanto pelas tarifas norma':
como com os descontos autorizados
por lei. serão accims indistintamen
te pelas empresas quc o firmaram,
pam posterior compensação ou res
salva oue impeça àquela aceitação.

AGREGAÇÃO DE OFICIAIS
O Presidente dn República assi-

mm os seguintes decretos:» man-
('ando apreçar, ao Quadro de Ofi-
ciais Intendentes do Corpo de Ofi-
ciais dn Aeronáutica, o _° tenen-
le Francisco Aii*»u»to de Albuquer
aue I.opcs. visto ter sido posto a
disposição do Serviço de Minicnia-
ç,ão da Ptevi-lcnciia Social; mnn-
uindo asresar «o Quadro dc Ofi

¦ ciais Aviadores do Corpo de Oli
'ciais da AeronSuücn, o Io tenente

j Ubiratan Cavalheiro c Oliveira,
visto ter sido posto il disposição aa
Secretaria dc Finanças do Fstado
do Rio de Janeiro

REOUERÍMENTOS
DESPACHADOS

O brigadeiro Corrêa dc Melo, d-.--.pa-
cIk-ui os seeuintes requerimentos: João
Marti Barbosa, ex-servidor do 1 ar-
que de Aeronáutica dc São Paulo, so-
llcllan lo refntí.rnçSo na função d--
serralheiro, r f. 20 da TNEM daquele
Estabelecimento fAnule-se a djsptín-
sa); tenente Moacir Sampaio Xavier,
solicitando matrícula de sua Olho [-.'-

Melo Xavier, na "Fundação Oó-

pi
r-.rmini.r_iJ' d*_ AeròniUitíca ao subo..-
ci.it M.iurtlin Pcro.ra Franc_ jprome—vendo ao posto ds 2.° tontnte c ao
dc l.° tenente c. nest.. posto, conco-
cI«r»do dransPerônoiia pa-a a rcs.r^.1
remunerada da Aeronáutica ao subofl-
cíjI Emerson Vilela; prernovem-o an
p.*M*i de _." ten-titc e ao de I,*» te-
nente c. ucf-W posto, peformnvüo "e.**.-
officio" o suboficlal J.»é Augusto
Nunes,

Figueiroa assume o
comando do Araguaia

O capilão-de-fragata Roberto Figueiroa de Castro assumiu, on-
lem, o comando do contratorpedeiro "Araguaia", em substituição
ao capitão-de-fragata Erico Bacelar da Costa. Presidiu a cerimônia
ó Comandante do Primeiro Esquadrão, estando presentes altas auto-
ridades navais.

Atendendo a convite do Prefeito de São Paulo, seguirá para
e.s.sa Capital, no próximo dia 19, via-nérea, o almirante Hugo de
Morncs Pontes, Diretor-Geral do Pessoal, que se farã acompanhar
do comandante Haroldo dc Almeida Rego, assistente.

-PRESENTACAO DE OFICIAIS
Pi

AVISO
Diretoria

Berna

S. A. DIÁRIO CARIOCA
Admiras tração « Huoacac t

AVENlOa «IO BRANCO. JS
Sode Própria

SUCURSAL tM SAO PAULO :Rua BarSo de Paranapiacaba. Bi - «.• and — Grupo aTelefone» ¦ 12-5H41 9 35-«2aa
SUCURSAL _M SELO HORIZONTE 1Av. Afonso Pena, 174 - 3.* andar - Sala 30«Telefone 4-*W4*»

R-PRtStNMÇAO fcM NITERÓI
Av Amaral Peixoto, 84 - sala 601

L E F O N B I ir e
Diretoria 4.4-MBi
Diretor- Hedator-4__ef» ... 43-8574
Superintendente 43-3(114
Administração 43-HM31
Gerência «-4B4S
Chefe da HedacSo 43^574
Secretaria 43-S53Í
Política 23-443-1
Esportes 23-32311
Reportagem 23-508Í
Reportagem 23-4472
Policia 23-.'inB2
Dennrtnmentr Promocflo

e Vendas ... 23-_Ht_r
Depto Grftflco 43-5B09Dpto de Piihlleiriarte 23-3763

VENDA AVULSA
CT2

Número do dta 1,50Domingo „„ 1,00

ASSINA CURAS
BRASIL E PAISES OA
CONVENÇÃO POSTAL

Ai.uai 
Semestral ]l[[ 300,00

100.00

OUTROS PAÍSES
Anual 
Semestral

R £ C L

800.U4J
300.00

M A Ç o E S
Qual(|uei irregularidade no foi^

meclmento de tornais as oancas
iu mi entrega 'o diauic» CARU>

CA nos n-hSEtns nsstnnntes tleverâ
w» recl.imndn no Depnrtnmento
de Promoc.lo p Vendas por car»
ta ou n»l- tenefone 23-3662.

Do sr. Gentil de Castro, Chefe
do Bscritóriu Comerciai do Bra-
fil cm Berna, recebemos:"A respeito de um;i entrevista
publicada pelo DIÁRIO CARIO-
CA, em sua edição de 6 do cor-
rente, .sob o título "FUNCIO-
NÁRIO VIVE NO ÓCIO EM
HKKNA" venho conio assíduo
lei'.or desse conceituado matutino
e a bem da verdade, solicitar n V.
S. o bom aco'himento para os es-
clarccimentos que julgo necessá-
rios e oportunos"Dc ;níeio, reconduzindo o en-
trevistado ao ugar que dc falo
exerceu no Escritório dc Berna,
sob minha direção, devo esciare-
cer qtit o referido ex-servidor
mmeu foi coordenador de serviços,
conforme declaração sua, cargo
êsse inexistente nos Escritórios
Comerciais, nem mesmo funciona-
rio (io Ministério do Trabalho.
Trata-se simplesmente, de um ex-
servidor contratado localmente
para exercer funções nos serviços
dc propaganda sem qualquer in-
lerferência nu vida .idministrati-
va deste órgão do Ministério do-
Trabalho Ademais: as declarações,
em apreço tiveram caráter nítida-
mente tendencioso e malévolo,
como resultado de deliberado
propósito, já aqui manifestado pe-
Io declarante. dt denegrir o Es-
criUirio sob minhn chefia, como
os demais EsciiUírios c, direta-
mente, minha pessoa, de quem.
em face dc necessária dispensa,
se proclamou desafeto* Posso, as-
sim declarar a uivcracidade dc
(ôdas as afirmações feitas rclaii-
vaiiuntc a negligência, desinterês-
se e inércia atribuídos ao Escri-
tório dc Berna."Ressj.vad.-is, devidamente, as
no'.óniis dificuldades de ordem
material que se antepõem à exe-
cução do programa de ação dês-
te órgão, vem êle cumprindo te-

«Conclui na 11 pagina;

cxpii
rias)

i.ó".d> ferido):'Mib**ficl.il Ralío (-"¦>-
tj Ferreira e OS sare;nt*>s R(lb;-ns .V
Pádua lrleur>* c José dos Santos Rocha,
solicitando perniIssSo para usarem o
"brevet" cn>- lh'-» fal concedido pila
USAF School for latiu America.
(Concedo); sár_eiito Aggeo «Corrêa
Dins solicitantio f>s benefícios do d'-
creto n. 38.671, ile 26 de Janeiro *!*-'
1956 (Ineferldo); sargento Valt:r Ri-
b:iro da Silvn solicitando matricula
de sua filha rneno, TVIm.i Ooiic_lç5o
Ribeiro di Silva; na "Fundação Osó-
co". (Deferido); sarsenío Isnii* S-.hil '-
kret, solicitando nvitrícula m Escola
de Oficiais Especialistas e dr lnfan-
laria dc Guarda, (lndfecrldo); «ar-
Bento Manoel Ferreira d.i Silva, çol*--
citando eq-^Iparnçío tle curso, (In *?-
fer*do); caba Avelino Abrantes Re-
b;lo, solicitando autorização rvira ins-
crever-se n-») exime «le selfcao parn o
Núcleo Air.»: *rr;str; d- PAra-oue**' -
Ias do Exército llnilef.-rda): caba Ci-
lio Cidade. v*R-t:an)o * 

estíçlo na
Subcspec iulíd .1 ' c ile Tele nt cen notrí f I-
co. Ofndeferido); sol.lados f_iuremir
Melo Corrêa da Ro*--hi. Silí-'i Ski-
res. Clauilionor Carlos d; Zelma «
Preto Silv;», solícitamlo tolerftncin ti:
1-mite de id;ule para inclusa, comi
tercciro-snrg-entü Voluntário Espsclal,
(Indererid**); liai do Vale Macll.i;'*).
•solicitando reconsideraçSo de nto de

ulsao ás fileiras da FAB. (Indtfe-!t>); José Sérgio dc Btirros, soltcitan-
Uo reconsideração ào cíespacho d*a<To
em requer intento no qual solicitnvíi
rcincHisSò tio serviço ativo a FAB.
(InA-f-Tido): Cílio Moreira Miguel, Fs.
dras da Silva c Silva, Milton Santos
da Silva, Fernando Hermlda Ònando,
Mildo -vfarlnho de lima. I.uís Carlos
u Silva e Luís Kdnv.mdo da Cunhn,
solícitamlo matrícula no t.° tnno do
Curso de Formação de Oficiais Inten-
dentes' dta Aeronáutica. (Indeferido);
Ivan Mariz e Cia. Ltda.. solicitando
rcalustameoto de preço das obras de
construção dc um "prédio residencial
no Aeroporto de Vitória, no Estado
do Bs-r_fr.bo Santo. (De acordo); Ivan
Mariz e Cia. Ltda., solicitando rea-
justamenio dc preços da mão de obra
e material referente ít construção da
Estação ile Passapi-iros do Acropotm
de Londrina, no Estado do Pnra na.
(Dc .icfinlo); soldado l.dís do. Santos
Aguiar, solicitando iwrinissão para pr*.-*;-
tar cjcame na Escola de Sargentos das
Armas. (Deferido): cx-sold.-KKi Pedro
Paulo Cru/, solfcltando reinelusão no
serviçio at.is-o da FAB. (Indrferhk>);
Transportes Aíreos I>cll- LM»., soliT
citando a aprovação das alterações
introj-zidos no seu contrato social.
(Ocferidol.

RFTIFIC.ACIO I>K. DKCRF.TOS
O Presidente da Rcoública assinou

na pasta da Aeronáutica, os seguin-
Us decretos; retificando o decreto que
promoveu c transferi!» para a reserva
0 1_° sargento José Batista da Cos-
ta, para o fint dc, conservando-o na
mesma situação dc inatividade, con-
siderá-lo promovido ao posto de 2.°
tenente e ap de U9 tenente c, neste
poslo. transferido pnra a reserva re-
munem da rla Aeronáutrea: retifican-
do o decreto que promoveu e trans-
feriu para a reserva o 1." sargento
Jos éRndrJ-iiiies Falcão, pnra o fim
de, conservando-o na mesma situação
<Je tnatiyklade, conskkrá-Io promòyldo
ao posai de 2." tenente e de !.* te-
nente e, neste posto, transforklo paraa reserva rcntvitemda da Aeronáutica:
retificando o decreto que considerou
promovido, ao posto de 1." tenente,
o falecido 2." tenente Mauro Jonas
Ribeiro, em vlrtpde dó nome correto
do "de ai}(K" s;r Mauro Gonits Ri- *,
beiro, e nã-„ cpmn constou daouelc d?- ]|errto; retificando o decerto que pro- *
moveu e transferiu pata n res:rva, olj'
suboficlal Apoio da Silva Brasil, pa. I *'
ra o fim dc. conservando-o na mesma j

AOS A VIA DOR KS
de Rotns Aéreas prestaíl nnvegacita aérea as scuuintcs m-

forntaçõrs: AFONSOS (Rio dc Janei-
ro — DF) — Pista dc prima pri*ti-caveis, coni exceção dos primeiro; .100
metros, do lado direito, da pista de
grama 08, ANÁPOLIS fCO) — Râüo-
farol frc<| ência de ias qu,lociclos,operando s;m emit.r o prefixo AN;
BAOACHER1 (Curitiba — PR) • p <-
tn 18/36 impr.iüávcl. OlAPOQUE fAP)- R.iiho-farol prefixo Ol, frequi-ica
dc WO quilociclos, Rdio Olapoque,transmissão na frequência de a;;i) qui-lociclos, c recepeãn nas freqüências de42»() .- 56SO quilociclos, e ZWOl, fr.-.
quencia dí 5105 quilociclos, operando
wirmalroente, PíRAPORA (MG)
ZWPI, freqüência de 5105 quilociclos,i-m transmissão e recepcüo, em fnncio-'
nafento, corri horar-o diurno, oprmdoorla Diretoria d- R*>las Aéreas SAN'-
TA MARIA (RS) -' Dir-ta r.Vih--
lecída,

¦-'OiMFNAGFNS AO PRESIDENTE
DO IAPM

33Marítimos, portuários r funclótríli*l" Instituto de Aposentadoria *
d*'s Marítimos prestaria hojc diversas
homenagens ao sr Waklir ds Melo Si.mões, por motivo do icgundò anlver.sár.o dc sua a d min st ração à frente doIAPM.

Entre os. atos programado, pira ho-
|e, serí oficlnda às 9 h»ni5 um í missaem açüo dc graças na cape'.i do Ilo .
pitai Cenira! di-s Marítimos (Rua Leo.
P-*!d', no Andaraf), mandada r./ar pe-los diretores e demais fun: onirios doInstituto,

diversos motivos, apresenta-
I ram-se on-cm, à Diretoria do Pes-
;.toal ns comandantes Dídio Santos

de Hitstamnntc Erico Bacelar da
Costa Fernandes Murilo Rangel Ri-
heiro Lopes, Moacir Mirabeau dc
Sahate. Armando Amorim Ferreira
Vidigal e os tenentes Antônio Sc-
verino Alves Filho, Armando Pe-
reira, Carlos Fernandes Bouças, Jai-
me Loureiro, Alberto de Oliveira
licitas, Clovis de Sousa Lima e
Reglhaldo Peçanha.

ATOS DO MINISTRO
O niinistio Alves CSmnra assino*!

es seguintes atos: transferindo, pa-
rn a reserva remunerada; na gra-
(Inação dc _° sargento, 0 latfciro
Oladio Trajano da Silva; reformall-

Ido por invalidez definitiva, na gra-
duação dc 3o sargento, o cabo |",
Francisco Barbosa da Cunha; pro-
movendo na situação de reforma-
dos, à graduaãço dc 2o sargento, os
terceiros sargentos Josc Crescendo
Neto, Manuel Saturino Neto e Be-
nedito Pereira Filho; concedendo o
distintivo dc comportamento aos
cubos Daniel Nascimento Gomts,
Mario Carvalho de Amorim e aos
marinheiros João da Paixão Gaioso.
Frnnoisco Cavalcanti e José Lopes
.ia Silva

NO GABINETE
O ministro A ves Câmara rece-

beu, ontem, em seu gabinete, us
almirantes Ca'l0s Augusto dc Bri-
to e Silva Filho, Diogo Borges For-
les, José Luis da Silva Junior. Al-
fredo Si.omé Ura/. Vcloso. Toma:,

Pensões Regai) e os comandantes Leonidas
Ides Ribeiro e Edidio Gucr;/.cnstcin.

HERDEIROS DE MILITARES

Ms Fernandes e Jorge Ribeiro Dan
ta; segundas classes l.upiciano Rê-
go Dama c Gencsio Soares; e tai-
feiros de segunda classe, barbeiros
Antônio Marques de Sousa e Rai-
mundo Càiiinra

VAI A' COLÔMBIA
O comandante Mario Pinto de

O iveira, adido naval, seguiu, on-
tem via aérea, com destino à Co-
lômbia, cm visita às autoridades,
devendo regressar no dia 31 à Ca-
raças, Venezuela, sede da sua co-
llissão.

DIX R E IOS ASSI NA DOS
O Presidente da República assi-

nou os scguinies decretos: conside-
rando promovido ao posto de 1-'
tenente, o 2o lenentc reformado

José Francisco dos Santos; trans-
erindo para a reserva remunerada,

no posto de Io tenente, os sargen-•os José Clcmentnio de Barros e
Moacir de Oliveira e Silva: promo-
vendo os servidores civis Epaminon-
das Rolemberg dc Bonfim, Sebas-
llüo Pereira Lima e Sebastião de
Oliveira.

V

Borracha
sintética: CNP

atende

a Secretaria d»
Guerra; o general José Machado
Lopes, por ter seguido para Re.cife, n fim de reassumir 0 co-mando da 5a'. RM aguardando
nova comissão; e o general João
da .Costa Brnga Junior, cmt. daAD 5, por ter vindo a esta capi-
tal com 10 dias de dispensa d0serviço.

PÁSCOA DOS MILITARES
Esteve reunida a União Cato-

lica dos Militares, sob a presi-dencia do almirante José Espin-
doía, è presença dc numerosos
associados. Entre n.s deliberações
tomadas ficou fixada a data d0
3 de maio. às 8 horas, no Mara-
canãzinho, para a Páscoa do» MU
litares das forças Armadas a
Forças Auxiliares. da ativa e d_
reserva, este ano a cargo do Mi-
nistério da Marinha Poi, tam-
bém, distribuído o númer0 45 d4"O Bom Militar" com farta ma-
teria de interesse da classe. A
sessão foj ab_rta e encerrada pe-lo monsenhor Phooney, capelão
chefe.

AGRACIADO
O coronel Arei da Rocha Nó-

brega, Diretor do Arquivo do
Exército, foi agraciado com a Or-
dem da "Solidarietá Italiana". A
entrega da comenda e respectivo
diplomn foi feita Pelo embaixador
Marquês Lanza D'Aje.a. em ce-
rimõnia realizada na sede da pró-
pria Embaixada, contando com a
presença da Embaixatriz, do cmt.
Olivicrj, adido militar todo o pe**.
soai da Embaixada sr Pedro Cal-
mon. Reitor da Universidade do
Brasil, de várias outras pessoas
gradas e elementos de nossa so-
ciedade. Falando no ato, 0 Em-
baixador da Itália, recordou o
méritos das Serviços prestados pe-
lo agraciado às relações de ami-
zade e solidariedade entr,, o seu
pais e o B-asil.

MARECHAL ZENÓBIO
Por alma da sra. liermfnia

Gonçalves Z *nóbio da Costa, mãe
do marechal Zenóbio. será ceie-
brada missa dc 30.° dia. às 10
horas de amanhã-, no altar-mór
da Igreja de N. S. do Romário e
de S. Benedito dos Homens
Pretos

Diretoria do Pessoal
da Ativa

"INDICADOR DOS PROFISSIO-
NAIS DE IMPRENSA*"'

> u.»Jíi está circulando o admire"liul ._ail,.,r dos Profssionali d
prensa", referente .10 1 o -,
deste ano, contendo, alem d sua., se(,-õ-s habituais M segulmc: N :í.-:jsméis. bldgrafiai, histór ,i da impren»brajlcira, técnica de jornal etc; umainp-o noticiário do VII Congresjs Nac.onal dc Jornalistasi bem conto pu-bllcaçao da. principais teses ,,prcs ni.ul.is pelas delegações dos várioi Es-i.id*'s que participaram daquele imp.r-!.in te congresso.

O "Indicador dos ProfissioaaiImprensa" st. encontrii it vend.*todas as livrarias da cidade
t*ffc»*N*N*F-i»»**S#S^

da

A Divisão de Herança Militar
do Departamento de lntendêncij da j
Diretoria do Pessoal da Marinha
rto 4o andar do Ministério d.i Ma i
tinha, solicita |o comparecimento
urgente, dos herdeiros dos mili-a- :
res abaixo relacionados, a fim dé
receberem medalhas de Serviços Rc-
levantes e respectivos diplomas: ca- '•

pitãn-*cticnte Rubens Poggi I-iguei- !
-cdo Io sargento Hedonnl P. da !
Silva segundos snrgentos Antônio
Rozehdo da Si va. Martiniano Mo- 

'

era da Silva João José dc Quei-i
roz. Silvestre Alves de Sousa e Car-
los de Azevedo Carvalho. 3o sar-
•,'cnto Urias Antônio de Sousa, ca- !
bòs Alfredo Cavalcanti Florentino
Sadi Pereira Lessa. Milton Corrêa ,
l.ima Luís Ribeiro dn Prado, Enéas |
Prèiré de Resende, João Adalberto ;
Pèrrèirn e Celestino Bispo dos San ;
tos. primeiras classes Pedro Gon- :
*,alves Guerra, Jackson S mões. Do- |•iiingos El:as dc Almeida, Onatti G i ¦
mes dc Sena. João José de S i*si.
Antônio Gomes Nazareno de Frei-

12 de marco **+*W+^*- '¦•#¦«"*'#

(õiáJÚo jdc um <fkpÓÃÍ&A
Carlos Luz votou em Flores da Cunha

O çjcncral Flores da Cunha puxou-me pelo braço. Sua mãotremia.. Sua voz também,
~ 0(Lü_ — disse êle — passou por aqui, me cumprimentou

e disse: já lhe dei o meu \ oio, general".
O general acrescentou ,
— Isso è grande I

Votou também em Mazzilli
O sr. Carlos Luz votou também no sr. Ranieri Maz-ill

seu competidor em 1955, e para os postos menores seguiu ovoto da Oposição.

Dois votos aplaudidos
Além dos srs. Mazzilli c Oliveira Brito, um deputadoi teve

votos, dois votos para presidente da Câmara. Foi o sr. Gustavo
Capanema. Ao anunciar a presidência^cada um desses votos, o
plenário prorrompeu cm aplausos, num evidente desabafo.

As famílias »
As familias do.s dois candidatos à presidência ocuparam on-

icm na Câmara os nichos de honra sôhre o plenário. Fatalmente,
uma delas teria dc ficar triste.

O Conselho Nacional do Petró-leo jã atendeu aos primeiros ca-
pitalistas interessados na insta-
ação da indústria de borracha

Sintética no Brasil, que ali foram
obter as condições básicas a quc• levem satisfazer as propostas con-torme o edital publicado no "Diá-
rio Oficial" do liltimo dia 5.

0 plano de implantação dessa
industria f0j elaborado por um
grupo de trabalho instituído peloCNP, com representamos seus da
Petrobrás, do Conselho do Dt-scn-
volvimento e do Banco de Cré-
duo da Amazônia S/A. e anro-vado pelo Presidente dn Repúbli-
ca em despacho do dia 5 do cor-
rente.

blVERSIFICACAO
INDUSTRIAL

A indústria da borracha sinté-
tica decorre da grande diverstfi-
cação industrial possihili-ada pe-
Ia refinação de petróleo no Br.v
si. e vem suprir 0 "déficit" de
produção de borracha natural íem
rèláçilo ao consumo). A relução
das importações de horr>cha nn-
f-iiral provocada peln instalar-Vi''a indústria do produto s:n-é ico

é estimada en mais de l'S$ 160
milhões até lOf.5.

Calcula-se quc. partir
de 1961, a nrodução anual
borracha sintética' sc elevará
40 mil toneladas.

CONSUMO CRE.SCF
A indústria de h irradia sin é-

•ica entretanto nãi reduzirá o
nvreado da b.rracha n-tural.

O CNP estima, corii bas; na
observação atiml da indústria
otie sc poderá admitir um coefi-'ene dc uso normal de sintc'i
ros correspondente a 40% d" *-»on-
sumo total de borracha, dadas
ás diferenças técnicas, entre o
uso do produto na'ural e o do,;no sintético a ser oroduzidi
Smiiltâncamente. o consumo apre-
•enta taxas de crescimento firmes

i principalmente considerando o
incremento dcjdo à Mi^ús^ia au-
omobilísticn). dc tal forma que

sempre haverá mercado para a
oroduçfio dc 'borracha natural
mesmo que intensificada. não
havendo prejuízo portanto para
a economia amazônica.

!dc
de

a

Maritain e o realismo
O sr. Aliomar Baleeiro, depois de ler a entrevista do sr.

Adauto Cardoso, disse que sun citação dc Maritain estava de pé.— O Adauto n3o contestou. Limitou-se a citar o subtítulo
.le uma tradução portuguesa. Ora. minha edição de Maritain é
a francesa mesmo.

CONVIDADO IKF A IR
À ARGENTINA

WASHINGTON, 11 (FP-DO  O
*niKiÍxador arpem ino, Marufcio Y*_,
daroli, anunciou ter entreítie à Ca-sa
Branca, por Intermédio ào Depart_-
mento dc Estado, um convite oficiíil
ro presidente Eisenhower e sua es_
pò*R p,ira que visite/m Bueno-. Atrcs,
por ocasião dj posse do Presidente elei.
to Arturo Frondizi

•»***~ CASTK' l.O »^-»##^^h#>#4

C0AAANDANTE SIRI0-EGÍPCIO
CAIRO. II (FP-DC) __ O general

Aflf Hl Biz-i. antipo Chef,. oV> Est»-
dccMafor das FOrçns Arm.iüas sírias,
foi nomeado "Comand*nic das F6rÇ«S
Armada* da República Árabe UnM.i.
n-j prorínefaa iftUV  anuatciou o rá- j **Ç
dio do C.üro. I

O Boietim Interno n. 57, de
ontem, transcreveu a seguinte
Movimentação ' de Oficiais das
Armas e dos Serviços:

POR ESTA DIRETORIA
(INFANTARIA)

Transferência — Por n*í<»4a»_lr-
dade do serviço.

QO e classifico no 18.° RI, o
capitão Mário Dias de Castro,
do QSP, sendo, em consequen-
cia, exonerado das funções de
Instrutor da referida Escola,

Transferência — Sem ônus pn-
ra a Fazenda Nacional.

l.° RI. o 2. tenente Janário
Franco Pereira Neto, do 16.° RI.

Retificação de Classificação —
Por necessidade do Serviço:

REs I, de ordem do sr. Mi-
nistro, o capitão Gladstone Per-
nasetti Teixeira, adido à Es AO,
e não 14.° BC, conforme publi-
cou o Boi. Int. n. 290, de 24 dez
57, desta Diretoria, devendo o
mesmo resrituir, integralmente,
as ajudas de custe e demais van-
tagens porventura recebidas por
ocasião de sua classificação no
14° BC.
QOA

Classificação — Por neoessida-
de do serviço

ERS 2, o capitão Armando Ma-
galháes, da 20." C R, adido ao
Serviço de Embarque <k> Minis-
tério da Guerra.

Cia Ind. AG G C, o 2.° tenen-
te Napoleão Garahy, adido ao
19° RI. Publicado novamente por
ter saído com incorreção no Bo-
letim Interno n. 48, de 28 fev.
58, desta DPA*.

Retificação de Classificação —
(Por necessidade do Serri(»o)

ECMS, o 2.° tenente Adir Ta-
vares de Oliveira, ficando, assim,
retificada a sua classificação, pu-
bllcnda em Boi. Int. n. 48, de 28
fev 58, desta DPA.

QG. 5.0 RM e 5.1" DI, o 2.° te-
nente Edgar Pereira, ficando, ns-
s:it, retificada a sua classifica-
ção nn 11." DR'30.*» »CR, publi-
cada no Boi. Int. n. 48, de 28
fev. 53. desta DPA

12.a CR. o 2.° tenente Salva-
; dor Teodor.co de Carvalho, fi-
i cando, assim, retificada as sun-»

c!as=ific_ções no QG da 4.a RM
j i 4.a DI. publicada no Boi. Int.

33, de 8 fev. 53, e 6.a DR 30."-
CR. publicada no Boi. Int. n. 48,
fev. 58. ambos desta DPA.
PELO MINISTRO DA GUERRA

rTomeaçãp — Por necessidade
do serviçD.

Oficia' dc Gabinete do sr. Mi-
nislro. o capitão Intendente, Mu-
ri"o Coelho.

CcntvocsçSp - De -confer-ri-Wa-de cotu
o art 5," do D «eto-lei n. 8.097, ii*"

I 16 do outubro de 1945; artigo 4." da
lei n. 1.376, ,L- 6 Ue junho cie 1951

| e cora que préccitua o Decerto-lei n.
•!.:::, de : de abril dc 194-2, resolve,
de acordo cc-m as nstrucões conslao-
tes da Portara Reserwida. n. 71. de 27

I dc mao de W. convocar p«ra o «--
| vco alvo do Hxércto, pelo praro mi-
! xmo dc um aiu\ cv>ni os wnoicmni'^

e vantagens previstos na leglsUiçío eni
| vigor, ressalvadas as disp-^-ÇÕ0* do art.
I 320 e srus parisrafos do Csxlipo d*
i V.n*c:nu*n*os ç Vantagoná dos Mtlftn-
j ríst os segundos-tenchtes Abttta>, fà

Reserva dc 2a. Classe:
A contar d tidat.i da apresentas"»*',

j para wrv^ no --1." BataLrSo àt Eii-
j.vn*4uri.i de Combate, o st^undo-te-
nenie R/2, do Serviço de Intcndínci»,
N wion Soares.

A contai d: 20 de outubro de W.
2a. Reeiâo Militar — Arma de In.

fíntarln: Ss-suixlo-tonente R/2 Ale-
so Mvi-s Guim.uãc**, para serrir na
2." Balalfão ik Oçador-*

Serviço àe Intcn-Ut-neia — Scciifdo-
i-nente R'2 J*»ão Geraldo Giral*-'e*i¦».(x-l» »  «»»»'» na 2a. Compinhi"
DerxViito Subíistêociâ.

A ooatar ,1- :il _e outubro de 1957:
2a. ReglSo Milit.ar — Arma de In-
fantaria — Sepiuxl^s-tcmnic-s R/2 Ar-
ceu Quinian.llia *J; Carvalho, para vi-
Mr no 1." Batalhão d- Cam* de Com-
bate Lívos; Luis Carlos MaivvnóVs
César, para servir no 5* Rv emen to
de Infantaria; José Valter Murad.n
Rodrigues, Bmréson Al-egrinf, Cario*
Mçnsolam e S_iji Nakayama. para srr-
virem no 6.* Regtnwmto de Inf.iotaria.

Serviço dc Int\ixlè«c>a - Robrrto
Car*.ilho Gonçalves Valeote, para >*f-

no 2.* Batalhão de Satide.
(Conclui na ".• 
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DEPOSITO NOS ANCOS: AUM
Divisas no mês de fevereiro
renderam Cr$ 857,5 milhões

O movimento
niè» de fevereiro

tia leilões de promessa dc venda tlc câmlii,, n„na Bolsa de Valores du Rto d.. Janeiro rendeu
de ( i 857.580.450,00 lemln ns loilii|.s de divisas

rir fcrlilhnntcs. Inseticidas c frutas atingido
para Im-n lotai

pnrt.içà
Cr5 18.721,900,00

Durante o més de fevereiro fornm licitados 3.itj2.i)uu dólares na
categoria geral e 60 liou dólares nn categoria especial para paga-
mento a 120 dias. No.s leilões dp dólares do categoria geral o ágio
mínimo foi de CrÇ 106,00 e o máximo de 122,40. Nos dólares da
categoria especial o ágio máximo foi ric CrS 300 00
CrS 275.HO.

Nos
o mínimo foi de

OUTKAS MORDAS

Nas leiloei de
ratruoria geral, o
lào, de CrS 89,0 i
CrS 108.40. tendo

USS ACL, na
ágio mínimo
o máximo de

sido oferecidos
f licitados 2,446,000 US$ ACL. Nu
categoria especial foram Hella-
deis 75.000 USS ACL pura pron-
ta entrega, com o ngio mínimo
dc CrS 20(1,50 e m á ximo de
Cr* 231,00.

O movimento de dólares con.
vénios e outras moedas apresen-
tou a característica de a licita-
çàn ter sido .sempre inferior ao
total dc cnoedai oferecidas, em
todos o.s casos sendo necessá-
ruo notar que para o comércio
com 14 paises 

'iiada foi licitado.
Sofreram maiores licitações as

ofertas de dólares convênio da
Finlândia do Japão, tendo sido
lí.ttados respetivamente, na ca-
tceoria geral, 353 mil e 420 mil
dólares para cada país, com o
amo mínime de CrS 80,00 e má-
xirno dr CrS 87, cm ambos os
rasas Foram ainda licitados 19
mil dólarps convênio para o Ja-
pin. com o ágio máximo dc Cr$
20S.00 e mínimo de CrS 185.00.

Ainda no movimento de dóla-
res-convênlo, registraram-se II-
citações no total de 127 mil dó-
la res-convênlo (Polônia) p 150
mil dólares-convênlo (Tchecoslo-
váqula), na categoria geral .e na
categoria especial o movimento
foi de seis mil dólares-convenlo
para cada noi desses paises.

Foram oíerecidas 4.872.000 co-
roas dinamarquesas e licitadas
1 713.000, na categoria geral. As
licitações dc coroas suecas subi-
rara a 2.745.000, para uma oferta
rip 4.385 000 coroas, na categoria
geral. Fornm licitadas também

10 mil coroas
ria especial.

suecas na catego-

Barco Econômico
da Bahia S»A.

FUNOADO KM 1834
O mais antigo estahelectmen-

to de crédito do Pais. •

SUCURSA1 - RIO:

ASSEMBLÉIA, 83
Telefone: 52-8179

FERTILIZANTES
E FRUTAS

Para importação de fertilizar!-
les foram licitados: US.ç 
321.000 para pagamentos em 120

(1: 270 mil USS ACL; 94 mil
dohres-convcnio com o Chile; 9
atil dólares-convênlo com o Ja-
pão,

Para importação de inseticidas
a licitação foi de: USS 180.000
para aiivvamento em 120 dias- 90
mi! USS ACL c 20 mil coroassuecas

Embora tenham sido oferecidos
1.800 000 dólares-ciim-énio com a
Argentina c ooo.ooo dólares-con-
Vênio com o Uruguai par; a im-
noi-taçfto de frutas, a licitação
foi apenas de 69 mil dólares
co-vi io com a Argentina.

DR CAMILO
MONTURO

KI.KIKKl KK ,|>i,, . , . | KA
SOM - EI.ETROIIIACNOS.
TICO - Kins Inte-tinim Ar.
nn Kczomii rUi-rn (IvArins""rrtHliilii llenoaarraoiilns
Consultório: Ru« Santa l.u-
cia n <SS - 8« onal,,, - TV

fone: 22-4inn

US$ 122.000.000
PARA SETE PAÍSES
SUBDESENVOLVIDOS
WASHINGTON, 11 (FP) —

Depondo hoje, perante a Comis-
são da.s Relações Exteriores, da
Câmara, o riireloi do Fundo dc
Desenvolvimento Econômico, srDempster Mclntosh, declarou queesse organismo já tinha aprova-
do a concessão de créditos num
total dc cento c vinte e dois mi-ihõp.s de dólares, a sete paísessubdesenvolvidos,

Declarou o sr, Mclntosh, poroutro lado. que ate agora, o Fun-
do de Desenvolvimento Econômi-
co — criado no ano passado, nn
quadro de ajuda ao estrangeiro— tinha recebido pedido, do cré-
ditos num total de 1.500.000.000
ri3 dólares, dos qun' : 40';. formü-
lados por paises ria Ásia rio Sul,
25'/r, por países do Oriente Mé-
dio e 157o apenas por países da

i América Latina.
NECESSÁRIO AUMENTAR

AJUDA
Por scu lado, a subsecretário

de Estado adjunto para os As.
sumos Econômicos, sr. Douglas
O. Dillon, salientou, perante a
Comissão, a necessidade dc se-
rem aumentadas as atividades
do Fundo Econômico de Desen-
volvimento, cm parte devido ks
necessidades dos países subde-
senvplvidos, e, em parte, pela
ameaça comunista no mundo.

Frisou qne os programas ame-
ricanos rie ajuda — e em parti-cular os do Fundo de Desenvol-
vlmenti Econômico — serão "ne-
cessárlos por numerosos anos"
pois, disse, "a batalha com a
URSS, quarto aos pai-cs solida1-
senvplvidos, não é assunto dc
curto termo' .

GOVERNO ESTUDARÁ
Adiantou o subsecretário de

listado adjunto para os Assuntos
Econômicos que o Governo ame-
ricano vai estudar seriamente a.s
propostas recentemente feitas
para criaçáo de um Ftinrlo Mui-
bilateral, que serlti administrado
pelo Ranço Mundial e que cen-
cederia créditos solo condições
mais vantajosas.

347.
Movimento bancário em 1957
atesta aumento da economia

Os depósitos bancários, em 1957, furam 34% superiores aos re-
glstrados np ano anterior, atingindo o elevado montante de Cr*
348.07(1 milhões, segundo as apurações, agora divulgadas, do Serviço
dc Estatística Econômica c Financeira dò Ministério da Fazenda.

O índice referente aos depósitos, como se sabe, é um dos maisexpressivos do ambiente de confiança na economia nacional e onível a que essa conta atingiu nos estabelecimentos bancários oano passado, ao lado dc outros, atesta o aumento geral da atividade
económico-financeira rio país.

Quarta-feira, 12 de março de 1958 — DIÁRIO CARIOCA — 5
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MOVIMENTO AUMENTOU DE 22<ví

Fliiii
Você pode escolher

qualquer dia
para ir ~~—
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O movimento bancário do Bra-
si!, nos 12 meses de 19íi7, regis-
irou o total kcral de CrS ....
1.228.303 milhões, cifra que re-
presénta um acréscimo dc 22n,'„
cm relação ao total rie 1050, que
atingiu a CrS 1.008.321 milhões.

Os dados referentes às princi-
pais contas -- caixa, emprésti-
mos e depósitos - Indicam que
os saldo.s verificados cm 31 rie
dezembro de 1057 foram as se-
guintes; CrS 00.557 milhões para
a conta dc "caixa"; CrS 371.879
milhões paru a de empréstimos";
e Crs 3-18.070 par a dc "depó-
sito".

Além do aumento dos depósi-
Ias já referidos, verifica-se que
houve igualmente um acréscimo
considerável) lauto na conta de
caixa, cujo montante suv-.iu rie
00'..', como lla de emprstimos,
que aumentou dc 30-;. Apre-
ciando a conta rios "emprésti.
nnos", nas suas três modaliria-
cies, isto é, em conta corrente,

j hipotecários e "titulos desconta-
I rios", constata-se que houve :ut-
I mentos na primeira c na terceira,
! rie 31% o 30'n, respectivamente,
enquanto que no tipo "hipote-

l cirio" registrou-se um rieerés-
! cimo rie movimento ria ordem

de 5''.
DISTRIBUIRÃO DOS

EMPRÉSTIMOS
A distribuição do.s empréstimos

em conta corrente segundo al-
guns beneficiários, acusou, em 31
de dezembn último, os totais rie
Crs 87.800 milhões ao Governo
Federal (aumento de 72'";. cm re.
lação a 1056), de CrS 28.720 mi-
lhões ao comercio .aumento de
10'. a de Crs -13 381! milhões á
industriai ii2'; de aumento), dc
CrS 21.222 milhões à lavoura
'34'V de aumento) e de CrS
6.577 milhõei a pecuária (aumen-
to rie 31'; a.

Quanto à conta de títulos des-
contados, cumpre res altar o.s
valores referentes espícificamen- í
te às atividades econômicas, isto i
é, comércio, industria, lavoura e
pecuária, que apresentaram, res-
péctlvámente, os montantes de
CrS 62.353 milhões CrS nii.17-1 ml-
lhões, CrS 12.063 milhões e CrS !
1047 milhões. Tais montante» jsignificam, eu» relação a 1056, I
aumentos rie 287 para o comer- I
rio. 34-; para a indústria, 33'*;, '
para a lavoura c 17"Tn para a pe- i
citaria.

A PRAZODEPÓSITOS
Com relação á conta de "de.

posltps" ocorreu um acréscimo
substancial, da ordem de 35'.;,
na cnodolidt.de "à vista e a cur-
to prazo" influindo sobremanei-
ra na relação "depósitos à vista
e a curto prazo sôbre o total de
depósitos" que evoluiu de 01,4%,
em 1050, para 92,4%, em 1057. Os"depósitos a prazo* 'apresenta-
ram um aumento relativo rie
17*75, atingindo o saldo de 26.336
milhões de cruzeiros, ao termi-
nar o ano.

Empreza Mirahy de
Armazéns Gerais S/A

Acham-se à disposição dns se-
nliorèg acionistas nn sede social.
Av. Kndrigiios Alies, 8.7, nestn
Capital, os documentos He que
trata n art. ÜO do Decreto n. 2.B27.
de 2fi ile setembro de 1940.

EMPRESA MIRAHY OE ARMA-
X.ft.NS GERAIS S A

Jorge de Morais Sarmento —
Diretor

CAMISASêmm
A ETIQUETA DA

CAMISA PERFEITA
PRAÇA MUNICIPAL, 350
- C0LATINA E. Sanfo
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tsmr ê » meu cigarro ! Um

hom cigarro - feito de

fmmm tuarves e de excelente

qualidade. Um cigarro

qtte tenho prazer em fumar

oferecer aos meus amigos.

para mim é mais do que

apenas um bom cigarro...

compardoeiro amigo de toa

as horas... freqüentemente

algo que me inspira e me

ajuda a pensar melhor.- ,

loiii,.^s^.^s^s^^^^iMkM

<A WbBHBBm
las ^^^^»*PB^(«^^^^^»^

\Va8ís1»& ^*»l\ 11 i
Ai*wii»»*»ii|'^*55j3Sh-" *-x ^v I 

v v H

Y- iuiznK cigarros fsW

vmi
iALEXANDR

SUSE E nÂO IT1UDE

e-^a** *•*¦*¦*¦+¦+¦*+¦*¦*¦+-*¦-*'

DR. BOAVISTA NERY

CLINICA MÉDICA

RUA ÁLVARO ALVIM. 21
U" and. Sal» 1.406 - Têr-
a;ns. Quintas e Sábados, ilair.
1 I às lfi hs - Tel : 52-Ulfll)
ResidCticia: Tel.: 2G-688S

Pensem primeiro no Brasil
É curioso que a campanha contra a política ca-feeira do Governo se concentre nos apelos frenéticos

pela reforma cambial. Essa atitude parece indicar
que realmente trata-se" de alcançar um objetivo pré-concebido, independente dos resultados das exporta-
ções no momento. O declínio dessas exportações é o
pretexto.

Ter uma posição contrária à políticr econômica
seguida pelo Governo é uma atitude indiscutível-
mente legitima. Lamentável porém é que se assanhe
de maneira quase irracional contra uma orientação
clara e insofismável de defesa dos interesses nacio-
nais. F para isso não criticam o Governo — o ata-
cam furiosamente. E como única solução: a reforma
cambial.

A reforma significará um violento aumento de
despesa oficial em cruzeiros, na conta do comércio
exterior, enfraquecendo dessa forma a subvenção às
importações para efeito de desenvolvimento econô-
mico. Ela — a reforma — ocasionará fatalmente o
aviltamento dos preços de nossos produtos de ex-
portação no mercado internacional. Se ativarmos as
vendas para o exterior, o que não é certo — porque,sobretudo no tocante ao café, o problema fundamen-
tal é consumo e não preços — obteremos resultados
medíocres em divisas. Talvez menos que atualmente,
e fortaleceremos os armazéns dos importadores, pr-
mando-os para novas investidas baixistas.

Os opositores contudo, concentram-se na refor-
ma. Não vêem outra saída. Não repar-iin também,
no mal que causam ao país tumultuando o mercado
cafeeiro, particularmente ssensívcl à ação dos espe-
culadores. Não querem ver que se trata de uma
disputa entre dois mercados, cada um tratando de
obter vantagens do outro. Eles — os opositores —
preferem ficar do outro lado.

Não querem ver outras soluções, como por exem-
pio a ampliação de mercados para o escoamento dé
nossos produtos, a intensificação da propaganda nos
centros de consumo, o aumento da produção de café
finos e a redução da dos tipos inferiores que solrem
a concorrência africana; a exportação do café ih-
dustrializado e a desburocratizacão dos processos co-
merciais. Não querem ver nada. Fazem por não en-
tender que os estoques dos importadores estão bai-
xos e que isso compensa os estoques alto.*- dos expor-
tadores. Ao contrário, anulam, com o tumulto que
provocam no mercado, o fortalecimento da posição
brasileira.

É lamentável que seja assim. Que o ódio aos
homens do Governo leve certos setores de opinião
do país a irem de encontro aos interesses nacionais
e a coincidirem com as manobras dos especuladores.
Ataquem o Governo que, sem dúvida, tem defeitos e
comete muitos erros, mas pensem primeiro no Brasil.
Meditem sôbre a necessidade do nosso país ter uma
política afirmativa e de deixar de andai a reboque
no cenário econômico internacional.

D. C.

EE.UU.: depressão
provoca controvérsia

.VASHIM.TON, 11 (FP) —
Até aiíiim a recessão econômica
está conforme com an previsões.
Pode ser nii*- êste problema não
seja siilviili, anleB di> julho, mas
iu-Iiii nuo n será, assim que au-
im-nt-irt-m un investimentos par-
tii-ulari-s» — declarou pelo rádio
it sr. Gabriel Houjço, conselheiro
econômico (l'> presidente Eíse-
ithower.

O sr. HniiRe lembrou, em sc-
guida, nue ii presidente Eisc-
nho-wcr cunia eom ns compras

de individuo*»'
reequipnmento

pairai
eco-

dc milli.
provocar
nômico.

De rimi Indo, o senador repu-
liltiniio Stylcs KridKCK exprimiu
a opinião ilo que a «recessão»
duraria mais tempo do qui> se
previa, e que «os- americanos po-
ilorln.ni enfrentar um aumento
do desemprego om março».

Máquinas para
a triticultura

Durante o período 1956/1957,
o Serviço dc Expansão do Tripo,
do Ministério ala Agricultura, cc-
.leu aos, triticultorcs do Pais má-

MIRCADOSlEiMfflB \2 cento
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CÂMBIO LIVRE
O im-rCEdo al< sàinb.u livre lun- Marco ;.',50 ;4,Sal

c.onou ontem, frou.xo. 1 :r»i 0.172 Q(16S
umi.s ..AK.iClil.AKb!. |*ra 

neo suíço ... 25,00 24 50
l-ranco tr.onccs .. 0.»57 0 147

sm.-IslUKAa Escudo 3,57
Vend Comi ¦ i/,,\|t,\ |(J

Dólir  107,50 105,50 l),.:.at 109,50 1117,511
I abra , ...'.'.'.'.... .¦iv'\5ii -'0,.'|l I bra . .' 306,00 299,00
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2ai. Sa-ric CrS 200
Petrobrás 7 rnor

• lc Cr$ 1.IHX1 
LETRAS H1POT.!

MS Bco. Pref. D, Fedir.il
CrS 1.000 7". 
Al.VARAS:

I As". Cia, Ind. Mina-
Gerais CrS 1.000 . . .

660,00

I .000,00

SOTA: — Na Bolsa de ontem
lor nominal da*- açõc* do
Pessoal í de CrS 100
¦ o.a publicado.

bco. Crédito
! n5o como

Café

Câmbio .al ,a.
¦tlU-J., Escudo

Mercado a s .uni'.. .Jticiai
úu 'iitrtt estável <¦) Síhicu

„¦>... cob-t:nçai 'encidas
•.tr** ••enttTSN.ií» c cotar auiortzi
.aro vendei iibr»ií a vista i
reaai oronta C-* 5: 696P ,

. '. 8 K»
.juel» H.oK- eumpi ty* ictra

s.aaocã" i '-'''i 51,4080 sa^tore
á 18.36 sôbrc N*»va 1 otX
o Banco do Brasil atu-nu j*

- ¦a"XJ^ oar? saques*

OOl.
- w»; 11 i-Jri

Pa;s>0 ;
Franco
Marco
Franco
Itália,
Florim
Franco
Coroa
Coroíi
Coroa

rugua io ...
belga 

francês ,.,
hra 

siaiço'*.'.;¦.!
sueca 
tChsv a

dinamarQues;
ÜliRll

venda
Cr»

52 69M>
18 82

II (.611/
3,5543
0,'?771
4,4781
(I 04-17
0,0302
4,9628
4,4269
3,6:sii
2,6139
2,7223

fimIi

tuncio
da- Hra

r dôlari».

Oimpo
CtJ

51 4118"
18 IP

D I*. >.'.

?.4*-s:
aO.lh-.a

4^3687 .
0,11436
0,(12*) l
4,8415 ,
4,283*4 ;
3Í5393 |
:.55iHi
2.6558

Suíça, Franco
Ur. puat, Peso 20.30

Bolsa de Valores
HÓ1..I de
•ni ciindlç.

rsaliziidos l
. As apól.c

111-alorjs tr-tbaltK
es ativas c os ntgó-
ram me no.s Jescnvol-
s aln Uaiaã.i regularam

O mercado d>' -lé disponível fun-
cionou ontem, cnlmo e •»"»"1'»i o*s Prc-
cos Itialtcrados. Os possuidores deram
rto tipo 7. a base anterior do CtS
296,00 r"*i 10 quilos e durante os tra-
btliios não houve vendas. Fechou inal-
u-rado. (I movimento verificado foi o
.eiitiinte: - Entradas I0.1J9 sacas pe-
Ia Estrada de Rodiçem. Embarques .,
: 125 sacas, sendo I 350 parn a Ame-
raiva do Norte e 1.075 paira a Europa.
Evisíêncii 1.123.164 C.ilé despachada-.
p.ir.i emb»írques 36 649 sacas

t-

estai
bsím
-lavúl
820
São

tlbrau asõ.-s de Guerra
colocadas. Estiveram oi mas as

eis Munjcipa.s da Prefeitura Lei
planas A e B. As Estaduais d

, Paul., regularam finius, som .is
Minas estáveis. Os dema;s papéis

ir,*ni sem ali tração como sc vê a

ripo
I as.
I po
I po
T.po
Tipo
Tipo

U B.incc do Brasil
üiMina ó ouru tino r

\i 1.000 cm barra n
rec> CrJ 2iisn«

comprou ínren
a, b.iva <k I.OiH
) un- -eú-i .í. «•

Câmara Sindical
Fixadas em 7

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

/?&&& COPKCC e&&
L.XV-83.«I

Médias cambiais
nisrco da 1958.

MERCADO OFICIAI.
¦\merica do Norte, Dólar ..
Alemanha, Marco 
Argentina, Peso 
Bélgica, Franco Bel*ja 
Dinamarca, Coro-a 
França, Franco 
Espanha, Peseta 
Holanda, Florim
¦nelaterra. Libra 
It.il.a, l.ira 
Port ugal, Escudo 
Suécia, Coroa 
Suíça, Franco 
Uruguai, Viso

MERCADO LIVRE
A mé r Eca do Nort e, Dóla r
Alemanha, Marco 
Argentina, Peso 
Bélgica, Franco llclga ......
Dinamarca. Coroa 
França, Franco
Espanha, Peseta 
Holanda, Florim 
In-íla terra, Libra
Itália, Lira
Portupal, Escudo 
Suécia, Cora.., 
Suíça, Franco 
Uruguai, 1'i-s.i 

MOEDAS
.America do Norte, Dólar
Alemanha, Marco
Argentina, Piso 
Bélgica, Franco Belga 
Dinamarca, Coroa 
França, Franco 
Espanha, Peseta 
Holanda, Florim ....".'.'..'.'.'
Inglaterra, Libra.

18,82
4,4761

2,7221
0.0446

4,9611
52,6960

102,11.1
24J2

2.S5
2.02

12,17
0,2414
2,20

26,76
28.1,09

0,'l62*l
0,55

18,'80
2.' 69

101 10
24.17

2,69

0 ?»06
1,88

281.62

v EaNDAS REAI IZADAS
ÜN'AO
2i| Da Emis. Nom
22(1 Idem p>rt
206 Idem Emp. Ant.

IMIHI.S.:
IO I. Nac. 1930 '0 

Idcm 1932 
I (õu-rrai CrS UNI C/J
I Kl an (',$ 2(K) ( 1 ...

Idcm CaJ 5181 C/3 ...
5 Idcm Cr$ 1000 C J

ESTADUAIS! Ani».:
2'-8 Minas 1 ra 9*6 ...

73 Minais 1934 p.rt. la, S.
58 Id.-m 2a. Série 

lin Idem 
74 Idom 3a. Série 
1 • Pernambuco 

3 SSo Paulo 
la-V Idem l'mf

9 Ida-m 
MUNICIPAIS DO DFi

30 Fanp Mana. Lei 82(1 do
PIANO A 

783 lak-m 
102 lalom do PLANO B

15 liem 
Emp. 1917 porl.

300 Id.-m 
BANCOS: Açfte'1

572 Cred. Real Minas Oe-
rais CrS 200 C ¦ 5(1-,

.370 Mercantil do Rao de
Janeiro Cr$ 2(81 ....

800 Portugvês do tlrasil
CrS 2181 Nom .'
COMPANHIAS:

6.81 Brahma CrS 2(81 Pf.
778 Idcm '..,'
1(81 Cigarros Soii-sa Crur.

CtS 10(81 pt. '
9 iManuf, Brinquedos Fi-

tréia PI CrS t 188)
2*>0 Meshla Cr$ 2(X) pt.
750 Idem 

48 Postos de .ScmS"i»s dé
Autom. Mauá ,
CaS 1.(8)0 

7(81 B Min. Cr$ 1 000
C 40 por cento

173 B. Miaa. port. 1(8»' .',
20 Idrm Antigas
29 Sid Nacional Cr$ 

' '

200 - cv-lflí
.5 S d. Nac. Cr* 200

DEBENTURESi
5 Bco. L. Brasileiro —

ONTEM
CrS
595,00
855,00
850,00

comuns ...
FST\n.

.i ir. a».

CrS 29,60

SUMIU
910,00

811,11(1 .
160.00
4(81.(81
S 1*0,00

'35,00
73,00-i Vu
75/K)
73.00
22,(1(1

17'.ÍH1
7.80,0(1
79fl'00

O

Ci1!*.* n termo
3 ruhclopou f-ntem

A.cúc*r
mercado de l\*úc ir r*.>: lou on.
f une . • '¦ Tvço* maPcra.
F.-iaradais 29 34" sicas. siido ..

015 al- P.-rnambu.-ti; I , '011 al São
'ai e 8-4 do Fs-a.'-i d . Rio Saídos
ívil F.\istciK-á:i SI 773 saca».
coi \ci"ii¦*»

Branco .-r:s--a
Maseivmhn

por »n Uta,l os
-•II 1*0

(|U,nns e implementos agrícolas,
còm bs seguintes tjúântldadci porespécie ou aipo: urades de 28
discos, 3(10; semeadeiras a lan-
ço 100: automoiri/ís. 449; car-
revas pgrlcolás, X30; trilhadeiras,
100: arados, 4?>: grudes diversas,
75; riistrihindores dc adubos. 50;
empilhadeiras hidráulicas, 200-,
"iiiiiilaistcs diversos, 20 e pás de
bois, 20

l'a>i outro lado. procurando su-
prir deficiências ; a despeito das
llficuldadcs no transporte mar'-

timo naciona. o Serviço de Ex-
pinsão do trigo vem fazendo,
coniiruii oonjuntos de embar-
a|iic i|ue ilispaõem dc cquipamenr-o
automático, fãsses conjuntos têm
possibilidades para um carrega-
mentu horário dc 100 toneladas
.le trigo cm grão postas a bordo.

Assinado acordo
arqentino-búlqaro

BUENOS AIRES. 11 (FP) —
Fui assinado tintem, â noite, no
1'alácio San Marlin, um acordo-'comercial c financeiro entre a
Argentina o a Bulgária, o qual
prevê a realização dc Irncas cn-
merciais entre ns dois países,
nn vntnr global de seis milhões
ilt* dólarcfl, acordo que substi-
lul o anterior, assinado nn dia
IS d<» maio de 1910. 0 novo acôr-
do entrará cm vigor nn dia 24
de marra, alai corrente ann p tora
a duração dc um ann. A Bul-
gária exportará iiriidulns o,uími-
cos, material elétrico, adnlons,
carvão, niáquiuns-utrnsílins. ma-
tcrinl ferroviário. De scu lado, a
Argentina fnrnccrrá cereais, lã,
couro, Itnilno c conservas ali-
mcul ícins. Os dois pnÍKCs abrem,
reciprocamente, o credito de 500
mil dólares.

Proposta japonesa
aprovada

KUAl.A LUMPUR, II — (FP)
A Comissão Econômica para

a Ásia e pnr.i n Baiaremo Orien-
te CECAFE) aprovou, hoje, por
10 votos contra 3 e 9 ahstell-
ções. unia proposta japonesa fa-
vorável à realização de con ver-
sações relativas aio comerciai tn-
ler-regíonal dos países asiáticos.

Paraguai quer
fábricas brasileiras

O Paraguai eslá procurando
atrair filiais de fábricas brasi-
letras de materiais .sanitários
im 'gerai, inclusive de tubos o
canas de saneamento, canos de
chumbo etc., a fim dc sc esta-
beleeerem em Assunção. Segun-
do in formações, o governo para-
guain isentará dc Impostos tnda
a maquinaria e matéria-prima
destinadas ans estabelecimentos
fabris em tela. Os interessados
poderão dirigir-si ans escrito-
rins do Propaganda e Expansão
Comercial dn Brasil em Assun-
ção, ou an Setnr de Expansão
e Coordenação para contato"

Lápis brasileiro
no exterior

O.s lápis brasileiros estão con-
correndo em cnndiçi-acs de igual-
dade com a.s similares Jestran-
geiros. Observa-se que somentsi
uma fábrica dêsse artigo, em São
Paulo, lança 60 mil 

"grbsas, 
por

niè-v de lápis de todas as cores,
inclusive os destinados à maqui-
Ia gem-

Firma americana
viria para o Brasil

A firma norte-americana «Staf-
fnrd .Miller International», fa-
bricante de produtos farmacêu-
ticos e artigos para toucador, ps-
tá estudando a possibilidade de
estabelecer-se nn Brasil. «Wal-
ther llenlzen st Cn.», de Rems-
chejd, «la Alemanha Ocidental,
está interessada cm introduzir
no país peças de sua fabricação,

Aquardante do Brasil 4
para o Canadá

Vários países tèm demonstrado
interesse cm conhecer a aguar-
ciente brasileira. O nosso Escri-
ttóriao Comercial em Montreal in-

caixas
pari
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forma qüe recebeu duas
de aguardanete brasi.eira.
amostra e iá entregou a bebida
para os testes necessários ' sua
introdução no mercado cana-
aiensc.

Máquinas modernas
pnra quardanapos

Por intermédio dn Kseritnrio
Comercial dn Urasil em Nova
Iorque, a firma «Curt G. Hos
Inc.», dc Slieliiaygan (ialls, \Vis-

cnn si n, mttnifestnu-sc interessa-
ila a ,n entrar em contato cnm
firmas brasileiras fabricantes He
(ruurdannpns dc papel e que dc-
sejam modernizar os seus pro-
cessiis de produção, O Ksrritó-
ri-, encnmiujimi o assunto à Cnn-
federação .Nacional da Indústria
a li-u de ser dado conheclmen-
to do mesmo aos industriais do
pais,

Enerqia elétrica:
P'****-*r>to em Goiás

(1 Pstailci de Goiás, que até
:ontn'; apenas, com 1*!.000

aproveitados do seu vasto
. al hidrelétrico, vai pas-
aimila este ann a contar
mais dc 44.QO0 CV, a se-

t - .11 obtidos do primeiro estágio
(ia Cachoeira Dourada, lio Rio
1'airn.aíh.i. na d visa com Minas
Gerais. O total d.i energia ,o ser
Mpt.nl.i .lessa queda dágua é de
4S0P0C) CV e as Centrais Elétri-
cas órgão ale capi ail estatal cs.
ta'iii ..stãaa apressando as obras
d i usina visando ., atender às
exigências, da industrializaçüo de-

I terminada pela construção de Bra-
(lia Dados colhidos em Goiânia
sciHiecem que os primeiros 44-000

.; C\ serão distribuídos para aque-
la capital, Anápolis, [Inhumas,

; Goiás ftaborai Itaiiçu c Xixá.

Conferência do Presidente
da Federação das Indústrias

A Associaçãn dos Diretores de
Vendas tl»i 'ii«> d*' Jancirp, vlsan-
dn ilar nricniacRn c promover
a, deliale entre todos os que li-
dam com assuntos ¦.'¦.•onômiens, '
tom realizado uma série dr con-
ferênetas e debates.

Hoje, às 1" hora-»;, promoverá.
no auditório da AHI, uma eon-
tcrSncih do Presidente da Fe-
(leração das Indústrias do Hin
de Janeiro, sr. Zulfo He Freitas
Mallmann, sobre a «Pcrspêcti-
\*n tias vindas em faee da
atual conjuntura econômlco-fi-

4."0,0O
4"5'no
475,00
465,00

4S<.no
480,00
4S0t»1
470,'«l

4J5,00
410,0(1

vend-írtOrsn

iinnceíra».
Sendo "i"

se palpiíand
lidam com vendas

assunto de interês-
para todos ns qui»

aumenta a
Importância da conferência dn
sr. Zulfn de Kreila» Mallmann
porquê será ela procedida de um
debate pntre os prementes.



DIÁRIO CARIOCA — Quarta-feira, 12 do março de 1958

PRIMEIRO RIAM

Hidrowania
f\ KIO de .Ianeiro eslá ficando nlarmimlcmciite, mus" com toda a razão, uma cidade «le neuróticos, E' lm-

possível pensar cin oiilra coisa senão cm áuuit. Nada se pode
fazer, porque nâo há agua. A noite, o sonho dos cariocas c atra-
vessado de imagens úmidas, orvalho, rocio, irrigação, onsopiiiiiento,
c limai.ula, garoa, inundação, nspersão, bacia, fonte, nascente,
ôllio-diigun, manancial, regalo, arrolo, ribeiro, riacho, cascata,
caohucirn, torrente, ciiladupt, catarata, lagoa, córrego, nlnfas, ca-
ciuiliii, torrente, chafariz, repuxo, dilúvio, b&tegàs, água, ãgua
água. Alas o amanhecer traz a seca realidade; lorreção, niuniiflcn-
ção, pó, areia, deserto, saiinrii, aridez, falta dágua, falta dágua.

Mas a vida continua. Náo sc sabe ate quaudo, mus continua.
As mulheres bonitas continuam bonitas, as feias continuam feias,
as crianças continuam indo á escola, os homens continuam tra-
baihando, os restaurantes continuam fazendo comida (não será
nada político agora lazer funcionar os comandos sanitários), o
kl*. Negrão de Lima continua sendo o mais entrevistado, o mais
sorridente e o mais simpático Prefeito do Hio de Janeiro. E é
engraçado, se há nesta cidade um tnuiiicipc que dá sempre a
impressão dc ter saído dum excelente banho c o sr. Negrão de Lima.

DE 
MINHA parle, nunca senti com tanta intensidade a

V parle do famoso poema "The Waste Land", do T,
S. Klinl. Abro os versos c leio: "Não há água aqui, apenas a rocha/

* Rocha sem água e o caminho arenoso/ A estrada que sobe sc
contorcendo entre montanhas/ Quo são montanhas dc rocha sem
ngua/ Se houvesse água poderíamos parar e beber/ Mas entre
as rocha como fazer unia pausa ou pensar. O suor é seco e os
pes afundam-Se na areia Houvesse ao menos a água entro as
rochas/ Montanha morta, hõca de dentes cariados que uão cospe/

Aqui c impossível ficar de pc, deitar ou sentar-se/ Nem sequer
o silêncio existe nus montanhas/ Mus o trovão estéril árido e sem
chuva/ Sequer u solidão existe nus montanhas/ Mas rostos aver-
mclhadns soturnos cscurninlios a rosnar/ A sol cir a dns casas dc
burro batido Se houvesse água/ IC não a rocha/ Se houvessu
a rocha/ i: também água Agua/ lina nascente/ lima poça
em meio às pedras/ Sc uo menos se ouvisse o murmúrio du água/
Náo u cigarra/ Não a rclvu seca a crepitar/ Mas o murmúrio da
água sóbre umu rocha/ Com o lordn-crcmila a cantar nos pinhel-,

,ros Drlp drop diip drop drop drop drop/ Mus não existe água",
Creiu que a pessoa mais expêssu á linguuge simbólica du poesia

pode sentir concretamente ésles versos; desde que mure no Kio.

A1SKO 
em seguida um livro hem diferente, quc fala

sóbre a antiga Capital do pais, da autoria de Escra-
gnnlle Doria. Copio dele algumas deliciosas frases: "No Kio a
água, desde o remoto, nno só vlvificou como emoldurou o quadro
cia natureza. Isso desde os tempos de colônia". — "Quem abre
torneiras e deixa por elas escorrer água inutilmente, à.s vezes horas
seguidas, não calcula quão penosa sobre curiosa vem a ser a dis-
trihuiçào da água pela Capital do pais das águas". "Cada bairro
<• servido por tuna caixa, mas nem suspeita o nue ela representa
e rumo para o seu uso correm águas debaixo da terra". "O .lar-
dim Botânico, a Gávea, parle dc Copacabana são presenteados
com água pela caixa do Morro dos Macacos, posta na listrada
1). Castorina onde se reúnem us nascentes da Vista Chinesa e du
Gávea". — "No lim do segundo reinado cru u cidade abastecida
por oito rios, um dos quais, o Maracanã, produzia mais dc dc-
scessete milhões de litros por dia. Muitos desses milhões alimen-
lavam os lagos, os repiixos, os grandes banheiros (las chácaras,
algumas enormes", li, por lim, estu maravilha: "Pudesse a cidade
ser desprovida um só dia de população, ficar sem viva alma, fosse
possível a um só no meio de formidável silêncio ouvir gorgolejar
água nos encanamentos, è tul alguém poderia testemunhar quanto
rtinioiejam águas pelo sombrio dos encanamentos enterrados".

Oh tempos, i>h nguas!

GALANTE E SANGÜINÁRIO

^ .ni lleflin e Leonora Dana são os melhores interpretes de
to 1 uma". Ela vem da televisão e revela-se uma atriz

de grandes potencialidades

'3:10

CINEMA Md* Vieira Ottoni

(falante e Çanquinário 
"

o: 10 TO YUMA (Co-
T liimbi.i). Na mesma li-

nlia de "Matarou Morrer" (Hiu.h
Noon) e "Os Brutos Tambem
Amam" (Shane), 

"Galante c
Sanguinário" é um "westcrn"

psicológico cuja ação sc interio-
riza a partir do primeiro eplsó-
dio. Um bandoleiro o capturado
depois dc haver assaltado uma
diligência c assassinado o seu
condutor, Sou bando, entretanto,
continua solto e disposto a liber-
tar o chefe, polo que cio deve
ser escoltado atí Yiuna. uma ei-
dade maior ondo as condições
de segurança eram melhores.

O esquema adotado paia a
consecução de "suspenso" c o
quc íoi tornaJo clássico com o
mencionado High Noon": a cor-
rida contra o tompo. O xerife
local (Ford Rainey) organiza
nm estratagema que consiste em
deslocar o criminoso (Glen Ford)
para unia segunda cidade onde
aguardar.**, o trem pnra Yuin.i.
Tudo sob o mais rigoroso siyilo.
mas os outros componentes do
bando so dispersam por todas as
localidades o terminam locali-
rando o preso, convergindo to-
dos para o local.

¦Tfck unia bcin ençKtidra(i,i
*^ manipulação do elo -

mento rompo nasce c so nutre
r. tensão que. Inegavelmente,
mobiliza toda a atenção da pia-
teia. De um lado o bando de fa-
cinorns tom pouco tempo para
convergir sôbre a pequena comu-
nidade. De outro, à medida que
esta tentativa vai se tornanlo pos-
sivcl, a defecção cnlre os qu<
auxiliam a manter o criminoso.
aumenta de Instante para Instan-
to. enquanto o diretor Deliner
Daves so esforça no sentido de
apresentar o conflito que so tra-
va no íntimo de um rancheiro
(Vau Heflln), que aceitou a tn-
rota dc entregar o sal*eador cm
Yiuna como mercenário, mas qucejora, diante do orutilho dos fi-

lhos por causa do sou geslo, não
pode voltar atrás.

A soluçSo fina] para a toma-
da do trom, com a localidade in-
festada de pistoleiros, contradiz,
de certa forma, o caráter que o
diretor criou para o assaltante
personificado por Glen l'0rd, um
lipo som escrúpulos, quc preten-
dc durante todo o desenvolvi -
mento da trama subornar o ran-
cheiro quc o guarda e que. num
rasgo dc generosidade (para não
ficar devendo um favor) decide
salvar a pelo do outro. Mas que
a fita, entre a madrugada Jo uma
corta manhã o 3:10 da tarde
mantêm um clima permanente dc
tensão, isso nSo resta dúvida.•
Elizabeth Taylor deixará o

cinema
mOI.LYWOOD, ii (FP)
" - Elizabeth 'Taylor

anunciou quo 1958 será provável-
mente o último ano da sua car-
reira no cinema. Do acordo com
o sou marido, o produtor Mike
lodd. conta so consagrar do ago-

ra cm diante à educação dos
seus filhos.

Contando atualmente 26 anos
do idade. F.lizabeth Taylor ini-
ciou a sua carreira em 1942.
quando tinha 10 mios. Sou pri-
meiro sucesso foi o filme "Las-
sio. carne hoim*'. Sou último fil-
me com a "Motro 

Goldwyn
Mayer" será "Gaia 

em telhado
de zinco quente", que está rodan-
do presentemente; Por outro la-
do. comprometeu-se a tomar
parte na próxima produção do
som marido. "Dom 

Quixote"."Rostain-nio 
ainda dois filmes

- rodar, três no máximo", de-
clarou a atriz a nm jornalista,
acrescentando quo atualmente es-
tava "muito 

ocupada".
Com efeito. Elizabeth Taylor

é mão de' três filhos, dois do seu
primeiro casamento com Michael
Wildinq e um do seu casamento
com Mike Todd.

DORIS & BILL

Primeira foto da "estrela" corri o nariz novo .' fêz plástica

ARTES Antônio Benta

A Tirania 4a AtyaHífeaa

Çatqento 4e
ttlettalkadctaá

w|AO assisti ao Eudes do
Amaral, sábado pus-

sndo. Há necessidade de tem-
poradás serenas, sem que a
Semp lá de casa me mostre
certas coisas. Com éste pro-
cesso, consigo realizai* alguma

citalistas brasileiros", um pro-
grama de F. Cavalcanti.

HOJE, NA TELEVISÃO
CANAL, B — 16,00: Filme

profilaxiá mental. Náo há os \ d? longa metragem; 16.35: !
pessoas que passam férias no ) História em quadrinhos;
sítio ou fazem estações de
águas? Pois eu repouso, justa-
«nente, llvrando-me, rie tem-
pos em tempos, de coisas como
Elldès, Al Neto e outras es-
pecim.es da fauna já tvastante
conhecida dos leitores desta
seção.

Soube, porém, por informa-
ções, que o grotesco amaneini.
do que Paz comentários, nu
TV-Rio. sôbre cinema, largou
de mão as telas do sr. Seve-
riano Ribeiro e fitou, longa-
mente, êste humilde Iolando,
tentando transformá-lo em fu-
reio, às 18,01) (hora da fona-
gem i Disse que Éle próprio e
o Al Neto são cria tunis excep-
cionais, de grande valor, e que
o rolando tei.fi mágoa, porque
ambos são gênios — ludo isto,
é claro, em outras palavras. Al
Neto vive a elogiar gunlpecn,
boi riiocho e os cavalos rie sua
terra. Eudes. que é o Al Neto
em negativo, elogia o comen-
turista gaúcho e ianque. Nunca
vi duas figuras tão parecidas,
Falta, somente, agora, Al Neto
elogiar o Eudes, num trabalho
de compensação, em permuta
de louvores que lhes ficará
muito betn. ,

Iolando tem mágoa, sim, é
verdade. Mágoa entra aí como
.sinônimo de pena, Há homens,
na vida, que desconhecem uma
coisa chamada senso de limite.
São como ns mulheres dc pes.
.simo gosto, que se vestem com
muitas cores, e saem chaman-
do a atenção, a lembrar sem-
pre um carro-chefe dos Fenia-
nas ou das Tenentes do Diabo.
A falta rie senso rie limite leva
no ridículo completo. Então dá
pena. Muita pena mesmo. Pena
que é sinônimo de mágoa. Má-
goa que é o que o Iolando
sente. E. assim, notarão os lei-
tores que, pela primeira vez na
vida, o bancário que abala Hol-
lywood com seus comentários
disse tuna coisa certa.

Quanto no mnis, não tem a
menor importância. Iolando foi
sargento do Exército e serviu
em companhia de metralhado-
ras e morteiros. Conduziu, por
amor à Pátria, muito muar
pelo queixo. Sabe, portanto,
como lidar cem asíninos, Claro
que não tem a experiência
gaúcha do Al Neto, pois este
fala e os outros entendem,
mus tem sempre algum treino.
Carrega no corpo as marcas
de alguns coices, e, por con-
seguinte, uma a mais não faz
diferença.

Sábado vindouro, estarei r
postos, ligado para a TV-Rio,
ns 18 horas, e relembrando,
eom saudade talvez, os bons
tempos da companhia rie me-
tralhndorns e morteiros. E
lanço, desde já, um desafio ao
Eudes: quero que êle decore
e escreva, num quadro-negro.
em seu próximo programa, as
seguintes frases: "A bola é bo-
nita", "O menino tem uma
bola". "E' bonita a bola do
menino", "O menino gosta da
bola" e "A bola gasta do me-
nino".

Itinerário

IONA 
Magalhães regres-

sou das férias e já
reiniciou atividades na rádio e
na televisão Tupi. # Roberto
Silveira voltou à PRA-3, depois
de passai* longo tempo atuando
nas emissoras paulistas da Or-
ganiznção Vitor Costa. # José
Cnrlos, "colunista" social, vai
estrear, às 17 horas, na Vera
Cruz, com o programa "Socie-
dade no ar". #'"Do Senai
para a industria", ás 20,30, na-
Mauá. £ "Almanaque musi-
cal", com ns sinfonias de
Haydn. às 23.05. na Rádio Mi-
nistério ria Educação. # Tam-
bém na PRA-2. às 21.30, "Ron-
da musical", de Sheila Ivert,
apresentando composições de
Debussy. • Rosita Gonzalez,
na Mayrink Veiga, às 20 ho-
ras, com a Orquestra Tabaja-
ra. 0 Audição com o tenor
Renato Magno de Araujo, às
20 horas, na Rádio Ministério
da Educação, ern "Jovens re-

ATTILA RAMOS
ADVOGADO

Avenida Rio Branco, 13
Salas 803/4

em
18.00: Lar doce lar; 1!),0():
Ofélia boas falas; 19,10: Os"goals" d:, rodada; 19,30;
Circo; 20.00: Reportei* Es-
so; 20.20: Tele-ti vês; 20.40:
O jovem dl Ricardo; 21,10:
Variedades; 21,30: Encontro
entre amigos; 21.50: Em ca-
sa dc familia de todo res-
peito; 22,00; Informativos;

CANAL 13 — 17.15: Cin*
Variedades; 19.00: Roteiro
das artes; 19.20: Stelinha
Egg; 19.50: Informativo;
20,00; Teatro ri,. bolso;
20.30: Calouros em desfili :
20.50: Carros-ei; 21.50: Con-
gresso cm revista; 22,15:
Rádio Ministério do Educa-
çáo; 23,00: Atrações Mauá.

>-* *++*¦**++-+ + ¦* + + + + + + + + +

* /\S artistas estrangei-
w ros que vêm ao

Brasil queixam-se amarga-
mente da Alfândega na-
cional, que faz exigências
descabidas, criando toda
sorte de dificuldades à en-
trada de obras de arte no
pais. Em relação aos pró-
prios brasileiros, as exigên-
cias são ainda mai,s injustl-
ficadas, criando problemas
para as entidades oficiais ou
para as organizações profis-
sionais, que não raro têm
enorme trabalho em enviar
obras nossas para o exie-
rior. Essa tarefa é ainda
mais difícil quando se trata
da retirada de quadros e
esculturas que se tornam de
exposições internacionais.

rM sua última reu-
¦ nião, tratou a As-

soclação Internacional de
Artistas Plásticos do caso
criado com a retirada dos
cinco quadros de artistas
nossos, que participaram do
concurso e da exposição do
I Prêmio Guggenheim.

Êsse.s trabalhos foram re-
metidos para o Museu do
Louvre, em 1956, após longa
odisséia junto ao Banco do
Brasil e à Alfândega. A de-
mora foi grande quê as te-
las, escolhidas no começo de
setembro, apenas puderam
seguir para a capital fran-
cesa em dezembro daquele
ano! E somente foram envia-
das ainda em tempo porque
a' sra. Georgina de Albu-
querque, presidente daquela
Associação, depois de uma
trábalheira Infernal, custeou
de, seu bolso o transporte
aéreo, porque já não havia <
mais tempo para a remessa
por mar, como estava pre-
vista. Não fosse êsse gesto
absolutamente excepcional
daquela artista e os brasilei-
ros não teriam pa"ticipado
do concurso do I Prêmio
Guggenheim, que ó hoje a
mais alta distinção conce-
dida aos pintores do mundo
inteiro.

fijjAS. se foi compll-
* cado o envio dos

quadros, muito mai.s difícil
está sendo u sua retirada da
Alfândega, Chegadas ao Rio,
de torna viagem, em no-
vembro do a n o passado,

MADRUGADA Miitfcr ta

O Hwem hc* UM
ÍJHoWoá

âiO fundo do bar.
" quando todos já se

foram, êle está tomando o
penúltimo. E explica ao Au-
gasto Mister: "O último
trago é lá em casa mesmo,
antes de dormir. Você. caro
cronista, certamente liá-de
estranhar por que eu bebo
tanto. Não pense, porém,
que eu bebo por beber ou
para alimentar um vicio.
Absolutamente, não, Bebo
porque tenho os meus mo-
tivos e a vida o.stú cheia
deles". E passou a enume-
rar vários casos que êle
considera de coação irre-
sistível para uma boa tala-
gada. Assim, por èle mesmo
narrados:

 * 
"»S variações climáté-
" ricas, se bem qne

um tanto ou quanto prosai-
cas pola constância com nue
contrariam as célebres pre-
visões, constituem motivo
bastante ponderável, com a
vantagem de haver sempre
um tipo de bebida p a r a
cada mudança do tempo:

 Que calor, ein? —
requer uma bem geladinha.Está frio de lascar —
conhaque, sem dúvida. * 

iia canções — prosse-n gue o homem do.s
mil motivos — quc são ver-
dadelras duchas de nostal-
gia e beleza poética. Diante
delas, resistir quem há-de?
Ouvindo-as, a gente sente
saudade sem saber de que,
angústia sem qualquer mo-
tivo. abandono de todas a.s
mulheres que passaram om
nossa vida:

Ellzete, você quer can-
tar o "Chão de Estrelas"? * 

rOU contrário - diz êle•* - a quom afirma que
a bebida é inimiga ferrenha
doa desportos. Um, pelo me-
nos. pela paciência que exi-
ge no seu desempenho não
pode prescindir de umas e
outras, que servem também
para nos tornar Insensíveis
ante a»s mordeduras dos
mosquitos. E como sou adep-
to da vida ao ar livre, não
resisto a um amável con-
vite:

Vamos pescar amanhã
na Barra da Tijuca?

_ » 
"IMAGINE você o con-

' vite para um baile.
Ir a baile, quando já so pas-
sou da fase estudantil, é
coisa chata, requerendo, as-
sim. certa preparação psi-
cológica paia enfrentá-lo.
ps amigos vão o insistem
pela nossa presença. Prepa-
ramo-nos. pois;VAMO-NOS reunir lá
em casa antes do baile.

assume ares doutorais —
apresenta também um bom
diagnóstico. A terapêutica
está do nosso lado zelando
pela nossa .saúde e montan-
do sentinela nos nossos dis-
paio.s cardíacos:

Uma dose de uísque faz
muito bem ao coração.

. * 
"/\ amigo telefona.

V Tem assunto urgen-
te, de negócios, para tratar
conosco. Estamos na cidade
o não podemos fazor espo-
rar um bom negócio. Artes
rie tudo, negócios â pano.
Èite é um dos casos mais
simples:

Encontramo-nos no Ju-
ca's Bar, tá?

Q UEM. como ou. não

a Medicina —
¦M nienzinho

e o ho-
agora

longe da familia, está. vez
por outra, relembrando os
bons tempos da meninice
vividos em terras distantes,
saudades do antigas namo-
radas o do.s entes queridos:

IH! eu hoie estou com
uma .-andado da mamãe!

 * 
"ÃS vezes, é verdade,

M sentimo-nos enfas-
tiarias. Hoje não beberemos.
.Saímos assim como quem
não quer nada. só para ver
as modas, como se diz lá no
Norte. Entramos aqui. sal-
mos dali e, finalmente, uma
idoia salvadora:

Vou ao. Sacha's sòmcn-
te para bater um papo com
o "barman" Aristides... * 

"•rODOS nós temos na
' vida um amigo do

tipo conselheiral. Êle cho-
ga, não tem tempo para os
cumprimentos e vai logo
deitando doutrina: "Você
fez muito mal. Ela é doida
por você. Você não sabe a
mulher que perdeu", A gen-
te faz olhar mortiço e jus-
tfTica:

... ê. mas só Deus sabe
o que eu estou sofrendo. * 

"iiOCè, meu caro cro-
¦ nista, deve estar

pensando que quem bebe
tanto assim, com tantos e
justificados motivos, há de
ficar em estado de perma-
nennte ressaca. Tome nota,
porém, deste conselho:

Nada melhor para uma
ressaca que gin tônica na
manhã do dia seguinte. * ,

rRA manhãzinha, Mis-
¦ ter Eco está satis-

feito e deu um taplnha nas
cosi a.s do homem das mil
motivos. Disse-lhe um "até,
meu velho". O nosso amigo
ainda ficou no bar. Com a
cara murcha e muito triste,
lamentou-se:

Não posso ver um ami-
go partir...

E tomou outra.

após participarem da mas-
tra organizada pelo Museu
Guggenheim e de outras ex-
posições realizadas nos Es-
tado.s Unidos, essas leias es-
tão retidas Indevidamente
naquela repartição por sim-
pies capricho da burocracia
aduaneira. O caso é inexpli-
cável. pois a sra. Georgina
de Albuquerque afirmou queforam cumpridas todas as
formalidades legais, junto
ao Banco do Brasil e à Al-
fândega.

f AO da autoria de
T .Portinarl, Iberê

Camargo, Firmino Salda-
nha, Milton Dacosta e Ma-
lagoli os trabalhos abusiva-
mente retidos pela Alfânde-
ga. Aliás, o quadro de Por-
tinari Já deveria ter sido
enviado para a Bélgica, on-
de representará o Brasil na
grande exposição Interna-
cional "Cincoenta Anas de
Pintura", que será Inaugu-
rada no próximo mês, em
Bruxelas. Chegará a tela
ao seu destino, antes da
abertura da competição? E'
quase Impossível que isso
aconteça, a não ser que a
benemérita dona Georgina
resolva novamente custear,
de seu bolso, a remessa aé-
rea. para a capital belga, do
quadro de Portinarl. que foi
o único artista sul-america-
no convidado a participar
da Exposição. Tra.ta-.se de
uma distinção honrosa para
a ano brasileira, que está
sendo prejudicada pela len-
tidào com que a Alfândega
desembaraça o.s quadros
brasileiros vindos do ex-
terior.

VIDA DIPLOMÁTICA

tfúHcio Recebe: Pio 0(11
9a$ 19 Ama % Papa

0S 
CATÓLICOS de todo

o mundo comom°riim,
hoje, o 19." aniversário da co-
ronção de Sua Santidade, o
Papa Pio XII. Ntt Itália, não
haverá comemorações. O Santo
Padre suspendeu os festejos em
sinal de pesar pela condenação
do Bispo de Prnto, monsenhor
Pietro Fiordello, por um tribu-
nal de Plorença.

No Brasil, pais católico, os
fiéis estão rezando hoje, pel»
felicidade dc Pio XII. Monse-
nhor Armindo Lombardl, Ar-
cebispo titular de Cesaréla de
Felipe, Núncio Apostólico, re-
cepcionnrá, boje, os chefes das
missões estrangeiras, o clero e a
sociedade carioca

O
0 

EMBAIXADOR da
Itália, marquês Blasco

Lanza d'Ajeta, viajnrá no pró-
xim0 sábado, dia 15 para seu
pais, a bordo do "Conte Gran-
de". Irá trat.ir dos pontos prin-
cipais da vjnda do presidente
Gronchi, em fins de agosto ou
princípios dr setembro O Em-
baixndor vai conhecer, agora,
seu netinho, de três meses.

O
pECEBI: 

"Pour remise de
¦» décoratjon á monsicitr

le professem* Henrique Paulo
Bahiana, Le Ministre de 1'Iran
et Madame M. Foroughi prir-nt
mariemoi.selle Pptrioria Politis
de leur faire 1'honncur de yénir
criez eux, le landi 17 à 19
heures".

rAz HOJE 60 anos, o
* Ch"fe de nossa Missão

Diplomática em Belgrado, em-

¦Py rí -~ ¦< l
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Maria Delta Costa

TEATRO Paulo Francii

tHwàl em Concordata
• BlLlO Pereira rie Almeida, embora seja o teatrólogo

M cia iiiodii, é socialista amador. A miséria polui tudo
em "Moral em Concordata", que mareou a estreia da Cia. Maria
Delia Costa. 110 Rio, em 1958, no Carlos Gomes. Abílio, se náo
leu "A Profissão de Mrs. Warren" intuiu parte da idéia de Shaw
e dos socialistas sôbre o assunto. E;m Shaw, existe o problema
da integridade do indivíduo em face de si próprio e de circunstán-
cas que lhe sáo adversas, além da demonstração marxista da
Impossibilidade das relações humanas, do desenvolvimento da per-
soiiiilidarie. etc, em uma sociedade regida por uma minoria que
controla os meios de Rrodução. "Moral em Concordata" ficou,
meramente, na antite.se indivicluo-circunstáncins. Ambos os auto-
res, entretanto, escolheram como alvo panfletário a prostituição.

Mrs. Warren resolve prostituir-se por motivo logicamente
Irrefutável,: como gárçònete, sob salário miserável, vende seu corpo,
saúde etc, por uma miséria; em pouco tempi lhe sobrevlriá a
ruina física e morri (isto é, como ser humano*. Assim, resolve
vender-se a compradores mais generosos. Shaw está do pleno
acordo com ela e nós também. Acontece, porém, que, depois de
rica, a prostituta principia a cortejar a hipocrisia burguesa através
de sua filha. Quer educá-la pelos princípios p.ieudoscristáos que
regem a sociedade, princípios que a condenaram à prostituição.
Fazendo isso, Shaw retira o problema do capitalismo e cio soca-
lismo do plano meramente circunstancial, o que sempre provoca
a Ira dos revolucionários de jardim de infância. Shaw está do
lado das prostitutas, desde que não encarem sua profissão sob o
aspecto de pecado esim, como operação comercial perfeitamente
legitima neutro ria sociedade burguesa.

O amadorismo de Abílio é justamente esse: suas 'Estrelas"
(Maria Delia Gostai e "Rosário" iGlauce Rochai encaram a prós-
tituiçáo <»om o mesmo horror ilógico do vigário da esquina. Acei-
tam sua condição como medida de sobrevivência, mas sentem-se
mulheres "más", chafurdam em sentimento de culpa, acreditando
que estão chafurdando na lama. Lama suja, por certo, para quem
a utiliza para êsse fim. "Rosário" e "Estrela" deveriam utilizá-la
para tratamento de beleza, como senhoras de posição uio Brasil,
dinheiro) que passam a ser. depois de se prostituírem. Se fi-
zessem isso, não estariam com a moral em concordata tque moral,
aliás? A que a.s conservavam curtindo miséria nos subúrbios de
Sáo Paulo?.; deixariam de s?r p-ieudo-revolucior.arias burguesas e
seriam gente.

(l AMOR de Abílio pelo clichê popuiar. 110 tocante á
V devassidáo: a vigarlstj se refere a si própria como

vigarista, coisa que nunca vimos nenhuma vigarista rie nossas re-
lações fazer; a.s personagens estão constantemente racionalizando
para o espectador, ao gosto e possibilidades mentais deste, aquilo
que sentem ou experimentam, a fim de manter presentes para
a platéia as imagens populares de prostitutas, miséria, ricos etc,
o que deve garantir o sucesso de bilheteria de "Moral cm Con-
cordata". A confusão mental do autor, quanto ao sentido do so-
cialismo, já descrevemos. Êsses são os pontos negativos da peça.
Por outro lado, Abílio possui olhos e ouvidos que funcionam à
perfeição, embora sem o benefício de um intelecto que lhes seja
comparável. A conversa da gente do Brás, o subúrbio onde se
passa parte da peça. sòa autenticamente popular exceto nos mo-
mentos de racionalização comentados acima. Há uma cena, no
segundo ato, onde três cafajestes acompanham um jogo de futebol
pelo rádio e vão relacionando, gradualmente, a derrota de s«eu
time ás suas desgraças e desavenças pessoais, aue é úm modelo
de progressão dramática, no sentido técnico e formal. E assim
ixir diante, até o terceiro ato. que lembra os sermões do Bispo
de Maura, roubando bastante da boa impressão inicial que a peça
nos deixara. Em todo caso, pode-se, quando muito, lamentar o
uso que Abílio fnz de seu talento, que é superficial mas autêntico
Negar-lhe talento é recusar aspectos do realismo moderno aos
quais êle se acha filiado, e nos quais se realiza como autor, pre-
càrlarrtente embora, pois êle sofre do mesmo mal de "Rosário"
e "Esfréla", sem a justificativa social de suíks personagens.

N

baixador Rui Ribeiro Couto
que é também conhecido escrj.'tor, um dai Participantes d»Semana dc Arte Moderna d,. 22

Q 
GOVERNO do Equadorv deu de presente ao

Chanceler Mncedo Soares um»
imagein de .São Gabriel Arcar,.
Jo, de autori» d0 maloi ,.scui-
tor colonial oas Américas u{*..
c-ulo 17* Manuel Chilj quc 0jIndios chamavam Capjsciira.
Trata-se de uma jmagi-m dc 60
centímetro.,, policrômica, pre-
dominando o azul vermelho oouro, cotes orediletni do arts-
ta, tendo sido entregue ao Mj-
nistro do Exterior em um 0ra-
tório forrad0 de vuludo v. rde

A bela imagem — obra r,,-
ris.sima com0 são todos os t:*a-
bnlhos de Capiscar,-, — será co-
locada na capela da residênci»
do sr. J. C, de Macedo Soares,
em São Paulo.

O
RECEBERAM a Grã-CrUz
¦* do Governo equato.

riano, o nosso Embaixador etn
Quito, sr. Almeidn Portugal 0
ministro José Augusto de Ma-
cedo Soam.» (quc iá era co-
mondadori, e o Chefe da Di-
visão Política, ministro Luis

O
^OMO anunciei anterior-
V mente, chegará ao Rio

á 20 de abril, o Ministro da
Defesa do Equador, arquiteto
Àlfonsq CalderóD Moreno,
acompanhado do c°tonel de ca-
vaiaria, Jorge Dictorjano Gor-
taire e do comandante do Co-
légio Militar icorresponde à
Escola de Guerra nquii Eloi
Alfaro, que é, também, senador
da República.

O
|% MINISTRO do Exterior
** do Equador, Carlos

Tobar Zaldumbide que conta
40 anos, já foi secretár.o no
Rio de Janeiro, conhecendo
nosso pov0 e nosso idioma.
Aliás, o Governo equatoriano é
composto de jovens sendo quc
o Ministro da Educação tem
apenas, 30 anos.

*f\.

1>ODOS os membros da
¦ mm-ão que acomp,,-

nhou o chanceler Macedo Sou-
res jo Equador, voltaram en-
Cintados c6m a hospitalidade
do povo vizinho t* amigo, e comi
a vitória das negociações. Os
peruanos e equatorianos, ao -e
despedirem, pediram ao Muis-
tro e demais auxiliares "que

prosseguissem as negociações
no Rio de Janeiro".

O
UM ambiente de cor-

dialidade e simpatia
extrema, o Embaixador do Chi-
le e a sra. R»ul B.izán Dávi'.;i
receberam os embaixadores dos
países latino-americanos ique
cm sua maioria compareci ram
em companhia aas espõsasi
sendo a principal finalidade d.i
reunião homenagear o embu,-
xador Altúveo Carrlllo, da Ve-
nezuela, que recentemente pe-
diu demissão de sou Cargo, nes-
ta capital.

Presentes também estiveram
muitas pessoas da sociedade •>
figuras do Itamarati entre os
quais o Chefe d0 Cerimonial
d0 Catete, ministro Aloísio Na-
poleào, cuja esposa, muito bo-
nita, era a mais elegante, entre
as senhoras presentes; O In-
trodutor Diplomático e ;1 sra.
Fernando César de Bittencourt
Berengucr; O ministro limar
Pena Marinho. Chefe do Sor-
viço Consular e de Passaporte,
parecia maito entusiasmado
com a nova orientação da sc-
ção qu< dirige; a sra. Peiu
Marinho usava um modelo es-
tampado com ramagens dc café. -
Tive o prazer de conhecer o"Chargé d'Affairés" da Embai-
xada da Venezuela ministro
Andrés Paul, bem como apr*"-
ciar a inteligente palestra rio
Embaixador d0 México, sr.
Juan Manuel Alvarez dei Ca.s-
tilio, qtie, mias respondeu ao
"speèch" muito afetuoso com
qiie saudou 0*- homenageantes
e o Brasil, o si Carrillo.

Os embaixadores Raul Bazán
Dávila ique estão do viagem
para a Europa 1 recebiam em
companhia do Ministro e sr.t.
Pastor Roínáii Cnrrain,

Rápidas

0 
EMBAIXADOR do

Paraguai, *r. Hipolito
Sanchez QU"11 pronunciará, em
breve, três eonierências, a sa-
br: "Socialismo do Paraguai",
"Memórias it, Vagens aos ES-
tado.s Unidos e México" e His-
tória de Assunção", as quais
terão lugar n., Faculdade d«
Filosofia, n.t Academia Brasi-
Uira dc Letras e na Unjversi-
dade do Brasil 0 O secreta-
rio Armando Salgada Masca-
renhas, um .ios delegados bra-
sileiros à Conferência do Di-
reito Marítimo cm Genebra, vê
a sua atuação destacada pela
imprensa lo.-al. % O Embaixa-
dor do Equador resolveu per-
manecer por mais alguns dias
cm Quito, devendo regressar *
esta cidade dentro de oito dia'.
9 A Orquestra Sinfônica de
Tóquio, composta de cem fieu-
ras, está ensaiando a Sinfonia
Amazônica de Villa Lobos, pa-
ra as festividadea comemora ti-
vas do cinqüentenário da imi-
praçáo japonesa O c'r-baixa-
dor Roberto Mendes Gonçalves,
providencia a remessal de ou-
trás partituras de peças nacio-
nais. para o repertório da rc-
ferida orquestra, 0 infeliz-
ment* alguns jornalistas que
.u-omanhatren o ministro !l*ta'
cedo Soares, não agüentaram s
altitude na recente viafrem &
Quito, tendo tidc hemorragia
«?•al. 0 Até amanhã.

I
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DISCOS Albtrtt M|t

yRÊS astros dc primei-
ra grandeza no ce-

nárlo artístico dos Estados
Unidos e.stão reunidas no
LP Capi tol "The Man I
Love": Peggy Lee-Sinatra e
Nelson Riddlo. A primeira
canta; o .segundo rege e o
terceiro o o responsável pe-
los arranjos. A maneira de
Peggy Lee cantar nesta au-
dirão é mais cálida. mais
íntima que em gravações
anteriores, e a grande or-
questra de cordas e madei-
ras, regida por Frank Sina-
tra, aumenta ainda mais o
magnetismo de sua voz. No
LE "Frank Sinatra Rcgen-
do Cores Sonoras" íCapitol)
o grande astro americano
dá provas de impressionan-
te habilidade como regente
de música puramente Ins-
trumenlal. Agora, apoiando
Peggy Lee, demonstra que
além desse domínio, possui
segura percepção de que
precisa uma cantora. Quan-
m aos arranjos de Nelson
Kiddle, classificam-se entre
o.s seus melhores trabalhos.
A seleção musical deste LP,
que será lançado em prinei-
pio.s de abril, conta com os
seguintes números: "The
Mun I Love"; "Piease Be
Kind"; "Happiness I a
Thing Called Joe"; "Just
One Way To Say I Love
You"; "Thafs AH"; "Some-
'thing Wonderful"; "He's My
Guy"; "Then 1*1] Be Tired
of You''; "My Heart Stoori
Still"; "If I Should Loso
You"; "There Is No Greater
Love"; "The Folks Who Live
nn The Hill".
"El Coio Enamorado"

.L1! P Angel para quem
admira música pa-

ra bailado foi lançado re-
centemente. Trata-se de "El
Cojo Enamorado". Suite de
Danzas" eom Pilar Lopez e
seu "Ballet" Espanhol p Or-
otiestra Sinfônica Espapho-
la tendo como regente Er-
nesto Halffiei- e F. Delta. O
ardor e a expressividade da
dança de Pilar Lopez firma-
rnm-ra como uma das mais
•talentosas Intérpretes da
dança espanhola. Neste LP
ela e sua companhia de
quarenta figuras, cuidado-
samente recrutadas na Es-
panha inteira, executam
com agilidade e brilhantis-
mo que os tornaram famo-
sos. "El Cojo Enamorado".
Ao todo, mais de 100 artis-
tas participam desta "pre-
mière" gravada, aclamada
em toda a Espanha quando
lançada, após vários anos
de cuidadosa preparação.
Constitui complemen to
ideal do "ballet'' a "Suite de
Danzas", também lnterpre-
tada pela troupe de Pilar
Lopez.

Bené Nunes gravou

f\ pianista Bené Nunes,": 
que lê com facili-

dade o DC, o "Me.tronome",
o "Gramophone", e o "Jazz

Hot", sendo no entanto in-
capaz de lér uma partitura,iniciou, finalmente, quinta-feira passada, as gravaçõesdas músicas que integrarão
seu LP para a Continental,
LP êsse que anunciamos
nesta seção há 3 anos atrás
Bené gravou apoiado poruma grande orquestra sob aregência do jovem maestro
Tom.

Dupla "Ouro e Prata"
* dupla "Ouro e Pra-** ta" é completamen-

te desconhecida nesta ca-
pitai, atuando, no entanto,
com certo destaque, na Rá-
dio Nacional e Televisão de
São Paulo. Foi contratada
pela "Polydor'' e apesar de
possuir um LP intitulado"Lágrimas de Barracão",
praticamente inédito, vêm
de concluir um outro com o
pomposo título, que deveria
ser o da apresentação "Esta
é a Dupla Ouro e Prata".
Fazemos votos para que êste
LP se torne conhecido nes-
ta capital, notadamente en-
tre os cronistas.

Mais um LP de Aqostinho
• GOSTINHO Santos

** está para se trans-
ferir para a "RGE". Iniciou
há poucos dias as gravações
na "Polydor" 

para o 
' 
LP"Uma Voz e seus Sucessos",

Vol. II. o qual contará com
o samba "Se todos fossem
iguais a você'', um dos gran-
des sucessos em matéria de
sambas românticos apare-
fidos nos últimos tempos.
O lançamento de.sta chapa
está programado para mea-
dos de abril e deverá ser o
último do cantor paulista
para a "Polydor".

Para aorender e cantar
rIS a letra do samba-
™ canção de Nanai

gravado em discos RGE por
Maysa e quc vem obtendo
sucesso dentro das noites
do Rio;

De todos o.s sonhos que eu
[tive

Sõ de um eu gostei
Vi sua imagem em sonho
Como a luz a brilhar
Dentro do peito eu sentia
Meu coração palpitar
E deste sonho jamais qais

[acordar
Ao despeitar deste sonho
Que me fez tanto bem
Olho em redor do meu

[quarto
E não vejo ninguém
De todos sonhos que'eu tivo
Só, de um eu gostei.

"Rebelião na Vila Rica"
rERA' gravado hoje
• em São Paulo para

os discos "Lyra". da Ricordi
Brasileira, o fundo musical
do filme brasileiro "Rebelião
na Vila Rica", de autoria do
consagrado músico brasilei-
ro Camargo Guarnieri, res-
ponsável também pela re-
gência. A obra será apre-
sentada brevemente em LP.

REGISTRO
ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:
SENHORES:

DR. APRTOTO DOS ANJOS

Trnnscor-
f^. h o j e,
o aniversá-
rio natalicio
do dr. Apri-
Kio dos An-
jo», notável
poeta satíri-
co e hcIvo-
ií a d o dc
grande pro-
jeção nos

auuítórlps denta Capital.
Ao ilustre homem dc letras,

certamente, serão tributadas,
por parte ele seus inúmeros
amigos e admiradores, as mais
sinceras homenagens, às quais:
com prazer, 0 DIÁRIO CA-
RIOCA se ass0cia, corno prova
inequívoca do apreço a êsse seu
tão festejado e querido cola-
borador.

Embaixador Rui Ribeiro do
Couto, da Academia Brasileira
de Letras, dr. Fausto Lanojo,
Jaques Singòráy, Ari Carlos dos
Reis, Luis Guaraná, industrial
e titular do Cartório de Regis-
tro de Títulos e Documentos,
Manoel Marques de Almeida,
Francisco Normínio do Sousa,
José Anacleonte Fernandes, es-
critor Franklin de Oliveira Jor-
dão, g. Carsade Conde, Mace-
nas Magna da Cruz Sales, Ru-
bem Vilela, Adolfo Fux, enge-
nhèjro Luciano Veras Dinaim,
Domingos do Sousa, Odilon
Bartoionicii Teixeira, Abel Pa-
trocínio, Hugo Martins Ferrei-
ra, Lúcio Piuza, Edu Silveira
da Silva, Brasiiio Machado
Neto, Amadeu Alves

MENINAS:
MARIA CELESTE — filha

do ca5al Natalicio Bezerra da
Silv.-i-Ccle.s-tina Gleotci da Sil-
va.

MARLENE — filha do ca-
sal Moacir dc Noronha Santos-
Margarida de Noronha Santos.

NORA LANDE - filha do
casal Valter Oliveira Costa-
Mnria José de Assis Costa.
BODAS

CASAL CEL AUGUSTO¦FRAGOSO — O casal coronel
Augusto Fragoso festeja, hoje,
suas bodas dc prata. Os sous
filhos, Sérgio. Maria Helena.
José ,. Tânia farão celebrar
missa de ação de graças ás 9
horas, na igreja do Convento
de Santo Anlonio. no largo da
Carioca.

PALESTRAS
Realiza-se na próxima 6a.-

feira, dia 14, às 15.30 horas, a
aula inátiguraí do Colégio Pe-
dro II com umn palestra do
Prof. Roberto Acioli sôbre o
tema: D. Pedro n e a Educa-
ção Nacional. A palestra será
proferida no salão nobre do
Externato do Colégi0 Pedro II,
à Ay. Mar,-cn,il Floriano. Com-
parecerão à aula altas autori-

dades federais e municipais,
alunos, autoridades ecleslásti-
cits, diretores de colégio e ou-
tras pessoas.
EXPOSIÇÕES

A Comissão de Arte do Ins-
tituto Bra sil-Esta dos Unidos,
Inaugura hoje às IH horas, uma
exposição de trabalhos da pin-
tora Tatiana Mrkinncy. Natu-
ralizada none-americana, Ta-
tlana nasceu nn Rússia, estudou
com os professores Vinagradov,
Pedro Bruno e Edson Mota. Já
expôs em diversos salões —
baiano, fluminense c rural c
na Galeria IBEU, numa expo-
sição conjunta sôbre aspectos
brasileiros. Em su.is mostras no
SNBA e na Universidade Ca-
tóllca, obteve Menção Honrosa.
Em 1950 fez uma exposição in-
dividiial. Juntamente coni Ge-
oigina dc Albuquerque, exibiu
trabalhos seus na Escola Na-

; cional de Belas Artes em 1954-
1955. A exposição de Tatiana
Mckintiey estará franqueada no
público da Galeria IBEU à Rua
Senador Vergueiro, 103.
REUNIÕES

Realiza-se hoje. às 17,30 hs.,
na sedc social da Av. 13 de
Maio n. 13, grupo 1202, reu-
nião geral dos membros efe-
tivos da Câmara de Comércio
Brasileiro-Boliviano, a fim dc
serem tratados assuntos de in-
terésse geral.
"IN MEMORIAM"

Será inaugurado hoje, quan-
do comemorará seu aiiiversá-
rio natalicio, o mausoléu de
Bastos Tigre, joj-nalista, escri-
tor, bibliotecário poeta, hunio-
rista e comedjógrafo.

A cerimônia, promovida pelos
nossos colegas do "Correio da
Manhã", que o tiveram ,como
companheiro QUrante meio sé-
culo, será realizada às 10 horas
e 30 minutos, no cemitério de
São João Batista,

Nas Bibliotecas da Univer-
sidade do Brasil e Municipal
efetuar-se-ão outras homena-
gens.

A Associação Brasileira de
Imprensa, da qual Bastos Ti-
gr,- fez parte durante alguns
decênios, integrando o Conse-
lho Administrativo e n Dire-
toiia da Casa do Jornalista, on-
de desempenhou a função de
Bibliotecário, participará das
homenagens qu.- serão presta-
das ao scll saudoso conáócío c
amigo.
FALECIMENTOS

Foi sepultado no cemitério
de São João Batista, no dia 9.
O sr. Antônio Abilio Rodrigues
Lisboa, figura destacada na co-
lonia lusa domiciliada nesta
capital e antigo sócio da Asso-
claçfiò Brasileira de Imprensa,
onde ingresiou. cm 1943, como
colaborador de publicações por-
tugtiesas editadas no Rio. A
ABI fcZ-sè representar nos fu-
ner.iis, tendo apresentado con-
dplcncias íi família e hasteado,
em funeral, o pavilhão social.

I

Construído cassino no "Dois . . . -X
[Conclusão da 4.' 0(1/7.)

A contar du data da apresentação
na Unidade:

Da 9a, llígllo Militar — Arma dc
InfiuiUria ¦ - Segundos-ienentes R/2
Elvjo Forro ocha, pnrn servi,- no 2.°
Batalhão dc Fronteiras; Cario» Dota-
ililla Garcia, para s-rvír no 17." lla-
tal hão de caçadores,

A conta, dc 20 dc outubro de 19.17
-- Para servir no I." Regimento dc
Oavalarfai Motorizado, o Mfiun-do-te-
nente /2, Darci Antônio l.unnrdl.

Convocnçfio sem efeito — Foi tor-
pado inMíbsistcnic a Portaria n. 9.2H2,
dc 2 dc riejvmbro dc 1957j nn parte
t|Ur dt/- rcicpito h convocarão pnrn o
serviço ativo do Exército, dõ segundo",
tenente Enfermem t.tica Osdro,

AdiçSo — Ficou adido a ,-sta fíue-
toria, a contar de 2R fev. 58, o cap.
QAO Cav. Anlonio Paulo-dc Nitmeicr
llarrier», por ter sido exonerado do
F.MF. e haver entrado om gozo de 11-
cençã especial,

Adlçiio sem efeito — Tendo em vista
determinação m !__<'« türlal contida no
Of. n. 548-D1- Urgente, dc 5 março
58, do IXrP, torno sem efeito r adi-
çiio a esla Diretoria dm seguintes ofi-
ciais: majore, IF Geortíc Tenório' de
Noronha e Adotraí Machado Ribeiro)
capitUes Inf Milton I.iiciann Cavalcan-
li. Leo de Sousa Nogueira da Gamn,
I.uis Armando Gondim Guimarães.
Edson Seabra, F.llns lima Barros, Eral-
do Movais Co*tn.

Licença especial — O Chefe do DGP
concedeu licença especial de fi meses
cm parcelas de 3 meses por ano civil,
aos seguintes oficiais:

Ten.-ccl. Ini Antônio Valença dos
Stntos Leite; do EME, relativa ao de-
cerni, de 21 março 28 a 20 marco .18.

Miljor Int I.uciano Dcsoovi Neio
do FRMI/3, relallva ao dec6nl0 dc 2
março 35 ;i 1 maio 45.

Os interessados poderão entrar no
b6/o it:is licenças em àpríço, ficando
as dalas dos sens inícios a serem ÍI-
.xadas pc|lU| respectivos Comandantes, I
de ncflndo com a Icira "c" do art 10 |do Dec n. 25.267'.IR c o Parecer pu-'hlicado no HE -18 '50, "devendo 

esta
DPA c aquele Departamento serem
cicnlifieadns das datas exalas em queforem Iniciadas as licenças em questão.O DGP concedeu x,x milor I.uis
da Silva R-era, do 3." GA 75 Cav. fi
meses mi parcelas de 2 meses por nndcivil, ficando a data do Início subor-
dllladn ,, condição constante da lc-
tra "c" do Av. n. 118/49, oln,Tvada
ii letra "o" do Ari; 10, do Dec n.
25.267/48 e o P.mccr publicado no
IIF n. 48'50.

A tlndade acftna ilevcrã informai
ao DGP e esla Diretoria a data
exata em que fôr Iniciada * licença.

! Conforme oficio n. I.2O0/D4 de 28
: fev 58, o DGP concedeu licença e.-

pcclal aos seguintes oficia is-
12 mesMi ,_ Major de Inf José Ba-

tivta Dcmítrlo de Sonsa do QGR/10a, relativa no decênio de 12 marçoM a 11 março 54j
fi meses --- Tenente-coronel t Tnf

OtSvio Miranda, 25» BC, crlallva ao
decênio de 5 abril 32 a 4 abril 42;

Cnplt5o de Infantaria Newton Mo-
raes Palma do 16." UC, relativa ao
decênio de 14 março 47 n 13 março 57.

. Os referidos oficiais deverão entrar
cm côai dns licenças em nprêço em
14 março 1958, cano não haja impedi-
mento legal c desde que satisfaçam
as condições constantes do Parecer
publicado no HE n. 48/50.

Solicito das autoridades a qUc Mtl-
verem subordinados os referidos .'ofi-
ciais n participarem ao DGP e a esta
Diretoria, se o* oficiam entraram nas
licenças nn datn fixada e cm caso con-
trário - revogáçSo das mesmas, de
acordo com a leira "g", Aviso mimo-
xvx 118/49,

Quarta-feira, 12 da março de 19S8 — DIÁRIO CARIOCA — 7

AULA INAUGURAL NA
FACULDADE DE FILOSOFIA

O prof. Tarcísio Padilha proferirá
fiste am» a aula inaugural da Faculdade
dc Filosofia, Ciências c Letras tia Uni-
versidnde do Distrito Federal, sftbre o
tema "A idéia dc DeUg na filosofia
contemporânea'*.

A aula inaugural será dada i\s 18 ho-
ras rti> dia 14 do corrente, no 4.° an-
dar do Pavilhão Prof. Nei Cidade Pai-
meiro, na Rua do Bisno, 334. O dr.
Tarcfcfo PadiHta é professor catedráti-
co de Historia da Filosofia.

IZILDINHA EM MONTE ALTO
S. PAUl.O, 10 (Asapress — DC) —

Cirande roa infestação popular rcali-
zou-se na cidade de .Monte Alio, por
ocas (fio da cfwgíidfl do cortejo quc
acompanhou a transladação dos res-
tos mortais de Izildlnha — cognoml-

nada "O Anjo do Senhor" c qUc vem
ronliiundo milaiiros — do cemitério
S. Paulo, desta capital, para aquela
localidade, onde foram Inhumadoj em
mausoléu erguido em praça pública.
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HOJE, às 21 horas. — Amanhã, vesp. às 16 horaa
Reservas: Tel. 32-ri817

S*4>*r8. MARIA PIÜA COSTA

PUBLICAÇÕES
Recebemos e agnadecemos: "Indus-

trlSrtoi", lirdão oriclal do IAPI: —"Restauração do Solo parn a Cultura
dc Cana de Açúcar",' publicação do

Instituto Aitronómico de Campinas;
MEC, Setor de DlvulgaçSo, ri, »; "Re.
vista Tíe nica Sul-Americana.
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ABILIO PEREIRA DE ALMEIDA
Oiteçáo BOLLINI • Cenários TULI0 COSTA

WmCARLOSGOMES
HOJI-:, às 21 horas. — Amanha, vesp. eom 00% de abatimento

"POUCAS REVISTAS
T€M05/]SSISTIDOC£W
UXTOJtO WmiÜO "j^j

LUTA DE"MOCRÁTIC/f
"BOA

COMICIDADB

ASTROLOGIA Prof. HirolcoH

V/iw/e, a Tateai

SINDICATO DOS CONFERENTES E
C0NCERTAD0RES DE CARGA

E DESCARGA NO PORTO DO
RIO DE JANEIRO

SEDK PRÓPRIA: Rua Visconde de Inhaúma, 134 — 6." pnvlo.
Salas 622/25 — Tel.: 23-4198

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. presidente convido os srs. associados quites

com os cofres sociais, para constituírem à Assembléia Geral Extraor-
dinária que se realizará no dia 12 do mês de março de 1958 òs 17,00
lioras, em 1.' convocação, ou às 18,00 horas em 2.' convocação, para
tratar da seguinte ordem do dia:
1," Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior.
2.° Comunicar à Classe a investidura dos srs. NiIton de Souza Oli-

veira e Leopoldo Martins, respectivamente na Tesouraria e Pro-
curadoria do Sindicato.

3.' Deixar que a Classe delibere qual o "TETO" a ser descontado
para o I.A.P.E.T.C. e dar liberdade de ação a Diretoria para
agir neste sentido.

4.» Deixar que a Classe delibere se deve ou nào, ser estendida a
"Cartolina Especial" a todo serviço especificamente majorado.

Rio de Janeiro, o de março de 1958.

1." Secretário
WALDIR NUNES SAMPAIO

HojC
lc, às
tarde

12

llOI BJ

Quarto Min.iui.itl-
5 horns e 50 minutos. A
Mercúrio entra cm Aries.

rosas 23 e 24
números).

/\s .noras da tarde servirão para
iniciar viagem e pura encetar nc-
gócios.

ACONTECERA HOJE AO
LEITOR :

| Sçguem-sc às possibilidades fe-' li/.es ou nâo tle hoje. com huras
c números promissores, para o-

I leitores nascidos ern quaisquer
dia mês e ano nos períodosabaixo :

PÁRA O.S NASCIDOS
ENTRE 22 DE DEZEMBRO

li 20 DE JANEIRO
Dia impróprio para os c»br.i-

dores e pura resoluções dc ne-
gócios pendentes., 4, 12 c 15; 16,
¦19 e 69. ihoras e números).

ENTRE 21 DE JANEIRO E
18 DE FEVEREIRO

Dures de cabeça, resíriados e
confusão psíquica. A tarde e :i
noite serão auspiciosas. 2, 21 c
22; f>_l, 64 e 72. (horas e mi-
meros).

ENTRE 19 DE FEVEREIRO
E 20 DE MARÇO

Encontros felizes; alegria e pro-
habilidades de lucros inesperados-
A noite será agnii!.»-!. com no-
vas relações tle , uni ^ !e, 7 9 e
22; 16, 18 e 30. I noras e nú-
meros).

ENTRE 21 DE MARÇO E 20
DE ABRIL

Saúde abalada, inquietude e
aborrecimentos. 4, 5 e 6; 40, 56 e
6U. (horas e números).

ENTRE 21 DE ABRIL E 20
DE MAIO

Êxitos sociais e conquistas anto-

t lim as
ENTRE 21 DE MAIO E 21

DE JUNHO
Movimento de ilmpatia dos seus

semelhantes e conquistas promis-sórtis. 2, 9 e II: 20, 31 c 92.i horas c números).
ENTRE 22 DE JUNHO E "2

DE IULHO
Favorabilidádei, lucros comer-

ciais e novas empresas. 19, 20 e
21; 27 47 e 57. Choras e nume-
i,i,i.

ENTRE 2? DE JULHO E 23
DE ACOSTO

Cirandes possibilidades, resolu-
ções de negócios lucrativos e
apoio ile amigos poderosos 13
14 c 16: 21, 41 e 61. (horas e mi-
meros).

ENI RE 24 DE AGOSTO E
22 DE SETEMBRO

Negócios paralisados. Satisfa-
çSo pela manhã, com notícias
promissoras. II). II e 12; 33, 9?
e 98, ihoras e números).

ENTRE 23 DE SETEMBRO
E 20 DE OUTUBRO

Inquietude] e atitudes precipl-
tadas. Concentre-se antes de agir
15, 17 e 18; 51, 71 e 73. (horas

e números).
ENTRE 21 DE OUTUBRO E

22 DE NOVEMBRO
Ameaça dc prejuízos em nego-

cios impensados. 1, 10 e 12; 33,
37 e 48 (horas e números).

ENTRE 23 DE NOVEMBRO
E 21 DE DEZEMBRO

Boas possibilidades. Novas re-
lações de amizade e lucros ines-
perados. 3. 7 e 9; 34, 33 e 44.
(horas e números). .
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HOJE É TODAS AS NOITES'~ 
¦áK^^S™ CURTA TEMPORADA

W^È B0!T£ "LE B0HÊME"
B^^ ,j/ P AV> COPACABANA, 14 - (LEME)
I^KÉ^^-'! <C^ Ar refrigerado perfeito

RESERVAS: TELEFONES: 25-2474 E 37-0235
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ICORÍflOMMANHÃ

IMP0Í-S5
COMO UMA

-DIÍ.SE

RIBALTA

( 1'ÒRACANOUlJ
\ U- MOÇflíAT/eAEfíTESi
\ | N. ^s. E COLORIDO I

\ ^—WÊ-maÊr 1 mundo I
\ *, ^^Jr /PORTUGUEii

PKODOÇX.O DE

J.MAlA-MAXHUNESeMEIRAGüIMARÀEâ

BOMMESM4
É MULHER

/ /PASSAR
/ /OTEMPO
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- DISSE O

DIÁRIO DA NOITE

SÔNIA MAMED - ARACY
CORTES - JARARACA -

VIPIRA F HAMILTON

JOANA
OARC

[RAINHA OAS
ATRIZES

HO.IK, ás Ull e 22.1.-, horas, — Amanhã, vesp. eom 50% dc ahalimen to

Bar CANGACEIRO
as mais lindas canções brasileiras, interpretadas porTITO MADI

MELHOR COMPOSITOR DE 57 E

RIBAMAR
AO PIANO

RUA FERNANDO MENDES, 25 J
LITTLE CLUB

SUCESSO ESPETACULAR DE

Cauby Peixoto
 a voz que vale milhões 

CURTA TEMPORADA ,_ RES.: 57-6984
RUA DUVIVIER, 37-L

JIRAU
Agora com REFRIGERAÇÃO

e DANÇAS com -HI-FI
PICAD1NHÜ COMPLETO 1'ÕDAS AS NOITES

É OUTRAS ESPECIALIDADES CULINÁRIAS
RUA RODOLFO DANTAS, 91-A - TEL.: 57-5738

CAR TAZ
' TEATROS
TEATRO DE BOLSO — "Um Casal

Liiuc Aiiws" -- às 21 horai —
Vésper»,- aos dommiius às 16 &o-
ras, Aos sábados sessões às 20 e 22
H>r«s

CARLOS GOMES — "Moral cm Con-
cordata" — às -I horas. Vesperais
ás quintais, sAb.iikw e domingos, as

1 i horas.
COPACABANA - "Loucurjs dc Ma-

mie" às 21,30 doras. Vesperais ás
qun!.i.Y sâbiidus e dommuus às •(-
horas

IARDEL — 27-8712 - 'tsputinique
di. Morro" às 20.1« e 22,1} tK^ai

JOAl) CU-1ANU - Fechado
TABLADO Fecnado
LEME - 37-6412 — "Falta um Pc-

liaço em meu Marido1/, horas. V<r&-
peráls às qutntas, sábados c dphiin*
gos^ às 16 horas!

Ml NI, IFAI 42-3103.
RECREIO 22-8IM - 'Bom Mesmo

í Mulher" às 2tl c 22,15 horas.
RHFIIBI i A - Fechado
DULCINA — "O Sanlo e a Porca",

às 21 tiuras. Vesperais às quinta» e
do rn topos às lí' horas

MAISON DE FRANCE - Fechado
SERRADOR - "Tlmblra"*, i
S. JORGE - "IVrdoa-me

fr.iires" às 21 horas.

h«
me

r
CINEMAS

Os lançamentos
GALANTE E SANGUINÁRIO t.1.10 to

Ytinia) - Supcrscópio 235 — Diri-
fido p,u ITifliiier Daves, com Cilcnn
Potd. Van Heflin. Fclici» Farr. Wcs-
'ern S. LUIZ, RIAN ALASKA
LEBLON, CARIOCA, MARACANÃ,

COLISEU e CENTRAL (Niterói). —
Horário normal, Proibido até 14 anos.

ZANZABUKU (Zanzabuku) — Truco-
Inr, filmado pelo famoso explorador
Lewis Çotlow, Docunientário de lon-
ga metragem, VITORIA, NATAL,
JARDIM (1. do Governador), e CA-
PITOLIO (Pclrór>olis). Horário 2 —
.1,-10 - 5.2U — 7 — 8,-10 e 10,20 hs.

LÁBIOS SELADOS (Top secret affair)
RKOscrjplo — Dirigido por II.

Pottvr com Susan Hayward, Kirk
Do.glàs. Comédia. AZTECA, CA-
RU.SO-COPACABANA, ODEON, MI-
KAMAR, AMERICA, RIO BRANCO,
REGÊNCIA e S. PEDRO. Horários
especiais. Proibido até IS anos.

DESPEDIDA IJE SOLTEIRO (The ba-
chelor party) — Dirigido por Del-
ben Mann, com Don Murray, E.
O, Marshall, Jacik Warden, Phill
Abbott l arrv Hlvdcn. Comédia. —
IMPÉRIO, COPACABANA, IPANF-
MA, MFM DF. SA', MADUREIRA
e HEI MAR. Proibido até 18 anos,

VENUS DE CARNE (I mairled a wo-
man) — RKOsctfpk) — Dirigido por
llak- K.-inlcr, coni Diana Durs, John
Wayne, Adolpho Menjou, Oeprge Go-
bi-l, Jessit Royce Landis, Nita Tal-
bi>t', William Redheld, Steve Dunne.
('..media. PLAZA (a partir dc 10
livras), MASCOTE (a partir de 12
horas) ASTÓRIA, OLINDA PRI-
MOR.' COLONIAL, ROYAL e ME-
lt). Horário 2 - 4 - 6 - I t 111
horas. Proibido até 10 anos.

O CRIME DO CABARÉ' (La moine
Pigalle) — Francês — Dirigido por
Alfred Rode, com Claudine Dupuls,
Jéan Caven, Plnlippe Nicaud Roheit
Herri, Jean Tfsslcr, Jacques Morei,
Drama policia 1. PATHE' (horário 12
— 1 40 - 3 20 —.5 — 6.-I0 - 8,20
c io' horas),' MAUA' (3 — 4,40 —
6,20 - 8 e 9,40 horas), ,PARA TO-
DOS 11,40 ¦• 3,20 - 5 - 6,40 e 8,20
horas). CASSINO e HADDOCK LO-
BO. Horário normal. Proibido alé
IK anos.

A DAMA DAS CAMÉLIAS (Ca-

millo) — Dirigido por George
Cukor. com Grota Garbo, Robert
Taylor Lionel Barrymore, Eliia-
betlt, Allan, Lenor Ulric, Henrp
Daniel, Ijura llope Crews. Dra-
ma. METRO PASSEIO (a partir de
11,20) - METRO-TIJUCA — ME-
IRO COPACABANA - PAX —

PRESIDENTE - PALÁCIO 111-
G1F.NOPOL1S 3 - 5,10 — VO e
9,30 horas. Horário; 1 30 — 140
— 5,50 - 8 e 10,10 horns.

A MULHER IK) PRÓXIMO (No
down Paynient) - Cinemascópio —
DirittMo por Martin Ritt, com
Joane Wopdward, Sheree Nbrtli,
Tony Randell. Drama. PALÁCIO
(a partir de 12 horas) — ROXY —
MADRI e IMPERATOR. - Hora-
rio normal. Impróprio até 18 anos.

NA CORDA BAMBA - Brasileiro -
Dirigido por Eurides Ramos, com Zé
T.lndadflj Arrelta, Ema D'Avila, Te-
resinha Amayo Roberto Duval So-
lange França, íris Del Mar, Elizele
Cardoso. Valiei D'Avila. Comédia -
IDEAL. BOTAFOGO, BONSUCESSO
AVENIDA, ABOLIÇÃO MONTE
CASTELO, CACHAMBI I.EOPOI -
DINA. ODEON (Niterói), POUTEA-
MA e PAZ (Caxias), Horário 2 ¦
3,40 _ 5,20 - 7 - 8,40 e 10,20
In Mas.

OS PALADINOS DE FRANCA (Or-lando cl paladini di Francia) - Ita.
lla no - Gamascópio — Eaítman-
color - Dirigido i>or Pietro Francis-
ci, com Rosana Scliiaffino Rick Bat-

taglúi, Fabrlzlo Mioni. Drama. E.S-
KVF. (Tijuca), S. JOSE'. Horário
nbrmal< Impróprio até 14 anos.

DONATELLA (Donatella) - Itália-
no — Cinemascópio — Eastmanco-
lor — Dirigido por Mário Monocelli,
cora Elsa Mariinelli, Gabriele Fer-
zetli, Aldo Fabrizi, Valter Ctilarl,
Abbe Lane, Xavier Cugat. Comédia.
AKT-PAACIO, ESKWE (Meier), e
S. BENTO (Niterói). Horário normal.
Proibido ftté 10 anos.

S. JOSE' — "Paladinos de França".
VITORIA — 43-9070 — "Zanabukii".

ZONA SUL
57-2975 — "Do.

"Galante « Sanguiná-

47-0644 /onut de

CENTRO
42-6024 -

— "SeleçOct

"Venus de

Solicitamos aos tr» exibi-dores • Ki-iitilcza dn nluali-
íarfm hs |lro'.;r.iln.içõrs e mu-
'lanças de filmes CRrrpvendo
oo 1,-1,'fouai-di, para Wiildlr
Camargo — DC — Av. Rio
Branco 2.1 — T«L: 2.,.-4S4.1
d.i« lfi hs, |7 hnrai

C1NEAC TRIANON
C. .PITOLIO - 42-6788

Atlàntida"
CATUMBI - 22-3681''SèssÔo Passatempo".
COLONIAL — 42-8512 —

Carne".
ESTACIO DE SA' — "Fona da Lei".
FLORIANO — "A Sombra no Telba-

do".
FLUMINENSE — "Pecadoras do Pôr-

to África".
IDEAI. — 22-1121 — "Noivos Ale-

gres",
IMPÉRIO — 22-9348 — "Despedida

, dé Solteiro*-,
MARROCOS — "O Indomável Vaga-

bundo" e "A Região dos Ursos".
MEM DE SA' — "Despedida dc Sol-

teiro".
MF.TRO-PASSEIO - 22-6141 —"Damas das Camélia".
OLÍMPIA - 42-129S' — Em Obra*.
ODEON — "Lábios Selados".
PALÁCIO - 22-0838 — "A Mulhet

do Próximo".
PATHE! - 22-8795 — "O Crime no

Cabaré".
PLAZA — 22-1097 — "Venus de

Carne",
PRESIDENTB - "Dama das Carne-

lias"
PRIMOR — "Venus dc Carne".
POPULAR
REX — "Galante c Sangüinário"
RIO BRANCO — 41-1639 — "lábios

Selados".
RIVOLI — "Aleitia dc Viver".

ART-PALACIO
natella"

ALASKA
rio".

ASTÓRIA
Carne'.

AZTECA — "Lábios Selados".
BOTAFOGO — "Na Corda Bamba".
CARUSO COPACABANA — 27-5150

"Lábios Selados".
COPACABANA — 57-5134 — "Des-

pedida dc Solteiro".
DANÚBIO
FLORESTA — 26-6257 — "A Vora-

gem de Uma Paijtão".
GUANABARA — "Perseguição »em

Tréguas".
IPANEMA — "Despedida de Solteiro"

e "Plano Infernal".
LEBLON — 27-7805 — "Galante e

Sanguinário".
METRO COPACABANA — "Dama

das Caméltas'*.
MIRAMAR — "Lábios Selados".
NACIONAL - 26-6072 — "Felij

Ano, Meu Amor".
PAX — "Dama das Camélias".
PIRAJA' — "Um Pecado em Cada

Alma".
POLITEAMA — "Na Corda Bamba",
ROXY - "A Mulher do Próximo".
RIAN — "Galante c Sanguinário".
ROYAL — "Venus dc Carne".
S. LUIZ — 25.-7439 — "Galante e

Sanguinário".

ZONA NORTE
AVENIDA — 48-1667 — "Noivos Ale-

isres".
AMERICA — 48-4518 — "lábios Se-

lados".
CARIOCA — 28-8178 — "Galante e

Sanguinário**.
BANDEIRA - 28-7573
LSYKE - 28-5543 - "Patadlnoi de

França".
MADRID - 48-1184 - "A Mulher

do Próximo",

HADDOCK LOBO — "O Crime do
Cabaré".

MARACANÃ — 48-1910 — "Galante
e Siiigumário".

MEIER — 29-0222 — "Lábios Sela.
dos".

V.ETRO TIJUCA — "Damas das Ca-
méliasV.

NATAL — "Zanzatv.iku" _ "Salarl
Perigoso*',

OLINDA — 42-1932 — "Venus Us
Carne".

REAL — "A Morte num B.-ijo" e"Ases ilo Gatilho".
SANTA ALICE — "Láb.os Selados"
TIJUCA — "A Voote Passos da Rua

Hiiker".
VILA ISABEL — 39-1315 - "A.Prl-

sio neira 1J0 Kremlin*',

SUBÚRBIOS DA CENTRAL
ABOLIÇÃO - "Nolvoj Alepr.s"
ALFA — "O Drama de uma Cons.

ciência1';
AGUA SANTA
BANDEIRANTES - 29-3262 — "Ter-

ras Escaldante!".
BELMAR _ 49-1744 — "Despedida

tle Solteiro*',
BENTO RIBEIRO - M. Hermes 881
CACHAMBI — "Pecadora do Porto

África".
COLISEU — "Galante e Sanguinário"
ENGENHO DE DENTRO - 29-4130— "Alegria xSt Viver".
ESKYE — Meier — "Donatella'
UUARAC1 - (Rooha Mirund»/ _1 "Alegria de Viver"
IMPERATOR - "A Mulher do Pró-

jcimbV*.
IRAJA' — "Pecadora 

do Porto Afri-

"Des-MADUREIRA — 29-87J3
pedida dc Solteiro".

MARABÁ' — "Marcelino, PSo e Vi-

MASCOTE - 24-0411 _ "Venus dc
Carne".

MONTE CASTELO — "Na ContaBamba'!.
NOVO HORIZONTE

tão ao Crime",
"Da Anibl.

PADRE NOBREGA — "Duelo de As
sassinós" c *"A Tortura do Medo",

PALÁCIO VITORIA - 'Teia de Sa-
botagvm".

PARA TODOS - 29-5191 — "O Cr:-
nie no Cabaré".

PILAR - 29.6460 — "A Rainha dos
Renegados-' e "Brbtinbo Venenoso".

KEALENüO - Bangu 472
REGÊNCIA - "Lábios Selados".
RIIIAN - 49-lh33 - "A Batalha do

Rio da Prata".
PI AN - 49-1633 — "Paixões sem Lei".

da Mocidade".
;> JORGE - lOIinda).
VA ZLOBO - "Máscara do Vinga-

dor".

SUBÚRBIOS DA LEOPOLDINA
BRAZ-DE PINA - 30-3884 - ú*A

Soldo do Diabo'1 e "Eu V(v( Antes"
BONSUCESSO "Honra dr I adião".
CENTRAL - "O Maior Espetáculo

Üa Terra".
CARMOLI - "Preferi a Liberdade"

e "Ódio Contra (Mio".
LEOPOLDINA — 38-9993 _ "Só 

pòruma Noite" e "Terra sem Lei"
MAUA' — "O Crime n0 Cabaré"'
MILO — "Venus .de Carne".
ORIENTE - "Honra de I_adr5o"
PALÁCIO HIC1ENOPOL1S - "Da-

ma das Camélias".
PENHA - 30-1121 _ "Honra d«I. adrão".
PARAÍSO _ 30-1060 _ "Caçado

Como Fera".
RAMOS - 30-1094 - "Na Corda

Bamba" t "Feliz Ano, Meu Amor"ROSÁRIO - 30-188? - "Altgtte de
\ iver"

3A.NTA CECÍLIA - 30-1283 - "Te.
mor Oculto".

|A-NTA HELENA - "Chantugem".
S. GERALDO - 30-9322 _ "a Vin-

ganira do G.tngster" e "Veleiro flaAventara",
S. PEDRO - "Lábios Selados".

ILHA DO GOVERNADOR

GÜARABU
"Perdidos
V oléncia*'

JARDIM
Períiív>>o",

— "French Ctlt-OM" •
em Paris".

e "Pesadelo".
"Zanzabuku" "S4fe«i

NITERÓI
,'S V'V>J1. " "A Mo>h" *• Prórimo"
upi . ,' 

"" 
Sal<Ulte e Sangumírio"

IMPERIAL - --Temor tx-ulto".
ODEON - "Na Corda Bamba"
S, BENTO - "Donatella".
VERA CRUZ _ Tel. 22-964 - "Aí-

stsslnos a Sangue Frio".

SÃO GONÇALO
"L!AJv~ 

'"lur'"l"-"»' de EatT*lat"
c A IXus.i da Lua".

PETRÓPOLIS
VERA CRUZ - Jel ::.964 - "Doi.

Corações c uma Alma" c "O Sobe-rano das Selvas",
i BENTO, - "Alegria de Viver'
w,,KI^^T0 

_ 'Alegria _t* vWtt".
Mtl-PALÁCIO
CAPITÓLIO - "Zanjabulcu" 

, "Si-
lan Perigoso"

PETROPOUS •- ¦Impoisos 
A, Mo.

chJno*",
D PFDRO - "Sabes 

0 oue Ooero"
SANTA TERESA - "O Monstro deI ondres".

JACAREPAGUA
BARONEZA - "Atila Re, Jos Hu-

BANGU

ITA MAR Tei. "Pilrto da

MOÇA BONITA - "Na'Corda Bam-
ha".

MODERNO - '•piano Infernal"

CAXIAS
t AXIAS - "Nunca fui Santa".
PAZ — "Honra de- Ladr3o".
POPUtjAS - -O Da D" „ "Veneno

em 1 eus Lábios".

TRES RIOS
REX "Código l3s Arróai"

SÃO JOÃO DE MERITIGLORIA — "O Mundo Silencioso»,

r
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8 — DIÁRIO CARIOCA — Quarta-feira, 12 de março de 1958

1.

Programas
Corrida de amanhã

1." Paien - As 11,1(1 noras - l.-imi
melivs CrS 70 (100,00

CjLIÍIti*
1-1 Ue.i, L, K .--in  7 51.
2—2 Bajará, J. Portilho  4 56

3 It.ijubá, J. ürac i  1 5(i
3—4 Reverle; I . irigoyen  56" Real D.-l uht, N, Corre . 56
4—5 Coslma, M Siha  56

6 SleglUitie, ... li. Silva . 56 :
- // - ¦

2." Páreo - As 13 horus - I.51KI j
m-tros - Cf$ _s (ii)ii(in

Ouillis
54

.1 5(, i
54 i
íl

56 i
5(1

.1 .1 IMPAI ll-.NS 
I -I I INO //'—'-

•I." 1'ált:o As 15 311 horaa
Cr$ S.S llllll.lK)

-ASPA SEGUIU TININD
Turquesa a
maior rival

1—1 Tânia, J M.ii.-li.ml . . . .
2—2 Exper ènctii. J. P-m lho
3—3 Loia nua, A. M irfiil . ..'

Aiu-h.ia, .1. Carllndo ...
4—5 Oaflsta, I. Rlttonl 

6 Dons, J, fl ii- ico 

3." Páreo As 15.30 lioras
metros - Cr$ 75,000,011

1_1 F-inl.i;tiehleail, l . lt gol»
2—2 Souvcnir, O. IMlcrmo ..
3—3 Gisaniu-, J. Marchant ..
4—4 OiscadiM, F. G. Silva ,

.l.n.l, A Uosn //
*.." Páreo - As tfi horos

mttr-is - C"r$ 55 UIXl.l.l

1 — 1 I dc Cario, I K itoiil
2-2 Chyple. A, Nerl 
3 ". Bomarb la, "). Carlinilo ..

4 s ai.-, |, Souza 
4— 5 M ^s Gll da, .1. lir.iça .

Senda, A Sanlos 

5." Páreo ,\s 16, >n horiis
metros - 05 55 OflO.flfl

1 — P. Sprlngs, 1- Iripayen
l> -iu idos, A li Silva

2- K:br iç ' U (' inha
1=1 Moro, I, S-Ü7.1

3—5 El Inclín, E Castillo
6 I) sclpulti, ( Paninhos

4-7 llav. A, Sanlos ...'.
Cad lho. A. Marcai . .

6." Páico ,Vs 17 iioras
B-.etros Crs ds nou.eu

1—1 Brocal, I . Itigoni 
D m im he, I!. Cunr-n
Alarido, .1 C ir] -nio

4 I '.íul, A M irç 1!" I->1 le, E, Casüllo
Esp cio S 1. M Henrique
Herstal, (i. Queiro/

7 Od Iro, .1 s Ivn
Aparir 1110 C Carvalho

I iuvo'5 I. S'ou_a .'
Ul li-i Carlos, I) P S.h 1

A- 11 Eauívocof i; Cunha
12 I ileral, A S.111I05 

» li Campniics. lt !• Um

I.WIO

Qüiiiis
56

I 5fi
"d I
56
54 ;

I 20(1

Qu Ins
: 54

•I 56

5 54

1.200
ínetim.j

Qlflnã.
3 54

' 
7 (-11 

'

-I ZUM ZUM c.UM
-2 l-UI-.liu Dl: MADHII

VII Ãl)
I E.MSUENO " NA NDO '

TU.NIN ' .
CITAI-El IÍ-: . ....'.¦• l Al III I II- 

// ¦

5." Páreo ¦ As 16 hor.
leitos CrS 80,000,00,

CLAN
M.V FAIR LADY ..

.1 USINCaA 
I.ERUSC \ 
Ctl.MPMlSA 
\"|I:SSII l-\ 
ESGARCEI l.E 
Cl.AIR " LINDO SONHO ,.¦...

52

Quil"s
57
55
55
55
55
55
53
55

- I.0O0

Quilos
5 54

Fontainebleau tido
em boa conta: força
Inúmeros estreantes participarão ilas corridas cie amanhã, sá-

liado e domingo próximos, nn Hipódromo da Gávea.
O cavalo Fnntaincbleau, cuja campanha no turfe vicentino é

das melhores, deverá estrear na corrida de amanhã, sendo mesmo
considerado como força da competição, já que é tido em boa conta
por seus responsáveis.

ESTREANTES
A relação ilos estreantes

S-güir:
VI» 111 ,1

ll."
rnèln

Pai o - As 16.30 horas -
CrÇ 75.0:1(1,00 - III

IsI-YEL ....
SÀRRACENO ..
PARNAIIY.HA .
FANDANGO . ..
MURANO
11 \CC \UA'I 

' 
.•'.'.

II SU II IEHEL
MOCAN
NA UTA .. ....
(1-M i:\-\iri-
MARKASCIIINO

Páreu -i 17

1.400¦ItillH).
Q-.lil-is

7." Páreu --i 17 lioras
nictros CrS 2'0.0_0,(10 (lt

OKANPE IIK-Nlin COSI
DA GRAÇA

•I si
52
5 8

! 58

I 500
(li.-tl in_)

Qlllos

s \SPA
R URI A
I UR.QUEZ.A . .

I \ \M(il( \DIIU \
5 _UCA___"I
(. (' .CHI- I II-. ..;,
1 CA RITA" Rr (11 A

1.000
st Ungi
)!.IRO

Quilos
8 54

11 K

." Páreo

rá. P l,

. 17,"Ml hora
meiros CrS 75 000.00 -

1- M.in-k.i. 1: ( nha .
iMIschlef A \l irç.il

2- Sarava, M. lc s ni
Jamboríe, M S Ivn

3—5 I-;»cn. .1 I Ir noven
fí Ft'-i ii P S Iva
7 F Orav.-, I, Rigoni-'..,

4- 8 Sup nipa; .1. Portilho-'
1 Atai a, A. G, s h.,

10 D. Buenn, A Cardoso'

Corrida dc sábado
1." Páreo Vs 14 limas - I.

metros CrS 60 000 00

1—1 OPERANTÈ
2—2 FC/II ADOK

3 SWING
3 4 MASTER WORK

5 ODRACO
4--. HEMISFÉRIO

7 II.II.I

12 f-S ;
il s(,
(. Ml

15 dO
c6

10 -í.
11 '/•

s.s
56 '
56

.1 '58 ;
13 Ml ;
11 sr,

56

I MUI

l t,

I 'I
10

: 1

Páreo As I7.li) horns
is frs. HDrflOO.OO — (11.

\1111K
.1 UüiK
l-NOK .......
<;• ->|-\-| I-;

\ 1 \ v
CUAC 1 .
VOK \/
UniJAKA
M \CON
(1 \RG \NTA
(II AMPin I Hisi
('¦ A RH Ai-ÃO
ÕA RIJAS

I.41K)
ll nu)
Quilos

1 55

Kl
6

V-'W. 
Qu lias

fi -6 .--,_,..
I 56 i

in 56 ; 'ia
í- 5(i . .

AMANHA
[.liVERlE — . emillilio, casta-

nho zaino SAo 1'au.o nasciilo cm
125/7/1-5.- l">r Royal 1-oi-cst em

Red Moon, ale criação ilos senho-
res Nelson c Roberto Seabra c pro-

| pi-ioiliiilc ilo Siiul Seabra. Treina-
ilor: D. Ferreira;

FAENZA — Fciiiinino, casta-
nho -iu'110, São Paulo, nasciilo cm

I 2/8/53 por OrsèrijgO cm 1'aíily
; Song ile criação ilos srs. Nelson c

i Kobcrio Sciibia e propriedade ilo
J St ti-I Seabra. I reinailiii: D, f;er-
reira-

I ••(JiNTAINI-lHJ.L-AU — Mãsçull-
110 ca-taulio escuro. São Paulo, nns-

[.-ilo cm 18/7/53 por Gooil l.uck' em Líiliiires. de criação ilo sr. Jorge
ila Cunha Muciio c propriedade
00 mesmo, Treinador: Snbbalinn
D'AinorC'

SIEGLINDE - Feminino, cas-
| taiiho claro, D. l-eileriil, nasciilo
jain 10/IQ/53 por Whlrlhwny em An-

ciljii, de criação ilo sr. Abelardo
I Accetta c propriedade do mesmo-

SAIJAIM)
MASTEK WORK — Masculino.

castanho 5 nniis Sanla Catarina,
lloog.c Woógiè e Milagrosa; ile
criação ilo sr. Adolpho Schnialz e
de propriedade tio Stikl Jaiiibolaio,

reinádor: Ail-iir Feijó,
NEBULEUSE - Feminino; ala-

zão. 3 anos São Pau.u, Saildjar -
Distribtition, de criação c proprie-
uailc ilu Ilaias Faxina- Treinador:
'\nisii Neves.

Ill-.l ,EN HIA1R l-eiinn.no.
castanho 3 anos, São Paulo. Robin
tlic Sccond e llelenu dc Tróia, dc
criação do Haras Saratogá c pm-
priediulc ilo Stud Patente, Treina-
dor: Mnriallo Sales

VENILIÃ — Feminino castanho,
3 anos. São Paulo, Swallo To.il e
llnppj llavcn, de criação ilo I-l a ras I
Mondesir c propriedade do
San Dicgo. Treinador: Jose
tinnc ila Silva,

ÇAI-RIÇA Feniin 110

Radar
tio Mfiras
ilo Stud
Morgado;
alazão, 2
Ketti, de

Va ente c pio-
20 de Janeiro.

Stud
Salus-

ca-tn-
nho 3 anos São Paulo, PcwUci

i-iatíer e Ttiinuc llumac, ile cria-
ção e propriedade do Horns São

ll-uís. Ircinailor: Ailair Feijó.
! IOKAY — Masculino, alazão }
\ anos IJisirito Federal,
| Qiieensl-Try, dc criação'
1 Fidalgo e propriedade
Burrica: rreinailor: Paulo

I-.AKI. — Masculino,
anos, Paraná, Nilgiris e'
criação do Haras
priedáde do Stud
! rcinniliir: Domingos Ferreira,

D1R1GIVEL - Masculino, ala-
zão. 2 anos. São Paulo, Mailguari
e Mildred, de criação 

' 
do Haras

Ipiranga e propriedade dò Stud Pau-
lo Sérgio. Trclriaor; Francisco Ma-ilalcna

SI-IVAI. — Fx-Zorro Alegre —
Masculino, alazão, 2 anos, Rio
Cirande do Sul Mister e /.agnia, -le

jciiação do sr. lúlganl ile Araújo
Franco e propriedade do Stud Pôr-
ln Alegre, Ticin.ior: Goriçnlino
Feijó,

I DERUSCA -- Feminino, alazão,'? anos, São Paulo Desiino e Ma-
ruska de criação dò Haras I pi—
rnnga c propriedade do Stud Boja
Miaii.a. 1'icinaiior: Moacir F. Neves-

ESCARCELLE - Feminino; cas-
lanlin. 2 anos, Paraná, Dcrnah e
TocundiràJ de criação do Ilaras Va
lente c propriedade do sr. Franklin
AntiSnio Rocha. Ircinailor: Este-

vam Pereira Filho.
FANDANGO - Masculino, cas-

Unho, 4 anos. São Pano," Mon
Gliérri e Dona Stella, de criação
ilo Haras Fazenda No\,| c proprie-
dade do criador- rreinailor: Sabba-
tino IT.Amoie •

CLARITA -- Feminino, castanho.
I allüs São Palllo, Hyangal c Pa-
lombc dc criação ilo Ilaras J.ihn e
propriedade do SI ti ct Almeida Pia-
do afc Assunçlò; Trcinadr: Manuel
I! Branco.

LINDO SONHO — , lcniin.no,
tordilho, 3 nilos Rio Cirande do
Sul, l.acuy e Stilainia. tle criação
do sr- José Guido Orlandini c pro-
priedade ilo sr. Pery Az.míbuja S0.1-
rc». Treinador: Alexandre Corrêa.

Alinha pensionista é séria candidata a vitória no G. I*. "Cor-
deiro da Graça". Vaspa melhorou apôs o brilhante triunfo queconquistou, na semana passada, nesse mesmo percurso e cm tempo
bom — declarou à reportagem do I)C o prcpi^-ador Carlos Cabral.

A defensora do Stud Peixoto de Castro esteve na raia dc
areia na manhã de domingo, a fim de sc preparai para importante
prova. Trabalhou a distância de 1.000 metros 110 tempo de 64.1)5
muito bem, aliás uma das melhores marcas do dia — prosseguiu
o preparador do Stud Peixoto dp Castro.

AI-VKKSAKIAS
Continuando em suas aflaníi-

Uvas, -lis.e Carlos do Carmo Ca-
bral:

Vespa terá que correr mui.
to mais do que na suu última
apresentaçáo, para poder der>-
rolar a.s competidoras Turquesa
e Bucarest na competição de do-
mingo.

Por que? Você acha? o pá-
reo mais íorte?

Bem... Vamos primeiro fa-
lar da Turquesa, que foi- muito
prejudicada durante o percurso
e ainda perdeu uma de suas

ferraduras no decorrer do pá-
reo. Quanto a B.icarest é dife-
rente, pois ela não foi prejudl-
cada e -sim pi-ejuoicou as adver-
stirias. Vale lcuibrbar que scu
jóquei veio procurando manter a
linha e, portanto, sem poder exi.
gir ao máximo a sua pilotada.
Agora, largf na pedra trôs, o
que lhe dará grande vantagem.
Mas não é por isso qtie deixe
tle levar multa fé na minha pu-
pila, pelo contrário, eu creio
numa possível vitória da tordi-
lha do sl.utl Peixoto de Castro.

2." Páreo as 14,1(1 horas
metros - CrÇ f-S 000.00,

1- 1 MARI A ROCHA 
-—2 AR REVII.A
3—3 IAIV FORMOSA 
4—4 ZARA

5 BOM.ARlifiA /.'.'.'.'.'....

3." Páreo ,\s 15 limas
rr.-lr.s CrJ 65 000,00,

1-1 CIIANÁNtr.O
2—2 TIO CARLOS
3-3 MIMO MUNDO
4—4 l/l.YSSHS "

5 MODERNO

S 5:
3 .:

5fi
7 s_
(i 52

1-M «1

Quilos
5 58

54
a su

54
54

I (,0(1

Q'.'M"s
5 52

56
(.11
(>n
56

<) animal Tunuyatt,
s\ur ' 

so criçbnttuVâ
aos cuidados) do tn.-iiiiid ir
Còltii Tiuiiiiilio, ili-ixmi ns
suas co cheiras, ingressa ndn
uns boxés do seu coIcrii Vai
ilcmiro Gomes do Oliveira.

>>

m -¦ Ksião sendo eppcr.ii-
dos nesta Capital,

proceilontus de -São Paulo,
qiialia animais do Si ml Hon
Vista, (loyçndô scr éhtroKúesj
aos preparos _o délio Tou-
ritiho,

t0' 0 cavalo Lepnnto
morreu na manha de

ontem nu Gávea. O pupilo
ilo treinador Cirilo do Sousa
ili-u do encontro á cerca do
fora da raia prande 'areia i.
mor ron do instantânea monto,

Vaspa tra ba lhou pa ra
o "Cordeiro da Graça

Eni pisla de areia pesada furam realizados vários trabalhos, nas
manhãs dc sábado e dominga últimos, dc parelheiros que deverão
reaparecer nas corridas das próximas reuniões.

A potranca Vaspa, do Stud Zélia G. Peixoto de Castro, con- j
duzida pelo bridão Juan Marchant, fêz um dos melhores exercícios,
ao descer o quilômetro em 64"3;5.

OUTROS TRABALHOS
aM\ Henrique, 1.300

Carlos "Sempre 
Alerta" Cabral. -- \'aspa pode repetir

7

/ EXTERNA

E' p encontro do ano!» — Qulmafirma 6 um cronista de Sãu Pau-lo falando t|c AOIL e DULCE qu.ilomliiKo próximo vão Jühtár m. uiirapiiihos num pega sensacional
A coisa promete mesmo «agradarlainhr-Us».

valorizam qualquor espetáculo.

Aqui n» Gávea a »ituai;So tam-bi-m vai ferver. Tem roannrcn
monto dc /.um-zi;m-zi:m , tij.
NIS, Duna eatrâlas quc, juntas^

Paulo Morgado quando viu o páreo comentou: — Se nãoandaram dfréitlnho vão ter uma surpresa com meu garoto EN-SLKf.O... — I-l o «Cornrú» tem lá sua dom- dc razão. Quemvence em S6" nos 1.100 metro.., di--folhando a margarida m_-reco algum respeito.

Aindii temos, pra variar, uma nova exibição rle VASPA n-imesmo quilômetro cm quc venceu n última com facilidade, Masagora ve.ni TU11QUEZÂ mais aguerrida e com menos gente nafrente pãrá ntrapnlhâr scu caminho. IJujilinha bon está ali.
 ? 

Chegou 11 chamada para o páreo dc amadores e nunca vi
tanta gente pedir a montaria do pobre do PACTOLO. Até o Jenn
1'uchard entrou na fila...

LEPANTO ontem levantou aborrecido. Disparou P bateu
forto na cerca, ficando ali mesmo, ("avalo quc não merecia esta
sorto triste. Bom Dermave de Carvalho, seu proprietário, vai fj.
car uns dez dias sem sair do casa,

Na sègumla-felra aconteceu a mesma coisa com n ROCHK-
DO, um pupilo dc Levy Ferreira. Semana ruim pela frente.

Quem tinha unia «VAGA» esperança dc que, desta feita de-via acontecer algoi estava tremendamente enganado... Mas não i".

Hasta n brasileiro olhar as montarias da corrida de ama
nhã e percebe claramente quc as estatísticas já estão empata
das. IVONK DE CARLO, FONTAINEBLEAU e BUOCAL normal
mento não perdem. Nem precisa afinar o violino.

rmnl-

Aliás os estreantes dc quinta-feira estão na ordem do dia.
REVERTE é outra que andava cm São Vicente correndo e ga-aliando dc gente muito melhor.

Orlando Serra, após ler algumas colunas sociais: — O jelli
é seguir a moda.. Acho qqe vou botar um nariz novo...

Ontem foi dia de abràção pernambucano para o bom Heito:
de Oliveira: Completou 04 florcando no quilômetrj desta vida.
Parabéns pola data, Salomó.

Rei do Nordeste: 700
metros em 43" 4, bem

Na manhã dc ontem, cm pista dc areia leve, estiveram em aajão
os parelheiros que se acham alistados nas corridas dc amanhã na
Gávea.

O cavalo Rei do Nordeste passou 700 metros cm 43"2.5, muito bem,
demonstrando ostentar boa forma .

APRONTOS

tcmprc Alerta" Cabral. — \'aspa
na tarde dc domingo

VV. Oliveira, 1.300 em

U. Cunha, 1.000 em

H' caválariço cjuc pi-
.tnvn o animal I.c-

panlo, na ocasião, encontra-
so jhtornada no fToápIlíil dos
Acidentados em estado quo
inspira cuidados.

4." P.in-o ,.s is.t) horas — 1,10(1
metros - Cr<. IS ooo tf.)

1 1 NEBUI EU.Sl:
2- : HEI I.FN' lll.Ali. 

':'¦'¦
3 VENII IA

3- 4 DÚRI1 '.'.'.'.'.
5 GIRONt-INA

*-•fi Kisi M» \
7 CA RIÇA

5" Páreo A. Ifi horas
metros C>ç 85,000,00

I—1 VI 'I-l R
2—2 Al \J()|i
3—3 FNront \çado
_--4 C.OI !(1\>

5 O \ltf, -WI \ 
".'.'.'.'.'.'.'.'.

6 - Páreo -\s Ifi.^n horas -
n ttros - (nninni Cr? 75 (MM).-

Onil"
2 5
I 5

H

(Bftt

4 55
.1 5S

- I 600

Quilos
55
55
5S
55

I 51

1 -llld
)() —

Quilo'

— Iliat., um defensor
do Stu.l Bòa Vista,

vai sor submetido a umn ope-
i'H(,'ão pelo conhecida veteri-
nilrio Protázio Pen ira e do-
verá ser embarcado rumo ao
Km. -17, eom p assi-gem de ida
o volta.

Eis os de»n«is exercícios ano-
tadas:
BOULEVARD D'OR, L. E. Cas-

tro, 1.400 em 93"
I-ORITA, J" Silva, 1.300 em 88"
SINHO, U. Cunha, 1.000 em 07"

'_>5
TANTALO

90"
EFHENE.

05"
LAS VEGAS, L. Diaz, 1.200 cm

78"4 5
QUEFIR, C. Dias, 1.800 em 128"

2 5
ELU, L. Rigoni, 1.200 em 80"_'5
COLIGNY, A. Portilho, 1.600 em

106"2/5
NOOK, L.
VESPA, J

64"3/5
TABAJAR,

88"2/5
TULA, I. Sousa, 1.300 em 88":
HAVATANA, J. Negrello

em 82"2 5
PEKIM, A. Portilho, 1.000 em 08

Diaz, 1.400 em 93"
Marclinnt, 1.000 em

O. Ullôa, 1.300 em

1—l-t-RGA. sfi
2 MISS OEaNMARCk (x) 

' 52
2- 3 CIDR , ffi4 CI A VA 5fi
3 5 G \> MHIKA 5f,

fi IN.OCA ' 
" '. 5fi

4- - \ \v.\ ll' MSI RIA <(.
.ICJCfl V ','.',' fi Sfiixi cx-Toscmiii//

7." Píreq - Ás 17 horas l.iilil
metros Crj 75 (.'.(),()(| tHcliinfi) I

Quilos '
1—1 VAIVÉM s 55 |

2 CHI .NTI . 
í 

55
2- 3 NABAR .'.'.'.'.'.'" 3 55M . OWN  fi 55
3~. r :..*,*.',*,'.:::.'.'. « s5

DUt i ss
<t—7 TOKA-a 

'".'.'.  
7 55

. TAR VI \lt 
 

4 ss '
CYr.SF. .... i ..'.!'.!!'.] t) 55

S.° Páreo - Ás 
'l7.3!l 

horas - 1.500
ir,."tr_s - Cr$ 55 (MIO (M) - (Belüim)

Quilos1 I I» M.l 7 sr,
MINOCHINO ' 

2 •'»
2--.3-S*í.\N s sn

PUt! '..'".""." (, s.,
3 < HIGH M VSIF.K ' t, s|

fi KIIlMt ' 
| 

*5fi
4—7 El V- Vi IHaNTE 

"' 1 
M

ASTRO I 56
9ESCAPULÃ .:.'...'..'.'.'.'. 4 52

Jt

Corrida de dnnrngo
1." P.iu-.i - As 14 horas I HKI

metr"s Cr$ 80,000,00,
Quilos

1 — 1 NESKA : 55
2-2 RAMI fi 55 I

DLNARZADE 3 55 
'

3—4 rUNJSl \ 4 55
5 GAV.E I \  I 55

af- 6 T <N\FS  5 55" CERIJSE  7 55

2." Pán-o - AS 14,311 horas — I.0IM)
metros - CrS SO IMMI.HO

Q-Jilos ;
I—I I-ITKIM 54
2—2 CI \l'.1 RO 54

3 VIVIDOK (' 54
3- 4 EARI . , 54

5 niKKilvri 54
4- fi SEIVAL .... 54

7 ÁGIO 54
3." Páreo - As 15 horas — I 200

metros - Cr$ 65 000,00
Quilos1—1 DESPLJ.NTE 4 58

í—2 DUQUE  i « ,

= Rondo dos Cavalões
"The mentality of the horse" e a
mentalidade do Paulo Zezé Leoni

ü_ â_#i^^_li

Vamos coiii-çar u traduçãq do capítulo
(tjUt' ú u ii do livro do coronel inglês 1'. H.
Stewart, e quo êle intitulou «T1IE MKNTA-
LITY lli' TIIK HORSE».

Mas para que o leitor fique sabendo que
quetíi escreve é um profundo (ioiihecedbr do
bicho cavalo, será interessante irm is pri-
meiro ao prefácio.

<-l" euni iiIkuiiih desconfiança, diz o co-
ioiu-1 Stewart, que eu nu aventuro a esere-
ver sôhre um tão contestado o debatido as-
santo, i-oni-a o treinamento do cavalo de cm-
iilla. Ku só prctèiido um seguro coiilieciiuáii-
Io — de mais dc fiO' anos — de ciiyalos de
toda espécie o tamanho, e cm diferentes

rmiuo-'; nos ciínipos de caça, e dc polo, nos circos, nos campos
lie batalha; conhecimento como cavaleiro, nas corridas rànas è i\o
salto; como treinador, como proprietário, e, finalmente, como es-
tu d ante da «Alta Kscola- conhecida como «Dicssuirc».

Mcü prazer foi «estudar'' o cavalo em todas as suas ativi-
dades, e, na esperança de que as minhas exj_criências, '.ts meus
ronliecinu ntos e as minhas conclusões possam interessar e aju*
ilar íiqiiclis cuja vidas vlilãs sim ilcvotiuliis uo cüidátln c uo ma-
nojo dos cavalos, eu humilih-menle apresento as páginas <)Ue áo
scuucni \

Tão vendo- K' alguém que conhece cavalo, no duro, que vai
!'.ilar, ou não é? Kntão comecemos,

Ahi meu Deus! voeès me descülpbiti; pois ainda não é lioje
Miie posso começar a Iruiluzii o capttulp pronitítido. justou nu-
lembrando que preciso tlnr uma notjnhn sôbre o Paulo /ezé Itboiit,

Amanhã con.ÇÇO,, Tá bem?

DUCTIPUL,
ein 87"2 5

SALLY, O. Ullôa, 1.600 em 107"
3.5

CHISBAiM, A. Nahid, 1.500 em
110"

FASTENER. O. Ullôa, 1.400 em
92"2.5
MY OWN. E. Cii-tillo, 1.300 em

87"
TKANSWAAL, M. Martins, 1.200

em 81"
TOYAiMA. L. Leishton, 1.200 cm

Kl"
WINETHOU, Lad, 1.500 em 104'
GENAZZANO, M. Heniique. 1.300

em 8G "4 5
MISS DENMARCK, H. Cunha.

1.400 em 92"2/5
NESKA, U. Cunha, 1.300 em 81!"

2/5
TURQUESA, O. Ullôa, 1.000 em

65"
RACY, L. Leigliton, 1.000 em 05''

1 200 i Bt-UOZZA, A. Santcs, 1.000 em
C8"

ESCAPULA, C. Paninhos. 1.400
em 97"

ODRACO, H. Lima, 1.200 em 82"
OSASTRA, I. Sousa, 1.200 em 82"
ZUaVI ZUM ZUM ij. Silva, 1.600

em 105"3 5
LUCY, I. Sousa, 1.400 em 96"
UOSSLA, A. G. Silva, 1.30(1 em

88"
JURAMENTO, A. Porlillio, 1300

em 88"
SOBERBA. A. Nascimento. 1.300

eni 88"3.5
aMOUERNO, D. P. Silva, 1.600

em 110 *
PITU. G. Queiroz, 1.300 em HO'
VALENTIA, J. Marchant, 1.300

em 87"2/5
TAPEHA, O. Ullôa, 1.300 em 87"

2/5
TUNÍSIA, M. Martins, 1.300 em

87"2 5
CITADEI.LE, L. Rigoni, 1.500 em

99"
LORD AFFONSO, A. Marcai,

1.200 em 80"4'5
ANNA ITAUSTRIA. A. Vieira,

1.400 em 96"-',,

Mobar sentiu da mão
esquerda, nos 1200 m

O liridão Luís Alberto Diaz informou que o seu pilotado Mobar
sentiu da mão esquerda, na ali ura dos 1.20(1 metros, razão pela qual
não pode obter uma melhor colocação.

José Portilho, piloto dc Dclicatesse. declarou que 
"nos cierradei-,

i-o.i 10o metros suu conduzida se assustou com o fotógrafo que ali
estava postado e dai por diante começou a se negar a correr e
ao mesmo tempo a "cravar", detalhe êsse que lhe ocasionou a perda
ilo páreo.

DEMAIS OCORRÊNCIAS

Segaiein-sc os demais exercícios
.iiiotailos:
1° PAREÔ
BA.AI.À — Jo Portilho — 600 em

.'N"4 5
COSIaVIA — M. Silva — 360 cm

--".V.
SIEGLINDE — A Ü. Silva — 600

em 38"2/_
2o PAREO
TAVUA — J. Marchant — 600

em 40"2/5
3o PAREO
f-ONTAINEHLEAU — L. Rigoni —

8(10 cm 5.V2/5
SOUVENIR — O. l\.lermo — 600

cm 39"
GIGANTIC — J. Marchant — 600

cm 40"
IIND — A. Rosa — 600 era 38"3/3
4" PAREO
CHYPLE — A. Ncri — 600 em!

37":/..

5o PARLO
PALM SPRINGS — F. Irigoyen —

600 cm 42"
EL ÍNDIO — E. Castilo — 600 em

3 "2/5
DISCÍPULO — C. Paranhos — i

360 cm 25" l
6» PAREÔ
DIMANGHE — H Cunha — 600

37"2/5
TAFUL — A. Marcai — 800 em

3T2/5
rOLETE — E. Casüllo — 600 em i
39"2/5 I

1.

ARGENTINO
600 cm 38"

LOUVOIS —
39"

DON CARLOS —
700 em 44"

EQUIVOCO — U.
em 44"

CAPONÍÈS — R. Filho —
37-2/5

REI DO NORDESTE - F
va — 700 em 43"2/5

7° PAREO
MARISKA — U Cunha

em 52"3/5

C. Carvalho

Sousa — 600

D. P. Silv,

Cunha —

600 em

G. sí;-

oo

MISCIIIF.F
em 37"2/5

SARAVA —
em 37"4/5

FLAIA — D
39"3/5

em DICHA BUENA -
600 em 37"l/55

800

600

600

A. Mareai —

M. Teixeira —

P. Silv» — 600 eta

A. Caf-toso —

CONCURSO
ACUMULADO

CR$ 338.837,00
Para a reunião dc amanhã,

quinta-feira, dia 13 do cor-
rente, está acumulado o Con-
curso dc 7 (sete) ponto*, eom
uma ficada na importância
de CrS 338.837,00.

. A seguir, transcrevemos as dc-
mais ocorrências verificadas nas
corridas de quinta-feira, sábado
e domingo últimos, na Gávea:

QUINTA-FEIRA
1." PAREO — 1>. V. Silva (He-

mistério), declarou que seu pilo-
tudo inanlieirou durante todo o
percurso, não obtendo, por Isso,
melhor colocação.

li" PAREO — 1". Labre (Gatl.
cho Sombra), declarou que logo
lipós a partida seu competidor.
Sol (M. Silva), veio para dentro.
obrigando o déclarante a levan-
tar, pois, seu pilotado chegou a
tropeçai- nas palas daquele com-
petidor. O treinador Briiullo
Cruz, declarou que não sabe a
que atribuir, o fracasso do .-eu
pensionista El Moro. pois o mes-
mo possuía bons tni-.ilhos.

SÁBADO
l.o PAREO - II. Cunha iS.l-

nan) declarou que ao ser dada
a partida seu pilotado ficou com
a fita presa na boca ,se'ndo -Ste
o motivo rio seu ati-aso inicial

HARTAI-I. G. Neves,
110"

SANAN, A. Cardoso,
101"2/5

AJAX, M.. SUva, 1.400

1.500 em

1.500 em

em 9»"

U. Cunha (Kebraço), declarou |
que em virtude do seu colnpeti- i
dor San n ter ficado embaraça- j
cio na fita, foi obrigado, por j
isso, a largar bastante atrasado.

DOMINGO
1.° PAREO — 1. Amaral iD"-

serto), declarou que nu altura ,
dos 400 metros finais seu com. ]
petidor Mito <C. Dias); encos- i
tou-se um pouco no seu pilotado, I
lendo neste lance o déclarante jcastigado sua montada e alcan-
canelo tambri.n, com o seu chi-
,'-ote aquele competidor.

2." PAREO'— A; Santos (Mon- |
tanero), declarou que na altura
tios 1.200 metros o seu compeli-
dor Ganges <J. Portilho) veio de
fora paru dentro, quase derru-
bando o déclarante. D, I*. Silva
(Büriindum); confirma a parte
dada pelo seu colega A. Santos
J. Porlillio (Ganges), informou
que confirma as partes dadas pe-• los seus colegas, adiantando, po-

j rem, que o causador desse mo-
! vimenlo foi o cavalo Inipatiens
! iM. Henrique);

_.° PAREO — li. Diaz (Mobar),
declarou que na altura dos 1.200

I metros seu pilotado sentiu da1 mão esquerda.

Dulce em confronto
sensacional com Adil

O Grande Prêmio "14 de .Março", carreira principal de dominíro,
em São 1'aulo, vai reunir, num sensacional confronto, "velho" cra-
que Adil e a potranca Dulce, briosa defensora do Stud Seabra a
uma das melhores potrahcas da geração de 1957.

Adil, conforme .iá noticiamos na edição de ontem, trabalhou a
distância do páreo (2.400 metros) em 164", em muito boas condições.

JÀRÜSSI REAPARECE

Assim ficou constituído o cam-
po do "G P. 14 de março":

7.° Páreo — G. P. 14 de Mar-
ço — às 16.50 horas — CrS 
300.000.00 - Distância 2.400 ms.

O cavalo Jarussi, que atuou
em San Isioro, nn Argentina, de-
verá reaparecei- após haver man-
cado quando de sua ida a Bue-
nos Aires. O filho cie Esquimalt
floreou 2.400 metros em 163"
agradando, devendo, portanto,
aspirni uma boa performance'.

Kraus iS.ilomão Ferreira) e
John A.aby (Pierre Vaz) se exer- j 3—4 Jarussi, N
citaram, respectivamente, nas | 5 John Ai-aby

—1 Dulce, F. Irigoyen .." Prancfort, L. Gonz.
—2 Adil, L G. Gonçalves

3 Ulcmá. J. .Marchant
Pereira
P. Vaz

distânciíK cie 2.400 e 2.200 me- 14- -6 Garça. C. TatYirda
tros. O primeiro cravou 161" e | 7 Kraus, S. Ferreira ..
.) último 147". agradando. " Jalerinò, A. Araujo

53 9
60 6
60 3
59 4
59 1
59 7
53 8
55 5
59 3

EDGARD FAURE PRÓXIMO DO DISCO

Xo'1'A 1') o Paulo Zezé Leoni Burlnniaqul de Melo foi
su queixar, ao Bolonha, ila minha crOnica, e disse que eu só a

librque filé, á-CZiS Leoni, havia ri fugiulo dois protegidosescrevi
meus.

Orá, NAO K' Verdade, Não tenho, nem nunca tive, protegidohIí;iiiii pia escola de aprenílizos do Zezé Leoni. Apenas eni-anii-
nlii-i paia lá dois garotos (um deles, aliás, . unhada do 1'ompeii
ile Sousa, do DIÁRIO CARIOCA) que foram saber de mim o queern preciso pr entrar na escola, Mántlcia-os pio Valter Cunha
l-'oi Sli.

2"i O Zi-za'- Leoni i-efugiiu um candidato, pequeno, e com 50
quilos, sjlj o pretexto de que tinha 16 anos, já ia pro si-rviço nn-
litar (deve ser algum serviço especial do üiiiliuiiaqui, pois, queeu saiba, o do I-Xérçito é feito eom IS ou 19 anos, c uno comWi) e o Jockey Club não podia ficar pagando ordenado
6lò estivesse nas fileiras; No entanto, na lista dos
estão -'i rapazes de 16 anos,;.

.,.> Estou B-Buranientc informada de que nessa escolha dis-
cí-icioiiárja, dos candidatos onde só valem a Olho -clinico- c asimpatia ou antipatia do Zezé Leoni, não entrando em conta exa-mes. testes e regulamentos, nessa escolha, foi riscado um gaio-lo muito jiit-so, do tniuiiiiliinho do H, Cunha, p que já é |6qüéino Espírito Santo. Êsse menino botou-se dc lá pra cá a fim
dr sc matricular e se aperfeiçoai- na escola. Mas o coitado do

.garoto nã i teve a sorte ile cair ns simpatia do inteligentíssimo
í.eíé Leoni Rurlamaqui de Mqlo.,

enquanto
admitidos

LNAH DE MORAES
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Seis hipódromos em
funcionamento: Chile

(Reportagem de JOSÉ RENNE - 2.a de uma série)
O "Hipódromo Chile" difere totalmente do "Clube Hípico". B*

pequeno, c feio e frio. mas vive superlotado. Suas reuntóes são
desenroladas na parte da manhã, tendo inicio geralmente, às setas
horas e vão terminar por volta de meio-dia e meio ou uma hora.

Sua prògramaçftp clássica 6 permanente e o número de páreos
por reunião chega à casa dos doze ou treze, todos disputados na
pista de areia (liá duas) e a volta fechada da cancha de corridas
não excede de 1000 motros, aproximadamente.

"VALPARAISO''

Haver obtido essa vitória com a cavalo Edgar Faure foi que as artistas norte-americanas Sherrg
Lane, Dianríc Cannon e Patrícia Morgan deram c receberam beijos do jovem bridão Fernando Toro.
No segundo pôsto finalizou a égua Incógnita (cn tre o ganhador e o tordilho quc atropelava por fora\.
ç cm terceiro, bem por dentro, o competidor Glcen. Vale observar quc apesar da canicula reinater
(para o.s chileno.-.), em pleno Verão, as tribunas populares e especiais, do Club Hípico de Santiago
se acham repletas, e que aWl efi-so os bons cavalos dc turfe santiaguino se acham em Vá/paraíso,

cuja tempotada clássica, nessa época è a mais imporlaif.e

),
3
I-

BO"Norte Chico") e. em início de
construção, o Cluh Hípico cie Ara-
ca, cuja cidade está situada no c\-

.tremo norte quase na fronteira com
í.is é no verão quando milionários jD Peru Alem cjcss-is sociedades or-
cas 3 Américas se dirigem para Vina |jraniz.iGas, há, pelo inietior a den-
-icl Mar ,t fim de csc.ip.ircm dos rieii jtro inúmeros' hipódromos dt "ca_-

climáticos de seus países. As |cha reta" dc norte fesul.

O
NO VERÃO

pogeu dc suas reuniões e fes-;

i

m

.

res
principais prosas da programação j (Amanhã: Os trabalhadores Jo
clfosica sào realizadas entre de- turfe d»,ieno).
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¦ não
aceita
$ 6 mil

0 jogo Brasil x Irlanda Livre (Eire) está prática-
mente cancelado, já que a CBD comunicou à entidade
(|P Dublin que em hipótese alguma concordará com a
diminuição da sua taxa fixa para 6 mi! dólares.

Dificilmente a entidade irlandesa voltará' atrás
na sua última oferta, baseada que está como justifi-
cativa, no peso demasiado da percentagem que a FIFA
lhe cobrará (15%).

POSSÍVEL COM O MILÃO
0 Presidente da CAI assinalou

mie. caso não haja unia contra-

I

Botafogo e América jogam
hoje à noite no Maracanã

,:i, , ,i na proposta irlandesa -—
o quo considera dificil — será cs-
tudado com mais seriedade o con-
vjt,, feito pclo Milão, quc ainda
ostá Interessado num iôçio-cxibição
rom o nosso escrete.
COM PORTUGAL PODE SER

Com respeito ao iôfloô com os
portuflueses, conquanto esses ofe-
rcçam .» mesmo quc os irlandeses.
|,,] um clima muito favorável á
sua aceitação, embora nas bases
aluais, considerando, principaltticii-
io. que sc inclue nos planos eni vi-
qor mu repouso mnis alongado cm
Portugal.
PARFCER MILTON GOSLING

Reforça ainda mnis a idéia dc
que o prelio conl o.s irlandeses será
cancelado o recente parecer emiti-
d,' pclo medico da seleção, dr. Mil-

ton Gtíjfling, o qual opinou con-
tràriamentc ao "match", 

por julga-io muito cansativo (inclusive a via-
nem) para os |ogadorcs.

DEFENDERÁ TESE

CIAPA UNICA FALHOU
ç :n :i indicação tio nome (ic Jaime

Gu.i' s pura a vloc-prcsldôncta e dc
AH 

'i Halista, na chapa da "Tradição
Vascrína", que concorrerá ao pleito
pr s'ü:»o:al do Vasco da Gama, ficou
Fr.i efeito, praticamente, n pretensão
r! ¦ rliapi única parn concorrer as elei-

i d .i Sil v .i, quc t&ria a i ncum -
d.- arranjar uma fórmula para

pn única, não cumprirá a sua
i. quc a secunda chapa, com

caçfio ontem do nome fio vice-¦''. fqn? estava vago), respon-'-*¦ di consulta,

Solich
não

gostou
Fleitas Solich está vivamente

contrariado con o fato do Fia-
menjfo ter cedido o zagueiro
Sérgio (empréstimo ã Portugue-
sa de Desportes, sc mo ter sc-
quer consultado.

Jà, reiterada!, vezes Solich ha-
via feito referências ao jovemzagueiro central como um dos
melhores elementos do Flanien-
ge na posição, constituindo, as-sim, sua mais viva esperança,
dentre torios os novos ria Gávea

SEM CONSULTA
Sérgio foi cedido ao clube ban-

deirante a pedic.e du treinador
Fiavio Cosia, tend o presiden.te Hilton Santos aquiescide ime-
diatamente O jogador está em
São Paulo onde Flávic o sub-
meterá a ui-n periodo de expe-
riêneta
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Campeão carioca ê
o grande favorito

América e Botafogo jogarão hoje à noite no Ma-
racanã, enquanto São Paulo e Palmeiras defrontar-
se-ão no Pacaembu, abrindo a semana (integralmentedoméstica) do Torneio Rio-São Paulo.-

De uma forma geral, os dois prélios interessam
mais no tocante às performances que possam ter Bo-
tafogo e Palmeiras, cujos quadros ainda aspiram a con-
quista do título máximo.

DEFININDO POSIÇÕES
O Botafogo mantêm-se no qunr- , FAVORITO O BOTAFOGO

Catcdnidico cm futebol, senhor absoluto da lateral esquerda dc qual-
quer escrete que sc pense cm fazs^r no Brasil, Nilton Santos estará
hoje à noite no Maracanã dando mias dc futebol. Suas atuações, no

Rio-São Paulo, têm sido autênticas defesas dc tese

to posto com tres pontos perdidos
(empatado com o Santos c o Flu-
minense). enquanto o Palmeiras
divide a viec-liderança com o Vas-
co (2 pontos perdidos). A derro-
ta deixará ambos em situação não
muito cômoda, como já sucede com
o America (7' colocado com 4 pon-
tos perdidos) c o São Paulo (últi-
mo colocado com 6 pontos perdi-
dos) seus adversários, respectiva-
mente.

No Maracanã o Botafogo é o
favorito. Ainda nesta oportunida-
de êle não deverá contar com seu
médio apolador Pampolinc, de-
vendo permanecer o futuroso Ro-
nald. Ê possível que também Didi
não jogue, já que tem demonstra-
do atravessar fase de profundo es-
fjotamento. Rossi está dc sobre-
nviso, podendo ser lançado.

No lado americano não haverá
reaparecimento de Lúcio, quc foi
colocado fora de cogitações pclo
Departamento Medico. Está sendo
cogitado, porém, o lançamento dc
Hélio no lugar dc Ivan II, visan-
do reforçar a defensiva. Pompéia.
íiind,! desta vei, cederá seu posto

a Ari.

OS QUADROS PROVÁVEIS
Os quadros prováveis para esta

partida são:
Botafogo — Amauri; Beto, Tome

c Nilton Santos; Ronald e Servilió
Garrincha, Rossi (Didi),'Paulinho,
Edson c Quarentinha.

a4mén'ca -— Ari; Jorge, Ivan I
e Hélio (Ivan II); Amaro e Ro-
meiro; Canário, Alarcon, Ilton,
João Carlos e Nilo.
MELHOR PARA O PALMEIRAS

Já no Pacaembu, o Palmeiras
surge como melhor candidato à vi-
tóriív, uma vez que o São Paulo
nSo atravessa uma boa fase. Há
possibilidade, porém — c grande
— do campeão reabilitar-se. Em
princípio os dois quadros deverão
ser mantidos, anunciando-se como
prováveis estas formações:

Palmeiras — Edgar; Valdemar,
Edson e Derna: Formiga e Fiume;
Paulinho, Nnrdo. Mazzòla, Ivan e
Urias.

São Paulo — Paulo; De Sordi,
Mauro c Ribcrto; Dino c Vitor;
Amauri, Ziiinho, Gino, Canhotei-
ro e Roberto.

Observa-se, portanto, quc o rc-
torno dc Maurinho à ponta direi-
ta sendo que a volta dc Canhotei-
ro à sua posição normal (ponta
canhota), é dificil.

Quarfa-foira, 12 d* março de 7958 -w- DIÁRIO CARIOCA — 9

Revanche
Flamengo
e Racing

BELO HORIZONTE, 12 — (SP-DC) — Um amis-
toso internacional de grande envergadura oporá hoje
à noite, nesta capital, Flamengo e Racing de Buenos
Aires, cujas equipes se defrontaram por duas vezes (Fia
perdeu de 4 x 1 e empatou de 3 x 3), em recente ex-
cursão levada a efeito pelos rubronegros na Argentina.

O grande amistoso terá lugar no Estádio Indepen-
dencia e o clube carioca, que atualmente lidera o Tor-
neio Rio-São Paulo, receberá pela sua participação no
jogo, a importância líquida de 200 mil cruzeiros.

MAIS DUAS EXIBIÇÕES
O Racing de Buenos Aires,

cuja equipe é conhecida em
seu país pela denominação de"La Academia", fará maia dois
jogos nesta cidade, além do
encontro de hoje contra o
Flamengo. Sua vinda ao Bra-
sil está ligada às comemora-
ções alusivas ao transcurso
do cinqüentenário do Clube
Atlético Mineiro, de Minas
Gerais. •

A chegada da delegação do
clube argentino a esta cidade
ocorreu no dia de anteontem.

EQUIPES PARA O JOGO
O time do Flamengo se

apresentará para o encontro
com os mesmos jogadores que
o estão integrando no mo-
mento, neste Torneio Rio-São
Paulo. Ei-lo: Fernando; Jou-
bert e Pavão; Jadir, Dequi-
nha e Jordan; Joel, Moacir,
Henrique, Dida e Zagalo.

Formará assim o Racing:
Negri; Delacha e Murua; Gi-
menez, Cap (Ballay) e Slvo;
Sande, Soza, Pizzutti, Reinoso
e Gomes.

VIAJA HOJE
Ocorrerá hoje pela manhã

o embarque dos rubronegros
para Belo Horizonte, seguin-
do a delegação por via aérea.
O retorno está previsto paraamanhã.

Esportes à minuta
Atletismo
a> José Teles da Concel-

ção, segundo o médico
do Flamengo dr. Hélio
Maurício necessita ex-
trair c°na urgência as
amigdolas. que já co-
meçam a prejudicá-lo
na sua forma ffs.ca.
Entrando o grande
afleta no bisturí, a
FM A nüo poderá con-
tar c°m o seu concur-
so para Ò Campeonato
Brasileiro.

O E. C. Clube Drama-
tico. solicitou da FMA
sua tiliaÇáo na catego-
ria de especial.

Nova exibição de cine-
nia (projeção de fil-
mes sôbre atletismo)
Para oR atletas cariocas,
sexta-feira próxima, na
sede da CBD

Antos aa sessão de ci-
nenia. os técnicos me-
tropolitanos farão cur-
ta reunião para discu-
tir orobiemas relacio-
nados com o Campeo-
nnto Brasileiro

a> Domingo âs 9 horas,
os atletas cariocas vol-
tarão ao Estádio do
Maracanã para o acér-
to de providências fi-
nais "om referência ao
ccrtami' nacional- Paráo
trnriameto, na oportu-
nidade.

Box

Remo

^<fe

4 "Carangueijo" 0 seul-
ler capixaba apontado
como a grandi esperan-
ça do Espírito Santo no
Campeonato Brasileiro
de Remo (dia 23 pró-
ximo na Lagoa', já se
acha no Rio. Treinou
na Lagoa

a> Os capixabas Harry e
Arruela estarão n0 Rio,
por ocasião do certa-
me nacional, mas to-
marão parte somente
nas eliminatórias na-
cionais Para 0 Camp-o-
nato Sui-amcrlcano.

4 Ayr Pinheiro foi de-
signado ontem, Arbi-
tro Geral do Campeo-
nato Brasileiro.

4 O "4 sem" vascaíno
(que representará o D.
Federal no certame na-
cional) em seu primei-
ro "tiro" nos prepara-
tivos para o certame
brasileiro cronometrou
6'50" para os 2.000 m.,
da Lagoa

4 Por seu turno, o "2
sem" (Nelson e Rui)
nos 500 m. registrou
1*41" 'bom tempo). O"skiff" 1'45" para a
mesma distância < o"dojs com" 1'43".

ximo (0.30 horas}, nomesmo loL»al.
"Ballet" aquático
*) "Xavica" (Xavier Sil-

vestre Alberto), que é
técnico do Monte Líba-
no, vai organizar um"show" dt ballet aqiiá-
tico. coni evoluções
nunca antes assistida
nesta capital.

Basquete

hl fi

Natação

? O pugilista argentino
André» Selpa campeão
sul-americano dos me-
dios colocará o seu tf-
tulo em jôiio no pró-
xim0 ,ábado, em luta
que sustentará com o
chileno Humberto Loia-
»a.

4 Vasco, Fluminense,
Bangu. Ic-aral Guana-
bara Sta Teresa, Amé-
rica e Tijuca foram os
clubes que se inscreve-
ram (encerrou-se on-
tem o prazo) para o
Campeonato Carioca de
Natação da Classe In-
fanto-Juvenil.

4 As eliminatórias do
certame cavi°ca, serão
realizadas sábalo (15,30
horas) e domingo pró-

4 O cestobollstH paulista
Valdemar que integrou
a seieção brasileira no
último Sulamericano,
está nesta capital. Veio
a chamadq do técnico
Cov.is Pereira para in-
tegr.ir a seleção militar,
que vai disputar omundial dP basquete,
na cidade francesa dè
Cannes.

4 Estão marcadas as da-
tas -ie 24, 28 e 31 do
corrente para a realiza-
Ção dos encontros en-
trc as seleções militares
do Brasil e da Argen-
tina. nesta capital (Ma-
racanãzinho)

4 O selecionado militar
do Brasil além de Vai-
deniar e Edson Bispo
dos Santos (também
Campeão sUl-america-
no), Onta-á com Mário
Hermes Tião Gimenez
e Moacir Felix — todos
veteranos cestobolistas
das quadra? cariocas.

4 Kaneia aceitará a in-
cubência dc dirigir a se-
lecão brasileira no pró-
ximo c.imyieonato do
mundo. O grande té:-
nico aguarda decisão da
CBB n respeito.
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DOENÇAS ÜA PELE
0r. Agostinho da Cunho
Sifilis (lAncéi tiezenias Ver
rimas Espinhas Queda duCabelo Furúnculos etc
Assemblíia 73 Tel 42-11RB
a 45-1318 Ha» Ift ft. 19 horas

Dr. Samuel Mar Dowell
Cl.IMl.A IVÍEU1CA

EDIFÍCIO OUhOlS - *.- AND S. ili
Praçs Mahatma Gnandi, 3

Terças e Seitas du i» as 19 horaj
Iclcíunc: 22-3420

Flamengo
pode ser
campeão

O time de basquete do Fia-
meiiR», lider do campeonato da
cidade com dois pontos de dlfe-
rençn sôbrc o Vasco da Gama,
poderá sagrar.se hoje campeão
carioca dc basquete pcla sétima
vez consecutiva, raso vença o
Sirio Libanês, com _jut»ni sc de-
trontará à noite, na quadra da
Rua Marquês dc Olinda.

Na hipótese da vitória do Si-
rio — perfeitamente viável, em
virtude dn grande atuação do"fíve" Sino Libanês contra o
Vasco da G.iir.a — o Flamengo
decidirá o título com o Vasco na
próxima .:extn-feirn.

EQUIPES E JUIZES
O? jogos da segunda divisão

terão inicie às 20.20 lioras e o
da primeira divisí.j.às 21.40 lio-
ras. Os juizes serão os srs. Luis
Marzano e Aldo Montenegro.

Os dois quadros formarão com
os seguintes elementos:

FLAMENGO: Algodão, Oto,
Willi, Coqueiro e Fernando, ten-
do eomo reservas Godínho, Vai-
ter e Alfredo.

SIRIO LIBANÊS: Roberto,
César, Caco. Olivier e Luís Re-
nnto.

JOGOS COMTLEMENTARES
A rodadíi rie hoje será com-

plementada com os seguintes io.
gos:

Vasco x Grajau T. C, om Sao
Januário; América x Sampaio,-.-m C;nr no.-. Sities; Riachuelo x
Tijuca. nn Rm. Marachal Biten-
court; A A. Grajau x F!t:mi-
nense, nn Rim Professor Vala-
dares e Vim x Botafogo, na Av
28 dc Setembro.

NÍVI0 PARA 0 CRUZEIRO
Dl-.I.O HORIZONTE. 11 (AsapreiS)j
 í) Cruzeiro está sc movimentando ;

tro sentido ile concretizar a contrato, j
ção do ponteiro esquerdo Nfvíò, vin-I
culado ao Bangu; do Rio.

FIFA COBRA

AO OLARIA
A FIFA está cobrando a dí-

vida de 680 mil cruzeiros do
Olaria para com a Federação
de Futebol da Tunísia, que es-
tava semi-congelada.

Alega a entidade interna-
cional que o grêmio brasileiro
faltou ao seu compromisso de
pagar parceladamente o dé-
bito, e que deverá fazê-lo in-
tegralmente até junho dêsse
ano, sob pena de ter cassado
seus direitos no campo inter-
nacional.

BANCO REAL BRASILEIRO, S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
Sâo convidados os Senhores

Acionistas a comparecerem a As-
sembléin Gcrnl Ordinária do Bati-
co Ronl Brasileiro, S. A., a reta-
liznr-se na sede social à Riia São
José n" -18, nesta cidade, no pró-
ximo dia 20 de março correntn,
às 10 lioras, n fim ile tomarem i!i>-
nheclmento e deliberarem sôbrc os
seguintes assuntosi

a) — Relatório da Diretoria, Ba-
lanço/.Geral, conta de Lu»
cios e Perdas c Parecer do
Conselho Fiscal; referentes
ao exercício encerrado em
.'il de dezembro ile lDfi7.

b) — Eleição dã Diretoria para
o biênio 68/69 e membros
efetivos e suplentes <] >
Conselho Fiscal parn o
exercício de 1068, com a fi-
xnção (los respectivos ho-
norártos.

Rio do .Jani-iro, 8 do marco fie
ID58.

GERALDO GOMES DE LEMOS— Dlretor-Superintondento
MANOEL ALBUQUERQUE COK-

DOVIL — Diretor.

ELES BATEM À PORTA DA SELEÇÃO
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PRONTA A
DELEGAÇÃO

RUBRONEGRA
A delegação do Flamengo, queseguirá hoje às 9 horas peto Con-

vair da Iteal para Belo Hori-
zonte, onde Irá disputar um jà-
go-revanche com o Racing, de
Buenos Aires, está assim cons-
tituída:

Chefe: ailceu de Castro, Piei.
tns Solich (técnico), Jaime de
Almeida (nuxiliar), dr. Madeira
(médico). L.iís Luz (massagista),
Aniceto (roupeiro), e os jogado-
res: Fernando, Joubert, Pavão,
Jadir, Dequinha,- Jordnn, Joel,
Moacir Luís Carlos, Dida, Zaga-
lo, Levi Tomires. Copolilo, Ali-
ton, Duca. Bdbá Santana, Ge-
raldino e Adalberto. Henrique
nâo seguirá.

REGRESSA AMANHA
O Flamengo deverá retornar ao

Rio amanhã, quando iniciará oe
seus preparativos para o jogo
com o América ,a ser realizado
sábado à noite no Maracanã, pe-io torneio Rio-Sãc, Paulo.

MOACIR. DIDA e AMAURI, os dois primeiros
rubronegros e atacantes, o último alvinegro e go-
leiro. inauguram a nossa série, que sc propõe a
mostrar os valores novos do futebol brasileiro,
aptos a serem requisitados para o escrete que irá
,i Suécia. Moacir empolgou a platéia paulista, e.
muito particularmente ao técnico Vicente Fcola,

por ocasião do jogo Flamengo x Santos, quando
deu autêntico "show" dc bola. Dida vem se re-
cuperando rapidamente, reencontrando-sc com sua
melhor forma fisico-técniea. Quanto à Amauri, o
próprio Fesila já disse que pretende observá-lo dc-
tidamente, já que êle poderá vir a ser o goleiro

número .? da seleção

LUIZÃO ESTOUROU
SACO (DE AREIA)

MONTEVIDÉU, 11 — (UP-DC) — Exibindo um tal poder de-
vastador nos seus punhos que, se demonstrado durante o seu en-
contro (sexta-feira próxima, no Estádio Centenário) com o uruguaio
O.is o mar Martinez, o colocará bem perto do titulo sul-americanos 
dos meio-pesados, o pugilista brasileiro Luis Inácio, iniciando o seu ! * *p.ÇD, 1u,e ^siào à disposição da

FMF
abre
mão

Seguindo o exemplo (lado pelaFederação Paulista, a Federação
Metropolitana de Futebol oficiou

treinamento nesta cidade, arrebentou ontem um saco de areia, após
golpeá-lo seguidamente.

Luisáo movimentou-se pelo espaço de uma hora e meia, dando:

tntidade todos os jogadores quc
porventura venhan i ser requi-
sitados pela direção técnica.

Desta maneirai Vk-er.te Peola
saltos, pulando corda, fazendo ginástica, além de realizar algumas b P? out''°s dois membros da CT1 estão plenamente à vontade pa-ra comporem suas listas, no
longas caminhadas, numa das quais chegou até a vila de treina-
mento de Dagomar Martinez, para uma visita de cortezia.

BOX BENEFICENTE
Convidado • pela Associação de no ns prcl.miiiares para -serem dispu-

Box desta cidade. Luís Inác o con-1 tadas por pugilistas uruguaios e ar-
..-ordou em participar num festival ! yntinos.
de box a realizar-se em benefeio JUIZES INDICADOS
ad lulçidoi Bonifácio Sanabria, que i A Comissão de Box designou o
perdeu os olhos recentemente, nlímá árbitro uruguaio Juan Carlos Ga-
agressão cometida por dois indi- 1,'ndo para dirigit* a luta Luizão x
víduos. ÍOagomai Martinez. em que es;ará

Luizão. nessa oportunidade, efe- em jogo ò titulo sul-americano dos
i-uará uma luta-cxibiçno, deixan- meio-pesados.

que concerne aos craques do Rio
e de São Paulo

TAMBÉM DIA 1.»
A FMF peu u também, que aCBD considerasse o fato já ven-

tilado pela sua congênere 'can.
deirante, m. sentido rie somente
sar à divulgação os nomes dos :
requisitados a 1° de abril.

LICEU IMPÉRIO
CURSOS DE CORTE, COSTURA E INTERPRETAÇÃO

ACEITAM-SE ENCOMENDAS DE MOLDES

Bnsina-sai a confeccionai cinto» ratoi t *n»«bmico» «m
ai—ia» 1 aula*

largo ae S. Francisco de Paula, 26 • 12.° • ap. 1.220
(Edifício Patriarca)

Intormaçõas: CONCHITA Tal.fon»: 27-7157

JUIZES E
HORÁRIOS

• Os juizes para amanhã, noi
Rio-São Pau.'o (Fluminense xVasco da Gama) são os se-
guínten Eunápio dc Queirós,Cícero Pereira Jr. e José Go-mes Sobrinho.

Por outro lado. ficou acer-

Paulinho II
entusiasma

Pirilo
Paulinho II, o homem que en-

Irou no fim do jogo Fluminense
x Corinthians e quase marcou
um gol sensacional está entu-
siasmando Sílvio Pirilo, que pre.
tende lançá-lo desde o início da
partida com o Vasco.

Com 24 anos de idade, Pauli-
nho II foi descoberto por Pirilo
em Campinas, quando todo mun-
do pensava que o "coach' tinha
ido observar Aírton, de quem
muito se falou no Rio.

CONTRATO A VISTA
Sua situação no Fluminense,

atualmasnte, é de jogador empres-
tado, devendo, porém, ser con-
tratado imediatamente, tão logo
sejam aparadas as últimas
arestas com respeito ao seu caso.
O passe está à venda por 300 mil
cruzeiros e o São Paulo F. C.
também pretende i seu concurso.

PROBLEMAS A GRANEL ,
Para a partida amanhã com o

Vasco, o Fluminense apresenta
inúmeros problemas: Castilho,
Altair, Telê, Jair Francisco e
Escurinho sãc os que mais preo-
CÜpam; aparecendo como casos
mnis difíceis os de Castilho e
slair Francisco. A definição da
equipe deverá surgir hoje pela
manhã. Victor Gonzalez (ou
Castilho); Caca, Roberto e Pau-
lo: Clovis e Ivan; Telê (Pauii-
nho li. Robson (Paulinho II),
Valdo, Paulinho II (Telê) e Es-
curinho tOsvaldo), tal é o es-
quema que está s^ndo estudado
pelr técnico.

BARBOSA DISCUTE COM
0 ATLÉTICO

BELO HOKIZONTE, 11 (SP-IXD —
O goleiro Barbosa, atualmente vin-
cul.ido no Bonsucesso, eiKontra-*e nes-
la cidade, discutindo baiscs com ot
diritfenies a U et (canos p.ira o seu in-
pn-sso no clubs alvinc-nígro das Al-
«rosas.

O resultado uos entendimentos entro
o vcict-ano «o leiro e os diretoras, do
.Atlético ainda são desconheci*Jos.

BANGU DECIDE IDA A EUROPA

VOCÊ SENDO SÓCIO DA

Sociedade União Internacional Protetora dos Animais
( S D I P A )

ESTA' PROTEGENDO OS ANIMAIS ABANDONADOS
Reconhecida Oficialmente de Utilidade Pública

AVENDDA SUBURBANA. 1779 _ BUA SAO JOSE* 90 _ 81710

Somente ;1s 9 horas dc hoje, decialeo Banmi sua ida a Europa. Ontetn atarde Fausui de Almeida comunis_iava
que o Batij»u tinha passagem de ida,
pore'm, só deixaria o Rio, caam passa-tado que as partidas diurnas g02' ,dc ickl ° voUa» ^ mala-

passarão a ser realizados den- r^ ^Tó ^!sitX 
"Tb^u

CIO de noVOS horários, a sa- | •¦• "m diretor dá einprêsa de twistnober: preliminares: — 14 ho- Ü"c ccderi> »s passagens) « José da,
ras; jogos principais: - 16 hs. mZSÁ^^Ü^J^J^™'b, -- 

-,-- ..... *.„,I dades na excursão do Bangu.

A 87 dias da Copa do Mundo (II)
P.ira os suecos não t-vinti- ,„_=;.. „ ti  r- >

DAIAC Y DR. VICTOR CORTES
**^'^1^ " Exames radíolóqicos em

residências
TOMOGRAFIAS

Diariamente das 8 às 11 e das 14 às 17 horas
RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 70 —

9.° andar — Tel.: 22-5330

ora Oi suecos não existe mais o problema financeiro no *
Çampeonaro do Mundo. Mais de 7 milhões de cork ^Tora™ ívendidos em bilhetes, cifra que cobre tôdas as despesa. 

' *
c aind.-i propicia um lucro dc

A nós. particularmente
everas compensador. previstas í

. interessa o jogo Brasil x Áustriaprogramado para a cidade dc Uddevalla. a 8 de junho. OsviUcmi! ingressos possíveis (capacidade integral do estádio) esgota-rain-se logo no dia seguinte do sorteio, quando foi conhecido oteor técnico da partida para lá programada. Assim, ao invés de60 mihoes. jó estamos enganando 60 milhões c 20 mil fanáticosdo futebol. Hoje. a 87 dias da Copa do Mundo,do seu jugo rii
fnrfo engatilhado. só faltandotem escrete.

, com as entradasi--'r.-,.i vendidas, a programação publicitária feita.kick-nff", o Brasil ainda não

Issso c devido á inépcia dos dirigentes, que a estas horascorre o mundo através o noticiário normal das agências telcgrá-
ficas.- Estu claro que não podemos nem devemos nos zangar
quando os ingleses chamam nosio futebol de circo. Rejubilemo-• s. ati», ja que em matéria dc circo o nosso * o mais bem orga-mundo. Tem dezenas de diretores de picadeiro.nizado do

i 6

a

ri

i

jr-aissrva
i
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Ilegalidade

m-wm

Inxiam-tu' onlem, às D horas, eom 28 lm-
mens. sendo três pertencentes às polícias
Municipal e Rodoviária, o curso tle mutuei-
distas, instituído pelo Serviço ile Trânsito,
ii Kua Francisco Ricallin, sede cia turma clc
policiamento mol.orl7.adu. Trala-se clc unia
iniciativa útil, pois sua finalidade í prepa-
rar policiais para o árduo mister de fisea-
li/ação cio tráfego é outros serviços cor-
relatos.

O estranho, porém, é que as notícias as-
seguram que a aula Inaugural seria dada
pelo major Anlônio Delmas Filh.ó, Superin-
tendente deral dn Fiscalização cio Transito.

Quc carno «• «¦Ktt1? Quem n criou?
Nem no Decretei n" 0.117.8, cie 28 <|e março de lllll, qiie Irans-

formou a Polícia Civil do Distrito Federal êm Departamento Fe-
deral de Segurança Pública, estabelecendo sua estrutura', nem Iam-
poiiro no Regulamento cln l)l*'SI\ aprovado pelo Dçcrctp n" 37.008,
cie 8 de março de 1955, liá (|iialquer referência ao pomposo tiluio
de «Superintendente (ieral da Fiscalização ilo Trânsito». O quc liá
nn eslrutiirn do ST é uma Seção de Fiscalização c Policiamento
que, pelo fato <le ser função gratificada (Ffílí), é exercida, ile
ueôrdo com ns disposições legais vigentes, por servidor civil.

Ora, eomo somente ao Letrisliillvri cabe criar, extinguir ou
modificai- cargos ou funções públicas estabelecendo'oh respectivos
Vencimentos ou gratificações, dní se infere que aquele major slá
exercendo Ilegalmente uma função. Duplamente ilegal. Primeiro
porque ela não existe, segundo porque quem a exerce não poile
ter sido nomcnti.j.

Trata-se, pois, ile uma Invcstidiira indevida, ilegal, pois a lei
não permite o exercício dc qualquer eargo público sem que lenha
havido a indispensável nomeação seguida do respectivo termo de
posse.

De quem o abuso? Estamos seguros que o mesmo não foi pra-
lieaclo pelo Chefe de Polícia. 15' bem possível que o general Amaiir.v
Kruel ignore o fnto.

Mas saliendo-o agora, verificando que se trata de um excesso
do Diretor do ST que deu ao colega dc armas uma função que não
existe na lei e que êle não pode criar sob pena de responsaliili-
dade. (ornará as providências necessárias no sentido de que o ma-
jor Antônio Delmas Filho deixe de exercer um eargo inexistente
e não continue a praticar atos para os quais lhe falta a indispen-
siivel capacidade legal.

O major foi há tempos dispensado de uma função gratificada
que Indevidamente exercia fio
mesmo ST. Mas. an que pare-
co, it dispensa nao o afastou
da repartição da Praça Tira-
dentes. Ei-lrj agora no desem-
penho cie cargo inexistente, o
que prova seu interesse em
permanecer em contato com
os assuntos relativos ao trá-
fego.

Ainda não «deserrarnnii»
do ST.

/^I<Z^^*~

APOSENTADO PELA POLÍCIA 0 APOSENTADOR
PROFISSIONAL DO IAP DOS COMERCIÁRIÒS
ainda nao foi] Dr. Nilton preso após]

PRESO O
ESTELIONATÁRIO

Os investigadores da Delegacia
dc Roubos c Falsificações ainda
não conseguiram prender Júlio
Fernandes, filho de Frutuoso Fon-
seca Fernandes (proprietário da
Casa Fernandes), e que anteontem
foi acusado por Milton Monteiro
Martins dc ter falsificado a assi-
natura deste num cheque dc CrS
150 mil.

Júlio emitiu o cheque em nome
da. firma Decorações Fernandes
Ltda. (Rua da Constituição, 4).
em que era sócio dc Milton e que
pedira concordata no dia 28 de
janeiro último; o cheque, sacado
contra o Banco Moreira Sales, tem
o número 694.268.

CAIU COM A GARRAFA
O menor Josd. dc 1 an<>\ tlHio d<-

Ademar CV»ta, na noite cie onlem,
¦ 00$ ter compr,uM umn garrafa üz
*|iiernsenct lcvnva ;i mesma para casa
pc)a Kua. Sidòniu Pae*, onde reside,
quando tropeçou; caindo por cima da
íMrr.ila qux* &spat;fou-se c feriu-o (ira-
vemonte. O menor foi wvorrirto no
Posto de Assistência do Méicr, sendo
traíisffrrdo pnrn o Hospital Sousa
ArUti.ir, onde foi internado com fi-
rlmonto penetrante no abdome.

EXPLODIU 0 F0GAREIR0
Quando a doméstica Helena Al-

ves, acendia o sou fogarciro de
ãicool, ontem ã tarde, êste ex-
piodiu causando-ltíe queimaduras
tíe 1." e 2." grau. Helena, que
reside na Avenida dos Italianos,
S87, foi transportada para o lios-
pitai Carlos Cbagas, onde ficou
internada.

DELEGADO OUVE
HOJE NO HCE O
SOLDADO VAN IR

O delegado Ivo Salgado Bastos,
do 16" Distrito Policial, tomará
hoje no Hospital Central do Exér-
cito, o depoimento do soldado Va-
nir Vicente, da I' Companhia de
Subsistência do Exercito, no inqué-
rito para esclarecimento da morte
do sargento Napoleão Brasil So-
brinho.

O depoimento do soldado Va-
nir — que no dia 4 do corrente
acompanhava o sargento Napo-
leão, quando este, no interior do
Café Boa Nova (Rua Figueiro de
Melo, 466). foi acidentalmente
morto pelo soldado Raul Batista
(n* 4.69u), da Policia Militar —
sei será tomado por formalidade,
já que a morte do sargento está
definitivamente esclarecida.

um ano de atividades
»

Após um ano de atividade, tomando dinheiro de contribuintes
do IAPC. sob a promessa de conseguir melhoria de salário para
aposentados, e aposentadoria aos em exercício, foi preso ontem
por policiais da Delegacia de Vigilância o comerclárlo Nilton Braga
Machado, conhecido nos corredores do Instituto por "Dr. Nilton".

O "dr. Nilton", que dava ares de seriedade às suas providên-
cias requerendo para os seus clientes exames de saúde no Serviço
Médico do IAPC, e depois lhe pedia a importância minima de
CrS 15 mil, para dar andamento aos processos, era auxiliado por
cinco parceiras., um dos quais sua ex-vítima na compra de um
automóvel inexistente.

OS AJUDANTES

NOVO HABEAS CORPUS'

Os cinco ajudantes do «Dr, Nil-
tnn», identificados pela polícia, e
que-tinham a sou cargo conven-
cer os contribuintes do IAPC do
prestigio do comerciário, são:

João Rocha Oliveira, morador
tia Rua Araraquara n.° 306; Alaôr
do Carmo Barbosa, residente no
Km 54 da Rodovia Presidente Du-
tra; Rufino Poroira Guimarães,
morador em Gambá, 2." Distrito
de São Gonçalo (E. do Rio) que
atende pelo vulgo de «Peituro»;
Francisco Ferreira Braga, mora-
dor na Rua Leopoldina Rego n."
Íí79, e Artur da Silva, morador na
Rua Ana Net-i n° 320, fundo.

LOGRADOS. APAREÇAM
A Delegacia do Vigilância, após

anunciar que o «Dr. Nilton» tem
possibilidades econômicas de in-
c!'*nÍ7.ar suas vitimas, recomendou
;.os contribuintes logrados quo se
cpresentom àquela Delegacia, e
"numerou o.s seguintes, já iden-
tificados:

João Antônio Pires, comercian-
!i\ Rua Isidro Figueiredo n.° 54,
lesado em CrS 18 mil: José Toi-
xoira, comerciante. Rua Jogo da
Bola, 55, em CrS 31 mil. Lídia
cír Glória Vieira, doméstica. Rua
Ipiranga, 1?.0, om CrS 22 mil.
Franklin Coelho, comerciante,
Praça D. Manoel (Mercado Mu-
-uc-ipal) n.° 32'3'l em CrS 26 mil,

Manoel Magalhães, comerciante
estabelecido no Mercado Muni-
cipal, em CrS 15 mil, «Frade»,
carregador do Mercado, em ...
CrS 20 mil, Adelino Marques Ti
guelredo, Rua 20 de abril n.° 18,
cm CrS 30 mil, e Manoel, garção
da Restaurante Antero, Praça 15,
lesado em CrS 20 mll.

Juiz revogou
liminar dada aos

comissários
O juiz Jorge Salomüo, da 3'

Vara dn Farenda Pública, decidiu,
ontem, revogar o despacho com
que concedera, em caráter provisó-
rio, o mandado de segurança im-
petrado por vários comissários de
Policia contra dctcrminaçSo do
chefe do DFSP, que fixou, para
aqueles servidores, um minimo de
204 horas dc trabalho por mês.

A medida veio contrariar a tese
dos comissários, que tinham deli-
berado SÓ trabalhar 142 mensal-
mente, com fundamento nos Es-
tatutos dos Funcionários Públicos
c com o qual tinham obtido medi-
da liminar.

nos quadrimotores
Douglas Skymaster

e nos bimotores
Curtiss Comando
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Com o mesmo bilhete e pagando o mesmo pre
ço (o mais baixo) você viajará nos grandes qua-
drimotores Douglas Skymaster ou nos possantes
bimotores Curtiss Comando do Lóide Aéreo. •¦
Para grandes parcursot, em vôo sem escalas,
prefira os quadrimotores Douglas Skymaster do
Lóide Aéreo que ligam as principais capitais do
Brasil.
Para distâncias menores, utilize os conforta-
veis bimotores Curtiss Comando, para 44 pas-
sageiros, que servem o Brasil de extremo a ex-
tremo, nos melhores horários.
E sempre, você desfrutará do melhor serviço
sob os cuidados do mais atencioso c experiente
pessoal de bordo.

l/<*a%) vo/tafa^!—a

15% + 20% de economia
Pelo Lóide Aéreo, em qualquer tipo de avião,

você viaja sempre com as tarifas mais eco-

nômicas: 15% de redução sobre as tarifas

de primeira categoria e ainda 20% de

desconto no valor da passagem de volta !

V
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Os advogados dc Rafael Antônio c Bcnito Mussolini Tucci (na foto) impetraram, onlem, novo pc-dido dc "habeas corpus" cm favor de seus constituintes. O Conselho de Justiça, na sessão de amanlià
decidirá sc os Tucci permanecerão ou não presos

Conselho dirá se dáBÍGAMO

HHmk ^^ tZm

foão Ricardo Gomes da Silva, o
bigamo processado na 14' Vara
Criminal, c onlem condenado a^

2 nuo.» c 6 meses dc reclusão

Mudou de nome: casou
no Rio e em Três Rios

João Ricardo Gomes da Silva, qu« se casou, em Três Rios, com
Flor de Itapuia Ferreira, filha do atual Prefeito daquela cidade,
não foi feliz, fugiu para o Rio, tirou o João do nome e se casou
com Galdina Marques Ganes, no dia 2 de Julho de 1956. Passou 25
dias no novo lar, depois desapareceu. ,

A segunda mulher de Joáo Ricardo apresentou queixa contra o
marido fugitivo. O juiz Amílcar Ribas, da H.* Vara Criminal, es-
tudando o caso, descobriu que o réu já era casado e o condenou,
ontem, a dois anos • seis meses de reclusão, por bigamia. João
Ricardo está sendo procurado em Belo Horizonte e Três Rios.

PROBLEMA DO NOME

liberdade aos Tucci
Serão julgados, amanhã, os habeas-corpus impetrados ontem

pelos advogados Evandro e Haroldo Lins em favor dos proprietário»
e gerente da "Cantina Capri", srs. Rafael Antoni Tucci, Benlto Mus.
solini Tucci e Mário Zibelli, que a socos e pontapés mataram «
freguês da "Cantina" João Pessoa de Albuquerque, no domingo de
carnaval.

Os novos pedidos de habeas-corpus foram impetrados cm faCe
da denegação do pedido anterior em favor dos Tucci, ainda na las»
policial do processo, pelo Juiz da 13.» Vara Criminal, Euclides Felix
de Sousa, bem como da denegação do pedido de relaxamento da pri.
são do gerente Zibelli, pelo juiz-substituto, Otávio Pinto.

MANTEVE PRISÃO

prietáriòs e gerente da Caniina
Capri, onde trucidaram, a golpes
de soco inglês, o sr. João Pessoa.

Reconheceu o juiz Porto Carrei-
ro quc o sr. João Pessoa "íoi 

alvo
de agressões das quais lhe resultou
a morte", ficando caracterizado o
homicídio doloso, "diante das cir-
cunstâncias cm quc foi perpretada
a selvapepa agriissSo da víiima".

O juiz Carlos Haroldo Porto
Carreiro manteve a prisão preven-
tiva de Rafael Tucci. seu filho
Bcnito Mussolini c Mário Zibelli.
aceitando, por outro lado. a dc-
núncia que o promotor Everardo
Moreira Lima fez contra os pro-

Como as cartas precatórias ex-
pedidas para as comarca» de Belo

FOGO AMEAÇOU
QUEIMAR O

IATE ITANHAEM
O late Itanhaem, ancorado no

Armazém 31 do Cais do' Porto,
com 160 toneladas de madeira a
iiordo, teve ontem um principio
de incêndio em seu interior de-
bolado pelos bombeiros da 1." Zo-
na Marítima, que atacaram as
chamas de bordo da sua lancha
«Marechal Aguiar».

Horizonte e Três Rios se refere a
Ricardo Gomes da Silva, não se
sabe o quc acontecerá se o bigamo,
ao ser encontrado, apresentar sua
verdadeira carteira dc identidade,
na qual se chama João Ricardo
Gomes da Silva.

Corrida de
lotações causa

11 feridos
Apostando corrida com outro

lotação da mesma linha, o carro
chapa 5-07-50 fazendo o trajeto
Vigário Geral-Bonsucesso, foi on-
tem à noite, de encontro ao pos-
lé, na esquina da Rua Leopoldmi
Hego, junto ao conjunto do IAPI
(Penha), saindo feridos 12 pu-
sageiros.

No Hospital Getulio Vargas, fo-
ram socorridos Jorge José Perei-
ra, Jorge Silva (menor), Artur
Moacir Garcia, Henrique Donato,
Nelson de Oliveira Santos, Nadir
Pinto, Dagmar de Sousa, Luci!»
da Cruz Silva e Cibele Ferreira
de Abreu. O 21.* D.P. registrou
• tato

Polícia não deixa
Aderbal ser honesto

O cidadão Aderbal Campos, que já cumpriu pena por tentativa
de homicídio • furto, e hoje se afirma ajudante de caminhão, anun-

O comandante do iate, que no i ciou ontem aos policiais que o prenderam, por se encontrar sem
documentos, o seu propósito de suicidar-se na Delegacia de Vigi-
lància, em virtude da polícia não lhe dar oportunidade de levar umi
vida honesta.

O ajudante de caminhão, que reside na Rua Sacadura Caoral,
onde foi preso, e foi autuado por vadiagem, afirmou ser prática-
mente impossível desistir da vida criminosa ante a insistência po-
licial em prendê-lo repetidas vezes, em nome da sua vida pregressa.

POLICIA PRENDE
Marciano Magalhães, 604, em Pe-
trópolis, quando desembarcava n»
Kstação Mariano Procopio de um
ônibus vindo da cidade serrana.

momento do incêndio — dosco-
t.orto pelo guarda portuário Or-
'ando Neli — se encontrava au-
íonte declarou ao DC terem sido
reduzidos os prejuízos, em vir-
tude da pronta intervenção dos
bombeiros. O Iate Itanhaem é de
propriedade da firma Luciano
Castro & Cia.

mji FOGOI...
d PREVINA-SE!...

Consulte hoje mesmo o
nosso Departamento de En-
genharla de Proteção do
Fogo e to Trabalho.

DIAS GARCIA
IMPORTADORA i. A.

VISC. INHAÚMAi 2J.JS . lei. 43-4963

Durante a mesma batida, na
tarde de ontem, os policiais da
Delegacia de Vigilância prende-
ram o mecânico Otávio Dantas Li-
ma, de 26 anos que, na Praça da
Uandeira, tentava passar o «paço
da filadeira», que consiste em
c'eixar cair na rua uni pacote de
notas que um transeunte ingênuo
i-panha, sob as vistas do parceiro
ao passador, que se apresenta e
propõe a divisão do achado, le-
vando o dinheiro do ingênuo.

DO ÔNIBUS PARA RP
A pedido da polícia do Petró-

l^olis, foi preso também, l.uís
Bartoiomeu Gomes Cantuaria. 28
ynos, casado, comerciário. Rua

Luis responde por um assalto qut
praticou, de mais de 300 mii cru-
zeiros, vários roubos e outros cri-
mes menores. Depois de autuado,
o criminoso vii ser devolvido I
Petropolis.

Luís quis matar a
mulher em silêncio

O operário Luis José de Carvalho chegou em casa (Rua Leo-

poldo Bulhões), ontem à noite, e, sem nenhum motivo, tentou matar
a mulher, Inês dos Santos, com dois golpes de lurador de gelo,
dados em silêncio. Foi preso por dois guardas do SAPS e autuado
no 19.° Distrito Policial.

Da Delegacia, Luis foi ao Posto de Assistência do Moier, tratar
de um machucado na cabeça, conseqüência da briga. Lá pediu ao
investigador que o conduziu para ir ao banheiro e tontou pular um
muro alto para fugir. Os enfermeiros que estavam no pátio nao
deixaram.

ONDE O FURADOR PEGOU
deram o agressor estavam deixan-Luis foi condu:ido dc volta ao

19' Distrito e lá ficou detido. Inès
foi medicada no Hospital Getulio
Vargas. O furador dc gêb feriu-a
na região cstcrnal c na região dei-
coideana (no peito e no ombro).

Os guardas do SAPS quc pren-

PEDRA EM CIMA DO
AJUDANTE

Qua<lo o ajudante Jc caminhão, Moa.
cir R»m»s dt Araújo, trabalhava rui
ptdreira dn Rua Assunção, 33, cm Bo-
Lafogo, uma enorme pedra caiu sõbre
sua pc-rnn esquerda. Com fratura c-»-
posta, Moacir fi<x>« internado no Hos-
pitai Miguel Couí». O .'." DP registrou
• lato.

du o serviço naquele momento.
São os dc números 108 e 110.

CEGO CAIU DO 3.° ANDAR
0 cego José Bento de Araújo,

na tarde de ontem, quando an-
dava pelas dependências da Alian-
ca dos Cegos, na Rua 24 de Maio
i° 47, caiu de uma das sacadas
do 3." andar, sofrendo fratura da
perna direita e ferimento con-
luso no lábio superior, sendo sp-
corrido no Posto de Assistência
do Meier. Após ser medicado,
José retirou-se. O caso foi re-
gistrado no 19." DP.

FALSO CHOFER
GUIAVA COM

UMA SÓ PERNA
O guard.i municipal nf ÍST, i*«-

tando ontem, em frente à Estaçáa
da Central do Brasil, viu passar um
taxi dirigido por um homem que
só tinha uma perna. Conseguindo
prender o estranho chofer, desço-
briu quc seu nome c Francisco Ri-
beiro dos Reis. não tem carteira de
habilitação c alem disso havia rou-
bado o taxi.

O verdadeiro motorista do Che-
crolct 5-10-46 tamScm se chama
Francisco, c disse o seguinte na
Delegacia de Roubos e Furtos:

Há uns dias. êsse perneta entrou
no meu carro c mandou seguir para
a Rua Machado Coelho. Quando
cheguei lã. pediu quc eu estacionas-
se porque ia esperar alguém. Apro-
veitei para tomar um caferinho. e
quando voltei não vi mais o meu
Chevrolet".

ESTA NO XADREZ
O taxi roubado há dias c agora

devolvido ao dono pertence ao ga-
ragista Mário Marinho, morador A
Rua Senador Vergueiro. 137. ap o-
número 401.

Francisco Ribeiro Reis. que ia
ao volante com uma só perna, tem
25 anos, c solteiro, já foi 

"lan:e*-

neiro" e virou sapateiro, mpraoao
na Avenida das Bandeiras, nc bio-
co 12 do edifício do IAPC. tm
Deodoro. Agora, no entanto, lfU
endereço 4 o xadrez.

1
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JUIZO DE DIREITO DA la.ic/^;*^ d • •
VARA DA FAZENDA PÚBLICA c,e,r° Kamen

Cartório do 2.° Ofício
FÍHTAL ',k CITAÇÃO A Di MA
1,1 V GERMANO DE CASTRO f."E.
íi. lin C0.M O PRAZO DE TRINTA

lill DIAS. Nt FORMA ABAlXOl
o DOUTOR RAPHAEL TEIXEIRA
iiOIIM. JUIZ SUBSTITUTO EM
r\lÍRCICIO NA PRIMEIRA VARA IIA
FAZENDA PÚBLICA. NESTA CAPI-
XAI FEDERAL DA REPÚBLICA
nos ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

K A /. S A II E K a qunn."
los êste prcsenic Edital vlrom on dele
tivci tm conhecimento e cspccíalmi ivtc
i Da, MARIA GERMANO DE CAS.
TRO PEIXEIRA, portuguíja, viúva rc-
•i.lenic cm Portugal, que, pnr Ostc
Jul/" Cartório do Segundo Oficio,
•e pi-o^cssiini uns am»'* de Desapropria
--,,. Ilo Imóvel iltuado à Run Viu. de
Abril número dCZCS&ete (16) n requeri-
mento d* Prefeitura tio Distrito Federalj
/.«mio desde já c pelo prazo de tr.n.
ti* (.«>) J''1* citíula pata responder nOS
tfrnios dn referida Açfio de Desapro-
nriaçio, ciente dc quc o Juí/o fmiei.»..
J,,S Av Río Branco n.o 241. Ed do
Supremo Tribunal Federal e o Orlo.
,n iiii 2» Oficio fi Av. Franklin R»-
oievcit, l'"i. 8,0 andar, nesta Capital
Federal uniu im conformidade dos ntus
(Cíiilntesl _ MANDADO DE CLIA-
C*() DE FLS. 35/37: ''Juízo dc
Direito d.* !i V;iru ju F.i/endn Pú.
b'is'a -- Cartório do 2.o C)fício. 
MANDADO DB CITAÇÃO passado a
rcauerlmento da PREFEITURA DO
nlSTRITO FEDERAL conlra MARIA
GERMANO DB CASTRO PEREIRA,
„.. forma abnixoi „ O DOUTOR RA.
PHAEL rEIXEIRA R0L1M, Juiz Subs.
titulo eni exercício na Primeira Vnra
(i, fazenda Pública desta CopitflJ,
M A N O O n*"»** Oficias dc JilStlw
dfsir Jiií/o, Cartório dn Segundo lm.
c n * quem 6*10 fôr apresentado, quc,
f-ri s n cumprimento e a rcquerlmcn-
to da PREFEITURA DO DISTRITO
FEDERAL, ciic ¦ Da. MARIA GER-
MANO DE CASTRO PEREIRA para'responder 

ao» lirm.'_. dc uma Ação
dc riesapropriaçüo, na conformidade üa
ncticSo c despachos que sc seguem: 
PETIÇÃO INICIAL DE FLS 2/3 __
"Exmo. Sr Dr Juiz de Direito da.
Vara do Fazenda Pública. A PREFEI.
TURA DO DISTRITO FEDERAL,
por seu advojrado infrn assinado, vem
n presença dc V Exe ia. expor c, nfU
nal, requerei o seguinte: — l  Pelo
Pccretn n.o 13,354, de 12 de outubro
ile 1956 foi desapropriado o imóvel si,
tuado ;i Ru» Vinte dP Abril n.o lfi.
necessário fts obras dc ampliação d.i
Escola Dramática Mnrlini Peno . E"L
colas de Canto Lírico e Curso de Co-
reoprafia, inscrito no Departamento do
lícndj Imobiliária em nome (Jc Marta
Germano de Castro Pereira — I — O
rcfrrfdo Imóvel tem a seguinte descri-
(5o: "Prédio de alvenaria' dc três pa.
> mentos, em regular estado dc conser-
vaçJo. '.s-ndo no 1.°: uma loja, W,C.
com chuveiro e tanque c um galpão
(11* nlvcnarin: im 2.o, hall de escada,
cjrredor, diMs salas, cinco quartos, co.
7íihn, banheiro, área c um quarto nos
lundus e. no 3,0: hall dc escada eur.
redor, duas salas, cinco quartos, cozi.
nha f, banheiro. Área com 287,69 ni2t
medindo dc frcnic 8.1. m, tlv fundos
MOm, p<-'ta direita 34,30m e pela cs-
qiwrtla 3fi.30m, 3  Nfio tendo
íijo possível efetivar, administrativa. '
mente a desaproprlftçfio, a Prefeitura
di Distrito Federal, oferecendo pclu
domínio útil do referido imóvel o pre-
ça de CrS 1.900 000,00 (lium millliln e
novecentos mi! cruzeiros) c tendo nbc.
decido ao que estabelece o .irtipo 15,
$ l.o do Decreto-lei n.o 3.365, de 21
de junho dc 1911, cm virtudc da Lei
ro ; 786. de -i de miirçn de |1?6.
requer a V Exe In, ;t citação de Ma-
r.a Germano dc Castro Pereira, cu_
contr.nl.. à Rua dn Mercado no 33 p.i.
r.i todos os termos, a te final, da pre-
sente «ção iic desaproprlaçíío, proce.
dendo.se para tanto, como de direito
Inr.  A fim dc habilitar-se a,
pportun mente, er imitida tva pos^e
ilo imóvel .xpropriado. n Suplicanle
requer, desde já, sc dijsne V Excla,
ordenar a cxpediçSSo de guU para dc-
pósUo d. importando de CrS 1.900.000.00
(hum milhão e novecentos mil cruze K
ros), correspon de ote à oferta c mi-
períor a viu te vc/cs o valor locai ivo
parn corrente exercício. Requer, ou_
trossím, a notificação dos ocupantes pa-
ra ciência di» processamento desta ação»
r de que. uma vi/, efetuado o deposito
d,, referida importunem, a Suplícante
folicitará a V_ Excia_ sua imissão na
ivksí <io imóvel em causa __ 5 
Provaleceodo_.se do disposto no $ único
do artiRO 14 do Docretp-lel n.o 3.365,
ilt -I dc junho dc 1941, a requerente
indica, desde já, • Engenheiro Civil,
Florem ino RÍZ.B0 dc Oliveira, encontni.
«Io a Av President» Vargas n.o 435
— 19.o andar, para servir como As.
jisten:,. TStnico do Perito quc V.
E«cia. houver por liem designai Têr.
mos em que, Pt Deferimento Distrito
Federal, R dc março de 1957. a) M In-
fcj Cunha Campos  Adv. 2 573**
_ DESPACHO: __ "A BxpéçjLSí
suii c cite-<e. Rio 14.3-57 nl R. Ma
Md""' _ DESPACHO DÉ PUS. 32v.:"Reconsidero o despacho exarado, em
17 de junho do corrente ano, às fis
-', fira o fim de que. mantida a dis-
trlbulçüo em nome de Da. Maria Ger.
mano de Castro Pereira, contra a mes-
nm continue a ação. Certifiquem os1^. Oficiais de Justiça a razão poriik' não declararam nn certidão de fis.
II o lup_r em quc se encontrava acMM.-pnadn, D. F., em .1-9.57 ai Ra-
pluel T Rollm"' _ DESPACHO DF.
FLS, 35: "E-xpecn-sc novo mandado de
cit.çío, a ser executado por dois Ofi.
ciais dc Justiça. 18.9-57 ,/) Rolim",
-- O QUE SE CUMPRA __. Dado e
passado nesta Cidade do Rio de Ja.neiro. Capital da República dos Esto-<ius Unidos dn Brasil, aos 28 dias domês do setembro do ano dc 1957. Fu,lu S.un da Luz Soares, Escrevente Ju-runenüad», 0 datllocrafei e, n.i impe.dltnento ncisionai do EsetivSo, subs-

Çf vo c jasino por ordem do M. MJuU fnl SARA DA LUZ SOARES""
-- CERTIFICAMOS e damos fc. que<tr acordo com a informnçio prestad.,Pe'o sr. Dalion Snavcdm, encontrado•' Kua do Merendo n.o 3, _ | o andar,* sra. Maria Germano de Ciislro PeJ'•_ira reside á Rua dos Prazeres n.o"' — Lisboa. E qiic o.s bens da refè.nua sra, foram vendidos pelo dr. Ma-nos] Antônio Mauríc:o Corrêa Henri-«mis. procurador especialmente cons.htuido p.ira êste fim Rio II de Outu-nro rie 1957 Os Oficiais dc Justiço-- (oa) Altnmiro A Mascarenhas
l*1".» Vieira". __ DESPACHO'.„F1-S' ,8: "Kxpecnm.se Editais Rio

[6-10-57. a) Rolim'' _ x _ x _ x" _ e|
qne ohegue so conhecimento dcM.irij Germano dc Castro Pe."ira 0u dc quem a representar é pus-«u. ,. presente Edital, que verá afixadoi.i oca! do cosiume pelo Porteiro dos-Mídiiono,, e publicado pela imprensa.

íVi-r/. s. lic «'reito EU. GENNY*WOS MOURA (Genny Santos Mou"U, Escrevente Auxiliar, o datl!oQrn-
tl , „"'¦ SAUL RAMOS DE ASSISJ"J «amos de Assis), Escrevente Ju.
(|memndo. no impedimento ocasional-cnvSo n subscrevi x __ x _ ,x ^

IVi

LIM
JUI/.: RAPHAEL TEIXEIRA" RÓI

opinião
h imcnt

nclnsão da 4' página)
sua íunçcò, conforme

juuneo testemunho tornado pú-°,c" dc numerosos parlamentaresl'e 0 conhecem os quais, da tri-"ia ila Câmara dos Vereadores
,:' ,.,s".'|t0 Pederal c cio Senado»i Republica, externaram imprcs-¦"«s aqm colhidas, todos eviden-ciando nos-xi esforço e trabalhoconstrutivo."No 

que diz respeito íi atua-vao dos ftinciunários e servidores''"itiatiulos .om exercício nèsic'-¦cflorio oiistitucin revoltante•'hin., a inércia * negligência que1 lhes atribuiu cumprinclo-mc«ms Chefe, o devei dc opor for-•"a] coniestação,''P.flativameiite 
à minha atua-vao invectivada com especial e«PllcSvel interesse, entendo que« «t meu dever aguardar quePjr meios ju gados necessários;'•¦"''a o ilustre Diretor do De-Pimento Nacional de Indús-"'» « Comércio ili. Olavo Fal-ç7», a quem jã „|,c ei sôbrê o ns-

I , V .cuns,a'"f ÇUè meu traba-1 (lititurn,, sc lem desdobrado4C|n eçoiiOmio d! tempo esforço'_sacrifício exern,, do pais, aqui
ZTni<" minha P'Uri» "m o"'""o entusiasmo c igual Idea-w -jin ipie, invariavelmente,
l".lc' minha viaa pública na•-•"iiara dos Vereadores dó Dis-

candidato mbstràva-se cétlcoqunnto ao resultado, logo quese iniciou n npuraçao, eriqüan-w o sr Castilho Cnbrui limi-íivu-.se timidáinonte a preveruma vitória por seis votos
APUKAÇAO

SENSACIONAL
A apuraçüo provocou sensà

çao até o lim, nUerniincio-seos candidatos m primeira co-locaçac Só nos minutos finaiso sr Mazzilii pós-se decisiva-mente na dianteira
O sr. vieira de Melo, porieu lado, previa uma vitóriado sr. Oliveira Brito por trin-tn ou quarenta votos. Depoisw pleito, asseiíurou êle que arepercussão do acontecimentona Bahia nfio se daria na es-saia paulista, mns de manei-ra muito amortecida.
^ A D.ISVÜT.N DA
QUARTA SECRETARIA

A 4" Secretaria será dispu-aula hoje por não ter alcan
jado o "quorum" o candidatomais votado, sr. Nestor Perei-ra. Deverá disputar éle hojecom o segundo mais votadoo udenista Pedro Braga. O ter-celro candidato, sr. Aurélioviana. será eliminado preven-do-se contudo quc seus votosuáo para o sr. Pedro Bragaem lunçãt. da frente naclona-lista a que ambos são filiadose cirn oposição ao sr. Pereira

que é do PHP
nii ALIJADO DA MESAO PST foi alijado da Me-

5?í c.om ,a derrota do seu can-didato á primeira secretaria.O gentral Flores da Cunhn,conforme declaração prévia daliderança trabalhista, não per-tence ao partido, sendo, antescomo agora, um "homem daMaioria ".
A SESSÃO

Os trabalhos foram iniciadoscerca das 15 horas, tendo odeputado Ulisses Guimarãesanunciado a existência de nú-mero legal para votações, isloe. a presença no Palácio Tira-dentes de 2-lo representantes¦ Advertiu, nesta oportunidade,
que a eleição para a Mesa se
processaria com duas sobrecar-tas e duas urnas para recolheros votos para Presidente e de-mais membros da Mesa, res-
pectiv.i mente.

Antes de se iniciar a chama-
da. o deputado Sérgio Maga-
lhaes declarou não ser candi-duto a nenhum posto, agrade-cendo àoueles que tiverem a ini-
oiativa de imprimir chapas como seu nome como candidato à
primeira V>e-Presidência

CABALA
A chamada iniciou-se num

ambiente de Intensa expectati-
va, desenvolvendo-se, desde cê-
do. uma intensa cabala de vo-
tos no recinto das sessões, em
quc se destacava o trabalho do
sr. Leonardo Barbiéri. cândida-
to à Pri"iei,'n Secreta "ia

A APURAÇÃO
Duzentos p oitenta e dois vo-

tos foram recolhidos às urnas,
procedendo-^e à anuracão ini-
cialmente dns votos dados parnPresidente. O. cinco primeirosvotos acurados eram do sr Oli-
veira Brito oue, no início da
anuracão etanhoij respeitável
dianteira sóbre seu concorrente.
A diferença, aue chegou a atin-
irir cerca de vinte votos, foi se
reduzindo gradativamente até
nue os dois candidatos empata-
ram. Dai em diante os dois se
alternaram na liderança até oue
uma votarão n.neiçn deu no sr.
Rünler! MazzllK a dlanta'ra fi-
nal de 30 votos sôbre seu coneor-
rente.

O denutado oiuili.sta foi cum-
nrimentado. Inicialmente pela
bancada pnnl'stn. principal res-
põnsávèl npla sua pnndM<itura
e, posteriormente najne demrrs
r-nrp=cnt"'it =s. inc!i";'vp o sr.
Oliveira Brito. eand'dato' der-
rotado à ri'»<:'riA.i"'o ,

T>E .\r,R \DPOIMEN_TO
Dei_o's rin nroclnmar eleito o

denutado Ranieti MnzzUli, o sr.
Ulisses Guimarães proferiu um
hreve discurso", despe^n^o-so dn
Mesn da Ofimara. D,,;se, nesta
oportun'"dade:

"Na dltimn f-»T í on,. fnço como
Presidenle da Cãma'a dos llepu.
tados iK) meu país. nu-íro a^raÜL-ccr
ao Partido Social Democrático, a
que pertenço dc«de sua fundição .,
honrosa indfrjtçfio; por dtiüs vezes,
pHra c!sn alta [nwsttdurft. Agradeço
aos Partidos qu? orestteMrntti no«-
sa c.indd.ttur.T. tornando-a reitera»
damento vftOrlofa,"Ardòo orícío este. Senhores
Deputados, de scr o supremo reu,
pon«-áve' pelo tnlvilho lepislntivo
numa f*_s;i com 3Í6 reprertrrlanl.s,
í?> partidos e 3 prande* blocos par.
l.inientarcs."RusQitei semore ser Justo. Ajii
sempre com inoltcríível boa inten-
çSo Mão me d-ixet dom:rtar pc'n
pnixfio que às vezes aquece( senão
•nceidela, os pronunciamentos do

Plenário,"Fui comore.cnsívo, ,i fim de que
a re«ra cristã do amor e d.i con.
córdin. ro.mo i*xemnIo yind.i dc ci-
ma. aHnit nos frntern!7fl-;,;e a to-
dtn, mn-ndtMrio* de n*n mr«no

Povo ç d« uma mesm: Pátria, Pro.
curei, com especial cuidado rc*nci_
tar os direitos tta OposIçSo, côirs-

cio de que. «em olá; depa-parece o
d'áii)C«. quc c a substância política
da nemncrncú"Hií duas circunstãnçus de leor
Ocsso.il que "uminam de nleeria esta
despedida E* voluníílri.imentc. sím
portinin aualauer inlerferênc'» ele
coniumurt partidár'n, mie me af.is.
to do t>ôsto d:cn:fk-nnfe. convocado
oor nbsorvepte compromisso cm meu
Citado. Depois, saiu com mais umi-
nos dp pu- quando entrei."Dou énfa«c ao meu depoimento
sÕbre .1 colaboração preciosa pres-
t.ida pulos meus díunos pnrcv ptlo.
fledlcndn» irt-^rante. t-i M"sa. p;!a
Impnnsa. Kndio c Televisão, nelo
competente corpo de fun:ionário-,
ibnepados cpmo_i.nhe!rn!> de nossa ár_
dua i"rn >do dc frab.ilbo".

O DISCt'R«0 DE MA/.ZH.I.I
Ap.rndccndo ,1 Irrvestidurn qu;

lhe foi conf.id.i o.t seus pnr...
diss' o deoulrdn P"iiic: M»Z7.!'tli"Sr. clrpulfldos. Siín Paulo, diri-
gíndo-ç* aos corfntKK, na sua epís-
lola cílebrè, di7i.i, pira preven'r, quc
todo o Podei vem dc Deus. O po-
der quc a augusta CAmnr.. do» Depu-
tados concentra ; que Significa, ins-
tituclonalmentc, i5dn a NaçSo bra-
sileira, num corte transversal dc sun
próprhi formaçfio histórica c dc sua
\k\x\ presont*, ravia dc nesta hora
expressar, sem dúvida, um dos altos
momentos cívicos quc » rèpresen ta-
ção p.-pular podia fazer prevalecer
na conjuntura,"A confiança dc maus ilustres pa-
res tniícndo.nic ü «iltura desta Pre-
sidència, nSo há de scr, espero em
Decs, desmentida. Seguindo o exem-
pio d: tanto, ilustres brarile.ros que
csmnltaran esta posição com a sua
intcligtncia, com o Seu patriotisnw e
com :i sun 'VpcaçSo pnra a coisa
pfiblica, aqui estaremos, humildemen-
tc, e-vrerndo a maRistratura a quc
vós, meus colegas, eleva stís este
modesto svrvidor dn Naçãi."Onero exaltar aqui, indscrin.ina-
damente, o alto espírito público que

CONCLUSÕES U W PAGINA
animou os meus ankccsson's neste
posto alto c difícil para viilcr-nicd<« seus exemplos 11 puder dar demim o que u Insiituiçilo de nihn ián(_tvrn requer. Eu vos prometo meus
pnres, cxcrccr n Presidência da Cá-mara dos Dcpnlailos como nma ma-Sislralura quc c1ii 6. (Multo bem:multo bem. Palmos). Ncsie posto,que me nilo p.TIcnce hidlvidnalmrn-
Jc, porque élc í il.sta Cusa (niuitobem), estarei sempre para vos ouviros conselhos e pnrn vos prestigiarno exercício dos mandatos. (Muilobem)."Devo a um si tempo reconhecer
q»e esla hora alia de minha vldtime não perlcnce, mas sim, dentro dosentido magnífico que n Câmara dosDeputado» Interpretou e lixou aoEslado d« São Paulo (muito bem)
pelos deveres que êle tem parn conia Federnçáo, (Palmas). Aq'_l esta-rei, porlanlo, como um representai!-
te do povo brasileiro c, nesta condi-Cno aglRMla-s. „ „,.„!,., a.sponsa-bilidade porque, nn hora presentequem quer que l.il(!n uma parcela'dc responsabilidade e dc reprisen-tuçao popular, tem os s.us encargosredobrados c quem, nas circunstânciasem que cheguei a este pfisln. precisarever lodo o Animo cívico qu- rnse-jon o evento ainda maiores respon-Kiibllid-ules há de ter."Aqui estou, portanto, pnra con-viver com os meus ilustres piresconvivência - que não { .ácil - dasida parlamentar, num pfisto difícil

pnra, na seiislbilidajc do [flenário,que ili de se rcr|èllr sempre nestaPresidência, ficar a serviço perma-nente ila instilirção."De oiitr.i parle, no suceder, nes-in cadeira, o meu Ilustre e dignocolega dc representação paulista odeputado Ullss.-s C. im.irães (palmas,desejo manifestar n minha grande«dlmraltBo simbolizando, assim tmlno apreço dn mlnhn lerrn que repre-senlo humildemente nesl , Casa muquejeve no deputado Ulisses ' 
Gui-mames um autôntico rfortaílor d-i,virtudes cívicas que nn represaiacfin

popular esmalia os homens do sn,acabamenlo, do seu caráter e d. «uainteligíncta."Agradeço aos mera ilrsircs piircsn iMnr-, xcclsa qu- m, . deram dechegar a ral, augusta presidência,(1'nlmis prolongadas).
_"Vai ter prossegui menlo a nplirn-çao d, eleição para ,,s demais car-g"'> da M 'vi '"

RESULTADOS
O resultado gsral dasr<5J o seguintei

,.H"lL^'c: Hotifcrl Ma/.illvorrvs: Oliveira Ilrlo pn
Cunha, ;:: wtos. Josd Mac|e]. ,

lUia, 14.1 votos; Bn,esto S;,b„ln> ](W
Prni

ir.l.i Ilarlileri

Rroca

aptiraÇSes

150

"iro Secrelár'n: .losí BonlMcia. i(?| yoto,. ,H» votos.
A*! Secretário: it, . , ,• ,,,.,

lercclro Seoretírto
Iiwheru, :fii votos

Oiwrlo Siv107 vo6c«; P:UIAurfío Vi., i1:,, 
'fi

"<1 »rum")
Su'I. «, es:

Armando rto.
ino: Nestor Pereira" Braga, 05 rotos'rolos ("Jo houve

vo^O-x Hn.t"^.,.n^" :i°
Cels. P;ç,„,vli )g7 v0,."a S'lva ISfi votos.

\"OtOS;
'S e Pereira

Matou-se .
A PKIMKIka TENTATIVA

oe Assis Valente aconteceu na•'¦dc do dia 13 de maio dc 194l"moiivo: dívidas c complicações
Mm IU, e foi até o alto do Cor-
Zilt: 

«««««««O "o aí>is,noOoixou diversos bi.hcl.os todosi.u.i.cos.. entre os quais êsíe: CAs-sim termina » vida dc quem quis
fica"" °UCm ^ n,:,u nl"rt0

BIOGRAFIA
Oniem. logo quc correu a 1,0-

Vkteiii? 
'"nr,e tr^ÍCi ík À"i»

,1, s ó " SCUS amÍ80S '•'•«"toros,"tísicos, composiiorcs. membros dáclasse radiofônica c tealral ru-',""'n';n l)ar» " Instituto Medicoicg.i ou telefonaram seguida-mente mostrando-se comovido (chocados.

r mSé <lcl A,?is Vnlcn"! nnsceu noCampo da Pó.vora, em Salvador¦ 'o dia 19 de março dc 1908 é«os 18 anos. veio para o Rio.ouço depois. C.irmem Mirandaentão iniciando sua gloriosa car-reira gravou .seu primeiro saiu-ba, Goud-bye". Para CarmcmAssis escreveu diversas melodias'logo transformadas em sucessos
populares, sendo depois gravadopor conjuntos famosos nn época.Sao dc sua autoria as cançõesBoneca dc Pano" "Camisa Lis-'nula" "c o Mundo não se Aca-bou" etc

VOLTA AO PRESTIGIO
Depois- da tentativa frustrada

dc suicídio, Assis Valente come-
çou a beber c conheceu um pe-rindo dc declínio. Quando todo o
pais cantava sua marcha ''Papai
Noel", ôlc vagueava pelas ruas
do Rio. sem destino e sem con-
solo. Mas, conseguiu superar a
crise, voltando a dedicar-sc à
prótese dentária-

Nos últimos anos. seu prestígiocomo compositor popular voltou
a crescer. "Papai Noci" ("Eu
pensei que todo mundo/Fòsse filho
de Papai Noel", diz o estribiiho
dessa melodia), com algumas mo-
dificações. foi escolhida a música
oficial do Nalnl carioca, e |amú-sica-tíUilo do filme Nacional

"Sal de Baixo" foi escrita porAssis Valente
Quando Lima Harrelo, o oi-nciista. cuidava dn filmagem dc"O Sertanejo1', Assis Valente scofereceu paru interpretar 11111 dos

principais personagens, mas a his-
tória não foi filmnda.

Altl RECORDA ASSIS
Assis Vnlente era um ho-

mem neurótico. De um peque-no problema, êle fnzla uma
tragédia. 8m vida era ponti-lhadn de tragédias criadas poréle mesmo — disse, ontem, ao
DC, o compositor Arl Barroso,
entrevistndo nn SBACEM (de
que 6 presidente) logo após o
suicídio do Assis Valente.

Nfto terei dúvidas cm sn-
tisfnzer os pedidos que êle féz
com respeitos nos aluguéis —
continuou o autor de "Aquare-
Ia do Brasil". — vou pagar. Só
nfto poderei pagar os direitos
autorais, pois é um direito alie-
nftvel, e apenas o Juiz o pode-rii fazer. No resto, atenderei a
Assis com tristeza no coração,
pois preferia mie êle mesmo o
fizesse. '

DOUTOR ARI
Qtinndo Assis Vnlente tentou

matar-se pela primeira vez, nti-
rándò-se do nlto do Corcovado,
Ari Barroso estava em Juiz d«
Fora e veio correndo no Rio,
onde chegou dp madrugada. No
Pronto Socorro, no vê-lo, Assis
lhe tomou a mão e disse: "Des-
culpe, dr. Ari", e desfaleceu.— Eu não tinhn por êle uma
amizade concreta — recorda,
agora, Ari Barroso — só nos cn-
con travamos acidentalmente,
íile me respeitava imensamen-
tc; nunca me chamou de Ari, e
sim dr. Arl, o que o impedia
de ser sincero quando se sen-
tia em dificuldades.

— Conheci o incompnr&vcl
Asssis Valente nn segunda fase
de ouro dn música popular bra-
sileira. Seu maior problema, iil-
limamente era que SBACEM
encampasse o seu escritório de
prótese. i.sto seria resolvido
ainda esta semana, quando os
sócios passariam a servir-se gra-
tuitamente dos serviços do pro-tetico Assis Valente, continuou
Ari Barroso.

Como sócio dn SBACEM, As-
sis Valente terá direito a CrS'20 mil pnra seu enterro, e sua
viúva receberá CrS 50 mil. Ari
Barroso revelou que, certa vez,
o dentista Marcos Vinícius lhe
disse, a propósito dn perícia do
protético Assis: "Ari, as denta-
duras do Aõsis sé fnltnm falar".

ASSIS NA SBACEM
A's 16 horas de ontem, Assis

Valente esteve na sede da
SBACEM e procurou o tesou-
1'ciro Gilbert dc Carvalho, que
é médico. E-:te lhe ofereceu CrS
1.500 para llie éle pagasse uma
duplicata no banco, mas o c°m-
positor respondeu: "Não. obri-
gado, doutor. Vo^-è. mula mais
podem fnz.T por mim. Agra-
deço o que fizeram por mim.
Vim npi-nas me despedir dc
todos". O dr. Gilbert de Car-
valho. preocupado ao ouvir
tais palavras, ministrou n As-
si, umas gotas de "sonifenc",
calmante, e Uio deu conselhos.

Durante a noite, o dr. Gilbert
telefonou a Ari pnra llie dizer
que Assjs o procurara HleSsa
ocasião, Ari cra entrevistado
pel0 DC).

Terminando suas declarações,
Ari Barroso disse quc Assis Va-
lente, pelo n"c sabia, nã.0 tinha
multas dívidas, e sc ns tivesse,
suas músicas pagariohi tudo.
"Faço.um apelo pnra que com-
p-em sii;l última gravação -
"Lamento" — pois a renda fi-
cará para ceus filhos. Cl'eia,
perdemos uma das expressões
da música popular brasileira",
concluiu Ari.

im ni.110 DE ASSIS
1 co Gomes, filho üc criação dc AS-

sis Valente seu atilhadu c assistente
lo laboratório dc prótese dentária,
f.iliinüo áo IX", no Instituto MWko
Legal, disse que Assis morava em
sua casn (Rua Santo Amaro, !!-¦
mencionada na segunda carta,.testa,
mento do suicida) porque líi estava
sempre cheio dc gente, Era Assis
quem pagava o aluguel,

Na madrugada dc hoje (dia dn
suicídio), ficamos conversando ntc ns
trê* horas  dIsse Lco Gomes. _.
Assis me confessou suas preocupa-
ções c declarou que estava disposto
11 dar cnbo d:i vida. Mas, depois que
lhe dei uns conselhos, voltou atrás.,
dizendo quc tud.» estava resolvido;
iri.i enfrentar a vída, ab.indonnnda a
idé-1 de morrer

QUERIA O ROSTO COBERTO
De manhfi cedo, segundo o de.

poi me ?i to de Leo Gomes, foram am-
bos para o laboratório Na hora do
almftÇi Leo saiu c Assis ficou As
14 horas, Lco voltou e não encon-
trou o psi adotivo. Assis telefonava
dali .t puco par.i .di/.ir a Leu que
fosse embbra porque ivão havia mais
serviço. Uma hora depois, nu entan.
to, t*>rnou n telefonar, desta vez
para a casa dè Leo. a quem pediu
que voltasse para o laboratório, às
16.30, ligou oittr.i vez )vtr,i o afilha.
do. c disse que jú cstava pronto para
sc matar,

 Deu-me todas as indicações
pnra ns entregas das encomendas.
c antes de desligar pediu que eu não
esquecesse de cobrir seu rosto. £-te

fui seu íillimo ile.cj,,  concluiuLco Gbmes
ÚLTIMA COMPOSIÇÃO

A su. Nilzii Gomes, mulher de
Leo, nurrou puro o Dc: o nmclo peloqual A.ils Vnlenle fêz .1 .sim lilllmacomposição mu.irai "Foi na iírçn_lelrn tle curniival. d.jse ela AssisiMnva triste e cnlão resolvemos ir
pmsonr 11.1 Quiniii da Hon Vista
AH, pftSiamOi, unia larde Inesquc-cível, e qunndn Jd estávamos dispôs-los 11 voltur, Assis declarou que Ia.ria uma múiicn Cni memdrfa de tSniiiiradúveis momemos" Ali mesmosegurando um cnntil d>" anua. n.. pu_"lavrns da melodia foram broidndo:"Vem viver nn Quinta do Impe-

rradorOmlc 0 céu 11ZU1 lem mni« esplendorApaixonada Quiolu do meu BrasilA mai» carinhosa e n mais gcniil
II

Quinta recanto queridoNinho dc color lüo imicnte
quem behc a :i*ua da Quintanunen muis esquece a geme'',O nome da cinçíò era "Quinta doImpcrndor". As.is \',ilenip pretendnnperWçoá.la para graví-la cm sc-

gulda

1"<) 1." Distrito Pollolíil,siíius declarações lornm toma-dns a termo. ê:1p di.s.se que Van-dn e Luís estavam alegres
quando subiram no automóvel
parn Ir íi Barra iln Tijuca.

PROMETE PRENDER
O delegado Agnaldo Amado,

do 1." DP, foi à Barra da Ti-
Jucá. Lá, anunciou que vai tra-
tar pessoalmente do caso c de-
clarou ser sua Intenção pren-der o criminoso "em algumas
horas'.

A Policia apurou que, naépoca do desfalque do Banco
Predial do Rio de Janeiro, Luis
comprou uma cns» e vários
outros objetos, pondo tudo em
nome de Vanda.

BAR GAROTO FECHADO
Quando o comissário Iraci

esteve ontem no "Bar Garoto"
Já o encontrou fechado. Sua
proprietária, Maria Rodrigues,
a filha, Maria Alice, c o gar-
ção Bernardino haviam fugi-
do.

A SURItA DA
RECONCILIAÇÃO

Luís tentou reconciliar-se vá-
rias vezes com Vanda. Como
ela não concordasse de forma
alguma em voltar, éle a es-
pancou. O» fato foi registrado
em fevereiro pelas autoridades
do 26." Distrito Policial, mas
o inquérito a respeito sumiu
da Delegacia e ninguém sabe
onde anda.

O comissário fraci, indo à
cosa onde há algum tempo mo-
rava o casal e que ultimamen-
te era ocupRda por Luís cn-
controu um estójo de navalha
de cér verde, marca "Bis-
marck", que coincidia exata-
mente com as características
da arma usada para matar
Vanda. Essa peça foi entregue
flo delegado Amado.

A VERSÃO DA FAMÍLIA
Segunde a versão da família

de Vanda, que mora na Rua
Comendador Siqueira, 116, em
Jacarepaguá, a mulher havia
abandonado seu amante porcausa de maus tratos. Na se-
punição, Vanda levou as três
crianças e jurou nunca mais
voltar a viver com Luís.

NAO DEU TEMPO
O motorista Antônio disse à

Polícia que pretendia apresen-
tar-se ontem mesmo. Antes
de fazê-lo, porém, foi preso.

O girção Bernardino Rodri-
drigues apresentou-se, na noi-
te de ontem, ao delegado do
1.° DP, confirmando as decla-
rações prestadas à imprensa e
já publicadas pelo DC.

Ao mesmo tempo, o delegado
Amado determinava novas dili-
gências, esperando prender o
assassino durante a madrugada
dp hoje.

Quarta-feira, 12 de março dt 1958 — DIARIO CARIOCA — TI

Em Curitiba soldados
assaltam como no Rio

qiJRITIBA, II _ (Asap.) - Cerca üe 80 soldados da PoliciaMilitar, armados de eassetetes e sabres, tomaram de ussalU, na noitede ontem a Delcjaola da Policia Civil, cm pleno centro da cidadedepredando as instalações c ferindo gravemente o» delegados Hermes
S£°oM 

°;va,d0,Bra"dá«. o escrivão Herm„Benes Santo» „guardas-olv g de serviço e o repórter Alcides Machado, da "Tribuna
do Paraná", "tudo para vingar a prisão de um eoleja"Os soldado.- dn Polícia Militar do Paraná, que inauguraram no
R?o df 11 

P,'átlCa da "ve»cie""" militar.'já posta S 
"°

Rio de Janeiro por pessoal do Exército, Marinha e Aeronáuticaapoderaram-se, também, de um carro da Rádiopatrulha, desarmandoos colegas da guarniçâo. °
O MOTIVO

Segundo foi apurado, a «ven-
delta» militar foi provocada pela
prisão do sargento da Polícia Mi-
litar Severino Chalegre dos San-
tes, quc agredira um policial.

Comerciantes . . .
campanhas impressionam a mui-tos na Boisa, facilitando as ope-rações baixistas dos especulado-
res. Issu porque o comércio do
café é um comércio que poderia.cr definido oomo emocional
muito sensível, O seu vulto, a
grandeza dos interesses cm jôgo_o fato de exisfrem diversos tjl
pos dc café. cie, tudo isso fa-
vorece a especulação.

IMPOSSÍVEL RF-VELAK
NOMES

Perguntamos ao sr, Vito Sá a
respeito dos especuladores, cujos
nomes alguns jornais estão a exi-
gir quc sejam apontados:

— Não me 6 possível — res-
pondeu-nos — como represou-
tante do Brasil, ili/er que fulano
ou sicrano estão especulando. Is-
so porque um corretor não poile$
divulgar quem seja o seu veniic-
ilor ou comprador Daí a difi-
culdadc cm nomear esses espe-
culailores. Só quem os conhece é
o seu representante, o corretor,
ítste. porem, está preso ao sc-
grédo profissional como o padre
às revelações do confessionário.
Nenhum sacerdote denunciaria 0
nome dc um criminoso obtido cm

confissão.
— A Itólsa — acrescentou — 6

um órgão onde cada nm v.ii pro-
curar O equilíbrio paru o seu m*-
oócfo o* o êxito pnr-t su.i c^p/cul i-
ção. Procura tntfio um corretor, qus
jamais revelará o seu nome, AinJa
mais: os própri'« corretone.>, mil ;;n
\fzrs, ignoram quem e*»!ü por triís
d-i transação, Kxistim rirmos em No-
va York com mais d; mil funcío-
nários, Assim, até mesmo o corretor
quc comparece à Rôl^a n3o s.ihe p^r
conta dr quem está operanilo. Kle
ap-'PTs recebe ordens da dírvção do
escritório.

HIPÓTESE ABSURDA
Ralando tina operaç5és bafxi6tni( o

sr. \'ito Sá mostra-9c Imltgnado nn-
te as hipóteses Uc que o Oovérno
do Hrasil esi.irh especulando,

— O jooador jojra n.t bii\i, c nüo
na alta. Ele semeia um b»ato para•>bi-r a Kiijci c con_e(iulr q.'c a co-
tiç»« do produto snhi oiSnnilo ,i
in.-nlirj lór destruída. I:.' êle o pri-meiro a não acreditar nn própriamentira quc êle mesmo r*tá (nterca-
siiAi em dcKfa/er, no momenlo o|x>r-
tuno, a fim Ue qitc o produto volteno nível normul. O Oovérno niio
poderia poiMf ru haim ma» só níi ul-ra. I«mi. crlretíinbo, í Impossível, J.í
que ( èlc quem fixa ;, cotação Joenft1. mòmiente na maior IlcMsa do ¦
mundo, onde qualquer mpevulticão
do Covírno «na destruída pt|u co-nhecimento que s<. fom *»s estoquesde cofés disponíveis, ' p.los repnla-
mon tos c.m viror . éte

QUEREM TRANQÜILIDADEO essencial _ saln-ni i o sr.^':lo S;i — i transmitir uma pnl.i-<r.i d<. tranqüilidade contra os boa-tos, que srt tim o efeito ite preju-ilcaf o pnis. Outri-i d;j>-r nm ami-
pis ilo nrjsil que owas eampanlins.
Oe fundo pesso.il e lmpatr:<.lic.is po-dem c<irR..r d.inos xtrn limiu-s ,10nosso pafs. Q,.cni Vlfrc os conse.
quenda.S não í apenas o Governosomos lodo» nís e, e*p.v..ilm.-nle'
o lavrador dc cafí.Fste Iil í um li.->m.'m ilescon- jfiado derido às dl/iculdad s c r!s- Quando conversava com sua namorada Olinda de Oliveira, na
duttwi^sr^J 

S"s n,;íi''a'1<' 
f,- ! n°Íte de ontem, na Estrada Velha da Pavuna, o operário Orlando

de uue o Qo"ií%, fw^íonSper^mf i t;o,uil dos Santos foi assaltado por um homem preto, de revólver
promis.sos, de que não vai manter i na m"0' <iuv 'h° tirou o relógio e a quantia de CrS 40,'ordenando
a su-! poi nica. isso o comove e o j a êle e ú moca que tirassem a roupaileslroi. Tudo fica abalado — .1 con- ''
fonoft ontts ,ie niais nada

Outras informações adianturam
uue a «operação vingança» foi
ixocutuda com a conivência de
Indo um contingente da Polícia
Militar.

Polícia mineira
estoura cassinos

BELO HORIZONTE, 11 - Asapress-DC) - Dois cassinos clan-destinos um funcionando no Hotel Glória, em Caxambu, outro noHotel Miranda, em Sao Loúrenço, foram estourados pela polícia ml-neira, tendo sido apreendidas numerosas roletas, fichas e mesasde bacará e de campista.
Nada menos de dois vagões da Hède Mineira de Viação st-rãofratudos pela policia do Sul de Minas para transportar até BeloHorizonte, a totalidade do material de jogo apreendido nas duascidades balneanas, devendo dois delegados serem mantidos rospec-tivamente em Caxambu e São Loúrenço, com a missão de Impedira reorganização do jogo. *

COMO HA UM AN'0 PASSADO
A amai diligencia da policia do , de dc São Loúrenço, quando foi

Os 38 caminhões..
iCoiictusún da 12." pri)-.)

gens. Umas e outrns nüo são
feitas porque nüo há transporte.

— A cidade está dividido em
17 Distritos Administrativos. Pa-
i'H a área deles todos, temos só
cinco caminhões basculantes e
duas pás mecânicos, das quaisuma está encostada por falta dc
pneus, que não se podem com-
prar por falta do dinheiro —
declarou o sr. Senpés.

O Diretor do DEU explicou
porque estão desaparecendo as
cestas de lixo do centro da ci-
dade. Disse que elas- são rou-
badas 011 destruídas por pessoasinescrupulosas, que ateiam fogo
ao lixo. inutilizando a pintura.
Cada cesta custa CrS 960 à Pre-
feitura.

Sul dc Minas reeditou a "blit
efetuada no ano pivssado na cida-

DCD ESTOUROU
FORTALEZA: RUA
FELIPE CAMARÃO

A Subseção de Jogos da Dvle-
yacia de Costumes e Diversjjus
conseguiu, ontem, ao meio dia,
(¦estourar» a «fortaleza» da Rua
l clipe Camarão, 82, casa 2, de-
pois de várias tentativas ante-
riores, nas quais os «bicheiros»
lograram evitar o flagrante.

Talões, dinheiro (CrS 12.810),
carimbos e 104 listas foi o saldo
dessa ação policial, além da pri-
são dos «bicheiros» Armindo Cra-
veiro dos Santos, Nelson Roberto

encontrado material de jôqo lam-
bém 110 Hotcl_ Miranda. O caso
foi abafado após a declaração con-
junta dos chefes politicos locais,
ao Secretário de Segurança, no
sentido de quc não permitiram avolta do jogo.

Vanguard
talvez

suba hoje
WASHINGTON, 11 _

(FP-DC) — A próxima ten-tativa de lançamento dosatélite "Vanguard", daBarbosa e Aprígio de Sousa Mar-' Marinha Americana, pode-''ia ocorrer amanhã,' quar-ta-i'eira, de madrugada —
informar-se de fonte bemorientada.

tins.
APOSTADORES TAMBEM

Junto, com o material apreen-
dido e ao lado dos controladores
da «fortaleza», foram para o dis-
trito os seguintes apostadoresr —
Alcides dos Santos, Artur Lopes.
Antonio Crescendo Peixoto, An-
tonio de Oliveira, Valdemar Pe-
:eira Barros, José Marques, João
Ferreira Salvador e Knox Pinto.

Celso Lisboa ... t

Assaltante quis ver
nus Olinda e Orlando

LLOYD BRASILEIRO Patrimônio Nacional

Escritório Central: Rua do Rosário 2/22
- T«l. 23-1771

Paisagens: Avenida Rio Branco 44/46

Tal. 43-1247

»*~»^-~**m+m*+a*a9-m+m*m+mr'm++m++m?m+++.' --».-_.,. .-.--,

NORTE

trito Federal e; tnmbém. minha
atividade prot-ssional. a qual me
cnse.ou _m meu pais, como me-
dlcò 11111.1 ic-ptit:_«,'-«._ qne eu pró-
prio consideraria imerecida, Hão
representasse o acervo de uni
longi' dev.iiamemo à profis-ão 'lllc
sempre exerci como supremo
apostuliiílo".

RIO TOCANTINS
(Cargueiro) VG 40 — Ida

Sairá a 2o do corrente para:
Fortaleza — São Luís e Belém.

Receberá cargas no Arma-
zóm 13, de 13 a 18 do corente.

FARRAPO (Cargueiro)
VG. . 34 — Ida

Sairá para: Ilhéus — Ma-
ceio e Recife.

Receberá cargas nas Docas,
de 13 a 15 do corrente.

RODRIGUES ALVES
(Paquete) VG. 41 _ Ida

Sairá a 24 do corrente, às 15
horas para: Recife — Cabede-
Io e Natal.

SUL

LOIDE HONDURAS
Sairá a 18 do corrente pnra:

Vitória — Barra de Ilhéus —
Salvador — Recife — Cabe-
delo — São Vicente — Casa-
blanca — Gibraltar — Alger
— Barcelona — Marselha —
Nápoles e Gênova.

AMÉRICA ÜO NORTE
SAÍDAS OO RIO

^•se^s-fs^^»^.»—»..

il

CARIOCA (Cargueiro)
VG. fi — Volta

Sairá para: Santos — Rio
Grande — Pelolas e P. Alegre.

EUROPA
SAIÜAS OO RIO

<##»*##»»Í^*#W#»#<»## ta*m*mfm>^<m*m9-0
LOIDE BRASIL

Sairá a 17 00 corrente para:
Vitória — Barra de Ilhéus —
Salvador — Cabedelo — Re-
cife — São Vicente — Barre— Dunqucrquc — Londres —
Antuérpia — Roterdatn —
Bremen e Hamburgo.

LOIDE PANAMÁ*
Sairá a 17 do corrente para:Barra de Ilhéus — Salvador— Trinidad — Charleston e

Nova Iorque.

LOIDE GUATEMALA
Sairá a ! ° de abril para:

Vitória c Nova Orleans.
* jr—'-v.* *«.

AMÉRICA ÜO NORTE
SAÍDAS DE SANTOS

LOIDE PANAMÁ*
Sairá a 16 do corrente para:

Rio — Barra de Ilhéus — Sal-
vador — Trinidad — Charles-
ton e Nova Iorque.

#S_r#S#SÉPN-_Mr-*..m-xf fx .* - - •»

LOIDE GUATEMALA
Sairá a 3o do corrente para:

Rio — Vitória e Nova Orleans.

AVISO
Qualquer alteração na data

de salda dos navios será pu-'Mioadn neste mesmo local.

alracm revolvido n p-intuir mais doue; o tvKstvc] no comfrcio honesto.O i^pcaitad-iT nãn é \-m cmncrci;in-ti, u-v está Integrado n,i sislcmi.
O comércio qik-r tramaullfdade c n5nsvíntuni; O e«r>-Ci<lador mw.v.-n-s;''¦i swbHklarte do mercado, cso-1Um urrei notícj olnrTianle, jhnlao civnó-.-io c, nc«c umbbnlc. fnz os.ll n.-urt--. psciiso l>«o'« ri_.seí\rros do cafí- Tudo i«o é pro/iindaroetitc In-iiK'ntavc-1 porque prejudica « coni-
promíte o Imenso i-sffirçx_ quc esta-™« fi^endo. com culto, em pM dncilí. Todo ap.>io wm sendo d.ido ílavo ra, o lavrador recebe ünancla-
n-'ca d.i IBC. stc. 

'Ewes 
esforços es-'5' p^odiwindo ro"ltudos o'ilpó.\vvairorj já colhemos 40í <l5 c.ifcs finos,ii"'"iA.i ant-i cst-i proporção niio i.i

iilém ile I7<. Nos Estados Unjini lorriTicircí norte-<nner'canos ¦m.l«-'
l'im-n,v! com orgulho o bom c"fédo P-.ii-'l.

INTERESSE DOS E. U. \.
t>s economistas dos E&tudosUr.iJns, aliás, são unânimes cm nci-ii-nur a ascénçSo econômica do Brasiloue í evidente: a produção aumen-ta, crescem os depósitos hvncírlosvr»_m novos ramos dn proilivão ele'O Brasil ataiaivtssa nma crn de prós.r-rdnde. O interesse, nos Ese.idostinidos, pela economia brasileira C-cida diu maior. Basta referir unidelrilhe. Seaundo Informações emcscrilrtrios líonioos de planejamentoc pesquisa econômica, cerca d- 20<tkis cncomendis qnc recebem êsse, es-cntónos, por parte dc in\vrsi->res ellefíodantcs .americanos, reforem-se ricônsul tas ou pesquisas no Brasil,iodo mundo encara o Brasil c.wiouma fome scBur.i dc boas oportuni-dades para negócios.— O que os econom»ta« norte-america non não entendem — acres-cetil,m — f como ainda existwn pes.soaa »e o Brasil estit v desenvol-vçxHkl lanio, qu,. sc abalam a tentarili_vicred.it.ir o seu país para obtervantagens imediatas
CESSEM CAMPANHA

Concluindo suas declarações oreatinnou não se tratarem propriamentede uma entrevista, mas slm.de umapalestna com o Jornalista, vis*ndoa esclarecer certos pontos e da,, osen testemunho de pessoa que viveo problema do oa/í no maior mer-ca<lo do mundo, declacou-no« „ind„o president. do Bureau Interame-ricano do CnM: rat
o..T. 

1Vi."has observações, durante
comL'f'S 

anOS * cont'»,<' «W o
nenmitnm-me fazer esta advertência:i- tempo de cessarem essas cam-panhas de d.scréd:to de nosso pafsde fiinAi imratriótico, que o prciu.'dicam no exterior 0 podem compro-meier mas brühantes possibilidades

Aproveitando-se do uma distração do assaltante, Orlando cor-
reu, mas foi atingido no calcanhar por um tiro. Medicado no Posto

I de Assistência do Meior, dirigiu-se ao 20.° DP, onde comunicou a
I ocorrência ao comissário de dia.

SALVA PELA FUGA
Após ter-se apresentado no 20."

OP, Orlando dirigiu-se à casa de
sua namorada, e lã foi informado
de- que nada ocorrera a Olinda,
porque o assaltante, temendo que
ele fõ.ssn chamar a policia, deixou

DESAPARECIDA
Há II dias encontra-se desapare- !

cida da cusa de seu cunhado, nn |¦vrtlcldas. c assistência té.-- | l'>u» Domingos MnKalliães n. 80,
Kstnrão de Maria da tirada, a dé-
IjíI mental Dulcinéia dos Sanlos, :
di> 2t anos, solteira, que na oca- Jsião do seu desaparecimento tra-
java vestido côr dc rosa e calçava :
chinelas,

Dulcinéia é morena, forte de cn'-
po. tom longas trancas negras; não
sabe seu próprio nome e quando ,se lhe pergunta alguma coisa põe- isc a brincar com as trancas. Quul- ,
quer noticia dn desaparecida pode ;ser iluda 11.1 endereço acima.

APÓS FURTAR"
PASSAGEIRO

ACABOU PRESO
Após furtar um passageiro queembarcara num coletivo da Praia I

.-io Flamengo, lrênio Barreto, que |
\it\ dias havia fugido da Delega-1
c!a de Vigilância, foi prôso_ om
flagrante pelo intestigador 

~Ma-j

chado, lotado naquela espclali-
zada.

Tentando fugir da prisão em j
flagrante, lrênio entrou em luta >
corporal com o policial, ocasião
em que a arma do investigador;
Machado caiu do coldre ao '-hão,'
disparando, e atingindo o pun-1
guista na perna esquerda.

MEDICADO E AUTUADO
lrênio depois de ser medicado

no Hospital Sousa Aguiar foi' le-
vado para a Delegacia de Vigi-
lância, onde foi autuado por de-
sacato, resistência, punga e va-
riiagem.

PETRÓLEO NA SICILIA
PALERMO. 11 (FP-DD  Jorrou

petróleo de um poço perfurad,i pelasociedade AG1P, do grupo ENI (E«crltório Nacional de HidrolCarhurnn
tes) n« resião de Gela, no Su! dãSicilia. O lençol de petróleo foi alin-
Sido a 3,200 metros de profundidade.

,1 moça em paz, saindo também
om desabalada carreira.

íConclusão da 3' página)
Hélio Valcácer, para 1.° Vice-pre-
sidente; Alexandrino Mendes
Soares, para 2.° Vice-presidente;
e o st'. Couto de Sousa para l.°
Secretário. O.s demais nomes nãoforam escolhidos ainda.

REABERTURA
A Câmara Municipal reiniciará,

suas atividades no próximo sá-
bado, oom uma sessão solene.
Nos dias seguintes à segunda-M-
ra. será realizada a escolha paraas comissões técnicas

CAMPANHA INFAMANTE
O sr. Celso Lisboa disse ao dC

que estava informado da intenção
de seus adversários "de lançar
uma campanha infamante contra
sua candidatura" "Masi isso em
nada modificará meus planos —
acrescentou — porque aguardo
tranqüilamente, que eles concre-
tizem as ameaças p-.ua lhes res-
ponder á altura".

O assassino ...
banho e mais tarde virei bus-v
cá-la ".

O homem desceu na ponte de
Cascadura.

.ESTAVAM ALEGRES
Antônio Monteiro foi presoontem de tarde pelo comissário

Iraci. quando esperava que os
smpregados da garaqé da Rua
Visconde Duprat, 3, lavassem
seu carro.

DOENÇAS DA PELE
Slfilis Cãncci Eczenius. Vei
rugas Espinhas Queria do

Cabelo Furúncuioi etc
Dr. Aqostinho da Cunha
AsncmhlíiB, 7.T . Tel 42-1 lõ.'-
>_ 45-1818 Das IG As 19 horas

"

INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS BANCÁRIOS
DEPARTAMENTO DE INVERSÕES

DIVISÃO DE ENGENHARIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 4/58

Serviços de construção de uni edifício
na cidade de JOINVILLE - SC

Chamo a atenção das firmas interessadas para o Edital deConcorrência Pública n." 4/58, relativo aos serviços de cons-trução de um edifício de apartamentos na Kua Nove de Março,na cidade de JOINVILLE, Santa Catarina, publicado no «Diário
Oficial» do Estado de Santa Catarina) no dia 2& de fevereiro
último às fis, 3 e 4.

Os elementos relativos ã concorrência poderão ser forne-
cidos aos interessados pela Divisão de Engenharia na Avenida
Nilo Peçanha n}' 51. sala 804 — Capital Federal — ou pelaDelegacia Regional de Santa Catarina, na Avenida llercilio Luz
n.° 66, Florianópolis.

Outrosslm, informamos que a concorrência supra men-
cionada foi adiada para 19 do corrente mês.

JOSÉ BARBOSA
Diretor do Departamento dc Inversões

SINDICATO DOS 0FICAIS ALFAIATES,
COSTUREIRAS E TRABALHADORES NAS

INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS |
E DE CHAPÉUS DE SENHORAS DO

RIO DE JANEIRO
Sede Próprias RUA CAMER1NO, 128 . li- t. 7- am|. _ Tel. 4.1-7413

IMPOSTO SINDICAL
rtnmí!.Í«'!,"rÍa dí,!;t.0„_?i"!1Íc"t" ilvisa ",,s SENHORES K.MPRK-
P_ivrinn«qi!,e " SS1OSTO 31íi»ICAL devido pelos seu» EM-iKbl.AL.U_,, de acordo com 0 quo dispõe o artigo 578 <¦ seguintesda Consolidação das Leis do Trabalho, deve ser descontado doimesmos ao ser efetuado o pagamento do mês de marco correntee "colhido ao Banco do Brasil, no mês de ahril próvimo. O re-collumcnto devera ser feito por meio de CUIAS, que se encon-iram a disposição dos interessados, na serie dêsle Sindicato, emtodos os dias utels. das 11 às 19 horas, ou nos sábados, da^ Sas U horas.

São contribuintes dêsle Sindicato iodos os empresados que
lY^o1".1" Sl'rv'l,'<>s ils rirmas qno exploram as indústrias de CA-MINAS PARA HOMENS E ROUPAS BRANCAS, ALFAIATARIAI. CONFECÇÃO DE ROUPAS DE HOMEM, CONFECÇÃO DEROUPAS E DE CHAPÉUS DE SENHORA, SERZIDOS BORDA-
\°?:_ AJOURS, GRAVATAS. LENÇOS, SUSPENSÔRIOS LIGASFLORES ARTIFICIAIS E OUTRAS SIMILARES.

Rio de Janeiro, 11 de marro de 1958
ADAI.TO RODRIGUES
Pntfidcnte rfi» Sindicato

i£i, i^^ijft^ &-i.J-£j*,„ »%¦!¦„.'. íç -^ ±7.: .,_¦¦ ¦_tt> -^
«««rttitefcja,



NOVO CURSO
Df TEATRO PARA

PROFESSORES
Até o próximo dja .'JR estarão

libertas na Divisão dc Educação
Extrn-Escolar do MEO (Piilá-
cio du Educação, JI." andar) i(sinscrições para o Curso dc Es-
peèlaliSBação Tcalra* para Tro-
fessores, que será ministrado
pelos srs. Tornei Camargo, l,n-
PCk Gonçalves e O. Macedo,
tm nulas bi-scninna|s às terças-
e sextas-feiras, das 17 às 19
lioras.

O programa do curso com-
préonderá temas dc interpreta-
ção, direção e dramatização,
que serão tratados não .só por
aqueles professores rcguláres;
mais ainda Dor outros profi.s-
sionais do teatro — entre cies
Henrietto Mòrineau, Sônia Oi-
ticien, Adolfo Celi. Guilherme
de Figueiredo e Edmundo Mo-¦nr/. — que ali comparecerão
para palestras esoeciaís

INSCRIÇÕES
As Inscrições podem per fclús dia.

rlãmcntc entre 13 p- 15 horas.
Porterilo inscrcver.ac neste curso os

professores quc tenham acOmpnnhu.tio o curso uos anos anteriores. 03
mestres cle escolas oíiciais ou parti-ciliares reconhecida*, os diplomados
por escolas de tealro ou conserva tó-
rios dn gênero e faculdades de qual-
quer tipo, c ns aCiiilcmicos dc quais--quer estabelecimentos dc ensino su,
per Ior.

"Tp*N| _ fp|/^/^%\

PDF ABRE CONCORRÊNCIAS
(1 preícilo NogrHa dc Unia deter-

mtaiou a abertura ile concorrneias
públicas para obras dc reparos c re-
turmas nos prédios onde funcionam
a< escolas Presidente José Linhares
(Rna B.irão da Torre). IVreira P.is-

Sos (Rio Comprido), Quiiiüno Vale
(Vila da Penha), Deodoro (Rua dn
Glória) c Rui Barbosa (Avenida
Londres, Hon sucesso)

Kio <l«; Janeiro, (jiiaria-lcira, 12 dc março «.le 1958

PDF cobra imposto de
imóveis incorporados

O Departamento de Renda de Transmissão da PDF está pro-
movendo o levantamento do débito dc todas as pessoas jurídicas
quc possuam imóveis cm seu patrimônio há mais dc 33 anos, a
lim cobrar o imposto dc "imóveis incorporados", calculado à base
dc 6'.;, sôbre o valor destes na ocasião cm que completarem aquele
tempo na posse da mesma pessoa jurídica.

A informação íoi prestada à reportagem do DC, na tarde de
ontem, pelo sr. Ivan de Sousa Villon, Diretor do DRT, que re-
comendou aos interessados procurarem aquele departamento, n fim
de liquidarem seus débitos com a Fazenda Municipal, pois, caso
contrário, a cobrança será feita judicialmente.

PDF FACILITOU
A cobrança do imposto de

transmissão, Pelo art. 149, da
lei 899, até o dia 27 do corren-
te, favorece «o.s promitentos
compradores, que o pagivão
com base no valor do imóvel
na época da promessa de com-
pra e venda, c não no seu va-

UM HERÓI SAIU DAS GRADES
F'ii . ... .i..,. jj. i. ii ni* ii. . mm m
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O general Osório, bem como o seu cavalo, foram libertados, ontem,
a pedido da familia do herói nacional, do engradado construído pela
Prefeitura como parte do plano de reconstituição histórica da che-
géda dc D. João VI aa Brasil. Munidos dc martelos c serrotes, os
trabalhadores municipais retiraram, uma a uma, as ripas que impe-
diriam o general Osório dc assistir, no próximo sábado, às festas
que terão como personagem central, exatamente, o avô daquele
a quem teria a honra de servir como súdito leal: Pedro II. As fotos
mostram, três momentos da operação "desengradamento do herói",
que marca a vitória da familia do general, c quc mostram, sucessi-

vãmente, o herói engradado, sendo desagradado c. finalmente,
devolvido ao ar livre com o seu cavalo

D. João chega mesmo
no próximo sábado

A chegada de D. João VI, marcada para sábado passado e
transferida cm virtude do desastre de Paciência, será realizada
a todo custo no próximo sábado, na Praça. 15, ii despeito da so-
lenidadc da abertura da Câmara dos Deputados c da realização dc
dois casamentos, um na Catedral, outro na Igreja do Carmo, (o
padrinho á o deputado Vieira de Melo).

O Diretor do Departamento de História e Documentação da
Prefeitura, sr. Amadeu Tiago de Melo, declarou, ontem ao DC
que, ao lado da estátua do general Osório, tirada das grades a
pedido de sua família, será erguido o palanque em que D. João
(Jaime Costa), dará o beija-mão tendo ao lado sua mulher Car-
lota Joaquina (novamente Heloisa Helena, já restabelecida I.

O TRANSITO

Para a perfeita movimentação
do povo e dos participantes (mais
de 2Q0) esperavam os organiza-
dores dn reconstituição histórico
que a Praça XV e suas imedin-
ções ficassem com o trânsito
Únpedido aos carros a partir das
í5.30 horas. A abertura do Con-
gresso será às 15 horas, c mui-tos carros dc políticos c enih.ii-
xadas «fluirão ao local. Na Cã-
mara vários artistas ficariam es-
perando entrar em cena. e tam-
bém os fi.icrcs Uos nobres do
Riò, para o Iconcjo ile Dom
João.

PROVIDENCIAS
Cara solucionar o problema vá-

rins providências serão tornadas
pslo sr Tiago de Melo. Hoje.
às iu horas, entrará cm contato
com o Diretoi de .Segurança da
Câmara dos Deputados, c em sc-
guida falará com o Diretor do
Departamento de Trânsito.

_— Procuraremos contornar as
"if cukl ides, mns posso assegu-
rar que j festa será realizada, e
será uma beleza, — disse ainda
O sr Tiago de Mello- -~ Kspc-
ramos, apenas, que não chova.

Uma das soluções seria o es-tncionamento doS carros que sedirigirem ao Congresso, a cemmetros do local.

CASAMENTO
No sábado próximo, seria rea-

lizado uni casamento inipprtante
na Igreja do Carmo, às 17,30 ho-
ras, segundo apuruii o DC. Na
fachada dá igreja, porém, estava
planejada a construção ile um ta.
lilailo para um "Tc Deum", após
a chegada ile Dom João, o que
impediria o acesso pela porta ila
frente, e, também, a realização
do casamento.

TUDO PRONTO
Fora os obstáculos causados

pelo Congresso, tudo é favorável
à festa de chegada dc Dom João:
o espeMcuTo foi planejado cpril
antecedência e d semana dc atra-
so permitiu retocar os menores
detalhes.

Os palanques e t.ihlaiUis. ffora
o quc cobria Osório) já estão
concluídos, a decoração ila pra-
ça pronfn. e lodo o material reu*
nido. Os artistas já ensaiaram e
todo o guarda-roupa foi termi*
nade pelas costureiras que Ira-
balhnram nas silas do Departa.
mento. A única modificação feita
nos papéis foi Carlota Joaquina:
novamente é Heloísa Helena a in-
dicada, pois Maria Sampaio (que
a substituirá) teve que viajar
para Suo Paulo, onde tem con-
trato a cumprir.

lor atual. Declarou-nos o sr.
Ivan Villon C|U0 êsse beneficio,
se fosse a 'ci aplicada rigoro-
samente, só atenderia aos que
pagassem até aquela data.

— No entanto — acrescentou
— em face da impossibilidade
de í;r recolher o imposto P°r
falta de pessoal, até aquele dia,
o Secretário do Finanças auto-
riz.ou 0 Departamento a asse-
gurar aos contribuintes 0 nícs-
m0 direito, desde que apresen-
tem até o dia -1 do corrente as
respectivas guias de pagamento
e não deixem que p imposto
cnia cm perempção, isto é, quc
se esgote o período cie 30 dias
sem tolução do respectivo pro-
cesso, por .Icsçiiido ou ni'gli-
gfincia do próprio contribuinte,

ONDE ENTREGAR
Para encaminhamento das

puias dc pagamento do impôs-
to cio transmissão, até o dia 27
dêste mês. o Departamento está
aceitando sejam entregues dire-
tafflente efn seus guicliès ino
edifício da Secretária de Finan-
ças, 6.° andar) antes de passa-
rem pelo Departamento de Ur-
banisiiio e pelo Departamento
de obras, o próprio Departa-
inento da Reada dc TranFinis-
são se encarregará dc encami-
nliá-las àqueles dois outros ór-
gáos. A medida visa a facilitar
aos contribuinte? o cumpri-
mento dessa obrigação paracom o fisco.
SECRETÁRIO ENCERRARA'

Para ilar vazão ao trabalho
até o dia 27. o DRT encerrará
o seu expediente diário à meia-
noite, mediante pequeno refôr-
ço dc funcionários «.le outras rc-
pai lições da Secretaria de Finan-
ças. Para evitar posteriores rc-
claniações ou favoiecinienios, a
última guia a dar entrada, na-
tliicla data (depois o* contribuiu-
tes terão ile pagar mais, pois não
serão beneficiados pelo art. 149,
da lei_ 899), seiá a do próprio
Secretário ile Finanças, sr. Nel-
son Mufarrej, proprietário ile um
apartamento comprado a presta-
ções.

ARRECADAÇÃO E
ISli.NÇAO

Segundo informou, ainda, o sr.
Ivan de Sousa Villon. o Depar-
tamento ile Remia ile Transmissão
arrecadou, cm 57. a importância
dc Cr$ 764 355 06:, 10. Fôssle
computada a tributação não paga
por funcionários, militares, jorna-
listas e professores, cpie são pro-
pnetários, e (êm isenção garan-
tida* por lei. deveriam ser acres-'cidos àquela importância CrS
132.721.415,00.

CAI.Cri.O PARA
COIIKANCA

Declarou ao DC o sr. Ivan de
Sousa Villon que. para efeito
do cálculo do imposto de trans-
missão, o DRT confronta três va-
lores do imóvel: o valor declara-
ilo. o ''alor tributado e o valor
padronizado, se houver constru-
ção no local, cobrando-se o tribu-
to pelo maior.

DER GRATIFICA
FUNCIONÁRIOS:

CR$ 343.567,30
O sr. Adolfo Aguiar, Diretor

dg Departamento de Estradas
de Rodagem da Prefeitura, con-
cedeu, à funcionários dessa
repartição, durante o mês de
janeiro do corrente ano, gra-
tificações -tuperlores a CrS :,
mil (para cad„ um), no total
dc CrS 343.567,30.

Entre outros, foram contem-
piados çom as gratificações, os
servidores João Gonçalves Li-
ma, Manoel José Gama, Hor-
talis Cardoso, Antônio Barbo-
sa. Cecilio dP Azevedo, Lotiri-
vai Guimarães. Maria José Vi-
cila Mendes, Vanda Agapito da
Veiga, Augusto Lopes Pontes,
Henrique Sten-ntal Guilherme
Barros Marques, Júlio Braga
Melo, Jacnues dP Medina e Al-
berto Furtado.

O JUIZ MANDOU
SUSTAR A VENDA
DE 'O COMBATE'

O sr. Rocha Lagoa, Juiz de
Menores do Distrito Federal,
mandou impedir a venda do
último número de "O Comba-
te" jornal quinzena); por con-
siderá-lo visivelmente obceno
em vista das "fotos escândalo-
.sas c atentatórias à moral queexibe em suas páginas",

O pedido do sr. Rocha La.
goa, feito depois de uma expo-
sição do curador Eudoro Ma-
galhães, sõore o assunto, foi
enviado ontem mesmo à Dele-
gacia rie Costumes e Diversões.
A edição visada é o número 113
de "O Combate", datado de
10-3-58, e narra o carnaval
passado como uma festa na
qual predominou a perversão,'"gundo o Juiz de Menores.

'LES GIRLS'
VÊM VER

PRÉ-ESTRÊIA
As artistas Dlanc Cannon,

Shnry LnViie c Tracy Morgan,
de Hollywood, virão a est,, ca-
Pitai, a fim de assistirem à"avnitt-prcmtcre" do fllmL. "Les
Oirls", que será realizada no
dia 26 do corrente, às 31,30 hs.,
no due "Metrò-Tagüelo", *ob ó
patrocínio de dona Sara Kubi-
tschek c em beneficio da obra
das "Pioneiras Sociais".

As atrizes americanas, que
integram 0 elenco do referido
filme, chegarão ao Rio no pró-
ximo dia 20, c aqui pèrníahe-
cerão até o dia 27. visitando
antes Sáo Paulo. O.s bilhetes
Para o espetáculo encontram-sc
á venda na '"«de dns "Pioneiras
Sociais" (Rua Pereira da Sil-
va, 96). na "Casa Canadá" e
nas bilheterias dos cinemas"Metro".

EXERCÍCIO de tiro
NOTURNO

A Artilha ria d*: Cosia da ln, Rc-
IflSo Militor realizará, no dia 28 ilo
corrente, das 20 As 22 horas, unu
prova dc liro ilur.nitc a qiiul 6 con-
siderada perijios.i ;i área c<>mi-reendL
tia enlre ns limites: Direito: Ali.
iiliamcnio Forti línquo ile Oixi.is-
Ilha Redonda e ILsiiucrd*.-; A.inh.i..
mento Kortal-cza dv Sao João.lllm du
Mãe, numa distancia de 6/KX) mc-
t ros pnra n navefraçitd mari Umn c o
teto dc 1,500 metros parn ,i nave.
ü*>(,'ão .itrca, dentro daquela área.

CONTRA A SUPERINTENDÊNCIA

FICHA MÉDICA
PARA APRESSAR
GRATIFICAÇÃO

O tempo necessário para a
concessão dc gratificação por
risco dc vlila c saúde será iiro-
ra bem menor, graças ã ficha
que vem de ser organizada pe-
Ia Associação Médica do Dis.
trito Federal .após entcndlmcn-
tos com as autoridades intere-s-
fiadas.

Essa ficha, que a partir da
próxima sexta-feira estará á
disposição do£ médicos na se-
de da AMDF (Rua Senador
Dantas, 7.A, 3° e 6." andares),
contém todos os dados neces-
fários à tramitação da pro-
posta nn repartição de origem

e no Departamento Nacional
de Saúde.

O .sr. Gastão Henrique Scngés (fato). Diretor do Departamento dc
Limpeza Urbana, disse quc a Superintendência dc Transportes dc-
mora muito a consertar as caminhões dc lixo, c sugeriu, como rc-

médio, a descentralização das oficinas municipais

Os 38 caminhões não
chegam para o lixo

O prefeito Negrão de Lima autorizou, ontem, a Supcrlnten-
dencia de Transportes a comprar, para a coleta de lixo, 38 ca-
minhões modelo 1957 ou 58, com capacidade de seis toneladas,
carroseria mínima de 10 metros cúbicos, com descarga pela partetraseira e, preferencialmente, com motor a óleo dlssel.

O sr. Gastão Henrique Scngés, Diretor do Departamento de
Limpeza JJrbana, disso no DC que os novos caminhões irão con-
tribuir para melhorar o serviço do coleta de lixo, que .só será
inteiramente mecanizado, no entanto, quando a Prefeitura pns-
suir, em atividade, lõ8 veículos iguais a êies.

SUl-tHINTICNDÊNCIA DIÚMOIÍA
— Temos sempre dezenas de

caminhões paralisados nas ofi-
cinas ria Superintendência de
Transporte, que demora muito
a consertá-los. Das 78 cami-
nhões de compressão quc temos,
33 estão lá. atualmente — decla-
rou o sr. Gastão Senués, acres-
cehtando: "Sc tivéssemos 138 ca-
minhões desses, a tração animal
só permaneceria na Zona Rural,
onde seu rendimento é exce-
lente".

MILHARES DE GARÍS
Afirmou o Diretor do Depar-

tamento rie Limpeza Urbana que

Grande contrabando
ainda está escondido

Ainda não foi localizado o grande contrabando que o "Lóide
Honduras" trouxe dos listados lilidos. A equipe de fiscais que
descobriu, há dois dias, uma pequena parte dn muamba (valendo
CrS 1 milhão), prossegue vasculhando o navio dc popa a proa."Dentro de dois dias as fiscais descobrirão a mercadoria",
declarou, ontem, ao DC. o sr. Paulo Correia, Guarda-mor da
Alfândega rio Rio de Janeiro. "Quanto ao comandante _ conti-
nuou éle — não é verdade que tenha cooperado cono.sco. O ca-
pitão Manuel Lopes de Oliveira até tentou atrapalhar, pretendeu-

.do desarmar as fiscais que vieram de Recife no Rio a bordo do |
navio",

CISQUE. CIGARROS E "VYLON"

Umn denúncia recebida pela
Alfândega do Riu ile Janeiro, sc*
gundo a qual o "lóide Hondu-
r.is" transportava para o Rio um
miIioso contrabando, determinou o
envio de dois agentes aduaneiros
desta capita! para Recife, onde,
com sous cole^-K pernambucanos,
descobriram grande quantidade de
uísque, cigarros americanos, "ny-
lon" avaliada eni côrCa lie CrS
I milhão. Percebendo que a mer
cailona achada era apenas parte
dó grosso do contrabando, ns fis-
cais vieram alé o Rio a bordo
do navio.

GARRAFAS NO MASTRO
Quanilo o "Lóide Honduras"

atracou n„ Rio, ns fiscais alfan-
degários descobriram ouiras gar-
rafas dc uísque e pacotes de ci-
garros americanos escondidos no
mastro da proa. Abaixo do pri-ineiro convés, num porão, foi en-
contraila nova quantidade |do
contrabando,

LÓ'DE COLABORA

interessada no esclarecimento da
questão, conforme declarou, ti-
balizando, o sr, 1'aillo Correia.

é necessário aumentar o núme-
ro de garis de mais 1.400, já que
o Prefeito nomeou G2( trabalha-
dores dos 2 mil que lhe foram
solicitados.

— Para ser gari — disse — é
preciso querer trabalhar e ser
trabalhador de fato para aguen-
tar a natureza do serviço. Aca-
bo rie indicar ao Prefeito a de-
missão de 1'-' homens, que com-
provaram não dar nem para co-
lher lixo, nem para varrer ruas.

DESCENTRALIZAÇÃO
O sr. Senges tem duas alter-

nativas paia resolvei a questão
do atraso no conserto dos ca-
minhões: ou a Superintendência
de Transportes passa a funcio-
nar com eficiência ou o serviço
de transportes da Prefeitura é
descentralizado.

O Prefeito concedeu, cm 1957,
uma verba extra de CrS 2o mi-
ihões para a revisão e renpro-
veltamento de caminhões dc co-
leia rie lixo nas oficinas das fir-
mas representantes de suas fá-
bricas. Com essa verba, segundo
o sr. Sengés, 62 caminhões es-
táo sendo recondicionados.

O TEMPORAL
Informou o Diretor do Depar-

tamento rie Limpeza Urbana
que, em conseqüência do tem-
poral rie sábado último existem,
no Rio Comprido, terras que,
para serem removidas, exigirão
200 viagens de caminhão, do
bairro até o aterro da Glória.
A terra depositada na Favela da
Catacumba con.sumiria 50 via-

(Conclui na 11 página)

A Diretoria do'•leiro tem prestado
rnção à Alfândega,

Lóide Brasi-
toda coopt.*-
niostraiiilo-se

Bom Jesus filmado
depois de restaurado

Cm documentário recém-rodado pelo Instituto Nacional dc
Cinema Educativo mostrará brevemente ao público todo o tesouro
artístico do Santuário de Hum Jesus do Matosinho, na cidade mi-
neira de Congonhas do Campo, restaurado cm 1957 pela Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Entre as peç.;s do santuário beneficiadas pelos trabalhos de
restauração da DPHAN, estão as 65 figuras em cedro, de autoria
do Aleijariinho. os tetos ria igreja, 36 painéis laterais em que se
representam cenas da vida de Cristo, e 94 ex-votos na chamaria
"sala rios milagres".

NAO SO' EM CONGONHAS
Nã

po II
tlstic

sú ei» Congonhas do Cam-
atrimôiiio Histórico e Ar-
vi ni realizando obras no

Decisão sobre ônibus
depois do dia 20so

O relatório final da Comissão de Tarifas, que propõe o aumen-
to de 28% nos preços das passagens de ônibus, só ficará conclui-
do após o próximo dia 20 — segundo Informou, onlem, ao OC,
o contador Olímpio Soares Galego, relator-gcral daquela Comissão.

O sr. Soares Galego revelou, também, que ainda está escreveu-
do a primeira página do sou trabalho, o qual não será entregue
no Prefeito antes de .serem ouvidos os estudantes e o represen-
tante dos jornalistas, que votarão pela criação de uma compa-
nhia mista de transportes coletivos.

AUMENTO EM ABRIL
D prefeito Negrão ile l.imi

ainda não marcou a datu em que
receberá em seu gabinete « Co-
missão dc Tarifas, paia a dis-
cussão final do relatório desta.
Km virtude de se encontrar en-

formo, somente depois do dia
HO do corrente será fixada essa
audiência o, assim, > aumento
das passagens dos ônibus só de-
verá ser decretado no próximo
mês de abril.

sentido de se manterem intactas
as grandes obras que o passado
nos legou. Assim, cm São João
dei Rói, cidade que possui inú-
meros monumentos tombados, foi
iniciada a pintura e talha du in-
UrioCp da Igreja Matriz do Pilar,
uin dos mais antigos templos ea-
tólicos do interior do Minas Ge-
valsi Um grande número de pai-néis o telas também foi restau-
riidó na Bahia, em Pernambuco
e em São Paulo.

PROSSEGUIRA
Para êste ano o Patrimônio

Histórico já programou uma no-
va série de trabalhos ilèste tipo
a fim de preservar outro gran-
de número de imagens, tetis, ta-
lhas, painéis e imóveis tombados.

"DESAJUSTAMENTOS
SOCIAIS"

O prof. Luís Praga iniciará, no
próximo di.i 2, ãs 18 horm. o seu
curso gratuito sôbrc "Dcsnjustamcn.
tos sociais", quc constará dc uniascric dc diz «ui.ns .i serem mii7Í>tr.i-d.,s no Hospital dos Servidores do
Estado, As inscrições par., ,-, referidocurso,^ realizado sob n patrocínio d.i
AssOctaçSo d>»s Servidora Civis, po..der3o ser feitas no HSE.

MARÍTIMOS farão
REUNIÃO MUNDIAL

Dirigentes sindicais marítimos de todo o mundo vãoreunir-se, no próximo mês de abril, em Genebra, a fim deexpor as condições de traablho da classe nos diferentes
países, apresentar suas reivindicações e discutir propôs-tas para a elaboração de convênios internacionais de pro*teção aos seus interesses.

Um dos pontos da ordem do dia da reunião será odebate da questão relativa à assistência médica dispen-
sada a bordo dos navios mercantes de todos os países.Os Sindicatos aleqam, em sua maioria, que essa assistôn-
cia é insuficiente, em virtude da carência de medicc-T-ieii-
tos e instrumental cirúrqico a bordo.

TEMÁRIO
Os trabalhos da reiiniDo dos

representantes sindicais maríti-
mos dc todo o mundo obedecerão
tio seguinte temário: 1') apre-
sentação c debute do relatório do
Diretor-Geral da Organização
Internacional do Trabalho; 2')
revisão geral do convênio n' 93,
sôbrc salários, horas dc trabalho
à bordo e dotação; 3T) instala-
ção dc agências dc emprego, re-
gularmentc constituídas, especial-
mente para os trabalhadores ma-
rítimos; 4') troca dc bandeiras
em relação âs condições sociais
c dc segurança; 5") conteúdo das

AVIÕES JÁ
TÊM O

SEU CÉREBRO
Vm cérebro mecânico tipo"pombo correio", capa-/, dc in.

dlcar a velocidade real de um
avião no ar, sem qualquqcr au-
xilio de terra, foi instalado
num avião comercial da Pan
American, cm Miami, pela pri-
metra vez, quebrando um se-
írredo mantido pelas Forças Ar-
madas dos Estados Unidos des-
dc 1951.

O cérebro, batizado de RA-
DAN, pesa apenas 45 quilos e,
a despeito de apresentar-se
como o mais revolucionário
aparelho para cálculo eletrô_
nico de distâncias, haseia-".se
numa descoberta do cientista
austríaco Christian Doppler,
efetuada em 1843.

COMBATE À MALÁRIA
Realizou-se <pnicm, n,< IXpartamcn-

ot Nacional dc Endemias Rurais, nsolenidade dc instalação dos servi.;--*dc erradicação dã malária. Comparecc-jm ii ccrinifloi., 0 ministro Maurí.cio dç Medeiros, funcionários doMinistério du -Saúde, representantesdo Pon!'i IV e Ua RepartlçSo Sam-tiria Pan-Amerlc»im.

farmácias dc bordo e consultas
médicas, através do rádio, para
a tripulação dos navios em alto
mar 6») jurisdição paru a suspeu
são dos certificados cie competén-
cia dos oficiais; 7-') reconheci-
mento reciproco ou internacio*
nal de uma carteira internacional
de identidade nacional para oi
trabalhadores marítimos.

A delegação brasileira q u e
participará da reunião de Cone-
bra será constituída dentro dc
alguns dias. A Federação Nacio-
nal dos Marítimos debaterá, pre-
viamente, o temário da confe*
rencia, a fim de ser fixado o
ponto de vista da classe.

AJUDA AO EXTERIOR
WASHINGTON, II (USIS-IX)

C Douglas Dillon, suplente de SuKí.
cretario dc EsUido para Assuntos Eeolnómicos, pcfliu hoje no Congresso qu*aprove a solicitação da verba de 625milhões dc dólares, feita pela Admi.nistraç/ãi'. Eisenh«nvert para ajudi.r oseconomias das nações aniipas atraié*de empréstimos para o desenvolvimento

Ao discutir a lci»is!açã0 relaiiv,, *ê'sse fundo, no ano passado, o Con
grisso aprovou a verba de 31X1 milhõesdc dobres para ns operações imcdúi.is
e autorizou o verba dc 625 müliõ-,de dólares para o ano fiscal MguinteOs legisladores consideram, agora, quala porcentagem dessa verba deverá ser
doiadj.

TOMOU POSSE
NO SERVIÇO

SOCIAL RURAL
O deputado Napoleão Fonte-

nele da Silveira assumiu, on-
tem, a presidência do Serviço
Social Rural, em presença dos
ministros da .Iustiça e da
Agricultura.

Durante a solenidade dc pos.se usaram da palavra, aléoi da
novo presidente, o ministro
Mário Meneghetti e o sr. íris
Meinberp;, presidente da Con-
federação Rural Brasileira.

História do Brasil
publicada na Europa

Duas obras revelando fatos inéditos da história colonial do
Brasil acabam de ser publicadas em Madri e Paris, segundo de-
clarações do historiador Cláudio Ganns, membro do Instituto
Histórico e Geográfico, que chegou ontem da Kuropa.

— O que se conhece nas escolas e nas unversidades é apenas
uma parcela da História, muitas vezes desfiguradas e incompleta— disse o sr. Cláudio Ganns, que féz pesquisas na Biblioteca
Nacional de Madri para descobrir os dois import.antes manuscritos.

NAO ESTAVA PERDIDO
O entrevistado prossepuiu di-

zenilo que uma das obras por êle
encontrada fora considerada per-iliila: — O «Manuscrito Espanhol
ilo liotciro Cerni da Costa do
Brasil», de Gabriel Soares de
Sousa, contém mapas c gravu-
ras inéditas do litoral brasilei-
rn no século XVII, e foi lança-
do pelo Instituto ile Cultura His-
pânica com introdução e notas
ile minha autori."» — acrescen-
tou êle.

O sr. Cláudio Gann, que pnr-
ticlpou, na Kuropa e no Japão,
ile conferências internacionais
sôbre assuntos históricos e de
Direito Aeronáutico — em quc
também é especialista —- desço-
hriu ainda o livro «p.Vintrens o
Campanhas», de Louis ClianeeI
do Lagrange,

Lagrange; marinheiro fran-
cês do século XVII, fêz a volta
ao mundo e participou, no Bra-
sil, da snngTonta aventura de
ltcnc Du (iuay-Trouin. Segundo
o sr. Ganns, LiiRrunge é magnl-
fieo narrador. Suas memórias
vão de lliilt a 17-10 o incluem a
tomada do Kio de Janeiro polo
almirnnte-corsário, tão discuti-
ila nd Brasil e. tão admirada na
França.

Essa obra foi lançada peln
«Editions ilu Rocher de Mona-
co», que tem como orientador o
poeta Jean Cocteau.

O assunto interessou nos
editores da Europa, dai terem
sido os livros publicados lá, cm
espanhol e francês, antes de edi-
tiiilos cm português, como eu de-

sejava — disse ainda o sr. Cláu-
dio Gann, quc está escrevendouma biografia completa de Rení
Du Gtiay-Trouin.

DOENTES VOTAM
NAS ELEIÇÕES:
CLUBE MILITAR
Os associados do Clube Mili-

tar, que sc encontrarem doente*
por ocasião das eleições da Di-
ritoria, a serem realizadas no
dia 21 de maio próximo, pod,.-ráo votar, encaminhando as
cédulas, devidamente preenchi-das, acompanhadas de atesta-
do médK'0, à Comissão d<. Pn>-
paganda, tendo os documento»
as firmas reconhecidas em car-
tório.

O gen. Pedro Cordolino üt
Azevedo, que se acha enfermo,
ac.iba de manifestar o seu apoio
à chapa Alves Bastos-Oromar
Osório, solicitando ainda, pro-
Vtdêpcias para que possa exer-
cer o seu direito de voto. Em
caso de aviso prévio, a Comi.--
são Central recolherá os votos
a domicilio e dará condução
especial àqueles que, podendo
locomover-se. desejarem com-
parecer ao pleito

Co/una do Servidor
UM HOMUNCULUS' DE PRESENTE 'HOMUNCULUS'

ALEMÃO
DADO AO SNES

Vm "homunculus" — ho-
meii7.in.ho dc vidro cujos ór-
gãos vegetativos sc movem co.
mo se fossem de verdade — foi
entregue, ontem, pelo adido
cultural da Embaixada alemã,
sr. Erich lluesch, ao Diretor
do Departamento Nacional de
Educação Sanitária, sr. Ira-
bussti Rocha, para ser exibido jriò Museu da Saúde.

O aparelho, doado pelo Ge-
sundheits Museun Kai ao S.N.
E.S., permite às pessoas ver
como são por dentro. Êle é
pequeno, funciona á eletricida-
de e fica sóbre um pedestal
negro, O Brasil é, agora, o úni-
co país da America do Sul a
possuir um de sua espécie.

O "holliiinciilus" dado ao Museu de Saúde do Brasil por um Museu
dc Saúde da Alemanha foi entregue, ontem, {foto) pelo Adido Cul-

(ural da Embaixada alemã ao Diretor do Serviço Nacional
dc Educação Sanitária

TERRENO DA IGREJINHA
Para discutir a permuta dc seu

terreno com oulro do Forte ilt Co.
p.itjaban.!. a Comi«--.ãi> Prv5-con*;tru.
ção da Iurejinh.1 üe N S dp' Copa-*.\.ban..i *»ai sc reunir hoje. às 2dtM)
horas, no ndru da Capela Provisória,
na Rui Francisco Oianano, J-A i

DISTRITO FEDERAL

1) KVANDHO DA CUNHA — Necessita cn\ iar melhores es*
clareei mentos quanto à função que exerce.

2) ANTÔNIO GENTIL CORDEIRO — Nível 12.

ESTADO DA BAHIA

3) JOSK' AUGUSTO — 1) 0 Inspetor de Linhas Telcgráfi*
as ficará nos níveis 14 (CrS 1:1.01)0,00) c 1« (CrS 15.000,00). 0
nquadrameiito será na proporção de 3»C'r cm cada nível; 2) Os
iuardas-fios ficarão nos níveis 9 (CrS 9.250,00), 11 (CrS 10.7.10.011)

.' 13 (CrS 12.250,00); O enquadramento será na proporção de 20r(
ui nivel 13, 35% nò nível 11 e l.'r'r nu nível »: 3) O Telegra*
.ista ficará nos níveis 12 (CrS 11.500.00), 14 (CrS 13.000,00) e 16
(CrS 15.000,00). 0 enquadramento será iuiial an do Guarda-fio».

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

4) MARIA EUGÊNIA DE PAIVA GAMA — Ficará eom» Agen-
e Postal B, nivcl 11 (CrS 10.750,00).

ÍSTADO DE MATO GROSSO

5) 1DALIO TEODORO DO ESPÍRITO SANTO — Operador
Postal, nível !(. Poderá pedir readaptação para Operador Tele-
tráfico, também nível 9.

ti) DIOGO JOSK' UA SILVA e JOSÉ' MARTINS FERNAN-
)ES — Ficará como Carteiro A, nível 11 (CrS 10.750,00;.

7) ARACI LARA DA COSTA — Agente Postal A, nível 9
CrS 9.250,00);

8) JUSTINO JOSÉ' DA CUNHA — Operador Postal A. nível 9,
9) A. R. XAVIER — Carteiro B, nivel 12 (CrS 11.500.00).
10) MARINA COELHO — Auxiliar de Enfermagem, nível II

,CrS 10.750,00).

As consultas devem ser dirigidas à Coluna do Servido»,
DURIO CARIOCA, Av. Rio Branco, 25, Distrito Federal. As reu*
postas são elaboradas com a colaboração técnica da IJfttão Na-
cional dos Servidores Públicos (UNSP),

,
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