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•<wQ«£OVERNADOR E O ARCEBISPO 
j ^ f S L P Ç AMAZONAS NO MUSEU 

O governador do Amazonas, sr . Gilberto Mestrinho e Dom João de Souza Lima, Arce-bispo de Manaus, visitaram o Museu de Arte Moderna do Rio, acompanhados dos mem-bros do gabinete civil do executivo amazone nse, srs. Bernardo Cabral, Syndoro de Souza, ' Edno Parreiras e jornalista Felipe Daou. Receb idos pelo presidente do Museu, embaixa-dor Maurício Nabuco e diretor-executivo-adju nto, sra. Carmen Portinho, os visitantes per-• • — ^ o t i / i o r r u j n t o as nhvas í> narte. iá co ncluída da instituição, mostrando o jovem go-
— Falando na bela Maria E ? ;omi (resistir quem 
de), a gravadora de concluir seu estágio com com | 

udo I 
, a 

há 
Friedlaender e levou o mestre para São Paulo tudo 
fazendo pelo êxito da sua mostra. Boa m6ça 
Maria. 

— E Friedlaender, ao que consta, será convida-do para integrar o júr i de premiação da V. Bie-
nal de São Paulo, no que aliás a Bienal andará acer-tada, mas irá criar um outro caso gravado a ferro e 
fogo, não há há dúvida. 

— Eneida trouxe novas de Paris: Bandeira está 
de malas prontas para o Rio e vem disposto a con-
quistar o Prêmio de Pintura da Bienal; Krajcbergo, 
magoado com o Brasil (?!) sã virá se o Museu do 
Rio o apresentar... 

II FESTIVAL DE MACAÉ 
(PRÊMIOS) 

O Júri concedeu na sessão de pintura, o I o prê . mio (20 mil cruzeiros) a Benjamin Silva e o 2.» (dez mil cruzeiros) a Leonello Bertin; na sessão de gra. vura o l.o prêmio (dez mil cruzeiros i coube a Adir Botelho e o 2.° para Hélio Alberto Vaz de Melo e Maria Eugênia Sampaio (cinco mil cruzeiros, cada); na sessão de desenho foi dado o 1.° prêmio a Ed-gardo Tenório e Odila Mestriner (cinco mil cruzeiros, cada). 

EXPOSIÇÃO INDIANA NA MESBLA 

Tapete bordado na mostra de arte indiana 
Inaugurou-se ontem na Mesbla uma Exposição Indiana constituída por tradicionais objetos artísticos, tecidos feitos a mão, tapêtes, maquinarias, e tc . , a qual permanecerá aberta até o dia 14 do corrente no horário seguinte: 2as. 4as. e 5as. de 11 às 18 horas, 3as e 6as. de 11 às 22 horas, sábados de 9 às 12 horas. As mercadorias expostas não estão à venda. Contudo, em casos especiais, alguns artigos poderão 

ser vendidos, devendo os contatos para êsse fim se. 
rem feitos com a Mesbla. Para a exposição foi pre-
parado um catálogo especial, cujas cópias serão dis-
tribuídas gratui tamente à entrada, e será preparada 
uma sessão cinematográfica especial sôbre o desen-
volvimento industrial e comercial da índia. O*dia 
e lugar dessa sessão cinematográfica serão breve-
mente anunciados. 


