
Volta incólume o 1.o viajor sideral 
* i Uma fa«P itn fnfflietp nrODUl-Moscou, 12 (SE) - - A União 

Soviética assinalou outra por
tentosa vitória na conquista do 
cosmos, enviando um homem 
ao espaço e trazendo-o são e 
salvo de volta à Terra. 

O l.o HOMEM 
NO ESPAÇO 

Moscou, 12 (SE) — O ma
jor da Força Aérea da União 
Soviética, Yuri Gagarín, rea
lizou durante a madrugada de 
hoje uma viagem ao cosmos 
numa nave espacial e retor
nou são e salvo à Terra. 

O major Gagarin tem 27 a-
nos de idade, sendo casado e 

Lançado e recuperado, na madrugada de ontem, o astronauta 
soviético — Feito científico repercute mundialmente — Mensagens 
de Jânio e Kennedy — Tem 27 anos o 1.o viajante cósmico 
com dois filhos. Imediata
mente depois de desembarcar 
da nave espacial, após a his
tórica viagem, Gagarin disse 
que se sentia bem e não sofre
rá ferimentos ou contusões. A 
nave espacial aterrou no lo
cal previamente determinado 
pelos cientistas soviéticos. 

Yuri Gagarin. primeiro as

tronauta do mundo, ficará com 
glória eterna nos anais da 
União Soviética. A viagem 
de Gagarin foi qualificada de 
façanha sem paralelo nti uiitó-
ria. Sua fotografia foi trans
mitida pela televisão para to
do o país. Nela aparece um 
iomem garboso, com trajo de 
astronauta e capacete na ca-
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Promotor: «Não há perdão para Adolí t i c l u n n » 
Jerusalém, 12 (SE) — Prós- i julgamento de Adolf Eich 

seguiu na manhã de hoje o ' mann, o massacrador de ju 

Reaistro de firmas comerciais 
Informa-nos o cartório do Registro de Hipotecas 

e Anexos da Comarca: 

Com referência ao registro da firma comercial. 
a ser feito no Cartório do Registro de Imóveis, lançam 
às partes interessadas nova controvérsia, sob fundamen
to de que o registro no cartório não dá vigência no ter
ritório nacional. 

\ s partes recalcilram e lançam mão de todo sub
terfúgio para não cumprir a lei. 

E' o que se deduz, diante da clareza do provi
mento da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Es
tado que diz: 

"Não é exato que, nos termos do provimento n. 
4/43, a inscrição de firmas comerciais para ser feita, 
indiferentemente, tanto nas Juntas Comerciais, como 
nos Cartórios do Registro de Hipotecas. "A COMPETÊN
CIA SE RELACIONA COM O LOCAL ONDE SE EN
CONTRA INSTALADA A SEDE DO PRINCIPAL ESTA
BELECIMENTO". 

Em que se fundamenta a pretensão das partes. 
quando afirmam que o registro no cartório não dá vi
gência no território nacional? 

Se o comerciante não satisfaz a exigência legal 
a sua situação torna-se difícil. Assim sem a firma devi
damente inscrita, éle está inibido de: 

deus nos campos de concen
tração da Alemanha nazista. 
Na sessão de hoje, o Promotor 
público féz cerrada acusação 
contra Eichmann, dizendo: 

— "Não há expiação, per-
2 dão ou esquecimento para os 
t crimes do réu ." 

Por sua vez, Eichmann dava 
sinais de intenso nervosismo. 

a) ter os livros revestidos 
trínsecas; 

das formalidades ex-

b) gozar da tutela ou proteção jurídica. 

O cartório do Registro de Imóveis está pleitean
do junto ao M. Juiz Corregedor Permanente o fiel 
cumprimento da lei pelas firmas comerciais que se 
constituem, como também, por todas aquelas que, erra
damente, fizeram o seu registro ilegal na Junta Comer
cial do Estado, em virtude do Dec. 916 de 1890, vigori-
zado pelo provimento da Corregedoria Geral de Justiça. 

ração do sistema solar é o ob
jetivo de toda a humanidade e 
recordou ainda que os Estados 
Unidos perseguem o mesmo 
objetivo. 

TELEGRAMA DE JÂNIO 

Brasília, 12 (SE) — O pre
sidente Jânio Quadros cum
primentou esta manhã a União 
Soviética pelo envio do pri
meiro astronauta ao espaço. 
Inteirado da notícia pouco de
pois das 6.30 hs. , o Presiden
te enviou o seguinte telegra
ma ao "prémier" Kruschev: 

— "Em nome do Governo 
do Brasil e de seu povo e em 
meu nome pessoal, desejo sau
dar V.Exa. e os cientistas so
viéticos pelo envio de um as
tronauta em órbita da Terra, 
feito extraordinário destinado 
a rasgar, para o homem e pa
ra o progresso, novos e ilimi
tados horizontes. Transmita 
V. Exa. ao povo soviético nos
sos sinceros cumprimentos e 
votos de felicidades." 

ALEGRIA E VODKA 

Moscou, 12 (SE) — A famí
lia de Gagarin tornou-se esta 
noite atração dos programas 
de televisão da URSS. 

Os cidadãos soviéticos come
moraram a façanha com vod-
ka. Fábricas fecharam suas 
portas por algum tempo, para 
que os operários pudessem 
sair às ruas e comemorar a 
proeza. O trânsito foi impedi
do por várias horas, em Mos
cou. 

FALA O ASTRONAUTA: 
"CÉU ESCURO" 

Gagarin disse esta noite a 
Kruschev que se sentiu perfei
tamente à vontade enquanto a 
nave girava a uma altura de 
300 km. O "Prémier" soviéti
co fêz uma chamada telefôni
ca para felicitar o pioneiro do 
espaço cósmico, pouco depois 
que este aterrou em algum 

são e salvo. 
Disse Kennedy que a expio-

Encontro Jânio-Dillon 
Brasília, 12 (SE) — Durou 

lh30 a entrevista entre o Pre
sidente da República e o se
cretário do Tesouro dos Esta
dos Unidos, sr. Douglas Dil-
* • — . . ? 

ELGM 

«ULTRAMATIC» 61 
La EM QUALIDADE 

Prega botões, caseia, chuleia, 

borda, arremata, faz o verda

deiro ponto zig-zag e milhares 

de bordados.. . tudo sozinha, 

automaticamente, sem auxílio 

de qualquer aparelho comple

mentar. 

Grátis: Um curso de bordado. 

Casa ADÉLIA BORGES 

Mossoró 
inundada 

lon. O ministro Clemente Ma-
riani, da Fazenda, o embaixa
dor Valter Moreira Sales, bem 
como o embaixador norteame-
ricano John Moors Cabot es
tiveram presentes à entrevis
ta. Porta-voz do Ministério da 
Fazenda disse esta noite que o 
encontro girou em torno da 
cooperação econômico-finan-
ceira Brasil-EUA e que a en
trevista entre o secretário do 
Tesouro dos EUA e o presiden
te Quadros foi dos mais cor 
diais. 

A reunião dos governadores 
do Banco Intermericano de 
Desenvolvimento prosseguiu 
hoje no Rio. Os estados da 
Guanabara, Minas, R. G. 
Sul e outros solicitaram em
préstimos ao BID, a fim de 
melhorar o nível de vida dos 
povos do interior brasileiro. 

Será disciplinada 
propaganda na TV 

Atenção 
A CASA 1)0 CKJAÜOK avisa aos fregueses e amigos a 

transferência de suas atividades para prédio próprio, es

tando, assim, em condições de servir melhor à 

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANGA, 1174 

(EX-ARMAZÉM DA CASA HYGINO) 

ponto da União Soviética. Dis
se-lhe o major Gagarin que to
dos os aparelhos da nave fun
cionaram com precisão e que 
da grande altura pôde êle ob
servar os mares, montanhas, 
cidades, rios e bosques. 

Disse que à altura de 300 
km. o céu é muito escuro e a 
Terra é de côr azul-clara. Ga
garin está sendo esperado a-
manhã em Moscou. 

FELICITAÇÕES DE 
KRUSCHEV 

Moscou, 12 (SE) — O pri
meiro-ministro Nikita Krus
chev enviou calorosas felicita
ções ao cosmonauta soviético 
Yuri Gagarin, pela proeza 
"que será recordada através 
dos séculos" como um serviço 
prestado à Humanidade. 

"Felicito-o de todo o cora
ção pelo seu feliz regresso à 
Pátria, de sua viagem ao es
paço". 

Kruschev declarou ainda: 
— "Gagarin cumpriu uma 

façanha corajosa." 
Em Moscou, o povo teve 

uma verdadeira explosão de 
alegria ao tomar conhecimen
to da notícia. 

O nome de Yuri Gagarin fi
cou registrado no livro de 
honra do Comitê Central da 
Liga Comunista — informou, 
hoje, a agência "Tass". 

VÔO DE 89 MINUTOS 

Moscou, 12 (SE) — O pri
meiro vôo cósmico do astro
nauta soviético foi realizado 
hoje, quarta-feira, dia 12 de 
abril, com ama volta ao redor 
do globo, que durou uma ho
ra e 29 minutos e 1 segundo, 
traçando uma elipse de 174 a 
302 quilômetros de distância 
da Terra. 

A nave passou sobre a A-
mérica do Sul e União Sula-
fricana sendo manejada auto
maticamente da Terra, pois 
Gagarin realizou a viagem co* 
mo passageiro e não como pi
loto da nave sideral. 

2.0 ASTRONAUTA 

Florença (Itália), 12 (SE) 
— O delegado soviético à Con-

' ferência sobre o Espaço decla
rou que tão logo terminem os 
exames médicos no major Ga
garin, o segundo astronauta 
será lançado ao espaço. 

COMUNICADO OFICIAL 

Moscou, 12 (SE) — O co
municado soviético a respeito 
da primeira viagem espacial 
tripulada da história do mun
do forneceu os seguintes de
talhes: 

A nave espacial chamava-se 
"Vostok", que significa "0-
riente", e seu peso ascendia a 
4.725 quilos, sem contar a úl-

Brasília 12 (SE) — Em de-
creto de hoje o Presidente da 
República .disciplinou a pro
jeção de, películas cinemato_ 
gráficas p a propaganda co
mercial atrav-s dt emissoras 
de televisão. ; 

! Washington 12 (SE) — 
As películas abedeceruo a E m b o r a e l o g i ; . n d o 0 g r a n d e 

um critério Ac proporcional!- feito soviético, o presidente 
dade, não- havendo restrições Kennedy declarou esta noi t e 

paa os programa* gravados qu*. o êxito obtido pela URSS 
anteriormente. ' demonstrava o grande perigo 

V E N D E - S E 

Uma casa na travessa Marechal Caxias, rua A, n. 29. 

A casa tem 3 dormitórios, sala, cozinha com água, 
luz c esgoto. 

O quintal tem 40 por 10 metros. 

O interessado poderá tratar à rua Francisco Bar
bosa. n. 213, com o sr . José Honório Gomes. 

Kennedy: «Seremos 
mais duradouros» 

do comunismo e sua capaci
dade de mobilizar homens e 
recursos para lograr propósi
tos, sem ter em conta os de
sejos do povo. 

Acrescentou o Presidente 
»orteam.e,ricano que o tento 
do astronauta soviético foi 
um impressionante êxito cie>n_ 
stífioo, mas que isto não era 
indicio da fraqueza do mun
do livre. 

. E finalizou: 

— "Estamos num longo pe
ríodo de provas para ver que 
sistema é o mais. duradouro 
e 'não melhor. Minha impres
são é a de que no futuro se
remos mais duradouros." 

tima fase do foguete propul
sor. 

Depois do lançamento, co
roado de êxito, e do desliga
mento do campo de gravitação 
da Terra, a nave espacial se
parou-se do seu foguete pro
pulsor e lançou-se em vôo li
vre em redor da Terra. Gagá- . 
rin gravitou em torno da Ter
ra em 89,1 minutos. A distân
cia máxima da Terra atingida 
pela nave cósmica foi de 302 
quilômetros, e a mínima de 
174. O ângulo de inclinação do 
plano da órbita em relação ao 
Equador foi de 65 graus e 4 
minutos. Os cientistas sovié
ticos mantiveram contato com 
Gagarin em duas freqüências 
de rádio, 9.019 e 20.006 me-
gacíclos, e observaram-no pe
la televisão, durante o vôo. 

O comunicado não indicou 
de onde foi lançado o foguete 
multifásico que colocou o as
tronauta no espaço cósmico. 

A.tensão em Moscou era in
suportável e toda a população 
aguardava o comunicado so
bre a volta do astronauta. 

O primeiro-ministro Nikita 
Kruschev, que durante muito 
tempo afirmou que o primeiro 
homem no espaço seria cida
dão soviético, não se encon
trava na capital soviética. 
Goza de férias na costa do Mar 
Negro, em Sochi. 

QUEM É GAGARIN 

Moscou, 12 (SE) — Quem 
é o jovem comandante soviéti
co de 27 anos de idade, que 
destemidamente rompeu a 
barreira do espaço sideral e 
penetrou nas profundezas do 
cosmos, voltando são e salvo 
à Terra? 

A televisão soviética apre
sentou hoje uma fotografia do 
primeiro homem do espaço — 
Yuri Alekseyevic Gagarin — 
descrevendo-o como um ho
mem "de sorriso bom e hones
to". 

Gagarin completou 27 anos 
há apenas um mês. Está casa
do com Valentina Gagarin, de 
26 anos, que também tem an
tecedentes científicos. Ela se 
graduou na Escola de Medici
na de Orenburgo. Tem duas 
filhas, Yelena, de 2 anos, e 
Galya, de um mês. 

Gagarin nasceu a 9 de mar
ço de 1934 em Gzhatsk, distri
to soviético de Smolensk. 
Quando tinha apenas 7 anos 
de idade, êle e sua família ti
veram que fugir para as mon
tanhas, em face da persegui
ção nazista. Ao terminar a 
guerra, voltaram à fazenda 
coletiva e Gagarin reiniciou 
seus estudos, formando-se com 
distinção em 1951, numa esco
la vocacional. 

Hungria 
aposenta-se 

Brasília, 12 (SE) — Despe
diu-se hoje- do Supremo Tri
bunal Federal o ministro 
Nelson Hungria, que se apo
sentou. Sua vaga deverá ser 
ocupada pelo desembargador 
Pedro Rodovalho. 

BIRIBA VENCEU O 

CAMPEÃO MUNDIAL 

Pequim, 12 (France-Pres-

se) — O jovem brasileiro U-

biracy d a Costa (Biriba), de 

15 anos de idade, causou, na 

manhã de hoje, a maior sur

presa do Campeonato Mun

dial de Tênis de Mesa, ao 

derrotar o chinês J/ung Ku-

Tuam, campeão mundial des

de, 1.959, nas 1/16 de finais 

dos jogos de simples para 

homens. A coctagem foi a 

seguinte: 19/21, 21/18, 15/21, 

21/16 e 21/15. 

DESCONTOS IO o/o 
para compras a vista. 

PNEUS de todas as mar-
cas e qualquer medida, na Bu° ^ S r S ' f i a ""*** 0 Maior Estoque da Prapa 

UM DE« m 

beca. Seus olhos são fundos e 
na foto Gagarin parece sorrir 
ligeiramente. E' um jovem ro
busto, quase gordo, boca ras
gada, rosto liso e olhos amen-
doados. 
'SE TUDO CORRER BEM"... 

Washington, 12 (SE) — "Se 
tudo correr bem, o l.o astro
nauta dos Estados Unidos se
rá lançado ao espaço dentro 
de poucas semanas", disse o 
Diretor da Junta Nacional de 
Aeronáutica e Espaço. 

MAIOR AVANÇO DA 
HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

Londres, 12 (SE) — A fa
çanha da URSS de colocar um 
lomem em órbita da Terra e 
trazé-lo de volta foi recebida 
com elogios em todo o mun
do. Anuncia-se que os soviéti
cos tratarão agora de enviar 
um homem à Lua. 

O Diretor do Rádio-Telescó 
pio de Jodrell Bank disse que 
a viagem do astronauta consti
tui o maior avanço científico 
na história do homem. 

FELICITAÇÕES 
DE KENNEDY 

Washington, 12 (SE) — O 
presidente Kennedy felicitou 
hoje os cientistas e engenhei 
ros soviéticos pela proeza de 
colocar um homem cm órbita 
da Terra, fazendo-o retornar 
são e salvo. 

Disse Kennedv que a exolo-

Natal (R. G. Norte), 12 
(SE) — Mais de mil famílias 
acram-se desabrigadas na ci
dade de Mossoró, em face do 
transbordamento do rio Mos
soró. As águas atingiram vá
rios bairros da cidade e come
çam a chegar à região cen
tral . A cidade está isolada. 
com as ferrovias e rodovias 
interrompidas. 

A Prefeitura dirige um pro
grama de auxílio aos flagela
dos e apelou aos governos es
tadual e federal para o envio 
de socorros. I 
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