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PROCLAMADO O NOVO SOBERANO DO Eiffl|Hui«ta^q«a»t«àc^iiidadedoXá™ ••"¦{ Guarda militar jimlo ao Palácio lícal tle*Teerá —
Faruk pensaria fixar-se no Brasil -- Movimentam-se as forças in-

glêsas do Mediterrâneo -- Calma em todo o país.--
Presas numerosas personalidades

Propostas petrolíferas «le Mosgái.egl* à Inglaterra
.Sncii)tiiilizu_'ín, n
gçciflr a compra
15 milhões de ll
leo-,

Quuntn a uitji
tua^o d calma.

.1'eii'uleo u lie
o transporte di

¦"¦.«Mfl dc yclró

pública, , a ul-
O único incidente

híSn*^' */•' ~_ ° .^W PENSARIA rJXAH-SE NO BBAsn,nerrtelro foi proclamado rei, noOTlnte apelo à nação: — "No mo-"nouto em que o rei Faruk abdica< iavor do príncipe herdeiro, euerxa o Egito, o Conselho de Mini».
;jo* proclama S. M. Ahmed Fuad,Rei do Egito c do Sudão, e pede a•Jeus que o Egito sob seu reinadarealize seus destinos."

A seguir, o Conselho de Ministro»anunciou qU0 assume os podereiconstitucionais em nome da nacíoató o momento do entregá-lo. aeConselho de Regência.
O documento de abdicação decla-

jaya: 
— "Nós, Faruk I, rei do Egi-1o e do Sudão, porque procuramos oliem estar da nação e sua prosperl-íiade, •• poupar ao pais as dlficulda.«ea que enfrenta, e conforme a von-aile do povo, decidimos abdicar emfavor de nosso príncipe herdeiroAhmed Fflad. Ordenamos a AHMaher Pacha, presidente do Conse-lho, que execute esta decisão, (a)Faruk I, 2» de Julho de 1952."

SUMO A ITÁLIA
•Vu.jiimijion, 28 (R.) — o Departa-

monto de Estado declara que o rei«rpuk, não pediu para residir nosKstacios Cuidos. As noticias rccobl--das Informam que vai a caminho daItiilln.
O Departamento não tem conheci-iinlu de que o embaixador Caffery

iitorcedesse junto ao general Na-:in'r. para Faruk poder deixar o Egi-'" Corre que Nagulb desejava man-'¦¦••lo mo pais.
NÁPOLES

¦Viipoleii, -JU (U. P.) — Aguarda-".- a chegada do late em qua viaja o'¦¦ tio Eoltoi

Cairo, SS (F. P.) - o rei Faruk-
(tm a intenção de flxar-M no Bra-
«il — di» o jornal A! Ahran.

oaCLABjAÇOES DE üfAGÜIB

Cairo, 2S (T. P.) —O- general
Nagulb voltou ao Cairo; oa mem-
bro» do fovêmo o aegulrlo ama-
nhã.

Declarou i imprensa, ainda em
Alexandria: "A reorganização do
Exército é nona tarefa. A do Esta-
do cabe ao governo, e so a éle. De-
sejamos aplicar a Conitltuiçlo, como
foi estabelecida. Se deve »er modl-
ficada, ao governo cabe tomar a»
medidas necessária». O Exército não
Intervirá; militares nao devem h
Imiscuir em questões políticas. A
depuração prosseguirá com energia.
O Exército será implacável na re-
pressão dc manifestações e desor-
dens",

PERSONALIDADES DETIDAS

Cairo, 28 (P. P.) — Além da pri.são do marechal Haydar Facha, ex-
comandante das força» armada», fo.
ram colocadas em residência for.
cada vária» personalidade» da Intl-
midade do rei, por decisão do ml*
nlstro do Interior. Nlo podem des-
locar-se, foram-lhes tirado» os pana-
portes, e «eus sinais foram comunl-
cados aos posto» fronteiriços.
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I
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COMUNICADO DA LEGJt*
ÇAO REAL DO EGITO

"8.M. o Rei Faronk I abdl-
cou sabido, l» d» Jalho, em
favor de 8. A. R, o Príncipe
herdeiro, » deixou .o pai» nome*mo dia i tarde. O conselho
d» ministro» proclamou em •»>
gulda Sua Majestade AhratdFuad 11 Rei do Egito » do Ia.
fia. De acordo cem a eeniti-
tnleto o conselho 4o» mini»-troa,, chefiado por I, »rt». AliMaher Facha, aanrmiu o» po-íere» constitucional» do rei atéo momento em qne ò» meimo»
«rto transmitidos an Conte-lhn de Regência".

Kata é a únle* informacto
oficial qn» a UgacI» pedefornecer à lmerenaa, ati o pre-¦ente momento.

_______¦' '!»_¦ I
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como os oficiais e soldados dafllccii- . flcent". o cruzador "Cleopatra" e os
ça nas Ilhas do mesmo mar. Parti- j oontra-torpedelros "Chevroner" ?
ram"de Malta para Suez várias Ira-1 "Chllvaioui" «airam d» Bahia deEí-
gatas, contra-torpedoiros, um navio | tambul cam rumo dílcoihecido.
com tanques, eanhties "antl-oarro 

e

Um amador descobre um planeta ;
Casamento é como sarampo...
Paschoal Carlos Magno e a Comédia
Beleza, moda e outras coisas

. A "feira dos campesinos", de Porta-
yal, é wma festa ¦¦pnâix$õmt.''ifá-S8çr
¦mantém viva em Vila Franca
Suplemento em rotogravura
que acompanha está folha

todas as sextas-feiras

REI FARUK
Entre essas personalidades figuram

Karlm Tabet, ex-conselheiro de ira-
.prensa d» rei, Elias Andraos Pachá.
conselheiro econômico e antigo de-
legado do governo na Companhia do
Canal; Antolne Pouly Bey, "encar-

, regado do», negócios privados de S,
M."-Mohamed Husseln Bey, diretor
(Ias garagens reais Hussan Akef
Bey, ajudante q> ordens e piloto
privado de Faruk.

Segundo "Al Ahram" foram en-
contrados Importantes documento»
nu bagagens de Karlm Tabet Pa*
chá e Alio» Andraos, presos quan-do iam deixar o Egito com destino
a Paris.

O Jornal "AI Zamane" anuncia deAlexandria que Antolne Pouly Bey,
o melhor amigo de Faruk, pediu
para fazer Importantíssimas declara-
çfle», registradas na presença de au-toridades.

AS FORÇAS BRITÂNICAS
¦ Londres, 27 (TJ. P.) — A Grâ-Bretanha modificou a distribuição

do sua frota no Mediterrâneo, e en-viou tropas para a Zona do Canal.
Suez como medida de precaução,caso ocorram distúrbios no Egito.

Prevalece a crença de que o ocor-
rido contribuirá para a soluçün da
questão anglo-egipcia.

O ministério do exterior e o Alml-
rantado anunciaram que foi alerta.
da a frota do Mediterrâneo, bem

Infantaria.
O» porta-aviões "Glory" "Magni-

DECLARAÇÕES DE ÉDEN
NOS COMUNS

LONDRES, 28 (U.i>.) _ Édendeclarou noi Comuns que tô-
du as" nações livres desejam
que no Egito se estabeleça um
governo estável e de ordem,
depois de superada a presentecrlK. Declinou comentar em
pormenor o curso do» futuros
acontecimentos naquele pais.O chanceler fêz essa declara-
çlo ao aparecer pela primeiravez, no» Comuna depois do ata-
que de lctericla que o manteve
afastado de «uai funções, Re-
feriu que o embaixador Slr
Balph Steventon, que •• en.
contra em férias, regressou ao
Cairo ao ocorrer a queda do
tel. Auesuron. que "não têm
havido diXrblo» nem ameaçu
à Ttta ou interesses dos es-
trangeiroa" no Egito, mas que

i ante a incerteza da situação o
governo "achou conveniente
autorizar certo» movimentos
du força» britânicas, como
medida de precaução".

Acrescentou que e encarrega-
do de negócio» britânico em
Alexandria assegurou ao pri-melro ministro Aly Maher que
a Grã-Bretanha nlo deseja In-
terrlr no» usnntoa Internos do
Egito, e que esses movimentos ¦
de terças se destinam só a lm-
pedir possível perigo para u
vidas britânlcai,

Depois, respondendo a Atllee,
Éden disse, aludindo à procla-
macio do novo monarca como
rei do Egito "e do Sudão":"Ilio tem sido como sabemos
motivo de constante reclama-
çlo, por parte do Egito. Nâo
tem havido por parte do covêr-
no de Sua Maletrade mudança
alguma na política que fera
s**nldo. e seguirá, «flbrc o Su-dão".

Um deputado perguntou «eoi embaixadores teriam de.nnresentar credenciais ao novorei. e soliciton garantia* de que.I a Grã-Bretanha npda fará nu"MHue nr*ncun»cSes no Sudio,í.deu d*cllnou comentar isso,»ll<"'f*nd».«« » reiterar nue »
pomlcs britânica a re-witn doSndâo não sofrer.' alterações.

ESCOLHIDO PELO REI
• Cairo, 37 (U. P.) — O prlmtóru

ministro Aly Maher informou es Jor-
nallsta» que o rei Faruk, ante» de
partir, escolheu- os membros ' do
Conselho da Regência, Seus nome*
serão revelados .antes da senio con.
junta de ambas as Clfnoras.

A. FORTUNA BO REI FARUK

i 'i'«erâ/27 (U.P.) - Correu eat„
i noite que o palácio do Xá estava
;toi temente, guardado. D'z-se em' meio*, responsáveis que a abdicação
|do rei J«rouk pode enlraquecer
Uux situação. A abdicação consti-
jluiu uma bomba «&bre o Inquieto j se registrou liuje quando um gru-Oriente Médio. O Rádio de Teerã po quis arrancar as placas, com o
•tão anunciara a abdloação. nome dc Rooscvcltcm unia . da»

ruas. Os manifestantes abandona-
rain u propósito, quando
grupos amençarau» Revidar nrran-
cando as placai dn Sun Stãlin,

DIVERGÊNCIA CRESCENTE

O» Jornais bólchevlstas "rJamam
contra o «Xá, exigindo a república.
Conita qtie 400" guardas reais ae
declararam em gr«v», • o mlnls-
trb da Corte, Huuein, demitiu to-
dos.

Alguns Jornais • pjidem a rneatar.
quta constitucional.

Notlcla-ie que, parto do palácio
real, estão ooncentridos carros de
uombate prestos para a defesa, Se
necessário.

I As autoridades tomaram medidas' do precaução muito' «evèras.

OFERTA

Cairo, 28 ,(F. P.) — O rei Fniail: jpossui uma das maiores fortunas do í
mundo, — acentua "Al MlsH;', De-'
clara que depositou mais; de lú ni:'-
IhSes de dólares em bancos arnerl-
canos; há vário» anot vinha organl-
zando a salda de consideráveis capt-
tais, que.colocava em banco» suíços.
Italianos, britânicos t luL-amerlea-
nos. O governo pensa confiscai os
bens deixado»'pelo rei no.pai», »
faz um inquérito, nesse sentido jun-to aot funeionários encarregados da
admlnlstrajãp doa mesm*"**,

Notl»la-se que impórtantea InJor-
maçfies sobre a pcelçâo financeira
do soberano, e os método» que usa-
va para exportar consideráveis ca-
pitais, foram prestadn por Antolne
1'ully Bey. que tinha no palácio o
titulo de "diretor dós negéclo» pri-vados dé Sua Majestade".. Dp|9
grande» palácio», o dc Kiibbeh, ar-
rabalde do Cairo, e de Montazah,
nos «uburblos de Alexandria,,aerão
transformados em sedes de unlversl-
dade».

"Al Mlsri;' sugere uma lévlaUo das
fortuna» dos príncipes da família
real e altas per»onalldad»s: partedesses bens reverterl» ao Estado,"Al Akhbar" diz que "uma da» nu-
gestões em estudo limitaria a 6.000
libras o máximo autorizado' de ren-das anuais. Tal medida teria apll-
cada sem ¦ demora a todos o» egtp-
cios sem distinção, e Faruí nlo se-ria autorizado a retirar maie de6.000 libra» por ano das proprieda-des que o tornam e maior;proprle.
tário de terra» do Egllo".

DESCONTENTE O EXípCITO

eeri, 28 (F.P.) - AtrlbuI-se o
,'Mossadetjh a Intenção de fazer eco-';"jiiomlas maciças nó .prçamento da
Guerra, talvez na própqrção. dc
50%. Igualmente desejaria reduzir
o orçamento dó Ministério da Côr-
te Imperial,.

Decerto exporá ao soberano ts-
ses projetos, elementos determinan-
tes do «eu fracasso anterior. De-
ve contar com o descontentamen-
Io de certos elementos do exerci-
lo, habituados â parte do leão. O
mal-estar no exército em conse-
quêucJa doi .incidente» dé segunda-
foira ainda não foi dissipado. Mui-
to» oficiais residem permanente-
mente no ''Circulo dos ' Oficiai»",
sem se saber se estão presos ou re-
tugiados.

NEGOCIAÇtiSS 'MSTROLÍFEBAS.

Teerã, 28 (U.P.) — Desperta con-
jecturaa o anunciado propósito de
Mossa^egh de enviar ao» Estados
Unidbs aeu "braço direito", o ac-
cretárlo 'da Comissão de Naciona-
Uzação do Petróleo, j Hutseln Mak-
kl. Ao que >e anunciou, viajará
a convite do Banco Internacional,
e na Itália -será hóspede da fá-
brica "Fiat".

NAHAS PACHA .• .

j Geníbro, 18 (U.P.) - -. VNahas
! Pachá,' líder, do partido wafdiafa, in.
j terrompeu-sua ciira de repóuiio e
, partiu para o Cairo. Ante .ps re-
j preséntante» da Imprensa, rfeuioii

(Continua, rúif'5.*" página)

Tíerà, zfl (F.P.) - .Sa conver-
sa que teve com o Encarregado de
Negócios britânico, Mossade^h te-
ria renovado a oferta de vender
petróleo à Grã-Bretanha a pre-
ço Inferior ao preço mundial, ser-
vindo a diferença para indenizar a"Anglo Iranian". O representante
da Gr^-Brotanha respondeu não
considerar que a decisão de Haia
respeita ao fundo dn quesíãu, man-
tendo integralmente as reivindica-
ções e direitos de propriedade da
A.I.O.C. sobre as Instalações oe-
trollferas do sul da Pérsia-<

l'ELA LIBERDADE •
• Teerã, 28 (F.P.) _ Mossaucgn,
pelo rádio, por ocasião das nianl-
festações em honra das vitimas dos
acqntencimentps de se„unda-(elr»,
acentuou que -06568 homens mor-
reram pela liberdade, e que o po-
vo Iraniano deve continuar sua luta
por êaie Ideal.

feerã, 2U (U.P.) _ C) lato de
jiolcuevlsins tenlarciii tlrnr a pia-
i:a da "Kua HooscveÍt*,*tIa os impe-
d irem os ríacionalistoii, com a ames-
Ca de arrancarem a placa da rua
Stalln, è dado coftio Indicio de dl-
ver„Cncia crescente entre a Frente
Nacional de Mossedegh • e' o Par-

outrosj tido bolehcvlsta, ,
O .embaixador dos Estados L'nl-

dos, .Henderson, visitou Mossadegh
â noite passada, c ot funclonárfos
cia embaixada declararam qnj. o en-
(ontróVfot "o maio cordial".

LIBERDADE DE OPINIÃO

Teerã, 27,. (U.P.) — Os motoris-
tas-v trocadores de entbut parti-
dárlos de Mossadegh apedrejaram
e destruíram IS ónibu* de um gru-
po .anti-mossadegulsta. porque o
pessoal dos mesmos nlo aderiu â
Breve declarada quando Ghavan foi
Incumbido dt 'formar gabinete, e
se congratulou com «le por motl-
vo do convite feito pelo Xá. Eatão
hospitalizados t motorista»»

SEGUIU PARA A SUÍÇA,

Teerã, 28 (F.P.) - Saycd Mos-
seln Emaml. presidente da- Cama-
ra, partiu hei» da manhã par* a
Suíça.

Sayed Hosseln Emaml fora ciei-
to presidente da Câmara há trea
semanas,' contra o candidato da
Frente Nacional. Ontem, o Jlder
deste partido pediu, *ua demissão.

Investigação da Forca Aérea
*¦- 

''. 
• ¦•¦'••¦,

norte-americana
em torno dos chamados "discos voadores"

Mouadegh, sabe-se, fêz sonda-
gena sobro a poitibilldade de no-
va» negociações com a Grã-Breta-
nha. Até tua» recentes IniinmçOes
de estar disposto a chegar a acâr-
do com oa britânicos. Moagadegh
dlslingulu-se por violenta oposi-
çio contra íles, insistindo que a
Companhia Anglo-Iranlana não ti-
nha direitos. ''

Informou-se que chegaram sába-
do Rtchard Nelson e Gerald Wal-
dron. chefes da firma americana
que leva seus nomes, para entrar
em contaslo com a Comissão de

TRINTA DIAS DE LUTO PELA MORTE DA|RA. EVA PERON
As demonstrações de pesar em Bueiios Aires ~Q 

J^o desfila peioMinis-teno do Irafoaflio, #p|^ vel»." o ¦•€^po^^Af IbonlÉíàgé^^.go^ê^

ANUNCIADA A EXPLOSÃO
da primeira bomba de hidro-

Sfênio na Itália
O ministro da Defesa contesta a
informação dada por um jornal

A

•tui.ul, ^U li. i'.| - tíuti UtUiO
iciiiiacioiial cm letras garrafais, co-
brindo toda a largura da primeira
liiigina, "Gioniale d'ltálla" anun-
ia, tm sua segunda edição, que a

Itália ièr. explodir sua primeira
noniba de hidrogênio, o estampa
unia fotografia, — bem clara, alia»,
-ia experiência. (Transmitimos a m-
toriiiàçüo com as reservas de uso;."A Itália possui a bomba de hi-
drogenio" diz o jornal, o qual acres-
uenta que a descoberta foi feita,
após longos trabalhos, pelo físico
Italiano Ubaldo Losehi, que loi dls-
ipulo dc Enrico Fermi. A cxperlõn-

cia se teria realizado na noite de
anteontem, sábado, para ontem, do-
rinEO, e íôra coroada de éxltn.

"Vivemos êstes últimos dias nora»
de grande emoção. Esperamos e de-
esperamos, com os técnicos, ot d-
enlistàs, os representantes das au-
orldãdes militares, na expectativa

<le uma experiência destinada a
marcar uma revolução no domínio
da exploração da energia atêmica.
Pudemos registrar com o f nosso a-
pareüio fotográfico as fases princi-
jals du acontecimento, Podemos, )â
agora; anunciar quo a experiência
teve êxito completo. Podemos anun-
ciar que, com essa nova descoberta,
à Itália está doravante colocada à
trente da revolução nuclear..." —
Foi com casas palavras quo "Gicvna-
le dltália"» Informou, de maneira
sensacional, osta tarde, a descoberta
da bomba do hidrogênio pelo den-

itista italiano Ubaldo Loschl.
\ O Jornal, que não diz o nome da
localidade ein que teria havido a
experiência, acrescenta que não pode
revelar detalhes completos do acon-
jtecimento, devido às exigências do
segredo militar, que lhe impõem ob-
servar reserva absoluta. Declara,
todavia, que a explosão foi acompa-
nhada de um "bunker" (abrigo sub-
terrânco). por cerca de trlnti pes-
suas. E ;i descreve no's termos se-
guintês:

"A hora ti, uma 1'luma eiiüiiiit* se
«levou do ponto que fixávamos ha-
via vàrius iiuras, e uma exp.os5o
violentíssima se fêz uuvlr na-pia-
nlcie. sob o ceu negro du noite. Uma
grande chama vermelha, cujo ápice
era verde, nos provava que a expe-
rlêncla tinha tido êxito, Foi depois
o surdo eco da explosão. O êxito ti-
nha coroado nossas esperanças. Aca-
liávamos de ver a primeira bomb*
atômica Italiana."

Acrescentou ainda "Gioruale o"Ha-
lia" que se reservava para dar, nos
illas que se seguirem, informações
mais detalhadas soba- os aspecto.*
técnicos c científicos da descoberta.
Mo que concerne ao profcssoi Ubal-
,lu Loschl, o jornal declara que esse
cientista começara em 1037 o estu-
<lo da Vrodução de energia otOinica
pela síntese do hidrogênio e que afi-
nal obteve uma "solução extrema-
mente simples do problema, «raças

a um novo elemento cuja eficácia
havia aido Ignorada até o presente".Segundo "Glornale d'ItaHa", foi de-
vido á intervenção do presidente do
Conselho, sr. De Gaiperl, que en-
carregou o Ministério da Defesa de
colaborar com éle, que o cientista
pôde triunfar no aeü empreendlnien-
to.

"De principio — continua o jornal— parecia que a experiência so rea-
lizarla em uma zona alpina da Itá-
lia do Norte. Todavia, depois de
um exame atento, decidiu-se fazer
éssa-tentativa em um terreno de ex-
perimentação da artilharia' Italiana
no centro da Península." .

Declara enfim o Jornal que três
meses de preparo foram neceatános
para,se proceder i;exp»riencia' da
nova bomba, e qüeo.olintistá.Übal-
do Loschl e acua colaboradores et-
tio agora, «tudafldo as í.conseqtten.
cia» da explotio."

O Ministério'4a Defesa Nacional
deverá publicar "a qualquer momen-1
to" — diz o 'Glornale cVItàlla" --
uma nota oficial-sobre a importante
descoberta. Todavia; pouco depois
noticiou que á publicação desia nota
fora ligeiramente retardada a fim dé
permitir ao Conselho de Mlnltlros,
que «e reuniu esta noite — apro-
var o respectivo texto antes - do
mesmo ser tornado publico;

DESMENTIDO

Itoi/JA, ü° (F. P.)'~ S' destitui-
da de todo fundamento" — decla-
rou o ministro da Defesa Nacional,
Randolfo Pacclardi, — a informação
publicada por um jornal italiano da
noite ("Glornale d'It»lla"), «egundo
a qual, em conseqüência de desço-
berta, de um. cientlíta italiano, te-
ria explodido, cxperimíntalmente,
na Itália, uma bomba de hldrogê-
nio.

Buenos Aires, 27 (WillianiHoraey da U. P.) — A clda-oe-de Buenos. Aires manifestouhoje sua dor peln morte dasra. Eva Peron sob um céu cln-zento e num dia frio enquantoos restos da- extinta eram le-vados num carro fúnebre daresidência presidencial, ondeela faleceu, ató o edifício áaMinistério, do Trabalho.
Seu- esposo, o presidente JuanDomingo Peron, ia atrás do fé-retro, no primeiro dos 3 carros

que formavam o cortejo fúne-bre. Depois de se celebrar aMissa de Requiem no Ministé-rio do Trabalho e Previsão So-ciai, em que, oficiou o padreHernan Benitez, capelão elaFundação Eva Peron, o ataúde.envolto na bandeira Argentina,
foi levado para o departamen-to de cúpola dourada que asra. Peron ocupava no edifí-
cio do Ministério do Trabalho
e onde seus restos permanece-
rão na capela ardente até ter-
çá-íéiía.

MENSAGEM DO SR, 6ETÚ-
LIO VARGAS

O presidente Uet-llo Vargas
ao ter conhecimento do faleci-
mento da senhora Eva Peron,
enviou ao general Juan D. Pe-
rón, presidente da República
Argentina, o seguinte telegra-
ma: "Era nome do governo'
brasileiro e no meu próprio,
rogo-lhe aceitar as mais «entl-(
du condolência» pela grande
dor qne aflige V. Excla. e que
enlnta ao mesmo tempo o seu
Mr » a nobre nação argentina,
à qual a senhora Perón prestou
tanto» e tão assinalado» servi-
cos".

monto,* guarda até SI" de de-zçmbro deste at*o. Todavia,
uescansarão os restos da sra.Peron, que provavelmente serána Plaza Mayo, cenário de mui-tos de seus trlunfos.

, Uigautesea multidão sç «oro-pr mia nas ruasie em frente «o _.____._„ u_5tH mm -.(xiavia
FSSTnofc Ta»a^^^^^ %&$&
chuva que caiu duranta toda amadrugada, e começou a des-filar ante o ataúde logo que fo-ram abertas as oortas do Mi-nisterio.

O presidente Peron vestiatrajo negro com um fumo namanga esquerda. Peron pare-c:. mais magro, com o rostosulcado de rugas e até tresnoi-tado enquanto contemplava, o

sra. 'ei»*»on - ètr_er*va i reiniciar \
suas tarefas. lia quarta-feirapassada, quando conversavacom o. chanceler Remorino, dis-se-lhe' que desejava participar-dos planos para o bem estar
dos funcionários do MinistérioEntrementes, a Nação obser-, do Exterior. Pero:. falou-lhe j«n, diiA«„:« „ i.-í- .«.:., » (Continua na 5.<" página)va em Silêncio o luto oficial quedurara 30 dias. As bandeirascom crepe negro e a meia hasteondeiam em, todos os edifíciose nos navioí do paísV As emis-soras e a televisâf somentetransmitem músicas sacras e

W»shlngton, 28 (U.P.) -¦ Um
porta-voz da Força Aérea decla-
rou que as autoridades militares
estSo Investigando os rumores ao-
bre o aparecimento dc "disco* voa-'dores" sobre oa EE.UU. Oficial»
do serviço de Inteligência teriam
tido enviados para o Centro de
Controle do Trafico Aéreo da Aere-
náutica Civil, para observar os re-
flexos captados pelo radar de mil-
terioaos • objetos voadores; sábado A
noite." .

O Centro do Controle, localizado
no Aeroporto Nacional, à margem
do Potomac, em frente n Waih-
ington, teria notado a presença, pe-
Ias telas de radar, de misteriosos
objetos, ás 9,08 ala noite de sába'do. Pelo 'menos uma dúzia dêssea
objetos teria aldo notada nesta noi-
te. Pilotos da forca aérea e comer-
dais estáo atentos*, visando inter-
ceptar os estranhos objeto». Um
do» pilotos declarou que nSo con-
seguiu, em seu avláo, alcançar o»
suposto» "discos voàdocgs".

"NAO SABEMOS O QUE SAO"

Aérea informou que »obre esta ca-'¦pitai passaram objeÍp'jL,tÍo_iy»loz««.
que" d» caças a -jato "du^aWlBSi 

í fvelocidade de 900 milha» nSo pu-
deram alcançá-los.

O porta-voz da aeronáutica mili-
tar declarou a propósito "nao ta-
bemos o que »5o". Não temos pro-
vas concretas de que sejam disco»
voadores. Ou por outras «lalavra»,

nSo possuímos provas concretas de
que não o sejam".

A Administração de Aeronáutica
Civil, em seu > centro de controle,
localizou pelo radar um dêutt ob-
jetos ás 21,08 horas de sábado, e
informou qut» uns doze dele» apa-
recaram. no "escopo" "do irurtru-
mento.

Trata-se da segunda vl»lta dos
tal» .objetos a Washington dentro
de una semana,

O porta-voz da AeronHitica Civil
disse que não se tratava de nuvens
ou de., perturbações atmosféricas,
porque a Impressão no "radar
acope" ê "rhulto' parecida com •
que deixam os aviões em vêo".

A Força Aérea, que sempre se
mostrou cétlca no tocante ao» "di«-
cos voadoret", está investigando
para apurar o que vêm a ser a»"luzes brancas e brilhante»" que
foram captadas pelo radar e' em
seguida observadaa .a olho nu' po*-
piloto» militares e civis, na noite;
de sábado.

CENTENAS VIRAM
Indlanòpollt, 28 (F.P.) — Três"diicos voadorea". foram .vistes, du-

rsnte Wrlá» nora*/ «fáranté- «4ott#
pistade, - por centena» de psatott,

fira, 
»a.: qua)» aliciais- d£> Hzírclto

da AvIac«o, sobra a reglKo dè
Indlanipolls. ,

ísses três objetos soltavam Iam-
pejot d»,core» diferentes¦¦» se d«s-
locavam para diversas dlraçSes/

Ot'"discos vcadorea" foram ob-
ajsrvado» entre mela-noít» e o nas-
-ejer do sol.

ataúde. lutando ctevàmente põ>' SH. ÂL » ^ra conter sua emoção. >1™™S $bre a, moríe,d_ sra-
Uma enorme fila de pessoas ,p;^' No P?riodo áeM° na-

esperava sua vez para desfilar r10*"-' as cm,ssoraB_n_P tra*1'"
ante o ataúde, isiendendo-se ím'tlril° PrOKn.mas festivos,
por dez quadras. Todos os ho- í Poi ° próprio presidente^Pe-mens permaneciam descobertos l'on Quem, ontem, às 20,25> Jio-
e levavam gravatas negras e ras_ snia do aposento de çuapano preto nu roupa. |esposa e. com os olhos cheios

As mulheres choravam des- ! _e lágrimas e com a voz em-
consoladas quando passavam à | pargada pela emoção, declarou:
frente do ataúde. j EVITA MORREU!

Os restos da sru. Peron serão levados tefcâ-feirt» para oedifício da Confederação Geral
dos Trabalhadores, em frente

ao do Ministério, de acordo com
os desejos d? sra. Peron, e ali
oermanecerão até quo se cons-
trua o mausoléu na parte bai-
xa da cidade.

Membios dos sindicatos fi-
liados â Confederação monta-
rão guarda de honra perma-
nente em torno do ataúde. Car
da guarda de honra 3erá oóm-
posta de 8 pessoas. Os Sindi-
catos já organizaram as guar-das do honra suficientes para

ASMA
Voltaram os afamados
comprimidos EUFIN de

BOEHRINGER. ALEMANHA
(30962)

Depois dessa declaração- '-¦- acre»-
centou o ministro:. "Tratou-se, n»
realidade, da e.-recuçáò de algumas
experiência» de laboratório cobre a
possibilidade de transformar peuue-
nas quantidades de hidrogênio em
helium. Essas experiências- íoram
efetuadas em um campo do exerci-
to. NSo se pode dizer, antes de um
exame técnico, se catas experiências
foram coroadas de êxito e se terSo
aplicações no domínio cientifico "

HOUVE UMA EXPLOSÃO..,
Roma, 28 (F. P.) T Depois deter desmentido a "explosfio experl-

mental de uma bomba de hidro-
gênio na Itália" — o ministro da
Defesa, Paccioardl, acrescentou:"Efetivamente, durante a cxperlên-
cia a que me referi, e que n.o foi
de bomba de hidrogênio, houve uma
explosão, mas foi provocada pormaterial explosivo normal, no ob-
jetlvo de determinar as condições
físicas necessárias pára se obter a
transformação do hidrogênio em
helium".

O governo belga desmente
as notícias de incidentes

Propaganda comunista contra
¦: o 'serviço militar de 24

Bruxelas, 211 (F.P.) -- O Mtòlsté-
rio da Defesa Nacional desmente
oficialmente que os incidentes ocor-
ridos durante a noite de sexta-íei-
rá para sábado último nos quartéis
de Namur-o do Etterbeek fizessem
parte de um "complot" organizado.

E' falso, assinala igiialmcite o re-
ferido Ministério, que lenha uido
descoberto um plano comunista
destinado a organizar-'nntlus duran.
te o "week-end".

Recorda-ae que a Bélgica é u uni-
co país que impõe o serviço mili-
tar- dé vinte e quatro meses. Há
muitos meses a oposição realiza In-
tensa campanha para reduzir êsse
tempo de serviço a dezoito meses.

O porta-voz oficial do Ministério
da Defesa Nacional acrescentou ser
verdadeira a Intensificação da pro-
paganda comunista nos últimos tem-
pos, confirmando n rlitlribulcão dc
panfletos aos soldados.

Os Incidentes registrados têm co-
mo explicação, em primeiro lugar
oa vitltos da campanha sustentada
contra os 24 meses de serviço e, so-
bretudo, a esperança dc um cerlo
número de soldados de que se rea-
llzasse no sábado a desmobilização.

So o serviço militar fosse reduzi-
do a dezoito meses, nessa data te-

•*¦»-. 

,

meses
¦ riam sido desmobilizados 10.00U sol-

dados. Faz-se observar ainda que
I os "movimentos de mau-humor"
| em que os amotinados cantaram a
! "Internacional" e ocorridos em Na-

mur, em Etterbeek e numa compa-
nhia dc engenharia da Alemanha
Ocidental atingiram três unidades
do exército (ao todo 2.000 homens)
num total de 130;000 homens que
vompSein as torças belgas.

Durante a última semana e par-
ticularmente em Namur, civis e3-
peravarn os soldados A saida dos
quartéis, entregando-lhes panfletos
de propaganda contra o serviço ds
24 meses. Foram presos dois desses
civis. Nenhum incidente foi regi»,
trado depois e a Justiça militar
prossegue no seu Inquérito. Recor-
da-se que foram presos setenta sol-
dados no3 incidentes de Namur.

Desmcnte-sc, finalmente,, que a
policio militar lenha atirado con-
tra .os amotinados: houve apenas ai-
gumas rajadas de metralhadora de
mão disparadas para o ar.

O porta-voz desmente igualmente
a noticia publicada hoje pelo "Ban-
deira Vermelha", jornal comunl».
ta, e segundo a qual a policia rol*
litar'íêra chamada com urgência.

O governo projeta render- asra. Peron ns honras máximas
e talvez seus restos sejam en-
terrados no Monumento que se-rá erigido em sua mimória náPlaza Mayo. Um dos últimosd*sejos da sra. Peron foi queseu marido seja enterrado a seulado, quando falecer. Até oúltimo momento, Peror. tratoude ocultar a sua esposa o fato
de que sua enfermidade era in-curável. ' No dia 18 último,
quando a sra. Peron quasemorreu, o presidente arrancou
a máscara de oxigênio do ros-to de sua esposa pouco antes
nue esta recobrasse os sentidos,
Peron temia que isso agravassç
seu estado de saúde.

Até o último momento, a

Seria alterado o processo de escolha dos caií-
didatos à presidência dos Estados Unidos

SEM CENSURA EM
BOGOTÁ

, IIUGO.A, 28 (V.t.) - O go-
\vêmo, mediante um decreto
éonitantc d» (eis artigos, «11-
mino» a censura dos derpicho»
para o ezterior que forem en-
vlados pelos correspondente*
eitrangelroí devidamente auto-
azado». Diz o decreto, asilna- J9o pelo ministro dai Relaçòea '
Exterior»» e pelo dos Correio»
e Telégrafos, qne o» corrnppat-
dente» serio responsarei» pa-rante o ministro dó Ezterior
feia veracidade das suas Infor-
maçõe»,

O referido decreto, que entra,
em vigor Imediatamente, fixa,
como castigo pelo envio de des-
pachos inexatos ou tendendo-
«o», a revogação da autorização
para enviar notícias para o ea-
trangelro «em censura prévia.'

Segundo, ainda, o decreto, o*
correspondentes estrangeira»
têm que obter uma ficha «le
Identidade expedida, pela See-
çio de Imprensa e Informa-
ções do Ministério du RelaçSea
exteriores para poder trabalhar '
na Colômbia, determinando
que as "Informações enviada»
para o exterior pelos correapon-
dentes estrangeiros autorizado»
nio estaráo sujeitas à censura
prévia nem a atraso no» escri-
tórios cabográficos on radlote-
legráficos, salro por motivo*
técnico»".

Kssw escritórios exigirão ao*
correspondente» qua ipreten-
tem a ficha d» Identidade e
nelas anotarão o sen nome •
número em cada despacho qua ¦
enviarem. Os correspondentes
beneficiados pelo decreto serio
responsáveis pessoalmente pelasInformações qne enviarem; parao exterior por qualquer do*
meios, frisa o decreto, que
acrescenta: "o ministro daa
Kelacôes Exteriores tomará re-
preiállas cancelando a auterl-
zacáo para o envio para o ex-
terior de informações qn», a
seu critério, sejam inexatas cm
tendenciosas".

Chicago, M (W. .Burch. daAI.P.)
Os Estados Unidos estão empe-

niiados numa série de grandes de-
bates, nêstc ano de eleições.

A» convenções dos partidos ltepu-
blicano . e" Democrata terminaram.
Como é' natural numa democracia
si, a luta dos candidates — Eisen-
hower, rcIo Partido Republicano, e
Stevenson, pelo Partido Democrata

causa divisão. Mas a orlentaçio
geral da política exterior pode ser
prevista. Os EE. UU. continuarão
cumprindo suas obrigações, e em-
penhados em alcançar a paz, A po-
Iltlca exterior está de tal forma en-

strelacada com o» problemas nado-
nal» que freqüentemente ú dlflcl)
separar uma coisa do outra.

Ao considerar a futura política
externa americana dcvemoi ter em
conta que isto pais tem um, siste-
ma de bases navais e militares es-
tendendo-se ppr todo o mundo. Ex-
ceítm o total de 300, o resultam
de irátacTos especiais com vigência
de 80 anos, ou prazos quase tão
grandes. A ração adquiriu enormes

.obrigações para 'com países que'formam no Pacto do Atlântico Nor-
te, e gasta gigantescas somas no <_v
terior em encomendas de produtos
para a defesa. Há uns 40 imensos
aeródromo» da NATO no contlnen-
te europeu. E' Inconcebível, sob go-
vêrno republicano ou dernocrato,

«que elas fiquem sem reparo? ou
inutilizáveis.

A paz e o «rantic alvo cos EE..
UU.: uma paz honrada, com eqíiida-
de. Esse objetivo pode levar déca-
das a ser alcançado, mas ambos os
partidos planejam sobre bases de
dezenas dé anos

NSo reduzirão ou rJsiaaos Umoos
seus encargos ^conómlcos e mllita-
res em futuro'imcdiato. Ajudas co-
mo a do Ponto IV tèm boa perspec-
tiva de expansSo, em particular o
programa de assistência técnica. A-
ONU continuará tendo todo o apoio.
Tanto republicanos como democra-
tas frisam a necessidade de táticas

urmaraentlsta se intensificar em fins
de 1953 e 1954, os EE.UU. terão de
fazer frente a novos problemas de
reorganização econômica.-O governo
Truman já anunciou que começa-
ram a ser estudadas medidas dc
comércio e ajuste de empregos paraamortizar as conseqüências cconô-
miea3.

Se.Elsenhower for eleito, teia brl-
Ihante grupo de assessores e ten-
tara ao máximo aumentar o comer-
cio. Tanto Foster Dulles como Tlio-
m«s Dcwey, os com mals.freqüên-
cia mencionados como possíveiscandidatos à Secretaria de Estado
no cas* dc triunfo republicano, são
partidários da político comercial re-
clproca. ' d

E' improvável que as exigências
de Interesses industriais e ogrlcq-
Ias consigam reviver antigas medi-
das que possam afetar 'novamente 

ocomércio externo.
MODIFICARIAM A CONVENÇÃO

-Nova Vorlc, 28 (Leroy Pope, .daU.P.) — Os democratas decidira'm
hoje que o »I«tema dc convenção
de partido dev «óirp" __-i*v*i*r. *-*¦-,..!

Paru ja ii,._u\._ u^ ,_.,
pela televisão, presenciaram a con-
venção ruidosa e confusa da sema-
na passada, 4sso será recebido com
agrado. Os estrangeiros cismáirdo
como é que os americanos podemescolher o candidato do partido, em
tal ambiente, Até os políticos lo-
cais admitem que. ísse sistema deve
ser modificado. Quando os fatlga-
tios delçpados partiram de Chicago,
tlnha-sc a sensação dc que a con-
venção da semana passada seria a
última dessa espécie.

Alguns defendem as eleições pri-
raárias diretas para escolha dos
candidatos. O senador Paul Dou-
glas diz quo a eleição primária dl-
reta é só uma resposta & necessidade
de seleção "calma o seria" do can-
dldato.

Uma regra que retardou horas, ié-

tardar doliberadamente o» traba-
lhos; mas suspeita-se- que outraa-
foram formuladas só por pessoas
que«desejavam ser televisadas.

Sugerui-«e que a votação das de-
legações deveria ser feita em sala
especial sem interromper a conven-
ção toda. Também desperdiça tempo ¦
P .sistema de conceder aos delega-
dos melo voto,' ou tun terço.

O método <lo escolher candidatos
e elegê-los é peculiar só a este pais.Pelo sistema parlamentar na Euro.-
pa o governo que perde o favor do
povo pode -ser afastado;- pelo siste-
ma *dos Estados Unidos a admlnls-'
tração permanece até o fim do
mandato. Os earopeus diaem qu» o
sistema dos Estados Unidos não e
verdadeiramente representativo da
democracia,.pois conden» o» parti-dos minoritários á impotência. Na
Europa, não catão dispostos a dar
ao presidente os fortes poderes de
que goza aqui. De Gaulle propôs
que a França adote sistema «are-
rido eom o dos Estados Unidos. Mas
talvez a França se recorde de queLuiz Napoleão Bonaparte foi elel-
to presidente e depois sn converteu

. "REV0LUC10-
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Há trúj diaa o \.i ||_ Hérnia
é luáticamente prisioneiro do
(Ir. MossaAtrjii, que o poderádepor, t« assim lhe convief, a
(|unlt|iier hora. O rei do Egito,
por sua vez, já está deposto pe-los militafes. Na Síria, que te
chama república, nio há rei pi-ra depor; no entanto, oc golpe»militares lá se sucedem com in-
tervalos de dois meses. O Orien-
te islâmico está em pleno me-viV
mento revolucionário.'

Ê dificil suprimir o peíisamen-
to sepuinte: se tais movimentos
acontecessem -em Marrocos ón
tia Tunísia, os repórteres estran-
geiros atribuiriam a responsabili-
dade aos holchevistas. Com efeí-
to, um observador norte-ameri-
car^o predisse, há horas, um'ata-
que bolchevista contra o rei Fa>
.ruk, que aporá, quase na hora.
dc o repórter escrever seu despa-
cbo, foi .dqposfó pelosi pachálebeis do exército egípcio. ReTnaiBi
cvdiehtemcnte, a confusão'e o
desconhecimento quanto à.verda-
deira situação do Oriente Médí».' •
Mas esses revolucionários orien- •
tais não são revolucionário* em -
sentido ocidental. Também não
convém comparar ao rei da In-
elaterra ou ao r.i da Suécia uni •
Faruk, descendente direto dc um •
sargento albanês,' ou o Xá da
Térsia. cujo pai.- antes de apode-.
rar-se do trono,_ exerceu a mesma '
função de sufioficial'de um exer-
cito pouco organizado. São mo- ..
nhrcás dc opejeta, dignos de apa- .'
recer no palco nunia representa- '
ção da VWiva alegre. V. quem são'' •
revolucionários? >' ' ¦'

'Os títulos biatoriços, de pachá,'
emir, bei, era. já não podem ilu-'
dir-ninçuétn. Trata-se de uma
casta em "plena decadência. O .
Oriente Médio ainda está pouco •
industrializado. Mas a introdu-
ção das indústrias têxtil e petro-
lífera já bastava para tornar ino-"
pfirantes uma agricultura latifun.'
diária e Tíma administração qut
conservem ficlmefitc os traço»
característicos da civilização' islã-
mica do século XIV. A mono-
cultura especulativa e o êxodo ru-
ral criaram proletariados rurais
e urbanos, desorganizados, mas-
sas amorfâi nue obedecem a '
qualquer excitação demagógica, •
sobretudo quando, se usam sio-
gans de xenofobia'' e fanatismo
rejigioso. Quem' usa êssés sio-
gans, para desalojar os donos
históricos daquelas terras, è ou-
trri produto da transformação do
Oriente:,uma nova classe média.
S|o, em parte, pequenos comer-
ciantes, -íêtc.'. - {tiriô*ositicditra-;a-.-

.conçprréncfa estrangeira; ém-oo» .
ífaTpáfté, mtele^tieéis -,de .forma-
ção ocidental, dispostos a assu-
mir todas,.as responsabilidades,'
inclusive as com que não' podem ¦
arcar. E um;terceiro grupo*des-
sa'classe média até está armado:
é o oficialato do exército. Como -
todos os movimentos políticos
das classes médias no século XX,,
este também jião tem linha defi-
nida: oscilando entre vagas rei- • .
vindicações sociais «.veleidades
claramente fascistas..

A situação nò Oriente Médio
de hoje ê exatamente a mesma
da América Latina no século
XIX (e, em muitas dessas repú-
blicas, ate hoje): uma série de
pseudo-revoluçócs como sintomas
de transformações sem direção .
cerfa. Apenas,,a América ta-.;,
tina" do século XIX- erá conti-
nente marginal, longe das deci-
soes internacionais, enquanto o
Oriente Médio "de hoje é região
de extrenia sensibilidade políti-, '¦".,
ca. E'que fazer? O realismo ,'
próprio dos anglò-saxões sugere.'/'
à diplomacia norte-americana .st/
aliança com qualquer adversário ,
do bolchevismo, inclusive os>de-
crépitos pachás e beis, prestes a.
cair.. Àô mesmo tempo, o _rene-
roso anticolonialismo da- tradição
americana inspira veleidades dè
apoiar, coíno futuros aliados, os
nacionalistas exacerbados do
Oriente. Mas a responsabilidade
desta e daquela política é' mti'"l»
grav ¦ j

EMERGÊNCIA EM MACAU
llong Koug, 27 (U.P.) _ A colônia', suo portuguesa de .Macau e a Chi-

"dinâmicas" na' batalha geral ao ! n3° d,as' a eónyençío, foi a que
bolchevismo e insistirão no lado po-
slüvo, nSo no negativo, da defesa
nacional. Mas tanto no Congresso
como fora dele haverá grande pies-sáo para os aliados dos Estados Uni-
dos dependerem mais e mais de seus
próprios esforços. E' desejo do nú-
bllco americano que se reduzam os
impostos; um aliado eficaz , deve
contar com sua economia sã, cm
vez da confiar em empréstimos de
dólares e doações. Teme-se que a
economia dos Estados Unidos seja
tio sobrecarregada que chegue ao
ponto _de 

-possível crise.
Os problemas de comércio o taxas

alfandegárias provavelmente serOo
objeto de debates! A plataforma dos
democratas prova que em caso de
triunfo o governo prosseguirá ade-
rindo á política de reciprocidade co-
merclal iniciada por Cordell Hull. A
plataforma republicana tem a dia-
mada cláusula do "ponto de perigo"
que pode permUir a um governo im-
plantar,impostos aduaneiro» de pro--tesSo, ¦ Suan.ôo-"-vasto, otograma-

permite que qualquer delegado po-nha em xeque o voto da delegação
Uo seu Estado, e force a votação
Individual. Algumas dessas exigèn-
cias 'foram feitas com o fim dc re-

portuguesa de Macau estA em es-
tado de emergência após 4 choques
armados contra tropas comunistas
chinesas nas últimas 2-1 horas. O úl-
limo choque foi travado no sába-
do á tardo mas informa-se que já
se restabeleceu a normalidade. Con-
tudo, as forças portuguesas fronte!-,
riças permanecem prontas para en-
trar em açáo. Nos choques contra
os comunistas chineses, morreram 2
portugueses, um díles oficial. Ou-,
trai 7 sofreram ferimentos.

INCJUIETAÇAíi
' JJ»bo«, 28 {F.P.! — Dois mel-
dentes dn fronteira ocorrerem sex-
t.i-feira e sábado entre n posses-

UIQUipmCIDOR WALITA
o melhor auxiliar da dona d* casa .»

m Prapara ràplda.-nent* dallclo-
io» coquetéis d» Frutas e legu- r
m«i»"'r__p««"dítôd_8spéc!e -_:.|j
iate. llquidifco e Misturo '
Wíiirí." uaraat* ¦».¦ produt ,
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na de Pequim. Num desses toe1-
dentes, do'is soldados portugueses,
de côr, foram mortos e eeis ou-
tros feridas. Entro êstes houve u:u
oficial. •

Sexta-feira, segundo informações
de Hong Kong. houve fuzilaria cer-
rada quandp um guarda d» fron-
teira chinesa "pisou uma bandeira
portuguesa*, que os guardas pi- •-
tuguêses acabavam de levar. Após o
Incidente,. as autoridades' determl-
naram o "toque de recolher" em
Macau, assinalando-se grande ten-
sáo na zona fronteiriça.

Imediatamente foram tomadas
providências, colocando-se em es-
tado de alerta todas as forças do

território português, Expllaou-se
mais* tarde que o primeiro inci-
dJntc se dera quando soldados chi-
neses procuravam "raptar",' sem a
conseguirem, um. soldado português.
Os chineses, deporá do fechamento
da frohjclrn, abriram fogo contra
os portugueses cqm metraihadoras
de mão. a que os portugueses res- >
ponderam.

Segundo as-informuções.chegadas
ontem, a situação em Macau me-
lhurou sensivelmente durante o dia
de ontem,; domingo. Mas as medi-
das de precaução' níio foram der-
rogadas. Efetuara-se, com a. par-tlcipaçSo de multidão numerosa, oentêrve de um dos .soldados mortos.

Os círculos oficiais desta capital
mantêm-se em calma, rclativamcn-
te a esses incidentes, mas certa
Inquietação perdura na opinião pú»
blica. ...

> . m ^¦•'j
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AUTORIZADO 0 PAGAMENTO DE SUB
SIDIOS AOS PRODUTORES DE CARVÃO

Nn rciinlflo do onleiri dn Com 18"
«fio de Finanças (In CAmnrn dou
U.-lvil:iilt>K. o ar. Ponce da Arrtl*
dn deu pnrecor «ôbpo o pedido do
Evrrtitivo, nn sentido dc que «<•)»
Aberto o crédito especial de 
Cr$ 13,71111,005,20, pnra atender ««
pagamento tia bnnlflcaçíio concedi-
dn ns companhias produtoras dn
enrv/tn de San. a Cntnrlrin, nn bnsc
de CrS 20,00 por tonelada dc car-
v!So entregue a Companhia Sldc-
rui Rim Nacional, durante o pcrlo-
do de 18 jneies anteriores ao decre-
to. H". 29.0M, dc 4-1-51, Isto è. dc
Julho dc 1940 a dezembro de 1950.

Explicou que a orlirem da sub-
vençSo estava nn desejo manifesta-
do pelas companhias cnrboníferns
de elevar o preço do produto, em
conseqüência da lei que estabclc-
ceu o repouso semanal remunera-
do. A Companhia Siderúrgica Na-
cional onãs-se e o Conselho Nacio-
nal de Minas e Metalurgia propôs
a soluçSo do subsidio, com recur-
sos da receita estatuída pelo drere-
tn-lel n°. 2 667, contanto que a In-
dústria o empregasse na melhoria
do seu equipamento, para reduzir
oi custos.

Por outro lado, a lei estabeleceu
que as empresas mlncradoras, em
compensação, apresentassem prè-
vtamente ao Conselho de Minas e
Metalurgia o programa de provi*

tlònctÓR pnrn n rcdUÇflo do citito
de prOdÜÇ5Ó mis |nr'dnr., proRrnmn
éuse n*> vnlor do nííxlllò n rcçobnv
e por cujn cxpcucfio nu cmprflstifi
no rcaponsablllznrlnnii mèdlnntG ns-
slnatura dc termo

N« tníormnçfio» o Ministério dn
Fazenda concluiu p;ln conccssBo
dos pagotncntosi n llnntando que n
receita proveniente das taxns de
que trtao o docrclo-lol 2.6:17 JA pro-
duzlu, de 1940 a 1951, o total dc ....
CrS 170.701.085,00, íeco'hldos .1 con-
ta de "Hcnda Exlraordjnarla". Só-
mente em 1951. a nrreendaçíio íol
de CrS 25.3451Bn.B0.

Afirmando quo n« empresas pru"
varam o seu direito, n sr. Ponce dc
Arruda sugeriu um substitutivo pa-
ra retificar a redação, que foi spro-
vado.

I» IIE F EIT1/ H 1
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TAMAKA

Nninirniln n blVlICH OXltmlllIllloill il» roíirtirso |)»rn unifico

NO CATETE

Krittrvi' onlom eni vIbLIo no prü* i
telto o Cardeal Dom Jayme Côtnfl*
rn, ArcrblftiH) do Klo ü« jHiielrti, ]
que foi transmitir no fiovert.ndnr dn ]cidade o pensamento du clero e du |
igreja católica sAbro n questíu» dn [
cremAÇtlo de radAveres Incluindo ho j
projeto de lei que reguln n expio- j
ração dos cemitérios pela Santa Caia

HL-nlua-.se hoje, ás 10 horns mais
uma vlsita-conferencla du serie pro-
gramada parn o Museu da Quinta
da Boa Vista, organizado pela DI-
fusão Cultural da Prefeitura. Serio
visitadas as coleções de etnografia
indígena e arte marajoara. Falará
sabre o assunto o prof. Tharcislo
Messias. A entrada e franqueada a
todos os Interessados,

ENTREGUES AO TRAFEGO ti >«0VAS | o brasil dos carah- <> SKINIIOK MINISTRO
6UEJ0S E 0 OUTRODIESEL ELÉTRICAS DA CFN.SAL

Presente ao ato o ministro da Via™

EXERCÍCIOS de tiro rem
NA BARRA D&TUUC&

O comando da Ia Região MiU-
tar informa que serão realiza-
dos exercícios de tiro real na
Barra da Tijuca (região do Cor-
íario) num setor de 10 (dez)
milhas de raio, com centro da
Pedra de Itanhangá e cujos li-
mites são os alinhamentos: Pe-
dra de Itanhangá - Ilha das
Palmas (Ponto cotado 116).; Pe-
dra de Itanhangá - Ilha Pontu-
da, nos seguintes dias: 29-7-952
(têrçafeira) — das 13 às 17 ho-

ras — tiro de acôrdo-ensaio e
verificação do quadro e das 19
às 21 horas — acendimento de
projetores — exercícios
de acompanhamento de aerona-
ves; dia 30-7-952: das 10 às 11
horas — acompanhamento de
aeronaves; das 13 às 16 horas —
tiro de ensaio-eficácia e das 19
às 21 horas — acendimento de
projetores — exercício de acom-
panhamento de aeronaves.

31-7-952 (quinta-feira) —
das 10 às 12 horas — tiro de
ensaio e eficácia.

A rota será de Pontal de Ser-
nambetiba — Ilha Pontuda —
Ilha das Palmas — Pontal de
Semambetiba — Ilha Pontuda;
a altura de vôo de 2.000 (dois
mil) metros e a ligação (rádio
freqüência), de 4.400 quilow-
elos.

iSUlADOO CONGRESSO
MASWIR0 OE PR0IECA0

A INFÂNCIA
Belo Hori*o*rtí, 28 (A.N.) - 

Çom
a presença do governador JusceUno
KubltKlieck e outras altas V*0™»"
des foi Instalado, ontem, no auditõ-
rio'do Instituto de Educação, o
Congresso Brasileiro de Proteção a
JeíAncla. A Sessio «oleno foi aber-
t» pelo gorernador mineiro, falando
inicialmente a sra. Adalglsa Lourl-,
vai Fontes, presidente eleita d0 cer-
tame. Abordou era seu discurso
problemas do menor abandonado fo-
causando o aspecto humano-polltlco-
social do mesmo. Declarou que me-
nores abandonados no Brasil, con-
venlentemento amparados, aerito
uma «rea considerável para o la-
turo da Pátria, ,0 governador Ku-
Mtscheck, com i! palavra, salientou
a Importância da Iniciativa da se-
21'hora Adalglaa Lourival Fontes
promovendo 0 Congresso, que foi o
primeiro sobre o assunto realizado
no pala. Disse que a senhora Adal-
glsa estava,multo bem Indicada 11-
derando campanlJB t&o benemérita,
pois sua alma di! poetisa era afeita
à sensibilidade humana que nio dc-
ve faltar ao' trato dos problema do
menor. Concluiu o governador ml-
jielro hipotecando todo o seu apoio
aoa trabalhadores d0 Congresso de
Proteção à Infância assegurando
que a oportunidade deter o certame
se realizado pela primeira vez no
Brasil, era de grande slgnlfieado
histórico ter sido Belo Horlzonto
««colhido para sua sede e que dese-
lava que esse fato ficasse assinala-
do como o marco Inicial de uma
grande campanha de verdadeira sal-
vaçlo nacional,

*t,i»»i ¦

BAMCO Df CRÉDITO REAL

Dl MIIIAS GERAIS S. L

O presidente da República rece-
beu, ontem, no Catete, para despa-
cho, o ministro Simõos F.lho, da
Educação. O ministro da Justiça nSo
compareceu ao despacho semanal,
em virtude de ter que estar no Ae-
roporto do Galeão, a fim de rece-
ber o ministro do Áustria. Em con-
ferência foi recebido o general Cl-
ro de Resende, chefe de Policia; em
audiência, o sr. Valentim Bouçns,
membro do conselho executivo do
Banco de Desenvolvimento Econô-
mico e o sr. João de Lima Pádua.

O chefe do governo enviou cum-
primentos ao sr. Felippe Tudcla.
embaixador do Peru, por motivo da
festa nacional daquele pais.

A fim de agradecer ao preslden-
te da República os cumprimentos
enviados por motivo da passagem
da festa nacional dn Bélgica, es-
têvo no Cateto, o sr. Conde de Ker-
chove de Dentcghsm, encarregado
de negócios daquele pais.

DR. BUÂRQUE LIMA
Em sua casa cie saúde, partos e

operações urgentes, — 48-9051.
(1D013)

PROMOÇÕES DE OFICIAIS
ADMINISTRATIVOS DA VIAÇÃO

O presidente da República assi-
nou decretos, na pasta da Vlacão,
promovendo os oficia.s adminlsira-
tlvos do Quadro III Parte Pcrma-
nente; Cecy Amaral de Castilhos.
da classe L' à classe M, Zilda Lopes
rie Vasconcelos, da classe J à olas-
se K, e Manoel Luiz Azevedo, Cal-
púrnla de Miranda, Adalberto Fer-
nandes Carneiro, Descortdes da
Silveira, Maria José Coelho dc Car-
valho, Hebe de Souza Dantas, Oc-
tavio Albino da Cos'.a, Calo Ca-
valcantl de Albuquerque, Odete
Guimarães' Gonçalves, Themis Ser-
zedelo Qulntela, Ary Freitas Nabu-
co de Araújo, Etelvlna Flores de
Santana, João de Almeida Ferrei-
ra. Roberto Luiz Schween, Elias
Correia Lima, Iria Nunes Ribeiro
e Flávia Slmonc de Assis, da cias-
se I â classe J, por merecimento;
e Augusto Pereira e Souza, da cias-
«;.-K à classe L, Joel Fischer, da
classe J à classe K. e Eurico RI-
beiro, José de Araújo Sobrinho,
Af^totelino- Carpes, Theodolino Pe-
ifefr» de Castro, José Torres de Me-
nezes, Manoel da Silva Fraga, Jo-
sé Raul Lucena da. Cunha, Aurélia
Carrera Meese, Luiz Poíssy Navaro
Calaça, Luiz Gonzaga Alves, Os-
waldo Gomes Vieira de Castro, Nel-
son Marins, Cyro Simões Corrêa,
Paulo Bherlng, Margarida Menc-
ftt-. Serrano de Andrade, Maria
pufza. Torres Kroff e Mário Sam-' 
paio. .da classe I à classe J. Por an-
tlguldade.

O Secretário Geral de Administra-
ção cm portaria dc ontem, designou
os servidores Antônio José Chediak,
Alcides Torres, José Ferreira da
Motta, Ernesto Rodrigues Calazans,
Benlcio Álvaro Gonçalves Filho,
Agriplno de Siqueira Campos, Ser-
vulo Franco, Antônio Ferreira Men-
des, Roberto da Silveira e Silvio
Signorelii, para, sob a presidência
do primeiro, constituírem a Banca
Examinadora do Concurso para Gra-

fluo, .''tmrtunmft eui»ü qeoret&rlõ dn
reforidh Dnncii, ü auxiliar inocanó;
grn/o Dllson Ucnovldes <!<• ..aranln.

• i prefeito fez-se roprcsoiltár pelo
iiinjòr Euclldcs da Silva HiSla, «eu
Asslstonlo Mllllnr, no cspòtnoulo do
bailados oferecido pelo Chefe do
Executivo carioca A Oltnvn Assem-
blêía Intoraincrlcnrin de Miilliures,
A; 21 horas de slibado ultimo, no
Teatro .Municipal, e no tradicional
Circuito Cicllstico do Sãn Pedro,
promovido, nnunlmento, ptlo vlgá-
rio e moradores di 1'nrõquia de
Sãn Pedro dn Encantado, nesta ca-
pitai.

Ainda pelo mesmo oficial, foi apre-
sentado pêsames ao GovCrno Argen-
tino, por Intermédio do seu embai-
xador no Rio de Janeiro, cm nome
do prefeito e do povo carioca, por
motivo do falecimento da senhora
Eva Duarte Perón.

A propósito das medidas tomadas
pelo prefeito na repressão ás ativl-
dades dos vendedores ambulantes
que pululavam no centro urbano, o
governador da cidade recebeu um
oficio do presidente do Sindicato
dos Lojistas do Rio de Janeiro, no
qual agradece as medidas repr^es-
stvss adotadas.

RcnlItòu-BS ontem, nn n horns
nn plataforma 19 ilir estação Pédrú
II, n cerimônia do ólllregn oficial
no tráfego dii 1108611 imilor forro-
viu das duna tmv;is locomotivas
Ulescl-elétrlcns rccentcmenlo che-
Radas a cMn cnnitnl. Assistiram HO
nto, além cio ministro dn Vlação, n
coronel Sousa Gomes, diretor da
Central; o senador Aleiuiastro Gul-
innrãee, cngeiihtlrosi ferroviários o
grande mnssa popular. As nova.-i
Diesel, do mais moderno tipo, são

Jí
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CRISE NA INDÚSTRIA
PNEUMATICA

SECRETARIA GERAL DB ADMI-
NISTRAÇAO

Atos do Secretário Geral — Trans-
ferindo Joffre da Costa Azevedo
para a Secretaria Geral de Adml-
nistração; Alberto dos Santos Aba-
de para a Secretaria dó Interior:
admitindo Francisco de Abreu Sar-
dinha para a função de trabalhador;
transferindo Alice de Barros Rodri-
gues para a Secretaria dc Educação;
aflmitlndo Maria de Assis Lopes
Adriano e Elvira Brites Lemos para
a função de trabalhador; Maria Apa-
recida da Conceição e Irene dos
Santos para a função de serviçal;
Hélio de Araújo para a função de
artífice; readmitindo Nestor Varzln
Rodrigues para a função de traba-
lhador.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL

Despachos do Diretor — Albino
José de Freitas — Cecília Rodrigues
Mnthlas — Leonore Flores de Assis
— José Medeiros — Júlio Ferreira
da Costa — Ana Sampaio do Nas
cimento — Antenor Juvênclo — Ed-
mundo José Ribeiro — Atallba da
Sllva~Cfuz-^=-Mtmoel de Oliveira
Rosa — Airu de Farias Barbosa —
José Pedro Rego — Dival Marau —
Octacillo Manoel Guedes — Se-

bastião Rodrigues Pinheiro — Os-
valdo Amaral — Juventino Martins
de Castro — Antônio Teixeira —
Geraldo Casslano Baldoino — Tia-
go Pereira Leite — Dorival Lopes
Braga — Nllza Ferreira Dias — Ar-
tur Pinto de Oliveira — Albertino
da Conceição — Dermeval Peixoto
Guimarães — Jorge Gonçalves Via-
na — Gabriel Leite dé Abreu —
Maria Lúcia de Fgiuelredo Dias e
Avelino de Santana Marcelo — Con-
cedido salário família,

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despachos do Secretário — João
José do Abreu — De acordo; Darci
Airão — Cancele-se o empenho; Luiz
Fernandes e -Cia. Ltda. — Frigorlfi-
co Eletro Ltda. —' Deferido; João
da Silva Borges — Firmlno do Nas-
cimento da Silva — Deferido.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

Atos do Secretário — Designando
Solange Demaria Boiteux, para sub-
diretora da escola 13-15; Amálla Ca-
david, para o Dep. de Educação
Técnica Profissional; Yara da Cos-
ta Manso, para o Dep. dc Educação
Téentca Profissional: Solange De-
maria Boiteux, para o Departamento
de Educação Primária,

DEPAHTAMENTO DE EDUCAÇÃO
; . r ' PHIMARIA.i

Atos do Diretor — Designando Ma-
•filia Soares Monteiro, para a esco-
Ia 10-8; Anibal dos Santos Bitten-
court, para a escola 0-2: Marieta
Campos de Medeiros, para a esco-
Ia 18-9; Josina Maria de Albuquer-
que Lopes de Godoy, para a escola
1-3; Hortência Gomes de Oliveira,
rara a escola 13-6; Alice Fernandes
Donato Costa, para a escola 5-6.

18-S: Thereza Lima dc Oliveira, nara
a escola 14-9; Thalita dc Farias Cár-
valho, para a escola 10-9.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Será efetuado hoje, o pagamento
das seguintes propostas de emprés-
tlmos:

Emergências — Matrículas:

144 — 286 3362 381)8
4110 4238 4450 48M
4892 4915 5198 60119
6305 6570 0845 7.193
1615 8178 8576 8927
10549 11233 11268 11557
11605 11855 11927 12075
14112 16169 15768 16907
17157 198.19 21509 23572
23803 23887 24329 24487
26233 26257 26274 26592
27441 27554 27574 27012
28870 28843 30795 31148
31612 31835 31835 31816
32640 32909 33376 34517
34567 34715 36580 36916
37370 37779 37838 38872
39463 39464 39967 41147
43817 44190 44558 45562
45950 46225 40351 48807
49187 49756 49763 49819
50925 50965 51-183 51530
51588 51872 51973 52272
52415 55682 55728 55810
56399 57118 59087 C0075
603.13 60410 60592 61155
61701 61992 61040 C?779
63106 63438 6403O 64123
04729 04793 67512 67575
70910 70924 70953 73292
99667

Casamentos — Matrículas:

340 — 907 — 23439 — 24076
55449 — 58304 — 90221

O pagamento das propostas anun-
nuncladas neste mês e não procura-
das até a presente data, far-se-á
hoje. Não haverá pagamento dc
empréstimos ' nos próximos dian 30
e 31 do corrente.

Sto Paulo, 28 (Asp.) — Reina
grande preocupação entre as m-
dústrias que se dedicam á fabrica-
ção de pneumátlcos em conseqüên-
cia da falta de arame de aço -j de
enxofre, utilizados na manufatura
daqueles produtos. Anuncia-se que

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
ESCOLAR

Atos do Diretor — Designando
Maria Rita ds Lelra Leal, para o 1.
M. P. Osvaldo Cruz; Dlnorot Mallet
Ribeiro, para o 10-DM; Irene Faria
da Cunha, para o 16-DM; Luiz Au
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Gustavo Philadelpho Azevedo
Advogados

Av. Almirante Barroso n. D?
4° andar. Tel. 42-6729

a Flrestone já t*m 3.000 operários j ^0"'d7'Medeiros' parn o 16-DM
parados pòr falta de matérta-pri- j0s£ Lauro, pora o 13-DM; David
ma. I Mercullno Fragoso, para a escola

Ia REUNIÃO BRASILEIRA DE ANATOMIA
Instalou-se ontem, em São Paulo, esse importante (eriame

científico

POPULAR
íTf

CrJ 100 000 00

'¦i .o lt il* Inhaomo, 74

Pela primeira vez em noss0 pais,
cientistas de vários estados reúnem-
se para debater o estudar questões
relacionadas com anatomia.

Essa reunião que ó patrocinada
oelo Departamento do Anatomia da
/acuWadc de Medicina da Unlvcrsl-
dado de S. Paulo, pela reitoria des-
sa Universidade o pela Prefeitura
da Capital Bandeirante Inaugurou-
se, ontem, em S30 Paulo devendo
.mas sessões se prolongarem até o
dia 31 do corrente,

Das mesmas participam anatomia-
tas do Rio, Recife, Belo Horlzon-
te, Salvador, SSo Paulo c Porto
Alegre os quais farno numerosas

comunicações súlire pusquisas rela-

A DISSOLUÇÃO NO PAR-
LAMENTARiSMO

Escreve-nos u deputado Raul Pllla.:
"Ilustre colega c preznoo amigo.
Dedicou-me o brilhante redator,

que se faz compor em itálico, um
dos seus interessantes comentários
Nao sei como agradecer-lhe a lion-
ra que me fêz. Elevou-me quase as
culminâncias da tragédia.

Parece-me, porém, perigosa, senSo
deletéria a conclusão a que chegou.
Reconhece éle que o sistema oal;
lamentar requer a dissolução. Mas
a dissolução, neste pais, é um pe-
rlgo. O presidente da; República
poae utilizá-la, não para consultar
t Nação, más para livrar-se da as-
sembléia, iniciando uma era dltato-
rlal. Tanto mais quanto esse pre-
siderte da República é, atualmente,
o ár. Getúlio Vargas. E há e haverá
outros Getúlios. E, o todos, o dispo-
s-mvo constitucional da dissolução
constrói uma ponte pura chegar a
um Dez de Novembro.

Reconhecendo que assim raciocina
multa gente náo r-cs.so deixar de in-
jttar que o srgumeiito prova 'le-
mais, pois demonstraria simples-
mente que ainda não temos as eon-
diçfies fundamentais para a prática
da democracia representativa. E en-
'.5o concluiremos, com a lógica da
ceitos suicidas, que, para evitar u
arbitrária e ilegal dissolução dt.
Cor.gresso, Já três vezes verificada
no período republicano, devemos
simplesmente suprimir o Congresso

Em verdade, reina uma tremenda
confusão na matéria. Nada tem que
ver as dissoluções violentas que tc-
mo» tido, com as dissoluções legais
previstas pela Emenda Parlamenta-
tlsta Antes, pelo contrário, elas se
repelem. As primeiras subvertem

jb destroem o regime; as segundas
mantèm-se dentro das suas nor-
mas e podem concorrer para o
preservar. De toda forma, mais
vale uma dissolução lcgalmen-
te autorizada, embora política-
mente abusiva, que uma dlssolu-
ção violenta, que alui os próprios
fundamentos; do regime. Uma que-
da de gabinete pode evitar umn r?-
volução; uma (...'solução do parla-
mento * .-e evitar uma revoluçflo,
ou nm ^olr. de Kr a. o. Ç;-sm o-
rá hesitar na opção? Demais, nein
Deodoro da Forneço, nem Getúllo
Vargas precisaram dc ponte legal,
para- de3trulr o Congresso. Insisto,
a objeção prova muito mais conlra
o regime democrático ríiiresentatl-
vo tio que contra q sistema parla-
inentar.

Além disto, não se pode prever o
funcionamento de um sistema novo,
permanecendo dentro do velhu sií-
tema que se vai substituir. Todos
nós sabemos o que *é, o qua vale, o
que pode. entre nós, o presidente da
República. Dar a um tal presidente
a faculdade de dis:;ulver o Con-
gresso, que éle já domina politica-
mente, seria rematada loucura. En-
tretanto, a primeira coisa que faz
a reforma, ú despojar o presidente
da República das suas faculdades
quase soberanas. Êle deixo de ser
o chefe do governo, para ser sim-
plesmentc o chefe da nação. E, pa-
ra que não tenha a tentação de ají-
topori o sua autoridade política í
autoridade política do Congresso
Nacional, em vez de ser eleito dire-
lamente pelo povo, é escolhido pilo'
próprio Congresso, o qual daria na
sua capacidade ú mais triste das
demonstrações, se não elegesse parn
o cargo um verdadeira magistrado.
Trata-se, como se vê, de dois car-
gos distintos pela origem, pelas
funções, pelas próprias .condições
em que se exercem, e qiie, de. co-
muni, só têm a denominação. Ra-
ciocina-se, entretanto, como se fós-
se o mesmo cargo.

Esta incompreensão é a verriauel-
ra tragédia a que se refere o ar-
ticullsta. Por que não prestará éle
ao Brasil o serviço de concorrer pa-
ra a esclarecer?

Agradecendo, de antemão, o aco-
lhlmcnto qi der a estas linhas
apresento ao Ilustre colega e ainl-
go os. protestos da mais alta consi-
deração e estima. — Raul Pilla."

ilr lillnln il,i l.miins e, eiiDiimiH!
foi notlclmln ticvcrho ntendòr nii
Irnitipoflo de inlnérju procedente
do Minnn Gernls, liem conto no do
uni1 vila c outros produtos dosllnn*
doa .rn interior, podendo vçbõçrir
trons (le duns ml! toneladas, D-'1
rante a cerimonia de òtilcju un D
Pedro II. úsaràní dn palavra, álòm
do lilulnr clii Vlnçãn, o sonndoi
Aléncnsíro Guimarães o diretor '1'
CcnTnl do lirasil. o dir tor do De-
parlamento dc Ucl;-. ;>"i ti Públiros

da • Estrada,, engenheiro Vevxifi 4,.'m
Lima u um mnauinísía. O ceí Ei
rico de Sousa Gomes congratulan- j
do-se com o governo ti>» pr. r ItUm* l
te Getúlio Vulgos e com o t't'jlai j
dn pasta da Viajada declarou qiu ,
aquelas duas locomotiva*, que n'..».!
bavom de ser entregues no trfife-
go da Central rcprcsintcvam o ínt-
rio da cmatH'ip::<;àa econômica dn
Central rio Brasil, n qual breve-
mente estará, graças no npòlo qur
o govfirno da República vem dando

á sua administração, em condições
dc atrnder plenamente ás necessi-
dades do seus transportes ferrovia-
rios.

Após á entrega das novns loco-
motivas ao tráfego, o ministro da
Vlação e as altas autoridades pre-
sentes subiram á cablnc das Diesel-
elétricas inspecionando-ns c entre-
gando-as aò tráfego.

DR, 0SB9RNE - Raios X
Tomograflas, Exames em rcsldên-

cia. — Edifício Odeon — 7.' andar.
— Salas 718 e 719 - Clnelándla. -
F.niprc um médico das 9 ás 17 ho-
ras. — 22-6031 - 25-9238 - 37-6227.

SUPERIOR ÀO CHÁ DO CEILÃO
Belo Horizonte, 28 (A.N.) —

O Ministro de Abastecimento
da Inglaterra verificou que o
chá prelo deMinas Gerais subs-
titui, com vantafiEm, o chá da
índia, sendo mesmo superior ao
famoso chá de Ceilão Está a
Inglaterra disposta a adquirir
toda a nossa produção, sendo
esta mais uma perspectiva para
os agricultores mineiros.

23.000.000,00 PARA
A PRODUÇÃO AMAZÔNICA

Belém, 28 (Asp.) — O Ban-
co de Crédito da Amazônia con-
ctdeu a verba de vinte e três
milhões de cruzeiros para o ío-
mento à produção . .'. Amazô-
nia. Esta noticia teve larga
repercussão nesta capital, e os
jornais enalteceram a coopera-
ção do ministro da fazenda que
reafirmou o seu propósito de
não deixar ao desamparo aque-
Ia região.

REPRESENTARÃO 0 BRASIL KO
CONGRESSO DE CARDflLOGIA

O presidente da República assi-
nnu decretos, dcsisnnndo os protes-
sfl.-es LafayC.te Silveira Martins
Rodrigues pereira, Genival Londres
c Edgard Magalhães Gomes para
representarem o Brasil, sem ônus
paia o Tesouro Nacional, no Con-
grasso In.eramericano de Cardio-
logia a rcálizar-se em Buenos Al-
res, em naósto próximo.

DR. J. M. GREY - Girurfgia
Prof. da Faculdade - 2."s. 4.»a e 6.°s

das 14 às 19 horns -, T.: 42$040

-DESFRUTE 0 PRAZER DA VIDA!
ESQUEÇA A ASMA!

DYSPNÉ-INHAL

clonatlaj com anatomia, histologla o
técnica cirúrgica,

O prof. Bruno Aliplo Lobo da Fa-
culdade Nacional dc Medicina o da
Escola Nacional de \Aeterlndrla e
o dr. D. Paola apresentarão dois
trabalhos: "Pesquisa de compostos
sulíurados na moela da galinha";"Reações para poltssocarldcos na
moola da galinha" realizados com
auxilio fornecido pelo Conselho Na-
cional de Pesquisas.

Além dessas comunicações os
membros da reunião debaterão qua-
tro temas: "Nomenclatura anatôml-
ca" (Relator prof. A. Fróos da
Fonaeca), "O ensino o a pesquisa em
Anatomia Hlstolnjla e Knbriilo-
gla": "Intercâmbto" bolsas de estudo
o estágio de assistentes em cátedras e
e "Sociedade Brasileira do Anato-
mia".

Illjiii ll.i IIOS d Ií/'. (•lll IlUÚUlil
um (/c \,í,i 1'itiilu, t/iií, im iuii'
iihi 1/11 Ihliulo, ei criminuliimdp
injiiitUI UlIlllCIIIOII thi qitusc UU'
(íol ,i'/i/h. /.(/» min quer úimir
itiir Sãn Vifúi) fcja a hsladu dv
ifiini iitcldíiiciu da t:rittiinúlidtt
dê infantil, n contrária ixi^erA
muito bem sei a verdadi', Quer
n/iciiíi.í ilisei um' as fstálYMicát
.('in mais precisas e eslõn mais em
-lm cm ,Wo /'.m/c ijui' tias ciilnisj
iliiidaiíâi ile. rcilcraciin.

A notícia ¦' de molde a laser- I
iid.t tion.w Te mim F.stadn dc]
OÇflauiMChò econômica e policiei
•liais adianta >a do que a maioria
dós Estadas brasileiros sobe as-
tini o número de crianças contra-
TCWaras. e se esse resultado re-
llele o que vai pelo seu interior,
qual \-cni a situação ai pelos nos-
sos scrtncs mais bravos e mais
esquecidos de Deus e de nós to-
dos?

Ko mundo ocidental talvez não
haja pais de cidades mais egais-
tas que o Brasil, Desde os tem-
Pos quinhenlistas cm que frei Vi-
cente do Salvador escreveu a
primeira História do Brasil é
verdade o que então enunciava o
frade visionário: continuamos,
como caranguejos, a arranhar as
areias do litoral, em lugar de to-
niarnws posse do oeste do pais.
A situação só se modificou, des-

.de os tempos dc frei Vicente,
porque, para infelicidade delas,
nasceram pessoas nesse interior,
surgiram, a despeito de tudo.
umas cidades fundadas por pio-
liciros aiiimosos. Mas todos os
brasileiros que podem escolher
são caranguejos. Os demais que-
tem ser caranguejos. Que prova
mais terrível disto do que as via-
gens dos caminhões negreiros, os
paus-de-arara em que se esvasia
o Nordeste? Ou mie indício mais
severo se poderia querer do de-
sequilibrio reinante entre cidade
e campo do oue essa estatística
que nos vem dc São Pauio sêbre
a criminalidade infantil no inte-
rior do Estado?

O Senado devia libertar quan-
to antes o projeto governamental
que cria o Serviço Social Rural,
a primeira iniciativa de enverga-
dura tendente a levar aos cam-
Pos um pouco dessa assistência
social que. Itá anos, já existe em
nossas cidades. Esse Serviço do.
Ministério da Agricultura, ao
lado da Campanha Nacional de
Educação Rural, criada em maio
pelo ministro Simões Filho, po-
derá realmente lançar as bases
dc uma vida nova no interior io
nosso pais.

Ou as cidades brasileiras co-
meçam a restituir aos campos um
pouco do muito que lhe tiram
desde o primeiro século da exis-
tencia nacional, ou viveremos
aqui. em dia não muito distante,
as convulsões que abalam hoje
a China ou os dramas de fome
que tem abalado a índia. A cri-
miualidade infantil, então, nada
será diante das ondas iraciças de
desordem e crime.

Vim i|utí t) <'1\
u|ij ilcviu inwhir
Nfio ilin" túlio*
um" tit";iins tlclej.

Iclil os poli

i.Vliilio Viu
Miuistcíiio.

us iiilnlnlfti.t,
Mudando IO-
HS 1|1IC estilo

mlu mn certo colorido no ko-
vctiio Mm os (|II0 iiilu prestam
devem ser mililiulus, Tniiiliém
nfio é porque não presthm. Os
quo vierem pedem até ser \mb
irnrcslãveis ainda,

A mudança nue aconselho não
risii ao bem público, mas a tuna
nlira de caridade para com cer-
tas criaturas que andairi por ai
como barata tonta. Se não fõreni
socorridas com algumas partas
ministeriais, vão acabar, morreu-
do debaixo de um boríae, ou, o.
que é mais triste e sobretudo mais
ridículo, debaixo de algum chi-
neio.

Quando a gente encontra uni
desses infelizes na rua, vem logo
a pergunta:Vai haver mudança" de Mi-
nistério?

Sc a resposta i não, o cidadão
cai em tal estado de prostração
que para reerguê-lo são. necessá-
rias .algumas doses de uísque.

Com o. medo que tenho de ver
qualquer deles morrer-em minha
presença, já inventei a reíposta:,

Fulano (fulano é sempre
um palaciano qualquer) diz que
sim; mas Sicrano (sicrano é
também palaciano) diz que nSo.'

Fico assim em paz com a mi-
nha consciência e deixo ao.ex-
futuro ministro o quebra-cabeça
de resolver'qual o mais íntimo do
fabricante de ministros: ..fulano,
ou sicfeno. Além disso, aos prèV
prios atuais ministro» satisfaz à
resposta., files tariibém gostam
muito de perguntar: "Quais são
as novidades?" • ¦ % • •¦

Essa história de ser ministro
é muito mais séria do que está
pensando o leitor. Muitas vezes,
problemas de alta relevância do-
mestiça e até mesmo sentimen-
tal dependem dela. Casamento
de uma filha, colocação de gen-

rn.s, i'(iiK|iiisla da llltllhcr amada
enlim iiiuila Ooljll IIOSl* plUH rslá
dependendo dn |tilitlitni;n de Mi-
nlslórlo*

Milo sei se nas democracias tu
ra/.íVs de K.stado costumam fjoln •
cldil' com as do coração. Niií
nidnátqtiiiis; de quando eni quaii-
do çoiiíciillíim (Vneidindo 1111
não, o falo ú que rindo com muita
iienti dos aspirantes, a mini.sté
rios Sei bem quanto »- - (~»t a so-
frenilo e, melbpr ainda, at" onde
vai o limite de fçs;stén'"ii dc c;;

idn um dele.» ao s(ilV.;metilu,("'(

» .M y. ¦.

' 
No iejilpo do gíníétno Dutra,

acompanhei de perto a torlura de
uni amigo citio ideal na vida eva
ocupar um lugar de destaque.
Homem rico, podendo gozar fé-
rias prolongadas, na Europa, le-
vantar-se a hora que bem enten-
desse, não receber ordens de nin-
guém, e, embora pouco menos
que analfabeto, deliciar-sé com as
figurinhas dos' livros ilustiados,'não 

.perdia uma só' madrugada
para levar de primeirawmão o seu
infeliz sorriso aò general'Dutra,
Parece .que/aos. doming'ps.'tam.
bqm levava a passear ürh .paren-
te próximo do ex-prosidente.

O meu amigo sófr.éü. taí.de-
formação moral que um belo' dia
chegou a '-dizer-me cjflé p seu
maior encantamento diáríj) .'era
Ver a fisionomia réçériitbafoeada
do general. Fiquei meio-tonto,
fuás compreendi,. Çorhpréhjdi e
fui. reWtyòiisieur. U'Ministre,
de Jules Cíaretie.v poi lá-que,
lngo no- prefácio, encorltrei' isto:

"Vahdrey foi ministro.èem'sa-
ber' porque e,- sejamos- .".jitstoí,
som que lhe coubesse -a-iculpa

por fessa desgraça; também foi
.derrubado dii pasta. seni].saber
porque ei sejamos justos, de no-
vo, sem que tivesse.feito nada de
bom ou de,ruim paranierecê-lo."

O caminho de meu amigo es-
tava certo. Acabou abiscoitando,
senão um Ministério, coisa.mui-
to parecida. k4^"| M

roí-SíâMV: mm®.
fé?
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BANCO MOREIRA SALlEiiü f

UMA INSTIIU1ÇAÓ 1RADÍCIONÂ1 *' #'.
Quaisquer serviços bancários inclusive CAMBIO

e COFRES de ALUOUEL
ASSEMBLÉIA, 28 - ALFÀNDEOA, 19

AVENIDA MEM DE SA, 122 . . ''
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OVO ESPECIFICO CONTRA
0 IMPALUDISMO

Dedarações ao "Correio da Manhã" do sr. Mário PlnorH,
diretor do Servko Nacional de Malária

(puzeip&Fsul (Atentes imíms l^
AV. RIO BRANCO, 173-6*ANb.-42Q289

CLINICA SAO VICEHIE
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A PROVA DE
^OGOEOE ,' ' ARROVBAMfNTO

MflRlCAOt COFRES E ARQUIVOSBERNARDINIS.Â.
Ü,M DOCARMÜO, ftL.21 3541
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Supremo na arte de hospedar - «í ,,. ,; ¦ j

WtS\ í nílSn
lll S í* SI1 !«

H-, O MELHOR OE SÃO PAULO ¦$&/
Av. Ouque de Caxlot, S20 «W '.

N*0 VIAJE PARA ESSA CIDADE '¦'

SEM CONSULTAR NOSSOS PREÇOS
nilos í 23-1830 no RIO
ESiInci: . SI-91 81 emS. PAUIO
..... m. rutflM "Comooouo" . ..,;

MA DIGESTÃO, nervosismo, palpluçocs, tomurls,
vertigens, etc. sSo elnalj de perturbações org.inlcas «ue
podem ler serias conseqüências Algumas eolns úe

ÁGUA DOS CARMELITAS "BOYER"
num pouco d'agua traiem envio certo e eviiam mal maior.
nclrcítãine e reconforlanie incumparavcl Exijam o IcuiUma
"UOVEK" — Itecusem Bi Imitac&tfs

I.I /ea^^Tt Aaiui.det CarrtAUoA rf»""''i4;i»íísJk

_W^^'i''<' '''K^LÍmmi^^iiif I iiim lHlw'

»R. FERNANDO LINHARES
CIBURGIA DA SURDEZ' -OUVIDOS - NARIZ E

__: • MÉXICO, 9» - !,« - 22-0515,
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MERCADO PAULISTA
DE IMÓVEIS

São Paulo, 28 (A. N. — O movi-
mento de compra e venda de imô-
veis nesta capital, no período de
18 a 24 do corrente, atingiu pouco
mais de 31.80.000,00, contra 
35.400.000,00 em igual período on-
terior É a terceira semana consc-
cutiva que acusa diminuição no mo-
vimento de compra e venda. Trata-
se. porém, de variaçSo que n3o po-
de ser considerada como indicio
de nova tendência, Quando mui-
to a diminuição pode ser atribuída
a (atores estacionais, pois J"1110
6 mês de férias e mesmo muito?
homens de negócio estão, fora da
cidade. No período de 18 a 24 deste
mês houve quatro transações de
valor superior a um milhão de cru-
zetros. O total das últimas seis
semanas foi de aproximadamente
!22 milhões de cruzeiros.

LIMITAD0"0 FIJHDO PARA |
FABRICAÇÃO DE CELULOSE :

Belém, 28 (Asp.) — O Conselho'
Consultivo do Banco de Crédito da'
Amazônia, limitou em dez milhões |
da cruzeiros, o fundo para ,a '«pll-i
cação na industria de papel a ce-1
lulose.

NOVOS MEMBROS DO MINISIt-
RIO PUBLICO FLUMINENSE

O governador Amaral Peixo-
to assinou atos promovendo, por
merecimento, em cumprimento
de decisão judicial* os segúin-
tes adjuntos de promotor de
justiça ao cargo' de membros
do Ministério Público: Antônio
Bellot de Souza para Bom Je-
.sus do Itabapoana; Janadiro
José tle Sena Braga, para Poi-
eiúncula; René de Souza Coe-
lho, para Carmo; Jessyr Gon-
çalves da Fonte, para Trajano
de Morais; Ricardo Rego Filho,
para Carangola^^  |

7m EMPRÉSTIMO PARA
MELHORAMENTOS EM JUIZ

DE FORA
Juiz de Fora, 28 (Asp.) — O pre-

feito desta cidade enviou à Cama-
ra Municipal um projeto que air-
toriza a Prefeitura a contrair çom
a Caixa Econômica Federal e ou-
tros estabelecimento» .de crédito,
um empréstimo de ' cinqüenta ml-
lhSes de cruzeiros, que se destinam
ao resgate de operações de crédl-

I to, sob caução de apólices; paga-
mento da divida flutuante da pre-
feitura! construção do Hospital Uo
Pronto Socorro; construção de nova

' adutora, reservatórios e aparelha-
linento para tratamento da água do

lllnelrao de São Pedro; Instalação
do nova extensão de esgoto e pa-1 vimentação das ruas da cidade,

¦— ««¦¦ —¦  '¦

Vem despertando interesse ein
nossos círculos científicos o apare-
cimento dc nova droga contra a
inalaria, a pyrlmclamlne, um p6
branco Inteiramente sem sabor,
cuio emprego em regiões do globo
altamente infestadas por aquela
enfermidade vem sendo assinalado
pelos melhores rcsultr.dos.

Dada n importância que essa con*
quista cientifica representa para o
nosso pais, empenhado desde ai-
guns nnos numa larga e sistemáti-
ca campanha nacional contra o im-
p.iludismo, procuramos ouvir a pr°-
púsito o sanltarlsla Morlo Plnottl,
diretor do Serviço Nacional de Ma-
lária, que nos fCz as seguintes de-
claroções,

A NOVA DROGA

— Realmente — disse-nos o dl-
retor do Serviço Nacional de Mn*
lária — trata-se de novo sintético
contra a malária, novo produto
químico orgânico, sintetizado origl-
nalmente sob -a denominação de
"Daraprim" dotado de grande efi-
cácia no tratamento da malária
humana.

Distingue-se por sua poderosa
atividade ánti-malarica, supressiva,
tendo .toxidade completamente nu-
Ia em dosagem terapêutica. Seu
uso tom sido ensaiado com pleno
êxito, nos diferentes tipos de in-
fecção palúdica, verificando-se que
a administração dentro da posolo-
gla Indicada resulta em desaparc-
cimento rápido dos plasmódlos da
corrente sangüínea e conseqüente
cura clinica dos surtos agudos da
doença,

EXPERIÊNCIAS EFICAZES

rante a época de transmissão da
malária.

Vê-se, pois, que na dose única de
IS n 30 iniligramos alguns experl-
mentadores obtiveram a cura clinl*
ca dn malária com o novo medi-
eamento. Se isso realmente con-
firmar-se, o "Daraprim" passará a
ser uma arma valiosa, dentro das
normas já traçadas pelo Serviço
Nacional de Malária, que, desde
194G, Instituiu o emprego, em lar-
ga escala, da dose única, posterior-
mente adotada por outros países,
onde a malária também constitui
problema de saúde, sobretudo por-
que as doses curativas e supressi-
vas são enormemente mais baixas
do que as doses preconizadas para
o mesmo fim de sintéticos da cio
íoqulna e da paludrina, os mais
empregados na atualidade,

DOSAGEM REDUZIDA
— Enquanto, por exemplo, na

cura clinica de um doente se em-
pregam quatro comprimidos de Ara-
lem, ou de Nlvaquina, com 1S9 ml-
ligramos cada comprimido, três
comprimidos, de 300 miligramos de
Camuquim, que i também umn cio-
roquina, e 300 a 500 miligramos de
Paludrina, com o Daraprim a dá-
se é apenas de 15 a 30 millgra-
mos.

Ê*es dados são conhecidos atra-
vés das Informaçes de especialistas
estrangeiros, não possuindo ainda
o Serviço Nacional de Malária ex-
periéneia própria do novo medica-
mento. Tudo faz crer, no entanto,
pelos ensaios de experimentadores
de classe tratar-se de arma real-
mente valiosa, por sua toxldez prá-
ticamente nula e possibilidade de
emprego em doses reduzidíssimas,
quando comparada! com as doses
dos sintéticos atualmente em uso

A MA» WtfOffTANTI CQMMMHIA M CAWAUZAÇA©
. . OA ANWUCA DO MU ;•':'.-'-i ^v'Ü'--¦ •'•' ¦:.'•,¦'.""-' ' :'l.' : " T'.Wí,

50WE» DC JülHa OT 1952
RealUár*M-à no dia 31 do corrente,

quinta-feira, ai 16 horai, no nMo noljre ;
do Llcen Uferirlo PortUKnêí, i rua Sena-
dor Dantas, n. 118-C, 1.° andar, o sorteio
de título» relativo ao mês de Julho. Par-:
tlelpario desse sorteio todos Os títulos em ,
vigor, na Sede Social. Ot títulos em atraio
poderio ser reabilitados até as 16 hora* '
3-.f.1tM<» cih —i e»*> H-» Companhia.

SEDE SOCIAL
IV* OA MIAM»!**. «I - 110: OUITAND»
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— Dois especialistas, A. McGre-
gor e A. Dean Smith acabam de
ensaiar o produto no tratamento de
20 casos de Plasmódlo falclparum

e3 casos de Plasmóitio malarlac.
A dose única empregada foi de 0,25
a 0,50 miligramos por quilo de gra-
ma de peso. Os resultados foram os
seguintes: — a) a dose não provo-
cou nenhuma reação tóxica; b) o
medicamento exerceu poderoso jefeito destrutivo sobre os esqui- I
zontes em fase de divisão c um jefeito- menos acentuado, embora

.inconstante, sêbre os Irofozoitos; c) |
em todos oc casos de plasmódlo i
falclparum, exceção de dois, o san- ]
gue ficou livre de formas assexua-1
das depois de 72 horas; d) nos ca-
sos de plasmódlo malariae o prazo 

'
foi de 06 horas; e) a atuação dn ,"Daraprim" pareceu ser tão rápida .
nos indivíduos não premunizados i
como naqueles possuindo um grau |
condenável de premunição. j

ARMA VALIOSA

— As experiências de laboratório
sobre animais igualmente revela-1
ram vantagens do "Daraprim" sê- jbre a paludrina, por exemplo H
H. Archibald constatou que 25 ml-,
ligramos de pyrimetamlne por se-
•nana, administrados aos habitantes
dc certas povoaçôcs Isoladas do
Congo Belga, fizeram baixar o In-''ice do parasltos no sangue de 22%

i zero, em trôs meses e meio, du-

SE VOCÊ
SE BARBEM

TODOS OS DIAS..
Aqui esld um novo *

notável cremo folto
especialmente paro Vocll

IN a vida moderna, os homens
descobrem que vale a pena ber-
bear-se diariamente. Mas o bar-
bear.se freqüente Irrita ¦ pele, le
Você nio tiverProtecloEspecial.
Para dar-lhe essa proteclo, nós
criamos Gllder — um creme rico,
macio, usado sem pincel, conten-
do um Ingrediente que lusvtsa a
pele, permitindo-lhe escanhoar-
se todos os dias —sem Irritação I
Gllder é de uso pratico • am-
dável. Dispensa pincel. Baste la-
var o rosto, aplicar Ollder e fa-
zer a barba I Se sua posição exige
que Você se barbele todos oi
dias, comece a usar Ollder ama*
nha. E a maneira moderna de
se barbearl

a «toda mu todo o Bml

IIO 01 .ANIMO <

refrigeradores
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DR, VOLTA B. FRANCORAÇÕES PRENSADAS

MKHNH0aUENENSES.iL
AV. PRES. VARGAS.' «S j

-Ifâi 9UinftklHi' i» Janeiro e&~— aüa Álvaro Alvlm 31, 7.o and
'*.,'^ !JÍ?U 

™_.~ ¦*" -ÜWy »-W». g Das J8 àa 19 hs..

Chefe do Serviu de Olrurgia do
Hospital do Setvidni da Prefeitura.
Cirurgia gerali Urologia e Glnecolo-

VENDEMOS TBMBtM
SEM ENTRADA E SEM FIADOR .

J.Isnard&Cia.Lida.
I«è luenea Aires. III- »*••. »i-»lia««¦•«•
Im d.. Aaêrmén. t» -. ItletaMi !}•****
Im da CwHeltt*. II - T«l. .-»l»7

0RGAH1ZAÇA0 QUE RESPONDE PELO QUE VENDE
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redução no preço das passagens nos trens• da leopoid:na
A |)íiiIíi dc 1." do agosto passará a $01 do 50 coiiliivos

UolutlVll que I lliçfiü uniu ivntiiiiiiiii llioimiillXii èntrovlstiiiiniiMn coneedoii !(im represou*tunlos dn tmprunsii «creditado. Ido erusolros. Assim, n piirliijunto ;in »vu Kuoliialo, u corònol l» do aüôsto próximo, nmii pus
-i;í"-vV" í -a,m, Poralra. süpo-Tsfígóin do Biirfio do Mnuíi h Cn. oiandomo clu LeopoUlIna. do-lxlas
Cl*

vaiitlü iv.iini,'!!'

CRIME DE MORTE KM CORDOV
Asvi\\íiiíkIo polo ox-íoiiiponhoiio do prosldlo 0 trlrtilitoso l oi porséguldo o Invadiu um lar Doscoborlo, (oi dali roilrà)
o l)iiii.;linoiiii! cjpfiiifodo, ficando com o tosto transformado ófri massa Informo — Doprodada o furtada a, casa di família - •

0 21.° Dislrilo procura esclarecei o foto

M "CANA" Ü "SOLDADO".

•1.1 it Iaiiiio Ultraptissii da dòls iidllifius proporclonor.ntnlpi* sajainiuou jio''  '"' * '" l«! Irnfouo o lllllloi' conforto nos
pusSaBelros, praylcIGucliiH ossim

nuc ciisln alunlrhonto ooi., im C|Uo tlniçiis nos racuràbs proço único do (in centavos pus-o uicios por uquoln ferrovia; o.iWii « ser de Ml centavos,'m., 
i l.,ulfsn«cns nos Pd'- Declarou, om scRuldn, o coro-

j-.ui.iiji suburbanos somo dlml-.nol Chimns Pereira rpm n dire->.u '.los; proporcionando à popu- ção da Esirãdn esln desenvol-

t CÂMARA MUNICIPAL

fico de reparação urgente
das ruas

Â:núu o caso dos fornos creuuiiórios
Nu o.u.-m cio dia (uraln discutidos op;io ao sr. Hugo liamos tio senti-dob projetos: o que determina a ciu de que retirasse o seu pedido,

no que (oi apoiado

que bo Iniilii/.oin nn coniprii do
miitbHnl loiliinlo o ilo maiiii-
tcnçjòj nn reforma do -- esln-
çõcc. o nn rholliòriá du luz no in-
tciioc dos vngões;

Ainda com o propósito do me-
Hun- servir ao público, a Leo-
poldliíií vem de adquirir loco-
motivas Dlesel-Hldráullcn, com
l.Dfil) cavalos de força, quo so-
vão, inicialmente, colocadas no
tráfego interestadual; Dessas
locomotivas, 30 por cento serão'
adquiridas no exterior c os 70
por cento restantes serão fabri-
cadns no Brasil. Duas das loco-
motivas importadas entrarão no
tráfego em dezembro próximo.

Nu run JnpiguA, Sll, »m Cordó.vil, dòrnilnin lidiii(i)llniiiciilo n vlii-Va Cçotlln dus BflníoB Criíaj nr.imIras llllinii b ii linilli Angélica il»»
Santos, qunndu fórum despci-tndos
liiir gritos ilo ''pego IniliAo", quevinham iln uni. ;ii'iini|iimhiitli»i deeoricrln a Ihos, tmcdlntoinentcl o pbrBSjííifíío óforculn a ttctiti ligouviram ruído no tollindu o um ho». soros, foi por ílrs donilundu omem do cir preta, torle, caiu den-1 rnslndü pnrn " qulnlnl dn onsi i

ti< r pritir, fundou, nilini.nn vniliiR
11 ul ivli im fi. i> irciMOiiila luto píibüíiun ili seüj nlnr-np no inlrifin <|;i {nu*(IfRlii 1'òflÍdÔMelHi rnliiiiuln pmi itiui
revólveres, jicdflÇüti de ,ui\i
pctlrn

))üUltltliiB e jhmIumIo» On vAliüuíoB i vci do Hou/n,
iorIi iiiii. tando mu il«*lrn levnüo »
quniillu da mxi cruzeiros uu» ae
íiulinvn dentro Un carteira pi-«fi«-I'-' iilminl dn Jovem .liipnran, d» -li

«nos, flllm no Cn-IIiii. cnir duii porApesni' <lii grnluid resliitOncjn (|ilu|fnltn tilntln do diversos obklçs,
IlcMln du susln. a famllln iole-

loiiou pura a llíidlo- Pntrulhn

ii cn .im, ntuviiclpiii uin i.ii.inirii mm 1'oudu iiuniiiii no
/,.jri/<) r/r" \inilu liidi llll lllllllnit/lltld ilr c/Uillj|l|/ol '.'.,,'111 lniinii

111)1
lo-

itu imiiii.il.
(raiintíuiKu

.Viniii (le

!,'." .T..!,1,1?.-...,K-'"15 tlc »,IV0'- rolirn-ldo sofreu biirlinip cspniiciuiieiUo, li- mi Ootiillo Víi-kiís; <iuc removeu

crwiç-o do Departamento de Repa-
raçjp Urgente das ruas asfaltadas v
o que prorroga por mais trinta-dias
n prazo anteriormente estabelecido
para que funcionários federais queservem em serviços controlados pela(nunlclpnlidade requeiram transfe-
rünela para o quadro extra da Pre-
leitura. O piirri !h> suscitou consl-
cTsraçúej de diversos representantes,
callentando-se os srs. Jo3o Luis
õ» Carvalho, Mario Martins, Paulo
Areai e Aníbal Espinhelra, que se
r.-.anlfestaram favoráveis, criticando
a Secretaria.de Viacüo e Obras pelaialta de conservação dos logradouros
públicos. Ao ser discutida a segun-
d- das referidas proposições, o. sr.
H-go Ramos voltou a comentar o
fato que provocou, sexta-feira últl-
ma, o seu pedido de demissão da
Comissão de Justiça. Referiwio-nos
à tdcusa da Comissão em dar pare-cer às emendas oferecidas ao proje-lo. po: considerá-las sem nenhuma
«.-.exilo com a matéria. Salientou
<;.<}; como membro da Comissão se
.-;.¦-.üra profundamente ofendido com
a '_„„ura 

que á mesma fizera o sr.
S 'ornSo Filho, reiterando por isso
o Mu pedido de demlssEo. Hipotc-
c.n.o solidariedade ao orador, falo-
ram os lideres de bancadas, tendo
o sr. Lell» de Castro formulado

unanimemente
pelo plenário.

O sr. Hugu Bamoa agradeceu a
manifestação, declarando que retira-
ria ,p. pedido, reafirmando, no en.
tanto, que na Comissão de Justiça

| continuará agindo de acordo com a
sua consciência e o bom senso

TRINTA DSAS DE LUTO...
(Continuação da 1.* página)

de uma visita aos países latino-americanos, o que ela acolheu
com grande satisfação e até pe-diu à deputada peronista DeliaEbgllomini que aprontasse seu
guarda-roupa para acompanha-
Ia. Mas houve ocasiões em quea sra. Peron não ocultava seu

d Chio n» run Ollvôrtu Hocpn n". B'l
Aprenrnl.ivn fin, itlélil üü imnn< i •• ¦

üilUisOcti pólo cni |m, divursus '«l
Hít (U\ lOfll» fl.lfUtlHÍi Si lüliiinidu

Miei 'i S:\iv m;ir;f..'i Inltnnii'.
A It. P. n o o comiwArl.i Pinl»

Aiii.indu. dn JI". Ulnlillo um In-
c ap-.| vcstiíílçííCH t|ito rnlrlar.iin, vimun fl

dts-onrln nu cíítulnn tln» rutis M;in-

tlêlc -Tiviidl rln r^.ín"!,«í; í,ín „?"'1" 'l'--'""'ul'Ii''"1,"- Wbwlo-do. í»nr vitima. Identificada por uma car- des, o cadáver dc Argentino Ale-cicic, invadindo n casa,, pela fren-lgue, com 0 roslo dcforinnilo poi helrn dc Ideiitldndc como Jnii Ne-| xnndrc, com Sll nnosi rcsldcnto nu
rua ndnirin 352. que roíieborn cüi1-

o tiro no coração, A seu lodo
:\a um par dc tnn.nncos, nl|í
Is tarde as autoridades apura-

ram perlcncer a Ari Pereira fins
desordeiro conhecido uni Brás. d tf
Pina e Cordovil, «vldenclndo nfislin
sua pnrtlcipacilo no fnlo.

Cada juiz entende a seu modo a lei, estabelecendo grande confuso no Foro — No Tribunal • aSS^S-Í^^i^^
Ja l.'.»i i,.U;n »».%. »>»l:.r_. ii • • l ii " ™ presidio, donde saíram rcccntenicii-do Jun tamoem serão realizados iurinnos ! »• «-tivessem, participando dc «i-

| gum Jogo e, depois de discutirem
Jair, que se achava armado, nün-

dc vista de que a competência pura! teu Argcmlro. fugindo perscguld'pelos 
demais componente do .ioi!"

ij(ii'u, Titrjp mui., súbito, i-üffl77i
il üiilUÇÍitt tio UOlhü finfírídí. /',' <;

imiii

VERDADEIRA BABEL EM TORNO DOS JULGAMENTOS S
DA NOVA LEI DE ECONOMIA

lira

ti r.anhai i*in ' ',." i/i'-' "
nhnniii. sou solde !o (10
C i" -,'*.; tpwà in i-e

Em abril último uma turma de in-vestigadores da Delegada de Eco-nomia Popular prendou em fia-
grante delito Davld Simões, Pato,sócio do café e bar situado no rua norma popuiai, o juiz üanueiraPiratlni n. 928, pela prática do cri- i Stampa, por entender que o dclltâ

4' Vara Criminal, foi o r£u denun-
çlado, seguiu o procesfo os trflmi- I o julgamento cáblã a'4»' Vãfã Crites legais e finalmente, de acordo ; minai.. O Jub. Bandeira Stampa,com o que dispõe a nova lei de eco-; ofereceu despacho também nevsenomia popular, o Juiz Bandeira ; sentido, mandando os autos para o

me contra a economia do povo denão ter afixadas as tabelas oficiaisreferentes ao cafezinho e dn cha-mada "média".
Distribuído o processo-crlme i

estava provado resolveu mandar o
acusado a Julgamento. O promo-tor Arnaldo Duarte, em exercido
naquela Vara, ofereceu longa pro-moção na qual expendla o ponto

Rememorando ojncldente havido f desespero e fêz generosas doa-" "¦""* " " eoep de suas preciosas jóias e
_ . medalha» a- enfermeiras e ami-o sr. Gonçalves Lima foi ao mlcru- i gasfi-iiiei nnft lona» n»l*|n« .__!..__ li »-.fone para tecer critica á conduta do

representante udenlsta. Dlsss que o
sr. Paes Leme não "tem feito outra
coisa senSo tumultuar os trabalhos,
criando constantes atritos no pleuá-rio".

O sr. Urbano Loes. em explica-
çjo pessoal, desmentiu a noticia dl-
vulgada em Jornal desta capital, se-
gundo a qual teria votado contra a
emenda dq líder da sua bancada^ queobriga a Santa Casa a instalar for-
nos cremalórios nos cemitérios. De-

Q Partido Peronista ordenou
ti todos os seus membros queusem gravatas negras,em todo
o momento, nos próximos 3
dias. e braçadeiras de luto du-'•ante os primeiros 30 dias.
Também decretou que os pe-
rohistas leais usem gravatas
em todas as cerimônias ofi-
ciais "n partir de amanhã e pa-
ra sempre".

O Ministério das Comunica-
cõps anuncia que cm brrve secloi-ou que votara contra o projeto,! substituirão todos os selos deressalvada a emenda. A seguir re- eoTCloS nrn- fiutrns oue levarão

pelo

IÚI0E
AÉREO
A*-»»-»* ¦ > ¦¦»- .1 »i l^.-.S»^^

:':.J

De Rio nara:
Anipoilt l.«M,H
6. Herlrentt 3 2,M
B«l*m 12 .<,M
csmplm Ga». LãCt to
Cer» tna 1.117,1)
furl Ikt 6S9.9J
Fla-tinopolM I. 11,41
ro-tahn 2.4U.S)
hS_- 1.M7 2I
-_uim 1.192,1)

frlueiô 1.SI7.W
M.ii u. 3.1S3.S;
Na ai 2. S4,ld
l»«it« Alipe t421,2'
»e:ll» 1.I4I.S!
Salvtdar 1.2 2 PI
. ntarim 2.791 M
Sivtuti 2 431,70
:'ls Paulo 327,t.
Vitória 47381

ferlu-se á influência que estaria
exercendo o clero na questão do
crcmaçâo de cadáveres, acentuando
que, embora respeite os sentimen-
tos dos católicos, considera indevida
a intervenção do clero no caso, pois,estando separados os poderes da
Igreja^dos do Estado, não devia ela
Interferir nos negócios deste.

A propósito manifestaram-se os
srs. índio do Brasil e Mário Mar-
tins. tendo êste censurado termos

¦ que considerou antl-parlamentares
1 nas declarações do orador.

O sr. Carlos Frias voltou a falar
un questão da concorrência para ex-

, ploraçSo dos postos de gasolina, cn-
ticando o parecer do procurador-ge-
ral da municipalidade.

No expediente foi aprovado um
voto de pesar pelo falecimento da
sra. Eva Perón, de autoria do sr.
JoSo Machado. Falaram sabre o as-
sunto os srs. Edgard de Carvalho,
índio do Brasil e Couto de Sousa.

Pelo gr. Couto de Sousa íoi pro-
posto, merecendo aprovação, um
voto de congratulações com o Jor-nal O Globo pela passagem do anl-
versárlo de sua fundação O

j Levl Neves congratulou-se com o
i Peru pelo transcurso da data nado-"ki cUste pais.

O sr. Edgard de Carvalho formu-
lou apelo ás comissões reunidas, para
que apressassem o andamento do
projeto de sua autoria que autoriza
a venda de peixe nos açougues.

Além de um projeto do sr .Edgard
Carvalho, dispondo sobre a conces-
são de auxílios da municipalidade a
entidades privadas, foram apresen-
tados dois requerimentos: um da
ira. Llgia Lessa Bastos, pedindo
providências no sentido de que seja
aumentada, tio próximo orçamento
a Importância destinada oo paga-mento de serviços prestados pelosinternados no Hospital Colônia Cu-
rupaltl, outro do sr. Índio do Bra-
sil, propondo se oficie ao prefeito,solicitando entendimento com o ml-
nistro da Justiça, a fim de serem cri-
ados, nos bairros populosos do Dis-
trlto Federal, cartórios para casa-

rétvátos dn sir. Peron
O ministro da Guerra, gene-

rai Franldin Lucero, ordtnou
"ue sn cn"o-da licença rsneeial
aos so'd?dos nava nue estes pos-¦!?m rendar homenagem à pri-
meira dTn.n do nnfs, e que aca-
ba de desaoarecer.

Buchos Air?s está dominada
n-ia f>iv, ouvi"do-"!e ünicamen-
te o dobrei' r^s sinos e os so-
^iccs dfs mulheres; As ruis"int'nuam chnias de pent». des-
de oue faleceu a sra. Peron,
nes»'!"s erw, oue se recusam
a r?tirar-s» -¦»-¦ f»iis. lares.

PROCLAMADO 0 NOVO»
(Continuação da 1.* página)

ATIVIDADES SUBVERSIVAS
Denunciados uns por ferem feito leventamento de plantas

forfificações do Exército e outros por incitamento à deíobe-
diência e à indisciplina

O Juiz auditor Adalberto Barreto,
segundo, estamos Informados, ain-
da não se pronunciou sôbrc a de-
núncla oferecida pelo promotorLeonan Nobre, contra os implicados
de idéias comunistas no selo das
forças armadas, em vista de es.
tar aguardando Informações urgên-
tes solicitadas aos ministros da
Marinha c da Aeronáutica, a res-
peito de Indiciados pertencentes
àquelas entidades, que respondem
também a inquéritos militares ali
instaurados, A competência da 1.'
Auditoria Regional, para o pro-cesso e julgamento dos indiciados
pertencentes A Marinha de Guerra e
á Aeronáutica, depende, nos têr-
mos do art. 86 do C. J. M. da cir-
cunstáncia de ter sido prov^deu-
ciado, em primeiro lugar, pelas au-
torldades do Exército, a apuração
dos fatos.

Solicitou ainda o auditor da 1.'
Auditoria, ao Superior Tribunal Ml-
litar, cópias dos acórdãos relatl-
vos aos recursos de prisão preven-tlva dos majores Júlio Sérgio M. de
Oliveira, Leandro J. de Figueiredo
Júnior, capitães Joaquim Miranda
Pessoa dc Andrade o Joaquim lná-

cio Batista Cardoso, paru instruir
o proc2_-3o. corno se sabu, os trás
primeiros oficiais tiveram sua pri-s!io mantida pelo Superior Tribu-
nal Militar c o último não.

A . maior parte dos denunciados
foi julgada incursa no art. 134 júnico do C. P. M. — incitamento á
desobediência, á indisciplina ou á
prática de crime, e distribuição de
impressos, manuscritos em que se
contenham Incitamento a tais atos.
Outros no art. 198, em conseqdên-
cia de haverem desviado armas e
munições de guerra. Outros, final.
mente, no art. 128, por terem feito
levantamento de planta de fortlfi-
cação do Exército.

Sabemos que o promotor requo-
reu a extração de peças do proces-so para serem enviadas á Justiçacomum, A Auditoria dc Policia e
aos Ministérios das Forças Arma-
das.

í esperado para breve o pronun-clamento do auditor de guerraAdalberto Barreto sobre a denún-
cia oferecida contra os implicados
de Idéias comunistas no seio da
tropu.

Tribunal do Júri. onde sâo Julga-dos os crimes dolosos contra avida.
P juiz João Cruz, em exercício

da presidência daquele Tribunal,
vem de oferecer longo despacho no
qual manda que sejam submetidos
a julgamento pelo Júri todos os ca-
sos que se encontram nds cartórios
daquele Tribunal.

Dessa maneira, uma verdadeirababel se estabelece em torno dos jávulgarmente chamados "jurinhos":
uns juizes entendem que podem fa-zer os julgamentos em seus própriosJuízos, outros se dSo por Incompe-tentes e ainda há os que entendem

I que a lei é Inconstitucional. Comoaté agora o Tribunal de Justiça nSose pronunciou a respeito da nova leide economia, muitos, talvez quavitodos, os julgamentos até agorarealizados estejam nulos dependên-do, porém, da última decisão Istoè, do pronunciamento do SupremoTribunal Federal quando a questãofor anresentada naquela corte que éa ultima instância do sistema lu-dlclário brasileiro.
Até lá cada juiz vai realizandoos julgamentos como julga ser omodo Juridicamente certo.
O Juiz João Cruz oficiou ao Tri-bunal de Justiça solicitando a de-

slimaçáo dc um substituto para fun-
clonar no "jurinho", para que possarealizar o primeiro Julgamento.

SEMANA EDUCATIVA CONTRA
INCÊNDIOS

Sio Paulo, 28 (Asp) — Por soli-
citaçSo do prefeito dc Sfio Pau-lo e designação do CIESP, o sr.
Arlston Azevedo, representará a In-
dústria paulista na comlsáo or-
ganlzadora da Semana EducativaContra Incêndios, instituída peloArt. 2.» da Lei Municipal n. 4192.

comentar a abdicação forçada 'do
rei.

O "UBERTADOlt"

Cairo, 28 (U. P.) — "Logo que
puz o pé no solo egípcio vim ver
o libertador da nação. Vós c vossos
homens salvastes a honra da naoán
e mantlvestes o direito e a justiça".
Foram estas as palavras que Nahas
Pachá, líder wafdlsta. disse ao ge*
neral Nagulb.

NENHUMA BENEVOLÊNCIA
• Cairo, 28 ("U. P.l — A sede do

governo voltou para a capital.
Nem um só articulista, nos matu-

Unos, teve a menor palavra de ba-
nevolèncla para com o Hei Farouk
O mais violento foi "Al Akhbar"
que disso: "Pas'a hoje A História.
na catcgorlu dos- tiranos, um mn-
narca déspota e Inculto, que sub-
meteu o seu povo â libertinagem,
corrução, cupidez; que explorou os
poderes da coroa, c humilhou sua

mentos, pois o único existente na' escravizada pátria obrlgando-a h a
capital é o da rua D. Manuel. chamar, á sua opressão, iustlça...."

GRAVE ERRO JUDICIÁRIO
Presos e condenados a 16 anos por um crime que não cometeram

ambos Pr.rfru Lousada, atendendo a repra- «sntaçSo do delegado, decretou u
pris.lo preventiva de Benedito, te-mondo (sle quo o povo faça Justiça
pelas próprias mãos, pois, tendo

Beto Horizonte, 28 (Asp.l -- Doía míj criluu. No iliu. augulnlcrapazes mineiro-, quo innl i'.onieea-'!.uxltlaraiu u procura do auiiyov.im a vlua. furam, a despeito do <:s- j !iit_truriilo-«! preocupados com otarem Inocentes, coiiUuuudos ;i 1(1 I seu desapr.íüiihiioiito. Na Políciaanos de prisão como autores do u.u ' iie.ttiatil u ãutúfiu uõ bárbaro cri-latrocínio quo nao cometeram. O i::ü. Ita.». polo pi,._vio do convenci- fugido íóm ^"dinheiro Mulon-rio-Diário do Minas" realizou a respoi- monto ü íú.-ça do supilcioá físicos" umi condenaoSo Iníqua 
ocas'onanou

to sensacional reportagem, atinua [tm ootlua a sua -comissão-. Tido conio morto àauela éno™quo os doía; irmãos cumpriram po- 0 matutino iullãutu quo polo, u!c- Ilonedito tev. os seus bens InvíX-'.ia; na Peiiitouçlárla daa Neves, de i mentos colhidos pode 
'indicar 

coliio . rladós pele"broprfe Sal Ws to .SS.oito aio» de pri-do, consesuindo de- ircspoiisíivel pela tragédia dos ir- ,5 solteiro;pois uosse tempo livramento condi- niâoa Naves lios-, cüiidei.adoa sou. Joaquim Nuveti lioaa faleceu dteolonnl. o fato pode ser assim n» 
culpa, 

o, tenente rororaiadp dã Po- so que"om conseqüênciatíitfín»u°- ^__, illçla mineira Francusuo violiu, que.... de sua condenação.Joaquim e Sebastião Nau. ,.o- río1 delegado militar do Árujíuiiry I O advowado de Sebastião sr Jóâo.<a, dois lavradores rrfidt-.-iles om <-'"' U«. [ Lamy Filho, além do pedido iie re-Aruguury, no Triângulo Mineiro, I oeueciilu Peron-u üuuuuiu, a .-u- .visão do processo; que vai pleiteartofam deiiunelaooa, prònunciudos e l«o.U vltiuiu, dado como morto po- pedira ainda uina Indenizaçãoc.mdenadcs pela Câmara Criminal Ilns autoridades militares o judicia- Ai noticias acrescentam nudi. Trlounal de Justiça do Estado I tíW, findou smiildo «urniito uniu-to- ¦ ruas de*— Ja haviam sido aosolvldos pelo ' »» ariüli. tendo sido proso sexta-tol- soafl queJúri Popular duas vezes por acls !la numa fazenda do município ile ! "
votos contra um — por haverem ui- i NWtt Ponte. Foi seu próprio pti que I
ao envolvidos no fato seguinte: Be- l indicou uoa apiIsionadoreg o seu pu- |nudlto Pereira Caetano que se tor- ladeiro. Chaina-so Gle, pai, Jodo Pc- I
nara amigo de amuua, hospedando' íflra, ubastack. fazendeiro. (Juvl- !
so constantemente em casa de joa- i."*0 "* PrisSo, -enedito Caetano |qulm. todn a vez quo ia a Aragua- • declarou quo liuvia arranjado dl- ¦
ry, comerciar om cereais. Kspcron- I nliuiro para!comprar urro. na roça i
oo ultimar vultosa venda dc arroz i ° "voiuit-lo. Orçada por cein contos :
com a firma ArAônlo Lemos i Fi- i a ImporUiDòlii tomada i>"r õnipréstl- '

ã'í lelugiar-te na casa c!c D
cllia, ond" foi subj-.-gndo c agre-
dldo brutalmente. E IMo é possl-
vel, pois Jarr foi encontrado nindu
com o eoldrc riu anna com que us-
sasslnou Argomlro. Também admi.
te o comissário Plnlo Amando que
Jalr tivesse fugido com u dinheiro
do jogo, baleando Argcmiro oo fu-
glr, pois foram ouvidos pela íaml-
lia gritos de "pega ladrfio".

A fim de elucidar o fato. estão
as autoridades empenhadas na cap-
tura de Ari, cujos tamancos foram

i.vinii sul) d linicn (llVdlld um itiilliriill
• uniu nili) ilciiuttiiii lriiiii/til'i'il'11/'-
C/kiiiiiiii-i) "As /iiIiií'" d nl.llanti

.... tino c que Ini "actl" í,'iiiii-i/h'.'
Ò iiih' f! fin..' o seis'').' leua i:i

ciiilinillm'.'
— O iiicii )i,iletó. t) oünliot i("n

— Ü scnluir fjtlPr ttizrr o fiir-i'-
! jinrii cn i'i'r'.'

¦— Ora, "seu" 911(1^(1' scrA i|«(í' n (piu íocit. Não vou iitirir mim ne
í Kxórclto, sarv<ndo no B° (í F ilí '

I conversa,
B dteeiitío isso niiiuaeuu alaMur-sc Ijntseatiiciiti', i um "t:-

f.éntico ensaio do inde/ectíuel ''sabe eom quem exlii 1c'" i-
i rio!'". .Acontece, jjorém, fjuc o üipllantc !)!)" niio se ívilm'.''na
. com d limeaea o muito menos eom a atitude do "soUhtÇ.o",

. motivo por que, ininbéiu bruscamente, intercepfoit-rie os' 
pnssos, obrioeiido-o a parar e a dêcenrõlar o pitetfi i'-?'z-
relido o embrullio.

ylcerfarn em c/ieio u vigilante. Da:-<:nri.ila(hi n iml-ló mr-
i/iram nos seus óllios um blwiiio. uir hinóctllo e um relóciio de
mesa. ÍTeni o jwiletó nem o Wusão Ibe iwrt.nndo.ui. O Inrirno,'• fiçtimufcaraüo, resoltieu confessar que tudo aouilo er'i oro-
dvto de roubos (jue efetuara momeiltos antes no rua Bu.enbs
Aires, onde arrombara uários automóveis que ali sc acha-

• vani "slaeionados.
Conduzido ao 9° Distrito Policial, foi identifica'! ¦ i.(,-n.o

j Rosnleo Almeida da Silva, residente na rua do Propósito; .4.
j Avuraram ainda as autoridades policiais otie o mesmo ser-

vira e/etivamente no 8° G.E.M.A.C. de onde fora expulso
por mau convnortamento

Depois de autuado, Rosalvo Almeida da Silva.foi reco
encontrados Junto no esdáver de llildo ao xadrez, não que as autoridades acreditem venha éle
Argcmiro. Deverá ele, como persn
nagem de toda a ocorrência, indi
car â policia os demais componen
tes do grupo que abateu Jair c de-
pois depredou e furtou a residên-
cia de D. Cecília.

a perder a mania de intitular-se militar, mas ao menos para
que melltor sc comporte enquanto apuarda vez de acertar

I suas contas com a "D. Justa"...

SERÁ ADIADO 0 JULGAMENTO DE HELBE MASCARENHAJ
DE MORAIS

Também não será realizado hoje o julgameno de Cirio Ribeiro nem de "Piocopinho", como
pleiteava a defesa do primeiro acusado

Como ja era esperado, o advoga- assassinou há cerca de dois anos o
do Bomeiro Neio, que defenderá i desembargador Muurlty Filho do
Helbe Mascarenhas dc Morais no: Tribunal de Justiça do Estado do
Tribunal do Júri; resolveu Hdiar o I Rio. Fica, dessa maneira, Ivansfe-
julgamento marcado para hoje no I rido para o próximo mês de sc-
Tvibunal do Júri, nâo compareceu-1 tembro o Julgamento do crime, que
do ao mesmo. Isto cm virtude dc o j se antecipa sensacional, no qual
crlmlnallsta estar incumbido da perdeu a vida o capitão do Exército
acusação, hoje, também, cm Petró-1 Roberto Brandão Mascarenhas de
polis, do Indivíduo Vallev Rosa, que Movais, assassinado a tiros de re.

INTERROGADOS OS ACUSADOS DO CRIME DE BANGU
do lioiulssldlo o detetive Hugo Ma-
gessl que teria feito disparos con-
tra um sexagenário na ocasião em
que teria pilhado cm flagrante um
grupo de Indivíduos praticando
contravenções — Jogo proibido.
Foram também lnterorgados o de-
legado Pinto Machado e o escrl-
vão Omário do Espirito Santo, que
também estão sendo processados
por favorecln-.ento pessola naquele
crime. Quatro outras Investigado»»»
respondem pela co-autoria do de»
lito e os restantes por falso teste-

O juiz Costa Carvalho, de ins-
trução do Tribunal do Júri, na tar-
de de ontem, teve oportunidade dc
realizar o Interrogatório de dez fun-
elonárlos do D. F. S. P., que estão
sendo acusados, uns de haverem
matado; outros de haverem procura-
do, .criminosamente, fazer com que
passasse desapercebido, o homid-
41o' ocorrido em Bangu em 1947,
quando de uma diligência levada
a efeito por uma turma de pollcl-
as na jurlsdução do 27.' Distrito
Policial.

Figura como principal acusado munho.

volver por su:i esposa, n acusada.
Pleiteou ii defesu do Investigador

Clrio Ribeiro quer füsse rctilisodo
o julgamento do processo u c;üe ca-
te responde juntamente cura "Proeo-
pinho'* pela morto de X.t-lia Moga-
lhães. agitKücva comunista morta
quando da realização dc um comi.
cio na Esplanada do Castelo em
1049. Todavia, o juiz cir. oxarclcio
da presidência do Tribunal do Júri
houve por bem nfio realizar o jul-
gamento que, desse modo, também
fica transferido para 'setembro.

RECAPTURADO UM CONDENADO
FUGITIVO

Belo Horizonte, 28 (Asp) — Foi
efetuada cm Barbaccna a prisão de
Manoel Viana Soares, que esta con-
denado á pena dc 12 nnos dc rcclu-
são por crime de furto, e que há
tempos fugiu da Penitenciária das
Neves, desaparecendo, apesar das
diligências para localizá-lo.

REQUERIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DOS INVESTIGA-
tm ENVOLVIDOS NA MORTE DE "CARNE C°'""

Caberá ao juiz Costa Carvalho Caiuby decidir do pedido
oj.... ,. -„j que defendem peran-

le o Tribunal do Júri os Investigaacrescentam quo nau, , „Araguary, numerosas pes-' dores do "• "• s- P- Venlclo Mar-
ncoii)prn!mm o desenrolar |tlns Hehen o Dalgy da Silva Car-

.i.':.ti".'3'i._.c:-.orá)il--de.'emoç8o. nelro como envolcldos no processo

MULTADOS QUATRO CINEMAS
CassadM licença de um parque de Diversões

NA ÚLTIMA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DE SAO PAULO

Créditos em cruzeiros em favor de companhias
transportadoras domiciliadas no estrangeiro

Sop.r fnhrto é»t "(urtitt-
Ç»m»»4»n, «M n cem «»•»•
cfrftrf» ptr» SO e»H»f»lnt.
Vtitm m»l$ réeUti • m»ls

tweemlm. ,
lit M«_.eo, 11 C - laj.

TeL 42-9967

Ba» G»nç«lves OIm, 11
Tel 2*-S901

At. 13 d* Meio, 1S-17/.9 Md.
TeL 82-5195

LÓIDE IÉRE0

Slo P.ulo, M (Asp.) — Na última
reunião da Associação Comercial de
Sio Paulo, presidida pelo sr. Hora-
elo de Melo, foi lido telegrama no
qual a Associação Comercial de
Porto Alegre solicita à entidade
paulista secunde, junto ao mlnls-
tro da Fazenda, o pedido daquela,
no sentido de que seja relnstltuf-
da a conta gráfica. Foram lidas a
seguir duas clrculares da Fiscali-
zaçüo Bancária, a. primeira infor-
mando sSbre a assinatura do trata-
do. comercial entre o Brasil e a Is-
làndia, e a segunda esclarecendo
que, de acordo com a resolução do
Conselho de Superintendência da
Moeda e' do Crédito, dependerão de
aasentlmento da FIBAN os créditos
em cruzeiros, em favor de compa-
nhlas transportadoras domiciliadas
no exterior, desde que decorram da
venda de bilhetes de passagens des-
tinados a retomo de brasileiros ou
estrangeiros aqui radicados, de mu-
lher brasileira casada com estran-
gelro, vinda de técnicos ou especla-
listas, vinda de esposa e filhos me-
nores de estrangeiros aqui domlci-
liados, viagem de estrangeiros aqui
radicados e viagens em "conexão"
quando necessariamente comprova-
das, Deu-se conhecimento dos têr-
mos da carta do «r. Walter Morei-
ra Sales, agradecendo as congratu-
laçôes da entidade pela efetivação
do empréstimo correspondente ao
primeiro Investimento autorizado
pela Comlssüo Brasil-Estados Uni-
dos.

Por proposta do sr. Camillo An-
sarah, foi aprovado se Inserisse em
ata a carta, a propósito de liber-
dade cambial, endereçada pelo sr.
José Maria Whltaker ao senador As-
sis Chateaubrland, determinando.se
também a sua publlcaçüo no "Dlá-
rio do Comércio", Com referência
ao mesmo assunto, propôs o sr. Fer-
nando de Almeida Prado se desse

Cia. de Seguros "CONFIANÇA"
78 anos de serviços dedicados à sua
______ ESTIMADA CLIENTELA

divulgação ao comentário que. sob
o titulo "Câmbio, custo de produ-
ção e exportação", publicou o "Es-
tado de São Paulo" no dia 22-do
corrente.

LICENCIAMENTO PARA AROMA-
TIZANTES

São l-aulo, 28 (Asp.) -- Nu mesma
reunião, o sr Rui Calazons de Arau-
Jo ventilou o caso de iiccnclainen-
to de aromaliznntes, ponderando
que, enquanto no Rio de Janeiro o
alvará custa CrJ 300,00, em São
Paulo o seu preço se eleva a CrS
1.600.00, devendo o produto sersubmetido a novo exame ainda que
Já aprovado pelo Departamento Na-
cional de Saúde. No Rio Grande doSul. segundo informações forneci-
das pela Associação Comercia] dePorto Alegre, o Estado, desde queseja atestada a aprovaçSo do pro-duto pela repartição federal dis-
pensa novo exame, mediante re-
querimento da parte interessada.
Acrescente-se a isso, considerou osr. Calazims de Araújo, que a aná-
lisc deve ser renovada de cinco em
cinco anos, « ver-«e-á o ônus queela representa para o produtor. Tão
Injustificável lhe parecia a dispa-
ridade, que sugeria se tomassem
providencias Junto às autoridades
do Estado, para que o caso tenha
uma solução satisfatória.

mo», cm novembro de 1H37, eslero
uánedlto várias vozes nn roaldénçia
no amigo, ató que a 21T de liovem-oro fechou o nenócio, recebendo ein
pagamento, num cheque que descon-
iou Imediatamente, na Importância
de DU.C18,50. No despacho do pro-nuncia cfirma-sa quo os denuncia-
dos aguardaram que Benedito vol-
tasse de unia festa de barraquinha,
i que se verificou às 2 horas da ma-
dragada e o convidaram a um paa-selo a Uberlândia, anuindo Bcnedl-
to, c oo chegaivm ao lugar denoml-
nado Ponta do Pau Furado, sobre orio das Velhas, Sebastião ataca Be-
nedlto pelas costas, enquanto lhe
passava unia corda ao pescoço,apertando ambos o laço até que avitima morreu por estrangulamen-
lo. Saqueado o cadáver, Joaquim eSebastião atiraram-no ao no, en-torrando o dinheiro numa lata desoda a quinhentos metros do local

mo a seu pa', i,iUe, seu cunhado
dc sua economia no valor de IV con-lo?. Andou polua fazendas i i:om-
prou boa partida do urro/, esperun-dn a alta do produto. Foi sem sor-te, porque houve abundante produ-ç.io, caindo os proço», sendo'força-
do a vender a partida por preço in-ferior ao sou custo. Apurou 130 con.

Dando |ji'oc»P6i_,i„t.-uto u oa.npa-nha contra o abuso por certos ei-i.eniar, quo insistem em exceder
a lotação normal, o comissário Ed-
gar Xavier de Matos, chefe da Seçãode Diversões da Delegacia de Cos-lumes fez autuar quatro cinemas.
A caravana policial chefiada por

tos. Estava hospedado na casa 
"iiii 

! liqüelé comissário, verificou que os
pSisqUi"^,^í,^^rIo',r^Ssaerd- ! 

^^ 
^ dMm" ^

alirma — trís homens o seguraram, ! Rox'• liiuca e M*tro-TiJuca hc
eram de côr, deram-lhe uma pança- ! viam permitido a entrada n0 salão
_K'_.a.::cab?«?: e l«niaram-lhc todo o | de projeção de número de pessoas

lato, a verificação do qüe o proprlc-târio do Parãue de Diversões, An-
tonlo de Carvalho, tinha para fun-
clonamento barracas dc jogos proi-bidos por lei; O material lestinado
A contravenção foi apreendido e
levado á delegacia dc Costumes c
DlvtT.-o.ja.

que corre pela 1.* Vara Criminal
pelo assassinato de Jerônimo da
Sqlva Santos, vulgo "Carne Crua"
c qual figura como principal acusa-
do Ernani Generoso, na tarde de
ontem dirigiram petição ao Juiz
Ivânio da Costa Carvalho Caiuby
pleiteando seja concedida liberdade
provisória a ambos. Isto pdrque Jádecorreu o prazo fatal dos 20 dias
que a lei processual concede para
que sejam ouvidas ai testemunhas
arroladas na denúncia pelo Mlnls-
tórlo Público, seir. que Isso tenha
ocorrido, havendo, pois, transites-
33o da lei. A petição foi dirigida
ao magistrado depois de haver o
promotor Amllcar Vasconcelos em
exercício no Júri, Insistido na In-
quirição das testemunhas de acusa-
ção que ainda foram ouvidas e que
considerou imprecindtvels.

O Juiz Costa Carvalho Caiuby
ofereceu despacho enviando as pc-tiçoes ao promotor para que este
novamente se se pronuncie, devendo
o magistrado, na tarde de hoje, de-
cidlr do requerimento.

ESTAVAM CONSTRUINDO UM
TÚNEL NA DETENÇÃO

81o Paulo, 28 (Asp) — Anuncia-
se que foi descoberto na cela 14,
da Casa de Detençgo, onde estavam
presos 24 elementos, um túnel doem construção e que passaria por
baixo do muro da prisão. Cerca de
12 metros já estavam prontos, e,dentro em breve, pelo túnel nume-
rosos detentos poderiam tentar uma
fuga espetacular.

dinheiro, menos uma nota dc 200mil reis. P.esolveu, então, tomar umtrem para Anápolis. Correu mundo.Frl parar na Bolívia, tendo traba-Ihado na estrada de Santa Cruz deLa Siorra. Pela forma dc falar, ve-riflea-se que Benedito nSo esta ta-lantio a verdade.
O juiz municipal ua Ars;;,vjr>-. »?¦

além da capacidade dos cirftmas.
Outra diligneia do comissário Eo-

gar de Matos resultou que fosse
cassada a licença de funcionamento
do Parque de Diversões "Wander-
ley", localizado na estrada do
Tindiba. em Jacarepaguá. Motivou o

TRÊS DESASTRES FERROVIÁRIOS EM SÃO PAULO
Em conseqüências, duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas

NA AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 0 PFHFSTRE
NAO TEM VEZ

d j.(.-.iiju .-¦i.i.Bütiu que üwjO Uiíobserva na Av. Presidente Antônio
Carlos, c, de resto, em toda Espia-
nada do Castelo, durante o dia,
acarretou a necessidade de se efe-
tuar algumas modificações, esta-

belecendo-se, desde então, mão <
contra-irão, com excelentes resul
tados lòmentc assim foi consc
guida aalguma ordem na balbúrdin
que ali se verificava. Contudo, doir
sinaleiros para o trânsito, que fo-
ram recentemente colocados, ainda
não tiveram a situação regulariza,
da no que se refere ás "faixas" pa-ra os pedestres.

O primeiro deles, está na con-
fluèncla das avenidas Antônio
Carlos e Nilo Peçanha. Local
de denso movimento. Os car-.
ros que vêm da Av. Beira Mar,'
Rua Santa Luzia e das Imedia-
ções da Câmara dos Deputados ali
se cruzam. Os mais sacrificados pe-Ia falta da "faixa", como é óbvio, '
são ns pedestres. Os carros parama mais ou menos, um metro do ;sinal, qualquer forma longe dos ris-
cos des abalroamentos, mas os pe-
pedestres não sabem precisamen-te onde devem e podem atravessar,
pois não há "faixa" no local, Cum-
pre ainda salientar que os dois si-
nalelros ali Instalados nSo estão
dispostos da melhor forma.

Os carros que vim das imedia-
ções da Câmara, param exatamen-
trsob o sinal, e os motoristas não
vim quando a cjr muda permitiu-
do o avanço, Também o que é des-
tlnado aos autos que se dirigem à
Av. Nilo Peçanha, está mal colo-
cado, pois íoi pasto na Av. Presi-
dente Antônio Carlos, quando de-

mais uma vítima do "conto
00 BILHETE"

Belo Horizonte, 28 (Da sucursal)— O lavrador de Brejo das Almas,
José Eugênio de Barres, foi vlti-
ma do "conto do bilhete", ontem,
á tarde, nas proximidades do via.
duto de bondes Santa Teresa. Os
espertalhões, que ainda não foram
detidos, percebendo a presença do
lavrador naquele local, passaram-lhe, depois da "clássica" conversa,
o "bilhete premiado'' em troca dos
CO mil cruzeiros que o visitante tra-
zla em seu poder para tratar de
negócios na cidade. Instantes depois, i_. ___t,j- j„ „_.i„_„„- j_.u.u,_.vendo-se logrado, José Eugênio de n0 3en«do de esclarecer definitiva-
Barros, procurou a Policia Central,' mente o crime de que foi vitima o
onde registrou queixa. 'comerciante Davld Duarte

_^_l _M_b l-^____ ~^^^^^!t^_B_^_é_-l__-I-^BBfc-5' * • * ÇíPb- _>

vonlíla uinin rfp nm

Slo Paulo, 28 (Asp) - No Km.
üõ4, do ran:al Itararú, entre aa lo-
calldades de Itararé c Itangua, o
trem NS-I, da E. F. Sorocabana.
procedente de Porto Lagere com
destina a esta capital, chocou-se
com o trem de carga CU6 da mes-
ma ferrovia, sábado último, ocasio-
nando, pela violência do colisão,
a morte de dois passageiros fican-
dos 27, sendo a malorln deles trans-

portados para Itapeva e ai medica-
dos. A São Paulo chegaram, aendo
socorridos na Assistência e depois
hospitalizados, dez feridos que são
os seguintes: Celso Machado de
Melo, de Ponta Grossa; Isollna Ja-
cinto Campos, de Itararé; Antônio
José Cláudio e Eponlna Sutil Cláu-
dio, dn Rio Grande do Sul; Maura
dos Santos, de Itararé; João Valetl,
Diva Valetl e Maria Caminl, de

PRESO NO INTERIOR DO APARTAMENTO
Armado com um revólver — Foragido do S. A. M. — De-

clarou que tentara roubar premido pela fome — Autuado
no 20.° Distrito

veria ficar á entrada dn n-
Nilo Peçanha.

Outro ponto da Av. Presidente
Antônio Carlos, onde se nota a

mesma deficiência, é no cruzamen-
to da Rua, Santa Luzia. Nesse caso,
o mal q agravado pela passagem
tios bondes procedenter de vários
bairros da cidade, Como r,o caso
anterior, falta a "faixa", embora
exista, no chSo, um antigo melo
fio que poderia servir para tal fim.
Contudo, não é respeitado por não
ser "faixa".

Alguns veículos param no melo
fio, enquanto outros avançam até

mmmm
metro. Sendo a R. San-ta Luzia de grande trânsito, os pe-destres que pretendem fazer a tra-vessia da Av. Presldente Antônio

Carlos são leVados para mais de ummetro dentro da Rua Santa Êu-zla, ficando, assim, sujeitos aosatropelamentos,
Para a completa normalização dotrânsito da Ay. Presldente Antônio

Carlos, encaremos a necessidade dacolocação de "faixas" para pedes-
três, nos sinais localizados tios cru-
zamentos da Rua Santa Luzia e da
Av. Nilo Peçanha.

.Nu rua Pacheco Jordão 13., apai-
tamento 203, um Higlenópolls, resi-
de o sapateiro Ronaldson Marinho.
Nn madrugada de ontem, foi éle
despertado por um ruído que vinha
da sala de Jantar e, pé ante pé,

! dirigiu-se para ali, deparando com• um homem desconhecido, armado
de revólver. Apesar de desarmado
não se Intimidou e lançou-se contrai ¦> lntrusô, a quem, depois de mui-

i ío custo, dominou c fechou num dos
cômodos da casa, enquanto provi-
denclava o comparcclmento do rá-
dio patrulhai Momentos depois alichegava o K P. 17, chefiado pelo
detetive 451, que efetuou a prisão

do meliante, sem ' nenhuma reais-tância.
Conduzido ao 20.° Distrito e apre-

sentado ao comissário Caldeira ooser interrogado identificou-se como
sendo Humberto Viana doB San-
to. com 18 anos. servente de pe-dioiro, não exercendo, porém, atual,mente nenhuma ocupação e nãotendo residência certa. Acrescentou
que é foragido do S. A. M. e quefoi impelido a roubar pela fome.
Só não esclareceu a procedncia dorevólver que conduzia.

Depois das declarações .prestadasfoi recolhido ao xadrez onde aguar-dará destino conveniente.

Clodentópolls; Francisco Orcácio deSanta Marta e Sebastião GouçaivesDantas, de Aval.

COLIDIU COM O CABGUE0RO j
Sio Paulo, 28 (Asp) - Ontem ànoite, nas proximidades da esta-

ção de Suzano, da EFCB, Um trem¦ de subúrbio bateu violentamente
contra a parte trazelra de uma com-
posição de carga que estava esta-
clonada. Os passageiros do primei-
ro trem foram tomados de pânico,ficando vários deles em conseqüen.
da feridos, além do maquinls-
ta e do chefe de trem. t apontadocomo responsável pelo desastre, omaqulnlsta Francisco Augusto deAssis, por ter avançado o sinal.
O CAMINHÃO FEZ DESCARRILAR

O TREM
Sio Paulo, 28 (Asp) - Segundocomunicação do inspetoria geral daCompanhia Paulista de Envadas doFerro cm Jundiat, ontem, entre asestações dc Pedro Alexandrino oBocaina, um caminhão que corria

paralelamente á linha, desgovernou-
se ao transpor a passagem de nívelali existente atingindo um trem de
passageiros e provocando o descar-rllamento de dois carros. Em con-seqüência do acidente, ficaram íe-ridos 4 passageiros, que foram trans-
portados pnra Bocaina, sendo um
deles hospitalizado.

UMA INTRIGA MOTIVOU O CRIME
Assassinou o futuro genro — 0 tio da jovem feria Insultado seu noivo — "Caçula", 

o "pivof
do crime, fugiu com o criminoso

AINDA NÂO ESCLARECIDO 0 CRIME DE "HONÓRIO GURGEL"
Apertado o cerco contra "Zé Pequeno" — Admitem os policiais da D. P. T. que o comerciante

tenha sido embriagado ou narcofizado antes do crime
Continua a Seçío de Investigações

Criminais da Divisa» _te Policia
Técnica envidando todos os esforços

PREDIAL C0R&0VAD0 S.A
INCORPORA

CAPITAL 50 MILHÕES OI CRUZIlfeOS

CONSTRÓI FINANCIA

t uístriiiü cia pirfiltii i rapidez m i C0RC0VID0 lilflei • mi priiflUi

OUVIDO NOVAMENTE "ZÊ
PEQUENO"

José Henrique Domlngues, vulgo"Eé Pequeno", Interrogado nova-
mente pelos policiais da D.P.T.,
persistiu na negativa. Sabem os po-

iSUICIDOU-Sf EM PLENA RÜA
Belo Horizonte, S» (Da sucursal)

— José Pinto Alvejf comerciante
desta, capital, acabrunhado com os
teus recentes insucessos amorosos,
suicidou-se em plena rua Conego
Pinheiro, nas proximidades do n.
638, sua residência. Valendo-se de
umi, glnucha psra praticar o
tresloucado gesto, detonando um
tiro contra o próprio ouvido. O sul-
cida era amaslado cora Maria da
Conceição Silva, com quem, ultl.
mamente, vinha tendo vários atri-
to» mas. auii companheira, ao
prestar declarações na policia, de-
clárou que, no momento José Pln-

.to Alves nâo tin_a razão para
.«orrer tso _*aca»_»»~

llclaií, porém, que recebera êie a
quantia .de 60 mil cruzeiros como
sinal do negócio da venda do "Ca-
fé e Bar Liberdade", e que depois
desistira de ultimar a transação, aconselho de parentes, motivo por
que teve forte alterc-çío com oco-
merclanle assassinado. Também
apuraram as autoridades que "Zé
Pequeno", logo assim que of nego-
ciante desapareceu, declarou à es»

posa do mesmo que sabia onde ae
encontrava o cadáver, recusando-se,
todavia, a Indicar o local.
AVOLUMAM-SE AS SUSPEITAS

Os policiais da Seção de Invés-
tlgaçftes Criminais, em virtude das
diligências que têm efetuado, sus-
peitam fortemente de "Z4 Pequeno",
proasegulndo nas InrestigaçBes pa-
ra esclarecer o fato. Admitem que
o comerciante tivesse sido narcotlza-
do ou embriagado e depois levado

O pintor Sllsio Gomes dc Almcl-da, com 82 anos, residente na ruaTrinta e dois _' 32, cm Honórlo
Çirrgel, estava noivo dp OlindaWerta, residente na rua ParacatuJül), cm companhia de seu pai Fran-cinco, Rafael Wdrta, o de seu tioArmand0 Werta.

Domingo durante o dia ali seachava o indivíduo conhecido como"Caçula", que, acostumado a fazerIntrigas, disse a Ellslo que Armnn-co, tio de Olinda' fizera referências

menos dignas a sua mSe. Como 6natural, Ellslo procurou uma satls-fiçSo e quase ocorria entre Cie eArmando um pugilato. Francisco osua filha Intervirem e tudo pare-oou serenado, retirando-se Ellslo.
/ noite, porém, quando Ellslo vol-

tou para ver a noiva, novo inclden-le surgiu, provocado pnr "Caçula",
e, quando o pintor o Armando ai-terçavam fortemente, chegando aum dcsfôrç0 físico, Francisco tomouo partlflo do lrmô.0 e, mesmo segu-

A CRIMINALIDADE INFANTIL NO INTE-
RIOR PAULISTA

SSia Paulo, 28 (Asp) — De 1951até hoje, subiu de forma alarman.te o índice de criminalidade infan-tll no lnteíior deste Estado. Segun-do Informes prestados pelos promo-tores á Procuradoria Geral da Jus-tiça, cm apenas 87 comarcas o nú-
mero de menores infratores é,atualmente, de 937. Tendo-se emconto que o total dc comarcas doEstado é o dobro chegar-se-â á
conclusão de que a proporção de
menores acusados de infrações é
sensivelmente elevado. Nos anos

PRESO EM FLAGRANTE
Belo Horizonte, 28 (Da sucursal)— O guarda-dvil 72, viajando em

um lotação da Unha "S. Antônio"
ontem, pela manhã, prendeu o la-
rápio Sebastião de Oliveira, vulgo"Pente-do'1 que, aproveitando de
um descuido do motorista do vei-
culo, tentou surrupiar seis paço

anteriores o número máximo atln-
gido foi 553 menores para 100 co-marcas o que dá para os números
atuais uma diferença de 100%Furtos e lesSes corporais são asInfrações de maior freqüência pra-tlcada pelos menores.

QUEREM TOMAR AS MÁQUINAS
DO "LIBERAL"

Belém, 28 (Asp) — O Juiz Ani-bal Figueiredo esteve anteontem
na sede do jornal "Liberar*, presi-d|pdo diligência Judiciária, em con-seqüência da ação que o governodo Estado move contra aquele 6r-
gão da imprensa paraense, parareaver as máquinas pertencentesa Imprensa Oficial, para o mesmolevadas de ordem dc governo ante-flor. O Juiz identificou a máqul-

ro pela filha que procurava evitara desgraça, alvejou o futuro genrocom um revolver de que se achavaarmado, prostando-o ao solo grave»mente ferido. Depois, aproveitando»
so da confusão estabolecida, Fran-cisco fugiu seguido por Armando e"Caçula", tomando os três rumoIgnorado. Uma ambulância do lios»
pitai Getúlio Vargas foi chamada aconduziu o pintor, que apresentavaferimentos penetrantes nas regiõestoráxlca, nbdomlnal o costal do la-do esquerdo. Ao ser submetido idelicada Intervenção cirúrgica, fa»leceti, sendo o cadáver removido pa»ra o necrotério do Instituto MédicoLegal,

As autoridades do 25» Distritot veram conhecimento do fato e Ini-ciaram diligências para a capturade Francisco o seu irmão Armando,bom como do indivíduo "Caçula",
autor da Intriga que resultou a»morte do pintor.

ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS
Combater a lepra e obra de «*-darledade humana e de düfesa to»ciai
Sociedade do Distrito Federal daAssistência aos Lázaros • DefesaContra a Lepra - R. sta. Luzia798-15 0 - Raia 1513

tes de pratas de 250 cruzeiros ca-1 "a Unotipo, n anal não consta n
da, notados no cofre destinado ao
troco. Ao ser preso. "Penteado"

quis ludibriar o policial, dizendo-
lhe que pertencia ao quadro de fis-

Íals 
da Empresa proprietário do

fnha de lotações, com o qu-s o guar-
i_r» n ?»»»»-/ h.uii, «»^_ «„i .. ^â não concordou, levando-o lme-
!_!__t_-__^ ' W^* f """ .dietamentepara ó xadrez da Po-

processo.
im

«assina*»- «»4a Centr*!-

PASTA DKNTll KICIA ~ INOVA rGRMULA)

SO 
HIUITr ° DENTIFRICI0 INDICADO

-jWnBIr P~RAHIGIENEE•**•*¦ llll &_ CONSERVAÇÃO DOS DEN1FS
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Demonstração de fraqueza
ml»

>v&

Rwigii-aiii a UDNe» l'TU,

ante o projeto ela LVlrobi-ás,
dc forma essencialmente po-
litica. Era evidente, ilaila a
relevância tln maioria, que os
debates sobre a criação
da Pétrobrás alcançariam a
maior repercussão. Nada mais

propicio, assim, que essa
oportunidade para que aqtlè-
les dois partidos realizassem
seus objetivos políticos.

Na essência, a òppsiçâo
movida à Petrobíás pela
UDN e pelo PTB tem fina-
lidade comum: a valorização
dos respectivos partidos. O
PTB, mero conglomerado de

clientes do prestigio popular
do sr. Getúlio Vargas,; sen-

tia-se frustrado na repartição
dos despojos. Vencedor, o
candidato trabalhista convoca-
ra os pessedistas para o go-
verno. Para abrir caminho
aos benefícios do poder, os
trabalhistas enveredaram pela
oposição. Dada a falta de

compromissos ideológicos e

programáticos do partido, o
PTB podia assumir qualquer
posição. Se o sr. Getúlio
Vargas houvesse dado forma
autárquica à Pétrobrás. os
trabalhistas clamariam por
uma sociedade mista. O que
importava era utilizar a opo-
sição como meio para coagir
o presidente da República a
dar um maior espaço aos di-
rigentes do PTB.

Do lado da UDN. a utili-

dade da»dpqsiçãq sr apré.sçn-
lava, aniles de tudo, com» pro-
cesso de recuperação tia uni-
dade do partido. Km segnn-
do lugar, a oposição enseja-
va á ala "colaboracionisla"

da UDN um instrumento de
valorização das adesões. Na-
da mais fácil, paia uni par-
tido de oposição, <to que opor-
se a lira determinado proje-
to. Ocorre, apenas, que o
oportunismo que se apoderou
dc considerável parcela da
UDN a impedia de siluar-se
na linha de coerência com
sua tradição e cosn seu pru-
grama. Km vez de combater
o que havia no projeto da
Pétrobrás de xenofobismo
antieconômico, a UDN pèr-
filhou o estatismomionopolista
do PTB.

É compreensível, embora
não justificável, que a UDN
e o PTB se tenltim aprovei-
tado da Pétrobrás para fins

partidários. O que, além de

não ser jttstificáyélj, é incom-

prcnsivel é o fato- de o go-
vémo se prestar a esse jogo.
A "solução Vargats" para o

petróleo, cercada de tanta pu-
hlicidade pelos órgilos oficiais

e apresentada com* decisão
histórica do novo governo
Vargas, perdeu sitjbitamente
sua transcendência. Todos os
dispositivos do projete se tor-
narani suscetíveis de modifi-

cação, para propiciar o acór-

do poli tico. E desta forma

—g-T-y,;>>. o—M Ai-w«>i4»*«*^«!t«)'V---T*.^'.-.>--^''*^-,l--*^^- r^r^-f-r.tr--.-r—-:r -r

a pnrlr» d* oldntWi Viííl tJfill ttÒflBÍ tjuo u
ifinn-lnm de *U]l«l'lúf t|U*ll(|gd*i íJnala a HOH
d« SSiIsmiln quilo» Cíf 1.10(1,(10, sara 1111», l»r-
1'ílrin « moldai rlá 411 quilo». Aciinll«-•»»• qun it
miloatrisiljüçl», oi lihpoitol, a propaganda, o«
salários * lá Instalações correspondam n Crí 4,00,

por quilo, do cju* resultaria, pronto puni n
bebcH-ijem, tt*t mesmo quilo valor Cr$ 2B,fi0.
O quilo rendi, no mínimo, 80 xícaras, ns quais,
vendida* s Crf 1,00, garantem Cr$ 80,00 dedu-
zidrtS 6í Cfj 28,60, valor real do custo eom
todo* os Anui, sobram Cr$ 51,40, por quilo!
tis* O lucro que alarmou o diretor do Departa-
mento do Turiimo devidamente, informado pelos
4U9 nâo têm interesse no negócio d« luxo.

inscnsala camiiilia' o (JÓvêYiid,
não sòiwlilto para prejudicai'
o que havia dc acerlftdn tio

projeto da Pétrobrás, mas,

por oulro lado, para praticar
um grave erro, no próprio
terreno político.

Decorre o írro político do
falso pressuposto de que o

que está étn jogo i uma con-
cepção doutrinar!*. Qual é a
intenção do governo, So dis-

por-se a entrar *m ácôrdo
com a UDN e o PTB? Ob-
ter a adesão dêssei partidos?
Obtc-la, pelo niinos, com re-
lação à Petrobris? Esta últi-
ma hipótese perdi o sentido
a' partir do momento <fn qut
o governo, para obter apoio,
abre mâo de càractèríittcas
fundamentais de leu projeto.
E o governo eu* adéré às
teses dá oposição, * nio esta
à Pétrobrás, qué subíilt*/ ape-
nas nominalmente. Se a in-
tenção do governo i granjéar
um apoio mais geral dêèsli

partidos, sua política •* de-
senvolve em terreno falso,

porque o que está em jogo
não são idéias e sim cargos.

Mas a política de compro-

misso, por parte do governo,
não tem apenas o defeito de

não alcançar seus objetivos.

Representa uma demonstra-

ção de fraqueza, que p6é o

governo cada vez mais à mér-

cê das táticas de oposição, f

InMllês criêfiías I
Sim, infelizes crianças aquelas qu* da praia

Siqueira Campos, ali em Copacabana, ce utilizam
désae logradouro não abandonado, mas martiri-
zadó pela Prefeitura. Dezenas de crianças. E
que se vê? Bem em frente à igreja, um enorme
é infindável caminhão da COFAP, vendendo
carne. Homens e mulheres em filas perturbam
oi pslieioi s brinquedos no jardim. No lado
externo, hi ó SAPS, com uma barraca, ven-
dendê còissi. Outras filai! Tudo isso dentro
do pequeno parque, que deve ser privativo dss
crianças, X não há so menos um balanço. Há
o cheiro d* esrne frise* do caminhão e mi-
lhsrél dé moscas. Outra* moscas também e
sujeiras ««pilhadas no chio da barraca do SAPS.
Somente? Não. Os vsrredorei chegam às 8 e 9
hórSS, quando meninoi e meninas estão folgando,
ou garotos de meses psiseiam nós seus carrinhos,
conduzido* por mamães on bobdi.' E* incrível,
m*l 4 verdade! Msli nads? Há um tanque de
áfU* nio eorr*nte, m|l presa, cheio de plantas,
•Svérdéâdo, limoso. E nio há uma cerca para
evitar que as crianças rolim pars o tanque,

mi*, tllêltl d" Ilido •'' luiulo, o onii" "'< fnM|li»ii

Uiriore* dn ikiÍÍ* sllram Uido qud Hão i»*'"'"
Almlii ncsle nn» n lelllioi-n foi idii AküVedu
Brtihl, quf cohdtlílfi o soil tiiiiiiiho, Atirou-se
nn Â|(iui jifii'n siilviir um giti-òtlnho do nioiioi de
dois unos quo so afogava i 13 saiu com o |)é
cortado por um c«r<> de garrafa...

Leis trabalhistas e confusão
O Ministério do Trabalho deve ter recebido

um telegrama de órgãos do comércio e da indús-
trla de São Paulo, reclamando contra multns

que estáo sendo impostas aos empregadores peln
Delegacia Regional do Trabalho naquele listado.
Acontece que o Tribunal Superior do Trabalho

já decidiu, apreciando recursos sobre a matéria,
'que os que trabalham à base de comissão não
têm direito ao repouso remunerado.

Essa decisão foi confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, em julgado que saiu no Diário
do Justiça, da União, a 28 de maio de 1952.
Desfeito o convênio trabalhista que existia entre
a união e São Pauio, voltou a funcionar na
capital do Estado a Delegacia Regional do Tra-
balho, da órbita federal.

Por desconhecer os julgados, ou talvez para
fazer supor que o Departamento Regional do
Trabalho não defendia os trabalhadores, a De-
legacia vai logo autuando e multando o empre-
gador acusado de não pagar ó repouso a traba-
lhadores a título de comissionados. Confusão
ou seja o que fôr, o que desde logo fica em
evidência é que os delegados do Ministério do
Trabalho nos Estados querem ser mah traba-
lhlstas do que a lei manda.

Além do julgado do Supremo Tribunal Fe-
deral, supracitado, são vários os que o Tribunal
Superior do Trabalho já tem proferido.

Proteger o trabalhador desacatando a lei
nâo está certo.

A PILHÉRIA COM 0 CAFE

O PAPEL
A qualidade primordial do papel é a paciência.

Sabem disso, além dos escritores e dos que gos-
tariam de sè-lo, os ditadores c seus peritos cm

matéria constitucional. Houve dois ditadores mo-

demos, pelo menos, que governaram dc maneira

absoluta sem abolir jamais as respectivas consti-
tuicões democráticas de seus países, a de Weimar

e o Statuto de 1848; apenas as interpretaram à

moda da casa. Pois o papel em que está escrita

uma Constituição também é paciente.
Na nossa, por exemplo, o inciso V. c do ar-

tigo 31 proíbe lançar impostos sobre o papel des-

tinado ao uso da imprensa. E como é ? O govêr-
no mandou, porventura, ao Congresso mensagem

e projeto de lei, gravando o papel? De modo ai-
"um. O governo é bom moço. Quem é menos

educado é uma repartição, cujos altos funciona-

vies não tiveram de prestar juramento... A ms-

tória é a seguinte

raro, um "quorum" pelo avesso: o do* IndH*-

rentes, que desertam da sala de sessões, sujié-

riores em número aos què se consagram à tarefa

legislativa...
Por outro lado, as comissões, excetuada a

de Constituição e Justiça, pouco faltem. A dí

Finanças há mais de quinze dias nãó sé reiine,

enquanto oa assuntos se acumulam, preparando
a conjuntura das urgências com parecer** verbais

e todos os prejuízos decorrentes dé um estudo

apressado das questões.
A indiferença do alguns senadores pode

concorrer psra o desprestigio das instituicõei

parlamentares, fornecendo argumentos adi qué

procuram qualquer motivo para manifestar má

vontade ao Legislativo, poder que têm no tra-

balho a única arma para se impor.

Pelo trabalho, que representa, ao mesmo

tempo, a consciência de um dever e a aplicação

de uma capacidade, integra-se o Congreiso na

solução dos problemas do pais — problemas
que não comportam a displicência, porque ai

\ CEXIM acaba de tomar a providência dei soluções não surgem espontaneamente, mll p*l*

proibir a importação de papel de imprensa até se continuidade do esforço e o mérito di op«rosidâd*.

esgotarem os estoques existentes no país. Acon-i —— —

tece que o papel estocado é mais caro .que o que | Qj j^jj fi gj {-,*{{__

Presentemente, enquanto o pro-
jeto referente à criação do Ins-
titnto Brasileiro do Café conti-
nua aos tombos no poder legis-
lativo, A política do café está
acéfala, em virtude do funciona-
mento simultâneo de duas atilar-
quist no mesmo departamento
administrativo, o Ministério da
Fazenda. A Divisão da Eco-
norma Cafeeira e o D. N. C,
O segundo aliás, praticando atos
ilegais, porque já nio existe em
face dí nenhuma lei, não répre-
lentam a lavoura: sio subsecre-
tarias do Ministério da Fazenda.
Faltam-lhes, portanto, creden-
ciais de valor para exercer com
autonomia as atribuições que lhes
devem ser inerentes. Conseguin-
temente, tudo que se fizer com
o notné d* política cafeeira é
mistificação administrativa.

Se o govirno estivesse real-
mente interessado em mais ripi-
do curso do projeto que tornará

ao passo que mtornuições insus-
ptitas referem ser grande o au-
mento do consumo mundial, exis-
tindo, ou estando para vir em
dias próximos, maior procura
que oferta.

Estabelecer o preçu mínimo do
café, ou comprá-lo, garantir es-
toques, não são iniciativas que
se inculquem por melhores, sem
mais nada, quando há outros im-
perativos mais merecedores de
atenção, por estarem articulados
com a reestruturação e a recupe-
ração concreta dos recursos que
se podem tirar do café, eni be-
nefício da economia do país.

Ao invés disso, tratam de
criar taxas, fazendo que outras
muitas, já existentes, incidam sô-
bre o produto exportável. Na
maioria dos Estados produtores
do Brasil o café só entra nos
harcos que o levam aos merca-
fios externos depois dc passar
pelo crivo fiscal, onde as moda-

ealidade aquele primeiro órgão, ¦ lidades das barreiras cercam por

se esperava. Pica, portanto, o preço do papel au-

inentado, mediante providência administrativa,
sendo o efeito o mesmo que resultaria de um im-

posto lançado sóbre o papel. . _
É verdade que a letra da Constituição nao

proíbe tais providências. Mas o deputado Alio-

mar Baleeiro acaba dc interpretar com muito

acerto o sentido lato daquele artigo 31, V, c. O

constituinte pretendeu impedir que o governo en-

carecesse o papel, por lei ordinária, porque esse

aumento, dependendo de medidas governamentais,
constitui ameaça -à liberdade da imprensa, sobre-

tudo à independência da pequena imprensa provin-
nana, cujos recursos financeiros são limitados.

Fazer aquilo por meio de uma lei significaria

violar a Constituição. Fazer o mesmo por meio

de mera providencia administrativa, uma resolu-

ção da CEXIM. é muito pior, evidentemente.
Porque é ato anticonstitucional; sem que houvesse

responsáveis constitucionais por êle. Além disso.

a providência constitui perigoso caso de preceden-
cia • o que o governo não quer nu não ousa fazer |
resolve através da CF.XIM. Esta. cuja atuação;

já significa permanente e discricionária modilica-
cão da politica aduaneira, sem consentimento do

Congresso, transforma-se numa espécie de sul- 
p.^ ^ medÍCÍna

governo irresponsável.
Também se poderia dizer: cm superniinistério.

E esse outro termo explica tudo. A CEXIM e,

pela pessoa do seu chefe, sucessora e herdeira do

que foi o DASP na época da ditadura: um super-

ministério.

Exatamente aa hora em que a Prefeitura

reconhece que há erros graves no sistema de

transportes coletivos e, como poder competente,
declara '.um -procedimento' seti: pára breve, ti

presidente da República intervém »ó problema-
das tarifas dos táxis. Naturalmente pára «umen-
tá-las, vantagem dé poucos para desvantagem
de muitos.

Há'umvgr--n.de equivoco econômico em tudo

isso. Os carros'são de •altopí-eço e os reparos
são pela tabela do esfola, E* impossível a quem
os compra o lucro razoável, visto qué a aquisição i «r tirado a limpo com unia pres

teria comunicado o seu • desejo
ao líder que o representa no Se-
nado. Pode-se dizír que o Ins-
tituto Brasileiro do Café não co-
meçará a funcionar em 1952. Os
pfodutorcí que contribuem para
a primeira riqueza agrícola do
Brasil, pois ainda não há outra
quê nos assegure as reservas de
que precisamos em nossa balan-
çn comercial externa, continuam
na mes-ma equivoca' situação em
que têm vivido: fazíndo petições
é apelos i sem saber a quem de-
vem nbédêcér: se'ao Ministério
ri? Fazeiida, diretamente, se à
Divisão da Economia Cafeeira.
que não tem existência real, se
ao Departamento Nacional, mor-
to, e cuja herança não se sabe
qu* destino tomou.

Concorde-se que isso só pode

toda a parte a mercadoria, que
devia deixar o pais isenta de
quaisquer tributos.

Onde está, porventura, a de-
cantada política cafeeira? Na
inércia ou na incapacidade legal
da Divisão da Economia Cafeei-
ra? Nos negócios equívocos e
nerniciosos que ainda pratica o
Déjmítaménto Nacional do Café ?
Nas circularei ou portarias de
emergência nromanadas do Mi-
ni«tério da Fazenda.'

Onde e>tá e de que modo atua ?
Intervindo apenas no mercado
sem preocupações com vôos eco-
nnmiras de maior vulto?

SERVIÇO DENTÁRIO
ESCOLAR

No 1.° Congrcaso da Federação
Nacional de Odontologistas recen-
temente reunido em Salvador,
Bahia, com a representaçüo de to-
dos os sindicatos e associações
odontológicas do paia, aprovou-se
por unanimidade, u'a moclo aos
governos da União, dos Estados e
dos Municípios, bem como ás autar-
qulas, na qual se procura demont-
trar a conveniência de serem os ser-
vlços odontológlcos dirigidos por
dentistas, ou médicos formados em
odontologia. Na Academia Brasilel-
ra de Odontologia foi também ven-
filada a questão de se saber se a
odontologia é uma simples esnecla-
lidade médica, ou uma profissão
autônoma, como, Já cm 1940, sus-
tentava, em tese adotada pelo 1.»
Congresso Cultural Brasileiro, o
professor Eyer.

NSo houve opinião discordante, U-
to é, a Odontologia é mesmo uni
profissão autônoma. E a prova è
que só a pode exercer quem esteji
habilitado nela respectiva Facul-
dade.

Assim nos temos pronunciado e
assim entendeu a Câmara de Verea-
dores, mandando figurar em seus
Anais o pedido ao prefeito para
que lhe enviasse mensagem sabre a
urgente org.inizagão dos serviços
dentários escolares, nas bases for-
mulada* pela classe odontolósica.

CRIADA* COMPANHIA DE
aSIRICTADEDEMAHAÜS

O presidente da República san-
clonou a lei número 1.654, que au-
torlza a Un'ão a constituir com o
F,-tado do Amazonas e o município
de sua capital a "Companhia dí
Eletricidade de Manaus".

foi em virtude de compromissos vultosos, agra
vados de juros elevados. A Prefeitura assim
verificou e estava projetando reajustar o céío.
O presidente da República não esperou e ordenou
a majoração tarifária.

Os táxis no Rio já eram dos maiá caros
do mundo. Passarão a cobrar agora o duplo preço
exigido em qimlquer outra grande cidade estran-

geira. Agradará 6 sistema aoi motoristas dé

praça. A maior parte da população, porém,
estará sacrificada.

tação de contas, que ainda não

MANIFESTA-SE 0 SR. SEGADAS VIANA
CONTRARIO A PLURALIDADE SINDICAL

íãSáoSfé ?itâ 
'dhéHssem^556 rc9'me Poderá ^\far o sindicalismo brasileiro, disse o

ffiJaS e qua"ndóPé qüéessa mirtijtro do Trabalho aos diretores do ttndicato dos Jornalistas
ánomaüa acontece? Quando « _ jer_ autorizada hoje, a construção do conjunto residencial
ttS^ÍSn. TKL rí do Jardim de Alan - 0 que informou o sr. Henrique
piões, disciplinam e orientam _e La Rocque, presidente do IAPC

,\ nova diretoria do Sindicato dos | aíastedas. Hoje
convenientemente siias lavouras,
inlán.sificandn-as: quando teeni-
cos nortc-anicricanii- se dispõem
a percorrer a- colônia- africanas.
tentando mai

' Jarnallstli rstéve. ontem, k tarde
i com o ministro Segadas Viana, em
iscu gabinete, cem quem manteve

lllll esforço nu.'animada palestra sobre os piinci-

is 15 hoios. recc-
hera em seu gabinete o sr. Henri
que df La Roqu?. presidente do
IAPC. quando aii'orl7nra o Inicio
dns obra»;.

*rjí :. S(( *T*

Sabe-se que o aparelho enorme dp DASP

continua a devorar parte considerável do orçamen-

to. O consumo de papel da CEXI.U também^ de-

vê sér gigantesco
usado por eles.
nutro'.

Gostam de papel, quando é
Mas encarecem o papel aos

sentido de salvai da praga o> pal«...problemas_da .classe e. doi. tra-
.¦i_..; _...„i. .. „-i.,i;-,;,.., balhãdòre'* em geral. Ao apresen-

cafèüais; qtiiin o a é.-tatis ica> tnr „„ d„.etorcs 
Kre(..ém.eieitoi. 

o sr.
internas, no Brasil, registram; [uh Gl,iniarji'e,, presidente do Sin-
um declínio notável na? safras. 1 dleaio. disse que os profissionais dn

|.Imprensa estavam ali para comunl-
pessoalmente, o resultado

IANCOÕ0COÍÍKIOS.A
O mail antigo desta pruçu

I

TÓPICOS & NOTICIAS
O TEMPO — Previsões para o Distrito

Federal - Tempo bom. Nevoeiro. Tempe*
ratura estável. Ventos de Norte a Leste,

moderados. Máxima - 25,3. Mínima - 17 U

(Serviço de Meteorologia do Ministério da

Agricultura».
«a ¦¦' ***" 

0 quorum dos indiferentes
Entrou ontem na segunda semana a votação,

uo Senado, das emendas ao projeto de reforma

ear-lhe,
do pleilo O sr. Segadas Viana agra
deeeu a deferénela doi Jornalistas.
Disse, também, que como associa-
do do Sindicato lamentou não po-
der votar, uma vez que se achava
na Europa durante as elelçSei. Dis

O QUE DISSE O SR. HENRIQUE
DE LA ROQUEO Estado, na Suécia, tomou a tarefa de

curar de" graça todos os habitantes do reino,
milionários ou pobres. E com essa resolução

quem terá naturalmente de fazer voto de pobreza
será o médico, que, sem receber um ceitil,
socorrerá todos os males dc qué sejam por-
tadores indivíduos ricos ou pobres. Não haverá
na Suécia pobre sem médico, mas também hão
haverá médico que não seja pobre...

cutlu, a seguir, questões atinentes' obstáculos e os profissionais da im
[.__,{_,. Klilhll.N fi nriVHlhJil >" movimento obreiro. A pluralida- j prensa terão, dentro de pouco tem
CSpeneifl I IIIUUU U IttUI IIIUOU de ,indic_| ,Juntou, aprovada pelo j po, telo próprio e a preço do custo,

A muralha que antepõe a CéJtim ál «orientes —*__ Senado, em recente projeto, poderá ' Informou; ainda, o presidente do
do comércio exterior and. sempre sujeita ás ^&Jü\?8S^ *£ 'i^^j^^^^

brechas dos comerciantes éspírtol. ,fora. Pifa ricos, remediados e po- com _§ pi.et€nsSe_ operária! e re- CONVITE AOS SINDICATOS
Mn lomno dos "negócios vinculados", então, »«*_ A América do Sul. * Ar-mll- , ,. can,p,nha. «ivlndicatórias !No tempo aos "*»,.. 

escandalosa!, ?í*_í *ulípV .&'! 
"1" 

Jf„?;„P I' Sempre foi defensor da unidade Itosélvoram os diretores do Slndi-
as brechas eram demaSladamem.te.^MM dinheiro 4 . ^.^ A|ud|u a[ndj .. ,.„imi,; oai0 dos Jornalistas convocar os

de liberdade sindical e declarou | sindicatos para uma reunião na prã

CÓDIGO DE PROCESSO
ÍISCAL

QtHlllth, 'ni il/i/IOM im-.ii-.f. /»"
('iiimiif itesiit cii/'i/ii/ ii iMciii ii--
rfiiiii/ii rfd l;ctlciit(iiu das .'Issonii-
ções Comrriiiiis, foi cuitslilírailo
enlrc outros rlc Igíltll ràhfthtciu
o problema rclmioiiiulo com o
rriiimc liscnl tio puls. o qual, tln
lão ciiitfuso í luHiitlliiário, Uiiol
merece a caler/oria que se lhe,
atribui. Realmente, dc regime sô\
tem o iinme. Essa preocupação
das olasses inlcressailas vem dc
muito longe. Data dc anos o em-
penho com que o comércio e a
indústria pleiteiam uma reesiru-
luração fiscal, como salvaguarda
contra muitas arbitrariedades
praticadas sob a invocação das
leis e regulamentos cm vigor
nesse plano da administração
pública.

Admita-se, preiim inarmenle
que tão necessária iniciativa está
condicionada a complexos que te-
riam de ser removidos. Não se-
tá praticávcl qualquer remodela-
ção fiscal,sem revisão geral da
legislação tributária, como ponto
de partida para as modificações
justamente pretendidas.

O que se quer agora é a ela-
boração de um Código de Pro-
cesso Fiscal, cujos dispositivos
amparem as classes interessadas
contra inesperadas e contínuas
surpresas, para as quais sô há
mn remédio: o pronunciamento
do poder judiciário, com grandes
despesas para as partes c as ha-
bituais delongas até à decisão fi-
nal. De uma feita, vai para seis
oa sele anos. ao reformar-se —
mais uma das muitas vezes —
o imposto de consumo, alguém
propôs a criação de uma Junta
Consultiva do Imposto de Con-
sumo.

Sobrevieram conflitos entre
essa entidade e o Segundo Con-
selho dc Cojttribuintes e poste-
riormenlc com a Diretoria das
Pendas Internas. Muitos órgãos,
muita função e... resultados ne-
gativos. A Junta, automática-
mente, desapareceu. E tudo con-
ttnua anômalo, embrulhado, tu-
multttârio. Dos vários regula-
mentos fiscais em vigor nenhum
estabelece normas para codifica-
ção de preceitos mais ou menos,
intangíveis. O que existe são
leis esparsas, regulamentos 'que
se alteram à vontade, portarias,
circttlarcs, criando dificuldades e
sacrificando direitos. E tudo con-
tinuará assim, enquanto não se
proceda a uma revisão completa
da legislação fiscal.' aliás outra
denominação inadequada, porque
não se pode chamar legislação ao
que por aí corre com tal rótulo.

Da Conferência Tributária,
que funcionou no país há alguns
anos, iá não devemos falar. Re-
saltados nulos, por não lhe atri-
buírem a importância que mere-
cia. Renovem-se as tentativas,
senão l<ara a elaboração do Có-
digo Tributário, em que tanto se
tem falado, pelo menos a bem da
coordenação de leis fiscais, que
formem um Código de Processo
Fiscal.

é corrente, nas repartições fa-
nnidiirias. que em qualquer emer-
oência difícil o contribuinte pode
consultar as repartições fiscais,
araiilclando seu interesse. Al-
r/im.f o fãsein, mas as respostas
são tão difíceis de obter, na rede
ünnPUcadíssima da burocracia
fiscal, que n melhor é desistir.

O que se vê. na realidade é
que o rigor fiscal não tolera ate-
nuaníes em abono do contribuinte
alcançado como suposto infrator.
Autuado e multado, só poderá
recorrer à siiherior instância me-
diante depósito, em dinheiro nu
títulos da dívida pública, colados
tela Bolsa. Fiador idôneo não é
admitido, ou raramente o acci-
Iam.

Essa é a norma da pretensa le-
qtslação fiscal brasileira, para a
qual se pleiteia agora um Código
de Processo.

Oroiiiiinisiiio nais
armadas

íôrnis
mv m f*">.i

lililar sólire o*a\s conclusões do inquérito policial c llll

atividades comunislas no llrasil mostram suficientemente

que cias já tinham chegado

\m'K"  . .. . ,- ..,:., ,..?

i uma situação de franco

Não pode mais o governo hesitar: .yeprcsáli.i

ii esse perigo deve ser imediata. Como rcalir.á-la

O meio que nos pareceu mais indicado foi extinguir

o Partido Comunista. Mas não eliminamos, com o par-

tido, o comunismo, que passou a viver lia clandestinidade.

A conspiração comunista contra a segurança do Es-

tado é permanente. Seus partidos constituem em todo

o mundo um verdadeiro exército, obediente as ordens do

respectivo estado-maior, com sede no estrangeiro. Postos

fora da lei, eles deixam de existir como organização visi-

vel ou consentida, mas o exército permanece ativo, sob

as outras e diversas formas da conspiração.

Nos países onde é tolerado, o partido costuma impres-

slonar pelo número de seus; representantes nas câmaras

legislativas. Isto não significa, porém, o domínio do co-

munismo. É, antes, uma conseqüência do'sistema demo-

crático, aberto a todas as manifestações das vontades, no

campo eleitoral. Digo das vontades, e não do pehsamen-
to, porque na massa dos comunistas há uma parte con-

siderável de eleitoreft-qu*! não pensam e apenas votam:

votam pelo partido contrário ao governo...
Esse equívoco favorece o comunismo; Nada mais é,

porém, que um simples equívoco. Se o'eleitor fosse bas-

tante esclarecido para julgar o fato, saberia que o comu-

riistnò não deseja substituir tim governo mau por um go-
vêrno melhor, e sim eliminar por completo á estrutura do

governo para entregar o país ao estado-maior estrangeiro

dos partidos comunistas.
O problema fica sendo então êsté: é lícito, em nome

da liberdade democrática, deixai* o comunismo destruir

o Estado precisamente para qué a liberdade seja elimi-

nada? O exemplo dos países dá Europa oriental ditos sa-

télites mostra-nos bem a que desgraça nos expõe qualquer
tolerância neste sentido.

Há, entretanto, um exemplo mais típico e de opor-,

tuna aplicação ao Brasil, por se referir à infiltração co-

munista nas forças armadas. A polícia francesa apreen-

deu recentemente um caderno de notas escritas pelo depu-

tado comunista Duelos. Desse caderno constavam algu-

mas recomendações aos comunistas para que hostilizassem

ri Exército — para que hostilizassem a própria alma

Fiança! E vinham os conselhos adequados: trabalhar

pela derrota da França no Vietnam, na Coréia e até na

Tunísia; embaraçar a produção de armas e munições;

combater a extensão do serviço militar a dois anos. Em

resumo, aquele deputado, aquele representante comunista,

queria a pátria entregue ao inimigo;
Vê-se, por tudo isto, que a pior forma do comunismo

é a sua presença no seio das forças armadas, não para
engrandecê-las, mas para destruí-las. O inquérito poli-
ciai e militar cujas conclusões foram agora conhecidas

mostra que no Brasil o comunismo, estando embora o seu

partido fora da lei, já tinha avançado muito com o fim

de aniquilar nossa defesa militar. Esse inquérito reclama

um julgamento severo das culpas — um julgamento que
seia uma reação de saúde no organismo enfermo.

Costa REGO

0 MINISTRO DA AGRICULTURA

à sessão de encerramento da Conferência das Classes Prooutoras
O ministro Joio Cleophii ie|-l- nlitlrlo da Agricultura e Antônio

Rumainm os diretores do Sindica-
tu dos .Jornaiistas para o gabinete
do presidente do IAPC. O sr. Hen-
lique de La Roque confirmou as pa-
lavras do si. Segadas Viana. Nos.
primeiros dias de agosto será aber- !
ta concornJncia pública, adiantou. O
sr. Getúlio Vargas concordou com
a realização das obras. NSo há mai.*

p «ó nao as oeveebia quem destituído íòsáé dos í vista em a prestações.
«enlidos com que Deus doloú.o homem. lato mostra como ò lurlámo esta
sentiaos com H".. "^ iim*mí»íV_' Bem orgsnizado nos outros países,

brasileiro' eom o "mármore | . --.- . ]
cinco
A do "granito

italiano" é dessa espécie. Conseguiram vincular

um negócio de exportação de "granito"^ com

um outro de importação dé "mármore". OI

blocos de granito viajaram psra a Itália, pagaram
frete, e, quando lá chegaram, não valiam nada,

Alguns foram jogados ao mar; outros tiveram

melhor sort*, foram reexportados pari o* Bi-

tados Unidos a preço suficientemente baixo para
expulsar daquele mercado oi bloco* íue S«-

guiram viagem direta do Brálil. O amerlcsnd,da Léi Sindical. Cada dia se vota um pouco:

registra-se a seguir a falta de número para que 
j 
«^ 

um_ v"j questSo dè preç0i puíe.u „ dar

o plenário continue a deliberar. I prefel._ncia ao granito brasileiro que já houvesse

Em SM Paulo, oi cóntravéntoret
áó bicho, íellx Elias. Mánóá) BI-
beiro e OSvildo Apbjáso, aplnhados
em flagrante, engullrám ls Hitãs.
O SHihio sentiu-se mal, sendo so-
coítido hi Allistínciá.

Genferme ioi verificado, ás Us-
tas enguHdil por Apelais citavam
carregadas tt elefante*, leôei. ,1a-
carás e óutrol grupos de difícil 31-
gestão.

que dentro de dois anos as classes j xima segunda-feira, às 20 horas, na
trabalhadoras elegerão, de fato. re- sede da ABI. de todos os sindica-
piesenlanles que não se acham i tos desta capital, para ser discuti-
compromctidoi, a não ler com os da a questão da pluralidade e uni-

dade sindical e imediatamente aerá
pedida, ao ar. Getúlio Vargae, o veto
liara o projeto aprovado pelo Sena-

seus companheiros.

A CASA PRÓPRIA

Os jornalistas aproveitaram a
oportunidade para perguntar ao ar.
Se|adas Viana sobre a construção
do conjunto residencial do Jardim
de Alali, que estava na dependên-
ela do Ministério do Trabalho. Res-
pondeu que as dificuldades foram

ilo Federal.

O fato não é novo. Algumas vezes, nos

trabalhos legislativos, retardam-se as delibera-

ções pela ausência de representantes. No caso da

Lei Sindical, trata-se de matéria importante, que

há mais de dois anos vem padecendo protelações
Hd Senado. *, por isto, estranho o desinteresse

atual da maioria pela conclusão da tarefa, amea-

cada de ainda mais se arrastar, sem justificativa

feito turismo pelas praiSS italianas. Na Avenida Rio Branco foi inau
O mármore italiano, .porém, fêz viagem | gurado um eaie-em-pé onde a xiea

direta e foi vendido por bom preço. Dizem, que
chegam a alcançar Cr$ 20.000,00 pt)r metro

cúbico, quando o .preço normal, ilto é, p*l»
importação iem vinculo, poderia ler dé 4 * í

mil cruzeiros.
Enfim, atrapalhamos nossos negócio! dé granito

ou, antes, quando existem boas razões para ¦ com os Estidos Unidos, porque havia quem o

os senadores estimarem a brevidade do estatuto i venrjeste maii barato, embora o tivesse com-

legal que depende dor seus votos. ¦ pràdq nominalmente mais caro, mas efetiva-

Alguns senadores não conseguem parar no; mente quase de graça pelo procélíO dás cofh-

recinto por muito tempo. Na hora dos discursos, penssç/õeS, e compramos mármor* d* luxo para

que às vezes não merecem atenção, todos ficam 
j 

vender, a preço de extorsão, aos novos ricos

a escutar na expectativa dos apartes. Mas, | desta terra.

Que complicação! E, sobretudo qué eijJérl»z*!

ra eusta Um cruxíiro.
Por qua custa um eruietròí

íerguntou um freguês a um empre-
gado.Porque Uio aqui á um cala de
luxo.

s por «ue * cifá de luxo?
Orl es-tai Porque custa um cru-

2elra a xícara.

quando se passa à frente dn votação, começa

a debandada.
Os cinemas, os chás, os atraem, e o resultado

c que o "quorum" desaparece. .

O esforço dos que levam a sério a função
o nprrie na ausência de número, conseqüência ......se perde na .^ .^..^ qu 

i Q prcço de Cr$ 1)00 a x(car_. NSo fe| d^mMina

Cafés de luxo *
A Comissão local de preços conilderou o*

chamados "cafés de luxo" e concordou eom

da indiferença da maioria
comparecem ao Monroe uma vez por semana,
-esidlndo alguns fora do Distrito Federal, Na

opinião o diretor do Departamento de Turismo,

que protestou.
E' assunto que os estatísticos e provsdor**,

hora em que o Senado precisa deliberar, não; ~ „„„.,...,.. --- ~r -- _

o faz, adiando indefinidamente a solução dos isto é os entendidos, estão esmiuçando. B 0 «ue

assuntos pendentes de um "quorum" que se eles afirmam merece ponderação. O tMM

nâo verifica. Somados ostentes, tcr.g_-_al.et\Q.lIjgo". _ ° mesmo oue se bebe_a_ quase tMa

* »
O inriodor Pauto Arisl uai

cipreMntar uni projtto A* lei,
mandando fluorirar a igua
tlrt-laS * JWp.laca*'.

OU a CIHMa eom máfot,
Ao saber da Inotiilo:
— flúor temof. mts falta a á|ua
Para a flnerbiMo...

• *
filando na Cámira, a propSüto

de «remado 4* cidáverei, o.ir
OiCar Cirneiro citou, referlndo-ie
a bòni * máui coitumil, FJvlri Pt-
|t iLui dil fue|ò,

V oportuno advertir que ambas
ito "dei fu*»o". mu *m vldi. B nlo
costumam cremar oi iem "eidáve-
rei", mai eong*lá-16i.

EM SÃO PAULO MEMBROS
DA CEPAL

São Paulo, 28 (Asp.) — Par-
ticiparam dos trabalhos da úl-
tima reunião da Federação e
Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo, os srs. Fran-
eis Silvart e Esteban Ivovich,
membros da Comissão Econô-
mica para a América Latina, do
Organização das Nações Unir

das. Os representantes da
CEPAL permanecem em con-
tacto com o Departamento de
Economia das entidades, para
maior facilidade da Missão que
os trouxe ao Brasil, ligada ao

GRANDE PRÊMIO NACIO,
NAL DA MEDICINA

Conforme noticiamos, a sra. Ive,
te Vargas apresentou um projeto
no sentido de ter criado o Grande
Prêmio Nacional da Medicina, no
valor de Crf 900.000,00, para ser
distribuído, anualmente, ao melhor
trabalho Inédito sobre medicina do
trabalho. Na sua reunião de ontem,
a Comissão de LegiiItçSo Social da
Câmara decidiu aprovar a propo-
slcáo.

INF0RMAÇ0& PRESTADAS
À CÂMARA PELO MINISTRO

DA FAZENDA
O ministro da Fazenda diri-

giu-se à Câmara dos Deputados
?-üd?- ?e._p.ro?lemAl/á?inSOW° l atives dos avisos nsf: 260,

transmitindo cópia dos esclare-
cimentos prestados pelo Banco
do Brasil a respeito do reque-
rimento Sobre a concessão pela
CEXIM de licenças para a im-
portação de relógios de pulso e
de bolso: 261, transmitindo có-
pia dos esclarecimentos presta-
dos pelo mesmo Banco sobre o
número de fiscais viíitadores
da Carteira de Crédito Agrico-
Ia e Industrial; 262, transmitin-
do cópia das informações pres-
tadas pelo referido Banco, a res-

desenvolvimento econftmlco.

RECEBIDO PEW RAINHA aiZA-
BETHO EMBAIXADOR

MONIZ ARAGÂ0
Londres, 28 (R.) — A ral-

nha Elizabéth II recebeu hoje
o embaixador brasileiro Moniz
de Aragão e senhora.

Monlz de Aragão, que deixa-
rá o cargo neste capital, íoi
embaixador aqui desde 1940 e peito do requerimento sobre o
decano do corpo diplomático valor total das dívidas dos pe-
_ieíde IM6. «.eugristag..^^^, *n-4Í

BANCO BRASILEIRO DE
DESCONTOS S/A,

Rua 1,° de Março, 45/47
Paca • recebe ininterruplsmem,

das 9 ns is horas

INSTALADO ÈmIaMBARI
o II Congresso dos Muni-

cípios sul-mineiros
Acaba de ser Instalado em Lam-

bari, no Estado de Minas Gerais,
o II Congresso dos Municípios Sul-
Mineiros, cônclave que se destina
a estudar os problemas da região
e que representa uma medida pre-
paratéria ao n Congresso Nacional
doi Municípios Brasileiros, a ser
realizado brevemente em Sáo Vi-
cente. no Estado de Sio Paulo.

A solenidade estiveram presentes
a deputada federal, d. Ivete Var-
gal. que representou o presidente
da República; o ir. Rafael Xavier,
presidente di Associação Brasilel-
ra de Municípios: deputados esta-
duals; membros da comissão exe-
cutiva do II Congreno Nacionil dos
Municípios; o prefeito de Lamba-
ri, ir. JoSo Lisboa, que foi eleito
preiidente do Congresso; alam de
prefeito! e vereadorei de tida a
zona do lul daquele Estado.

Banco Ribtiro Junqueira-S.A.
Rua da Quitanda, 70. 13

Rua Chile 34.

INAUGURAÇÃO DE IMPORTANTE
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA

Campo Grande, 28 (Asp,) —
O ramal ferroviário Campo
Grande-Ponta Porã, na íron-
teira sul de Mato Grosso e na
linha divisória com o Paraguai,
encontra-se a dois quilômetros
daquela cidade brasileira. Se-
gundo se informa, essa impor-
tante ligação ferroviária será
inaugurada no próximo mês,
pelo presidente da República,
anunciando-se também, que
nessa oportunidade o sr. Getú-
lio Vargas se encontraria com
o presidente do Paraguai, na'inha divisória cios dois países.

Essa estrada é encarada com
interesse pelo ParaRuai. que
terá nela um escoadouro para
os seus produtos destinados ao
estrangeiro, os quais sairão pe-
lo Pürto de Santos, evitando a

olta

rá amanhã, ái 8 hortl, Im avllo
militar, cedido pelo miniitro Nero
Moura, acompanhado de comitiva,
para o Estado de Santa Catarina,
onde presidirá á sesslo d* encer-
ramento da conferência promovida
pelaa classes produtorti do Eltido,
que eitá se realizando ni cldide de
Blumenau.

A comitiva do titular da paita
da Agricultura, da quil ftiem pir-
te os senhores senador Ivo d'Aqul-
no, deputados Leoberto Leal, Neto
Campllo, Plácido Olímpio, Anto-
nlo Balbino, Rui Pllmelra, Leito
Neto, Wanderley Júnior, Walde-
mar Itupp, srs. Pedro Sales, pre*
sldente do Instituto.do Pinho, An-
tonio Gallotl, vice-presidente dt
Light, Orlando Brasil, diretor do
Departamento de Admlniitnçlo do
Ministério da Agricultura, Kurt
Rcpaold, diretor da Dlvisáo de fo-
mento da Produção Vegetal do Ml*

0 ORÇAMENTO DOS ÓR-
GÃOS SUBORDINADOS A

PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA

Na sessão de ontem da Comlsiio
de Finanças da Câmara dos Depu-
tados, o sr. Sá Cavalctnti tpreien.
tou o seu relatório iíbre os orçt-
menios dos órgãos lUbordinadoi à
Presidência dt República. A prin-
clplo não houve qualquer dlflcul-
dade, sendo logo aprovado! oi doi
Conselhos Nacional de Economlt.
de Segurtnça Ntclontl e de Afuu
e Energia Elétrica, ioi quais nin-
guém apresentou emendai.

Entrettnto, no orçimento do
DASP a situacáo ie modificou. Hl-
via uma série de emendai, na iua
maioria com o objetivo de reduzir
as despesas propostas. Diante dil-
ao, o sr. Sá Cavalcanti não pôde
prosseguir, porque pediram verl
ficação de número e não havia
"quorum" regimental.

A votação prosseguirá hoje.
•MP*

0 COMÉRCIO DE FOGOS
DE ARTIFICIO

i

O Ministério da Justiça subme-
teu á apreciação do preiidente da*
República o proceiso em qui o De-
partamento federal de Segurança
Pública teceu conilderiçíei slbre
o comércio de fogoi de artificio em
todo o Território Nacionil, O chi-
fe do governo renlveu o eegulnte:

"A Comissão Nacional de foi-
clore. A regulamentação proposta
para a produçSo e venda de fogoi
de artifícios atende a objetivos rei-
peitáveis de segurança e sonego
público, mal é preciso que I* rei-
llze iem ofenus Injuitlflcáveii ll
tradlçíes populares a Mm criar dl*
flculdadei boi pequenoi produtorti
independentes, lobretudo do Inte-
rlor, beneficiando, assim, indireta-
mente, ás grandes fabricai."

os avalFadoreT podem
SER EXONERADOS

O procurador geral da Re-
pública, emitindo parecer no re-
cuno extraordinário n.° 20.634
do Estado de Alagoas, sendo
recorrente José Edson Mendes
e recorrido o Estado de Alagoas,
manifestou-se dizendo que, não
estando incluldoi entre os ser-
ventuários de concurso, os ava-
liadores podem ler exonerados
quando não servirem bem ao
cargo, de acordo com os arti-
«os 104, 105 e 173, "in-fine"
do Decreto-Lei estadual de
Alagoas, n.° 1.234, de 1928. A
ofensa à Lei estadual não dá
lugar ao recurso extraordiná-

ide volta por Bue__a.Air__._ri_Q,.__ ,.___

Carloi Konder Reli, chefe do Ga-
blnete do miniitro da Agricultura,
almoçar* em Itajai, de onde prós-
seguirá viagem para Blumenau.

O miniitro Joio Cleophas inspe-
clonará ainda o posto Agro-Pecuá-
rio de Indaial, regressando no dia
Imediato.

DIRIGENTES SINDICAIS
NO CATETE

O presidente da República
recebeu, ontem, em audiência,
a Comissão Inter-SIndical de-
signada pelos trabalhadores de
diversa* categorias profisiio-
niis pare dirigir a campanha
contra a assiduidade Integral.

O deputado Lúcio Bittencourt
expôs os objetivos da visita, que
era solicitar apoio do chefe do
governo ao movimento opera-
rio visando a não inclusão da
cláusula de assiduidade integral
na solução dos dissídios traba-
lhistfas. Solicitaram ainda ao
sr. Getúlio Vargas que vetasse
as emendar introduzidas pelo
Senado na nova lei sindical
mandando extinguir o imposto
sindical e permitindo a plura-
lidade sindical.

O chefe do governo assegu-
rou que, no que depender do
chefe do Executivo, tudo será
feito em favor das classes ope-
rárias.

constituidaIcompanhia
mineira de investimentos
Belo Horizonte, 28 (Da Su-

cursai) — Acaba de ser cons-
titulda nesta capital a Compa-
nhia Mineira de Investimentos,
com O objetivo de realizar ope-
rações de crédito, financiamen-
tos e investimentos, de acordo
com os regulamentos do Minis-
tério da Fazenda. Acham-se
à frente da novel organização
conhecidas figuras do mundo
financeiro, entre os quais os
srs. Francisco Rodrigues de
Oliveira, diretor do Banco de
Crédito Real; Aloysio de An-
drade Faria e Gilson de Andra-
de Faria, ambos do Banco da
Lavoura,

Orna completa organização bancária.

BANCO BOA VISTA S.A.
a*_is»j *>

pagamentosno"tesouro
nacional

Na Pagadorla do Tesouro terW
pagas hoje ai seguintes folhai 40
6° dia útil:

Aposentado! do Minlitério da
Educação, ni. 4.701 e 4.709, e d*
Ministério da Viação, ni. 4.8*1 a
4.MI.

Pigadorei do Teiouro efetuaria
o pagamento noi Ministérios da
Agricultura, da Educação e dl Jus-
tiçi, relativo ao <° dia útil.

FALENClAÍèíToNCORDAlAS"
GUANABARA IMPORTADORA *

EXPORTADORA LTDA.

No juízo da Ba. Vara Cível a flr-
ma supra, estabelecida & Avenida
Franklln Roosevelt, 116, conjunto,
1101, impetrou uma concordata pre-
vcntlva na base de 60% em 4 pres-
taçüea lemestrala.

REPRESENTAÇÕES IBUS. CO-
MERCIAL LTDA.

O juízo da 6a. Vara Clvct nos au-
li'8 da falência da firma supra,
mandou o ilndicn observar o esta-
tuto no artigo 70 da lei de falên-
cia, náo flzendo mister a expedição
do mandado.

MARCOS CLARK BACELAR I

O Juiz da 9a. Vara Cível nomeou
sindico da falência do negociante
eupra, o credor Eurlco Guancr!t _,
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EXPOSIÇÃO DE CANÁRIOS EM

BHO HORIZONTE
Hdlu lltírttanta, lí? (Asp.)Iiiiuikiiiii-h<., liojp. nnsln «apllnl,« L"kr)oil(-*io do CanÃrloi', noli n

Piiliiiclnlo dn Onlin ile CHmlu-rei do Bolo ltòr|-.6tliò, com ntíopuornçíío riu Socrotoiiii doAgricultura õ dn Prefeitura Mu-nlcipul,
A ox|)oslçào foi Instnliidii nnFeiru Pcriiinncntc de Amostras.

MOVIMfHTO DEMOGRANCO
DEBELO HORIZONTE

Belo Horltonte, 28 (Da sucursal)— Na m-mani compreendida entro
1.1 c 19 do corrente, houve cm Belo
Horizonte 69 casamentos, 221 nasci-
mentos c 90 óbitos. Entro aa prin-«Ipato causa» doe obltoi figuram,
com av respectiva» quota: doençasilo coração, 10; tuberculose, 10:iiíoplásma» maligno* 5; wnrMdado,

I 1UU0U4 ^*"\ ^am^ée\%S_^^

^^"i*,M««|lll»í*Jr*^

i_màü__yt__à fMCfiwtt
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0 APERFEIÇOAMENTO DE PíSSOAl DE NÍVEL SUPERIOR

0 VIADUTO ANA NERY TERÁ 470 METROS
Será uni dos maiores do Distiilo Federal

O presidenta dn República uproVou a oxposlçllo do motivos
qua lhe fui submetida pelo ministro dn Kducnçfio « Saúde sobrea Campanha Nacional de Apurfelçoamoiito do Pessoal do NlvcíSuperior

ul.H.iiíulcji tiitfl (iinvns , ti 1/011(10 alio"s nhifcisorc" toritm iioriogiiltioi,No minuto, ii "Iinpransn" atlrnianuo ns oxnmos ròrntn utetimdoi com
Recorda-se que a Çprniss5p.dc Apotfolçoamantu dc PõssòuT de | reel«mSfõ&Í 
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Correio da Manhã
Cobradores autorizado* - Jutt Voe-lho di Silva, Manoel Morley, ge-fcastilo l.lncnln, franclico vitlrs

d* Snuia e Jnsè Glflnte
Bedicàu. Administração e Uficinai— Avenida Gomei rrelre, 471/473Publicidade e Aislnitar» - ruida Assembléia, 109

"KLKFONE: U-2020
(Ride interna. ligando dependênclasiDlretor-Gerente:

Run da Assfnbléla IU*.. 42-7591• Av, Gomei Freire. 471... 2i-oo37Asència Centnl:
Rua da Assembléia 109

_","¦"« *  41-1053Balcão-
Rua da Assembléia. 109.. 41-9328

SUCURSAL EM SAO PAULO
Rna 14 de Maio, «6, !"•

Telefone 33.6991

_ SUtUKSAt RM MINASRua r-nlíi, (5 - Beln Horizonte
r-lefnnt "-Õ3K

AtiKNTK llfc 
"vENUA 

AVULSA
EM SAO PAULO\Irente riilann - Rna I» de Sn.vemrro. 193. lobre-loja1'ltKÇOS OE ASSINATURASSer.iostr.il Cr» 80,00An-Jal .... rr» 131.00

EXTERIOR
Anual .... cri 300,00Semestral  cri 180.01)

NUMERO AVULSO«o dia  Cr» l.iioAtrasado  Cri 1.50Domingo  Cri 1.00EM SAO PAULO fCAPTTALI
IPor avISolDias úteis  Cr» 1,00Dominço»  Crí USO

OLAVO MARTINS
Conte Nova - Minas

Deixou de ser nulos atente • esta
çodvidadu • vi rpreitar contas dasImportâncias rerebldas em nnmedéíte Inrnal

ATENDENDO AOS LEITORES
Todas as reclamações devem ietdlrleldas para "Correio da Manha"— Avenida Gomei Freire. 471/473."••«Sn de Retlimactleil" nn pelot#i»fo>i» f.ift-i •-, |» \, 17 (,„»•

Nível Superior foi instituída pelo decreto n° 29.741, dc 11 de Ju-I ^"ffilA* IV I ATIf IklIfKlho de 1951, modificado, quanto no prazo, pelo decreto n. 30,28(1, '••"•W yi LAMuWUj
dc 1» de dezembro de 1951. Instalada a 7 de dezembro de 1951, deu i PARA 0 SERROinicio nos trabalhos de levantamento e Inquérito preliminares paru I
a organização daquela campanha. Esses levantamentos e inquiri- I _ o «òv?tos, pondera o titular da Educação, não poderão ficar terminados; baixar dec,senão dentro de período bem mais longo do que o dos 6 mesesiniciais do funcionamento da Comissão. Entretanto, a urgência
do problema da escassez e da falta de aperfeiçoamento adequado
de pessoal de nível superior, está a impor que se dê começo ime-
diato a um programa de emergíncia, o qual, devidamente plane-
jado, represente em potencial o mais amplo programa futuro a
ser desenvolvido em face dos dados obtidos nos inquéritos e le-
vantamentos em curso. Diante disso, propôs a referida Comissão
e o ministro da Educação submeteu ao presidente da República,
que se considerasse, nesta sua primeira fase, a Campanha Nacio-
nal de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior, como uma
das campanhas extraordinárias de educação, previstas no orça-
mento geral da União, confiando-se sua execução ao Irfstituto Na-
cional de Estudos Pedagógicos.

ENGENHARIA
CONFERÊNCIAS SOBRE ENGE-

NHARIA SANITÁRIA
O Prof. George Schroepfer, da

Universidade de Minnesota realiza-
ri ria lede do Inftltuto Brasil-Es-
tados Unidos, â rua Senador Ver-
gueiro n. 103, uma série de confe-
rfnclas sobre Engenharia Sanitária,
a começar no dia 4 de acosto pró-xlmo, às 9 horas da manha.

Aviso ao 4* ano — Os represen-imiei ria turma comunicam aos co-
legas que ai aulas do 2° períodonara o 4o ano, terPn InWo seirunda-
feira, dia 4 de agosto próximo.

Visita 1 cia. Siderúrgica Nacional- Vls'tá dlá 31-7 - (o ano A —
Inscrição no D. A. com a srta.
Lvcla. O presidente da CEP soll-
cita dos colegas a resnonsobilidade
devida e a compreensão do comoro-
m'M'1 assumido cnm a ln«cric"b.

Visita a Ribeirão dal Lajes —
Relaeío nominal doi aluno»: Fran-
c'sco M. Bezerra Lima. Gabriel Bla-
solto Mano, Luiz dos HeK Mario
Milwaud, Maricau Franco, Hamilcar

COMPANHIA fAHTlSTA
OE r-APÊt

d. 15 Nov 134 I • Tel M-7I7I
. Rd fele*,.!. Ssntisnspêl"

Caixa Pintai ISOl -
SAO PAI'1.0

i Fabrica •- Oiihatan i

FABRICANTES DF PAPEI
(Desde 1918)

Escrever
Impreszâo
Embrulho
Impermeáveis
Cartões
Fab esoecioi*

Agente» no Riu de janeirc

ALBERTO FERNANDES
Av Pres Vargai. S*9 II" a

ula UM - fel 18-KR
141794)

TIPOS:

Correio da Manhã
Sucursal de Si Paulo

RUA 24 de Maio, 276 —12.° — Tel. 33-6991

Baroni Susarte, Nelson Teixeira,
Paulo A. Barros, Miguel E. Hldd,
Maria Ballarlny, Orlando F. Leio,
Jaime C. Fernandes, Mario Thomé,
Oscar Mattos, Wilson F. Ferreira,
Francisco José R, Eulállo, que de-
verão confirmar inscrição no D.A.
até ás 16 horas de tCrça-felra —
Visita no dia 31/7 a Ribeirão dar
Lages, dependendo de confirmação
da Light.

Estágios na Bjrtngtou — Para oi
alunos do 6° ano — Estagio remu-
nerado — Assuntos: Engenharia
Econômica e Organização — Turbl-
nas hidráulicas — Tratamento dágua— Projetos hidráulicos — Término
da Inscrição: dia S de agosto.

Biblioteca — O Diretor solicita
aos colegas que ainda eetão cora
livros irregularmente em seu poder,
que os devolvam a fim de ser ter-
minada a recrganizaçlo do serviço.
Aos faltosos serão aplicadas as pe-nalidades previstas nos estatutos do
D.A., de acordo com resolução Uo
Diretoria.
ELEITA A NOVA DIRETORIA

DAU.B.E.S.
Belo Horlzonat, 28 (Asp.) — Foi

eleita na noite de ontem, a diretoria
da União Brasileira de Estudantes
Secundários: Presidente, Celso SI-
queira (Minas Gerais): 1° vlce-pre-
sidente, Ermano Gouvía (Bahia);
2" vice-presidente, Walter Valadares'de Castro (Goiás); 3° vlcc-preitden-
te, Carlos Boichat Machado (Espi-
rito Santo): 4» vice-presidente,
Marciano Peixoto Silva (Alagoas);
secretário geral. Aníbal Teixeira
(Amazonas): 1° secretário, Wagner
Batista da Costa (Di-rtrlto Federal);
g° secretário, Armando Uchón (Sea-
rá): 1° tesoureiro, Reinaldo Soares
(Maranhão); 2" tesoureiro, Otávio
Gonçalves Oliveira (Japá).
CONCURSO DE INGLÊS NO

COLÉGIO PEDRO II
Hoje, 29, às dezenove e mela

horas, a Comissão julgadora do con-
curso para provimento da Cátedra
de Inglês, que se encontra vaga,
prosseguirá seus trabalhos, ás deze-
nove e mela horas, no salão nobre
do Externato, com a argulção do
candidato inscrito, professor Paulo
César Machado da Silva, devendo
antes realizar o julgamento públicorelativo aos títulos e documentos.
No dis 30, ás 13 horas, após ser
aprovada pela Congregação, far-se-
á entrega ao candidato da lista dos
pontos cobre os quais versará a pro-va escrita' do concurso. No dia 31,
às 13 horas, realizar-se-á a provaescrita, cujo julgamento será levado
a efeito no dia 1 d eaüôsto. âs 14
horas, depois da sua leitura pelocandidato em sessão pública. As
20 horas dessa mesma data far-sc-a
o sorteio do ponto para a prova dl-
dática, que será levada a efeito 24
horas depois, isto c, nn sábado 2, às
20 horas.

O Julgamentos parclars e o Julga-!mento final do concurso serão rea-'
lizados em sessScs públicas-.
REPROVADA A MAIORIA DOS

PROFESSORES
João Peuoa, "S (Asp.) - A maio-ria dos professores do Colégio Esta-dual João Pessoa, aue s; submete-ram a exames de suficiência, no dia25 do corrente, foi reprovada. EntreHes, há alguns auo lecionam a maisde dez anos. Os jornais comentamcaso afirmando quo houve irro-

Uelo Horizonte, 28 (Da sucursal)nm Uu Estado acaba dedecreto localizando no Serrouma das Escolas do Laticínios cria-das nu govírno Milton Campos.Esse estabelecimento deverá pres-tar relevante serviço à economia da-quela região, difundindo ali a me-nor técnica dc fabricação d» nuol-Io. o que virá contribuir para oaperfeiçoamento de um produto daregião que já gozo de fama na-cional. z
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
ALUNAS DO GINÁSIO DA ESCO-

^,Vm„ .N"0RMAL CARMELADUTRA PARA O ANEXO DOINSTITUTO DE EDUCAÇÃOAs alunas da 1» sórle glnoeial daEscola Normal Carmela Dutra de-vem comparecer à sede dn Anexodo Instituto, á rua Haddock Lobon. 275, na próxima sexta-feira, dia1 de agosto, as 13 Ivjvas, para co-nheclmento dos horários.
FILOSOFIA

CARTÕES DE RESTAURANTE
O DA comunica aos coleças querequereram cartões de restaurante I teiro,

aoe preços de Crí 2.00 e CrS 6.00
que os mesmo* se encontram á dis-
posição dos Interessados, dlàrlameh-te das 16 Âs 20 horas, n-> DA 'com
os colegas Novaes e Llnea.

Festival lírico - O DA fará rea-lizar no próximo dia 2 de asôsto,um festival lírico em seu Salão No-bre, organizado pelo colesa An"eloCaitro Gonzalez, da Faculdade Na-cional de Arquitetura, contando coma colaboração de vários arCtos doTeatro Munlcloal. A Inscrição parnIngressos gratuitos ooderá ser fel-ta na sede do DA, diariamente das10 Âs 20 horas, no livro competente.Inscrições para o curso pré.vesti-bular — A partir do próximo diu 1de agosto estarão abertas as inr-criçSei para alunos e professoresdo curso pré-vestlbular. Os interes-sados deverão procurar os Instru-
çBes com o colega José Furtado, dl-retor cultural do DA, diariamente,
depois dal 19. horas.

Aa 'i1*i«(i -Im vlmliiln An 1 Nt>i v dr-
vnrfli) ':<¦" ntnrnilnn Iiim il Intuiu ruir
IA (|U(? o m-vimo ÜGVCrft r.Mur (IfUIltüdoutro dr (julu/r miVni, Nrrr. f>\vMm do* intilmes dn OlMlitO FédõriilomtlntNT 470 nirltoA. dr ponta » nau*I*. eom quntro ulrtun pnrn voiotllMTul nbrn virá licilcflclnr Mna ilrn-Hitnonui pppulòiM, qur, vlrtiinlmon.te. pDMOII a viver llhndn. dum* mnl«de 1945, quando * rlntrlricnrnn dnHiiln» «uslllnr determinou o' fechn- '
monto d»» rmim-Ki nn« pniununii denlvol dns rim Ana Nery e LlotnloCardofo. Dwdp entAn, u Vmlrn vh

1 r «li

DEPOIS DE CONSIDERADO
PERDIDO

Chega hoie à Guanabara
• "Aracaju"

'k nrriifin puni o iHltin ||*t
ClllllP, .Inoiur. Kii|',rnlm Nnv
dr pnrln do Moyci", prtMOtl li flti u
prtntp dn MunuiiPlrri, iuiIa \)\i\U\ dcroUtnento * Mtroltn -¦ oumc fio dA
pnjungeni » um vcfotilo t\r endn vc?.D riiiiarrsfsmcnin rio trânsito quiilal rMiiit» rrriPtr-«e mui num Hfln
KnnoUco Xnvlcr c Visconde dr Ni-Itról < chega ii perturbar o irrwi
A zona nono iln cldndo. Ainda omcniiarguenala dn olelrlflcnrào da II-nha nnxlllnr. n bondo Cnicndura.
quo era um dos prlnc'pnls mrlos dcrondiicao daquela zona, trve souItinerário olterndo, tornando maioro UolRínento duque,-- trecho.

Os moradorre do Jacnré e de ou-troí bairros, solicitaram das autorl-dtdea a construção de um viaduto
no final da rua Ana Nery sendoatendido*. Em 1040 foi realizada Ium* concorrência pública pira •»u. conatrucio .. obra, oheg.ram çuip Eva Pcrpn ora a maior de

cmitrü, BííVfl dotíiidui uillitM pnrn1'cmnbclcccr n nnllitn llnlm ilr Imn-'Ira Elll lllllbn.l ní Ins dn vliuln-i". a Prefeitura procederá reiiidtlela-iow urbnulsttcaa, Inolilslve o ulnr-
llitniciito dai. rinis Llolnio Cardoso eMajor Siiokov. o viaduto dc i ri»-•;rui passará pur trás \\n\m forrens,ii Aiulllnr (clotrlflcntlnl, n lllo d'Ou-ro o n ld'npnliiina, rom vana de in 80uintroí A coiiatrugAo nflo niert-.rhn"*rá. noráni. o tráfr-no frrrovl«r'n. poli«crio construídos (".rnraniriuou r«-nnclals luatamente nnrn evitar oiw-láculní nau llnhna

MANTIDO...
(Conclusão da ultima página)

todas ns mulheres e aconselhou

SEMANA DA PÁTRIA NA
(APITAI MINEIRA

(AlifMH lu
tOVPMh -t"

, 'até nn

Ni

ábfc^V^tão^^ojefr^í W.?'Bfl "S Tlfíe<\? G ««nMlhOii
teve de ser abandonado, enquanto ! a 'oitura do seu livro A Rasou (li
o Departamento de Obras dn Prefei- I "li '-'l«(l nm' todas as m»lherCK

E' esnerurln hnip íc ii u„—. u,í* «1,Dor»v» outro. E em conse- casadas. O sr. Ivo de Anuino
mo r;™.£?.P ' horns' 3uínc.111' o "l"rt"«<1 d«e foi chamado rhèfoi! mesmo a ler trerhní rinna Guanabara, o cargueiro) °* "Ana N-rv". vai ,cr conhecido ii,„°n°.2iLl...lie^?L.°°"Aracaju", do Lóide Brasileiro,'
que foi considerado perdido nor 5,cor". conl.° v|i«ll"o d» Triagem, pois
ter batido numa rocha, em dia í deíte'nome""0 P'Mm° * """^
de nevoeiro, ao sair do portoIde Imbituba, trazendo 6 mil to- custo da obra
neladas de carvão e tendo, as- „ „, .. „ u ..
aiinfSo0• 

'«St?*0 
\PraÍa,e r™»'""«»»aí crT-ali Ilcado praticamente sub- zelroa, ou mais preclsomente. Cr$merso. Conhecida a extensSo ••••M.das.oo e será finonciado, par-do acidente, seguiu para o Io-' !* P",»D"P"rt,m"n'<>_<ie ístradaa de

cal

lllli, (lm limilr, IH
il-nnli Prniiicloin
lIlVUlRftr lirllliniillrmi'
pnrln •niltt," pflolalÁ, • uiuoniumt)viiH
nu BOIIINim dA IVltlln, COIM U imillrl-
I ifjfto iltie rlrciilnM -J- (Hp-iiilv-'*-. i'dii'
racionais u oflclila, Kul cousilluliíui
d At >>.'< juHpi'im.i mu ffuyonmdo)', w
¦ oiiiN.iíH» ('«'iilrul dos fcitejou ilu
corrento uno, composta do» ài>, An-
tonto JohA dc Llmfl CAinarn. niih-
iiinianduntc da U. D,Iii do rei,
Nóllo Ccrniiolrii (ionçalrm, coman-
ilante iioral da Policia Mlllliir: dn
i'.«jur Afnnsn llellodnro dos Santas,
ihefo da Cs.ia Militar da ¦overnado-
iii e du major Cícero da Silva Pe-
iTlra, cniuanilantu do Dentacamen-
in da Ba«» Aeroa da Pampullia. A
(.'uiiilsslo Jí esu estudando oa con-
tlmrenU'» de tropa-s que desfllsrãn3,

NAO HA COMPRADORES"
PARA AGAVE

JtífíO li0$BOA, '/fí 1 Aptp l - O !ii«i'-
tudo dc íiíí.tvr hnixou, nov;m»tnl»,
i'.-ii t|iiHlro ciii/rlioü, sem cumpri-
iluic.i puiii d tlpu classificado Vá-
i iun propOHtoa fltnorlcaiing o/frtctm
íris crtiziilios o ctnqucntn l*ohíi>voí,
K' nflllivn n -dlti-M-íln dou ntanti úortê
dc :i«nvc

no diu 7 ilu aotonlbro, ,, tinjcto 0a
parada, o uniforme, olc. rJ»»ti( con-
tudo, (uídcntado, ilcudu ngoru, um
donfile, (irttiuele dia, de um uoatln-
"iünte dc ifuzlellroa navalrt. o qu«
constituíra um oconUisimoiito intfdl-
t'> pnra oi bclorliòntiriní»', Bitcüiítra-
si' oni Biilf> Hnriziiiiti', pur uutru la-
do, o capitão te nun to Alfn-ili» Alvav
ro Barbnfia, Iticuuihldo da org&nlzar
uma oxpoJilçao hiBtórlca rk arnuii
('e imr-in Armada, durante a fieioa-
ní da Pátria.

« »«-,„„j„„» , . l "pdetem e pirte pela Supcrlnten-o comandante e engenheiro dtnola Drbmlitlca da Prefeitura,naval Armando Santos, surierin- ^fitotma manifestação do Conselho
tendente técnico do Lóide Brasl-1 Itod°T,«rio do Distrito Federal, «
leiro acomnanlnrln H»-„«- i 

"°n"tru".í° tel entregue à firma ven-leiro. acompannacto de enge- [ oedora da anterior concorrência enneiros e operários especializa-1 "»""> apenas o desnacho do prefei-dos, conscaiindo, aoós dois me-1 '" no P1,00""»- P»ra se proceder a

fcnd,d„t:r'?n,ho'snlv;,r ° "¦yíí s^ffi^síss^ n,°cnnti-
e coiidU'.f-1o. cnm suas própria?
máquina»; ntò esta capital, ondel KA0 perturbara o trafego
após a dercarga do carvão, se-' PwmoviARio
M«« R? 

estaleiros è of;-; o viaduto ligará a praça Nitl-I-emas de Mocaneue, a fun de dade Saldanha, onde desemboca ácririplctnr ns necessários repa-l ™* -p.r*f*lt.° Olímpio de Melo (antl

Aluguel'de escanlnhos - Os co-legas que se Inscreveram para alu-
Mr escanlnhos de sço, poderão pro-curar — depois do dia 1 de agfisto— o colega Pedro Henrique, te-
rourelro do DA. para o respectivo
pagamento,

Comediantes da Universidade dcParli — O DA fará realizar em seuSalão Nobre, em dstn a ser anun-ciada, conforme entendimentos coma sra. Adida Cultural de Franca.
um recital dos comediantes univer-sitárlos franceses que ora nos vi-sitsm. Ai Inscrições estão abertasoara os colegas diariamente, das 10
is 20 horas, no livro competente.

Certificados de professores — Oscolejss que leo'o!iarsrn no examevestibular de 1851, poderão procuraro colesa Novaes, diariamente, das17 As 20 horas, paia receber seus
certificados.

MESA REDONDA PA.RA DISCUTIR
0 SAL AM DOS PRO-

FESSôPiS !
O ministro da Educação resolveu i

promover uma mesa-redonda para I
debate da portaria n. 522, que fi- !xou novo critério para a remüne-;ração do? profrssores de estabeleci-
mentos particulares de ensino se- •
cundárlo. A reunido será realizada |boje, terça-feira, ys 10 horas da n-o-
nhã, sala de scssõ»s do Conselho
Nacional de Educação, no 5" andar !do Min'slério do K-luca-ão. tentfo'sido convidados re^~---T-'~t-s dn •
clnsrs Interessaria?.

ro1;
Denois do "Atnliiia" e do'•Pnntos" è o "Aracatu" o ter-ceiro navio que o Lóide conse-

Sue recuperar.

sa Alegria) * rua i-lclnlo Csrdoio.do outro lado da Unha. defronte aoKcoltol Central do Exército. Aobra será tilda de concreto o medirádí»otto metros de lirqura. havendo
passeie* lateral», pnra pedestres equatro plstns. sendo que nas duas do

Ainda a institiução do...
(Conclusão da ultima página)perto de 30',i, ou sejam, ãoo mi-Ihfles de dólares. Ao deslocar essa

exportação para o mercado livre,
tero o governo que de.viar para és-se mereado correspondente quanti-dade de importações, a fim de pro-ver a contrapartida de procura dascambiois de exportação doi produ-' n"t,rl° Internacional
tos gravojos Nesta altura, teria-1 c°mbtoIs relativos: a)

Que será
sua filha

* «*^^^^^^^^*fc^^E5'^^^^^™^^^^^^**^-*-lÉ»^-i^i^Pi^^ff^^'^

Você preciso ossogurarWho d__dê hoje a realizarão
de teus sonhos

Sua 'ilha 
J& tem uma personalidade

definida. Nos eitudoi, teu maior lnte
rèiw pende nara certas matérias; nas
leituras, para certos Urros. G ]á for-
mula sonhos e projetos para o futuro.
Você observa com alegria os firmes
indícios de ima vocaçAo que desponta
— e lhe Impõe um novo e sério dever
cumpre-lhe providenciar -ara que sua
filha atinja seus objetivos, mesmo que
não pos-a ter wmpr* ao lado sua pre

sença. Garanta desde Ja a realização
dos sonhos de sua filha - e a sua
própria tranqüilidade - Instituindo um
seguro de vida. Um agente da Sul
America lhe indicará, sem compromis-
so, qual q plano dn seguro de vida que
mais lhe convém

Sul America
Cempanhiti Nacional dt Seauroí 4e Vido

Fundada om 1195

II - CURSO DE GINECOLOGIA
DA POLIMCA GERAL DO

RIO DE JANEIRO
Terá Inicio no dia l.° de ag&slo o

curso de Ginecologia (que foi trans-ferido de Julho para o próximo mesdo agosto), sendo an nulns de Anfl-teatro realizadas As 20.00 horas no8.o andar e as aulas práticas pelamanhfi de 8 As II horns na sede poPollclinica Geral, o Avenida Nlló pe-
çanha n.° 38, 6° andai. 1180)}) 71

D. E. P.
SETOR DE CONTROLE E OHIEN-

TAÇAO DE ENSINO PARTI-
CULAR

Devem comparecer ao Setor dccontrole e Orientação de EnsinoParticular, á avenida Almirante
Barroso n, 81, 6o andar, sala 032,das 10 às 17 horas, atò o dia 2 dcagosto próximo, os seguintes candi-
datos á prova dc Didática:

Adalcy Moraes dos Anjos, Advrda Silva, Albony l'e:-cira dos San-los, Alberto de Mattos, Alice deSouza Bruno, Almir Francisco dcAssis, Álvaro Ferreira de DeusAmaury Ferreira Lcfiu. Aracòlia
Dias Suares, Aríete de Oliveira! AryFerreira de Souza, Áurea Gonçalves
Ferreira, Boldomero Cruz PessoaCarvalho .Christovam Nascimento
Sal Passos, Cláudio Afonso Calome-nl, Cleomar Albanczl de OliveiraPandcí. Clovls Lamartlne de .MoraesMello, Dócio Ferreira da Silva, De-mosthenes Cruz Pessoa de Carvalho lDilquóia Barbosa Rodrigues, Djal- Ima da Paixão Joary, Dulcinéa dosSantos, Edahyl Sudárlo dos Santos,
Edmundo Pujol, Elisa Magalhães,
Eugênio Andrade do Conceição,
Fernando Anlonlo Batista, Geraldo
Athayde Noronha, Geraldo BessaFernandes, Helena Feres ['arames,
Hélio da Coita Magalhães Filho,Heloísa Silva, Isa BoucrI Gonçalves,
Itamar Emiliano de Mendonça, Is-rael Carlos da Cunha, Iza Regina
Feijó, Jondira Belo Pereira, Joa-
qulm Ferreira Chaves, Joaquim dosSantos Moutlnho Nctto, José Espe-
ron, José S, dos Santos. LaudellnaFerreira Leão, Laura Pinto da Mota,
Lauro Geraldo de Araújo, LéaHochman, Léa Maria R. Pereira
Leito, Léa Nicalau Amin, Léa Santos
Vieira, Lcoblna Lins e Silva, Lour-
des Lengruber Cardoso. Loyola Jun-
dlá de Moraes. Lucllla Emílio Re-belo, Lucllla Loureiro, Marcos Afon-
c-o Monteiro Pessoa. Maria Angélica
de Castro Lima, Maria Carmen Go-
mel, Maria de Lourdes de Abreu,
Maria Lúcia Nossar Simões, MariaTheodoro de Moraes, Marilla Cos-ta, Marli Ferreira, Mathtlde de Je-sus Quadrado, Milton Quintino daSilva, Murilo Creso Lira, Nelson
de Theodoro Moraes Filho, Nely deFarias Hibelro, Ney de Almeida
Gama, Neyde Martins Porto, NUzn

mos no mercado oficial somente ocafé, o qual oferece uma marfem de
lucros, multo menor devido à fadi-
ga do solo das regiões produtoras.A situação ai seria absolutamente
insustentável e então o governo *c
veria forçado •¦ permitir a passn'-
gem, para o marcado livre, Um-bém do café, com o que ficaria todo
o nos'.o comércio exterior Integrado
no mesmo regime de 1929"

Disse, mais, o sr. Hélio Cabal
que com a submissão de todo o
nosso comércio exterior ao sistema

I do mercado livre de câmbio, esto-
| riamos abrindo mão de dois fatores
; essenciais A nossa economia: uma
| taxo fixa de câmbio, com a qual
: conseguimos pagar as nossas des-
; pesas no exterior, e a estabilidade
i cambial.

A èxpp:l(,'ão do depuiaao baidno
abranseu ainda a concelluaçüo dc

, produto-gravo.o e as principaisi causas de sua existência, Declarou.
então. que. para ôsse tipo de pro-duio. deveu, ser estudadas soluções
dp três categorias, foro do campo

. car blal: ai de estrutura a longo
! prazo; bl nicdiaias, através de nju.
, d: indireta, tais como flnancbincn-
j los, emissões de Impostos e outros
| ticilidades; ei emergenciais, Isto é-

sub Idlu para exportação, financia-
tio por sobretaxa cobrada pela im-

. portação de produtos Indlspensá-
; veis, sem efeito Inflaclonírio lanlo
1 qu.cnto possível, evttandn-se. poré'iv
j o subsidio cambial, que nos arras-
I taria. primeiro, à criação de taxtis

cidlra manifestar-se favoravelmente
â erlaçío do referido mercado.

\, Diz o substitutivo que serão efe-
iuadai, privativamente, por laxos
afixadas pela Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil, resultantes de
paridade declarada no Fundo Mo-

as operações
á exportação

â Importação de mercadorias,
inclusive os correspondentes ser-
vlços de fretes, seguros e despesas
bancárias: bl aos serviços gover-
«mentais, inclusive os relativos ás
sociedades de economia mista cm
que prepondereni as ações do poder
público; cl aos empréstimos, cre-
(lllos ou financiamentos de especial
interesse para a economia noclonal.
obtidos no exterior e registrados
no Superintendência da Moeda e
do Crédito

O substitutivo conícre ao governo
autorização para permitir a reail-

| zaçâo. por lax.r. resultantes da
] oferta e da procura, das operações
I cambiais nüo incluídas na enume-

ração anterior. Prescreve, mais.
q' as operações dc câmbio refe-
rentes ao movimento de capitais
.isslm compreendidos o ingresso, o
retorno e a f-nidn dos mesmos, bem
como a transferência dos seus lucros,
poderio -ser excepcionalmente efe-
luadaa por taxas afixadas pela Car-
teira dc Câmbio do Bajrco do Brasil
de icflrdo com o grau dc beneficio
que a aplicação desses Cítpllals
trouxer para a economia noclonal:
Tcrmin». ¦ Mius'ltullvo por estatuir
quu da inclusão obrigatória ' no
mercado oficial poderão, cxçcpcio-
nalmenlc. ser liberadas, pela Supc-
rintendèncla da Moeda e do Cré-
dito, as operações cambiais refe-
rentes: ai á Impoiioçfio, sem cober-
lura cambial, de mercadorias nor-
malTente liccnclávels pela CEXIM:

dfmoer dC"°,S- * "o*"" «SSÊ Peía SÍm"
I pregos não possam alcançar a res-NOVO PROJETO nectlva paridade Internacional.

Embora contrário á instituição do
mercado livre de câmbio, o sr.Hòllo Cabal apresentou á Comissão
de Economia um substilutlvo au
projeto governamental, procurando
corrigir-lhe as Inconveniências c os
dcsaccrlos. já que nquéle órgão de-

livro. O sr. Alcnca-lro Guim-
raes fi-lou cm revolução mun-
dinl. dizendo aue cada oala ti-
nhri o icnrcFentanf'? depsa revo-
lucão. Nn Argentina o reore-
sentado fora. Peron. tendo asra. Eva como forca de van-
etiardn coni extraordinária efi-
ciência. Rendia-lhe homena-f>ens em nnme dos trabalhistas
do Brasil. Falaram ainda os ge-iihorcs Euclides Vieira e Fran-cisco Gallotti.

SAUDARA O MINISTRO

Foi deslrjnado para saudar o
ministro das Relações Exterio-res da Áustria, que visitará oSenndo depois de amanhã, às14.30 horns, o sr. Alfredo Ne-ves.

COMISSÃO DE JUSTIÇA

. Na_ sua última reunião, a Co-
missão de Justiça aprovou os
seguintes nareeeres:

Do sr. AloMo dc Curva-Ino. rjpla conftlturionnlidnde
«ps prnlctos que autorizam oPoder Execnti«ó .- construir, na
cidade do Sabar*. nm oré-Monarn Correios e TcIZ-rafos dotino 3 e quo disnõp «obre a <•".-
fosa do açúcar inferior dlfi-
nida no dccrelo-lei n. I 831de 4-12-31):

Do sr. Jduqtiim Pires, of"-recendo emendas a prouorieno
quo assemira o financiamento,
n lonrjo prazo, rie serviços pú-ijliros mnnicipris: neln ronsti-
turionalidnrin rio projeto quecria uma EstacSo dc Viticul-
tura nn munirfoio de Gnra-
nhun^. Pcrnnnib"co. e pronon-do diligência sôbrc o proietooiie norova n acordo sobre
Trannnrtcs Aéreos Refulnrps,firjfiodo entro o irovêrno do
Brasil e o do Paraguai.

AVISO
AOS CONSUMIDORES DE ELE.RIC.DADE

RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE LUZ
E FORÇA

A COMPANHIA DE CARRIS, LUZ
E FORÇA DO RIO DE JANEIRO, LIMI-
TADA E SOCIÉTÉ ANONYME DU
GAZ DE RIO DE JANEIRO, comunicam
que a PARTIR DE 1.° DE AGOSTO
PRÓXIMO VINDOURO, serão amplia-
dos e centralizados os seus serviços dé
recebimento de reclamações sobre foi-
ta de luz e força.

Qualquer reclamação de falta de
luz ou força será atendida por um <K-
telefone*.;

22-1800 e 23-1800
A partir de l.° de agosto próVmrtvindouro, as reclamações Hrns oté

agora para o telefone 29 n^or> -«-rjo
-iron-j^nc, 

pelos telefones 2?.-1^*,/> r>
23-1800. (3*074)

Abra uma conta no "INC0;=PESSOAL

flibciru, Uelctir .Ner.v Curiiia, usv.altio Euscuio L. da Silveira, Paulotio Nascimento lio-.as, Renc Bar-zalla.v, Rubltlio Pereira S?lxas, Sa-ral Guaaliono. Sebastião Coita Sc-bastião P. da Silva. Sérgio da SilvaPontes, Sinai Macedo de Abreuv.-.silie Simanosvski, Valnilro Ro-arisues Vidal, Wanda de OliveiraGomes. Wilson do Souza, âvone Al-ves. Ivonne Nicóas de OliveiraZila de Souza Tenório da Silva

REGRESSA 0 REITOR DA
UNIVERSIDADE DO

SRASIL
Itccrc.vsa huje úe PorluíM.

por ria aérea, o professor PedroCalmon, reitor da Unirersida-tle do Brasil e que foi iqueli-
pais cm missão cultural,

Em Portufal teve o ir. PiíroCalmon ti.iortunidade u faz»,várias conferência! que Urcracearam, nos centros enltu-rais ns mais ffullfo» iilauioi

CURSO DE ORIENTAÇÃO PSICO-
PEDAGÓGICA

Acham-se abertas matrículas parn6stc Curso na Sociedade Pestalozziio Brasil, y rua Gustavo Sampaion. 29, Leme.
Os candidatos devem ter o Cur-«o Secundário Completo ou Cursode Assistência Social ou de Institutode Educação.
O curso funcionará em tempo in-

m • -,-j---..—7 -. .—--  tegral, dc 10 de agísto a 20 de de-Tavares de Oliveira, No* Gonçalves zembro.

.êHiiWI States"
baten o recorde

de velocidade no mar
• Conquista a "Fita Azul" na travessia do
Atlântico em 3 dias, 10 horas e 40 minutos,
com a velocidade média de, aproximada.
mente, 66 quilômetros por hora. ,

1-0-. r,^m^'Jrk»,.,,,  ^1^4-^*^ 11 \ \"\hco _rf^=^^^i*---^
\S\ 3 \ a*'1*c ^J:1 CaP11»' • Reservas - CrS 80.000.000,00 lí

' 
\_^^^0^^^\';i 

DcPósitos "m 30-6-52 - Cr$ 680.600.000,00 |

O tr-risatlintico norte-imericano, "United States"conquistou a «Fita Azul", batendo o recorde de velocidadena traveswa do Atlântico, no tempo de 3 dias, lo horase 4o minuto», com uma redução de lo horas e 2 minutosno tempo obtido em 1938 pelo "Queen Mary". O "Un.tcd
Mates, agora detentor da tradicional «Fita Azul" tem
53300 toneladas e fez o percurso de 2.938 milhas ma-ritimas com a velocidade média de 35.659 nós, ou se,am,cerca de 66 quilômetros por hora. O recorde anterior
pertencia ao "Queen Mary"com 3«> nós horários. Comoacontece com o» passados detentores da "Fita Azul" tambémas maquinas do «United States" dependem integralmente
da Lubrificaçiç Correta da Socony-Vacuum, fabricantes |do famoso Mobilou. Por que aceitar menos para o-irro ou para a sua indústria?

seu

A SUL AMEH1CA _ CAIXA POSTAL 971 - RIO DÉ JANEIRO
Queiram anviar-me um folheto com informaçõet lôbre o teguro d» vida.

Aom* ¦———-—-———-————_______

Dato Ho Note.. Hia-

Pro/mão ______

Rua— ______

CidWe-  „,

-mil-

. Casario ?_,

IV...

-Tem filhos?-

Bairro-

-Eltado-

l*-f*Cf>

~___1

Onça, «•¦•
« vei ia am
omlio, • falem
da A(.»l« 4„
Sul Avirhe.

PROF. ADLER
APRENDA — PRATIQUi: — APERFEIÇOE-SE NO

INGLiS - CONVERSAÇÃO
no Curso mais prático do Centro c de Copacabana

Westminster English-Course
COMEÇO DO 2.* PERÍODO, DIA 1 DE AGOSTO

Matriculai abertas
MATRIZ! Av. Erasmo Braga, 259, sala 903 (Castelo)

KIXIAL EM COPACABANA: Rua Raul Pompela, M — Posto <
INFORMAÇOEI: Tels.: 52-2426 e 26-iHl

(12*21)

CURSOS DE LÍNGUAS I
DO INSTITUTO HANS STADEN

Comunica a reabertura das aulas em 4 de Acosto, e aber-tara dos novos cursos de:
PORTUGUÊS - ALEMÃO - INGLÊS -

FRANCÊS - TAQUIGRAFIA
MATRÍCULAS E INFORMAÇÕES:

£<íI'ÉSI9n»CRUZE,RO — R"» Carto* de Carvalho, JJ —Tel. 32-0881 das 16 às 20 horas (exceto sábados) ou nasede da ABC e PRO-ARTE — Rua Méxleo, 74Sala 601 — Tel.: 22-1076 (32121) 71
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RUMINHBE

' IW'Mlbmelltlo n (llKctinnflo, nn
•Melo do ontem dn Atmembloln
fluminense;, pro.lntn orlnniln rio

,,ía|ecutlvo autorlznndo o Rover-
afVji conceder tiencuo do Im-
pono de trrmsmlmSo de pro-

lide e da tsxn de trtvnserl-
por cinco anos, bem como

moosto do exportação, hs in-
M«s tjiic se instalarem no

Ido.
ij^Ò relatório da matéria, na Co-
ànltiSo de Finanças, sr. Sara-
naco Pinheiro, aplaudiu a ini-
eletiva do Wernador, av.'entu-
ando, entretanto, que favores»

Atlcos devem ser também
rlidos nos aue se dedicam

I atividades nrro-pecuA<ias
eptnii. "orem, o sr. Sara-

Wnbeiro, substitutivo
evado nela Còrnt?sno de Fi-

j estpbelerpnrlo um crlté-
jríRerol, em ver, fie autorizar o
p«ír">n a ooneerler a isençSo

i/meto de decreto.
. olenírio, os srs. SimSo

K*»8ur, Mumiío Picanço. Adol->:,lb Olive^a e outros sugeriram¦-'¦*» necessMnde de ser o assunto ]^iexirninndo melhor, dqís awlm
eomo foi apresentado poderá ¦
predicai aa Indústrias já exis- |lentes. |

,it..ps srs Adolfo Oliveira e Be- .
.ãifno Fern^pdes acham ainda

$ 4tie a isenego. como foi propôs-
ta. noderá rjrodnzrr o rli"w»mprê-
fQ.em massa nos mun'p'nios In-
dmtrlais, em cop«eyllAnpia do
ftrVi!im«r<to i^e indústrias lá

;.a>tlst»ntl8. O «der trobnlhista, I
n^Bí. Romeiro Veto. prtemnu a¦ ÍJ.e«ma opin^o e o líder do go-
Í^Wnio, sr. AHno Mntns, ocudou
, àfiitribima du^anfp rluüs horas

na de'esa do p-rneto governa-
.Btental com ns alterações da Co-
8Ú*«*o de Flnannas

«KUA, discussSo do proieto foi
af^da po*' vi«te f nuntro horas.

W£Q "* ^'m80 M=->sur ocubou' 
a* tribuna durante Ws a hora do
ajroed^n.o. iTp*w*r, rtp oroMe-
fllns de P"o Joao dn Pi-th e de-'ii»i*td«pdo irre""lnrldnrlM que
ferfom b«vMn em contrato* re-
e^torente repU-ndos para a
abertura e pavimentado de es-
trsd-ts de rndn«p»ri Terminou
p^rHo a nnm<""'"o de uma eo-
missão parlamentar para apu-

BASES SEGURAS PARA A MECANI-
ZAÇAO DA LAVOURA

Estabelecidas pele Hinhfèríe da Agricultura normas para aqui
sitio de máquinas agrícolas

Tando era vista a iiecnasliiado dn
oferecer à lavoura bojies sofuraa ps-
ra sua mecanlsacAn, dando-llioii
frnrantláa • n0 tocanto a manutoncAo
a assistência mceAnlca Ah iiiAiiiiIiuui
aurlcolaa, acaba o . ministro da
A "TlrttlMlPBs M*. JoIÍO .Ctfl.lp.'-H*l (I
estabelecer normal, palas quali nò-
monte poderio ser ndrjulrldiu. ae
devidamente testadaa o'ti aprovadas
polo Osntro de Entalo e Trelnamen-
to de Bnnonharla Rural ti» Fexen-
1a Ipanoma. ou aquelas que, ao ini-

m ffIfif ffff^i• """'J
BgBBFr c"j
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Atntt
S.PMR.0
LISBOA
ROMA
ATENAS'"¦';-; BEMOUTH

IOMA. dt 3,«« ftjlrot
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ALITAUA
tffflMIMa ÉI.-ttUMMÍw«vPeãiwvvSf mw^erm^mtmwmm)

''ITAIMAA" $. A.
HOi Av.Ua mmt. 51 • 43.9778
ltm**.lMmm]b*+iA I
Ot MS ABONAI ABIOtUâiAlj

rar as ditas irregularidades, em
defesa do próprio nome do go»
vernador.

cio dos trabalhou dr«»«. órKA», JA
orniii i coiwrlfieradaí» nprovnilni polo
1:1*0 trmllcloi.ftl no pnls. iu\wt» mo-
do. do acArdo com portaria publl-
mie. n„ "Dlírln 0'IHnl" do 21 do.
corrente (ptg. 11706). nas coiicor-
ifnclaa ou colfitau it*- preço*» pA ho-
rt conaldcrado o material apresen-
lado por firmas, rejjre«entantc» ou
vendfídort.3 quo possuírem orpanizft-
ç&p de a&slsttncla mocAnlra efHçn-
te, contando com técnicos, mecAnl-
rot especializados, oflrinan e estn-
quea de pecas e acessórios bantnn-
tes''para um ano do consumo nn.
maquinas ofertad-», tia bane t"
10% sobre o respectivo valor.

NOVO DESEMBARGADOR
NO AMAZONAS

MtmA-ui, 28 (Atp) — Tomou posse
no Tribunal de Justiça o novo de-
tembarfador ir. Aneslo Fortes Cas-
telo Brcnco, nomeado para tubi»
«tulr o ir. Artur Virgílio do Carmo
Ribeiro, recentemente aposentado.

unru ÃSuáiI
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presidente dn RooOiillos nssl-
nou decreto flctcrminnnrio nn fun-
çíles quo sA podem ser exerrldns
por uflelnls-gcnrrnls do Exercito,
om tempo dc paz.

Diz o decrclo em seu nrtlüo prl-
mcli-o e pnrilBrafos:"SSo funcíics privativas dc oíl-
òlalti-génèrnl, efetivos ou Rraduados'

_ Rencrals das Armas — A)
MiTech-1 ou P"n»ral dc F.xfTlto:
1) Insnctor fiernl de Admlnlslrin^o;
21 chefe de Es'"dn-M-lor do F.\é"--
cito. B) Mai chol ou ffeneral de
Exercito: 1) cho'c do Dep-rtamen-
to Oeral de Admi-.l-trarío; 21 c'"!fe
do Departaniento Tícnlco e de Pro-
duelo do Evorcllo: 3) comandante
Ha Tlona M'11'T Cu': fi cnticndantc
i<a Zon*. MM,»"ir ^-n.ro: SI comnn-
dante da Zona Mf't*?r T,*»ste; e 6.

.nom^ndnn^e da 7»>«t Militar Norte'Cl Generais dc divido: 11 cnman-
dinto dn 1.» P»»l|ii "lllt^n 2) co-
mandante nn ?.¦ V.W.; 31 coman-
HantR d^ 3' P.M.: 4. fn^npHan**
da 4.» R.M.; 5) comandante da 8.»
Ü.M.; 8) comandart» Ca 7.» M.M.:
7) co^nndat^+e rli!" H.M.; 8) co-
n,i.nd?hte da 1.» niv^s^o <*e Tn»
fantarla: 9) cnrnnnd^nte da 2.* Dl-
vlsSn de ¦Vr|"tarn; 101 co^ipnrídnte
da 3.* D'vis?o d» Tn'-r»n*í>r,-t; it>
^omandpn**, rli 41 TV.HfSn de Tn*
fancaria; 12) com*>nd'»n*e da R' Dl-
vÍb5o de Tn^antjirií.: 13) po^nndan»»*
da 6.m DivisSo dp Tn/rtntnrln, 14)
romandant» dn '.* Plvt«"o de Tn-
fnntar*»: 15) rIlretor-''ernl rio Ser.
vleo M"I*t: 16) dlr»tn»-«eral de
Miterlnl R»llcn: 17) dlretor-tera' de>
"lns'no: 'SI -Hwlo-.wal de 'et-
soai: 191 el|r»tor-''en'i de Eníe-
nharln: 20) subch*'» WyruMvo do
Kstado-Malnr do Exí-Hto; 21) co-
mand^nfe do fJ-»n*fo de An»rfe(pofl}•nentn de JC-n*PÍ?M""ri1f) d« P*p-en-
•to; 23) Thfnutór d* Artilharia de
CosU e ArtUhnrlp Antt->*rea; e 23)
dl»«tor-»er»l de Remonta.

JI _ G»ti*'»<a dn. Servlroí — A)
S*rvlco de Sai^de: pene-*,»l de d--
vlnfto: dlretnr-fprul de S^rtde. B)i

eeneral <le

^arniiMesni SOTO
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DURABILIDADE

SE6URAMQA

ECONOMIA

I
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gr

niSTPinrjiooiiES

Chassis com cabina) oara
4, 5, 6 • 7 tontladas «

Pkk-up para 1.000 a 1.500 kg.

Cl BRAÇO
«UA SOUZA VAI ENT6. 15-TEU SS»710«

(.IMUM
FIXADAS AS FUNÇÕES PRIVATIVAS DE GENERAIS

CRIAÇÃO DO CARGO DE INSPETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E ALTERAÇÃO NA
DENOMINAÇÃO &E DIVERSAS DIVISÕES DO EXÉRCITO

Aniversário do Regimento Andrade Neves — Suspensos os empréstimos na P.S S.E.

Swvlro de Intendência, ,.c.,v,„. VE _ __,__.. _„ ..„..„„._„ „«
dlvl.ío: diretor-seral de Intendíncla O OEireBAL 0018 MONTEIRO NO
do Exército.

m — General. Técnicos — Ge-
neral de ntvl.flo. e sdbchefe do
Departamento Técnico e de Pro-
dueSo do Exército.

Poráfrrafo 1." — No Quadro de te-
ner»ls das Armas, «Sn funcSes nrl-
vaMvpf — de marechal ou iene-
rai de Evento efetivo a» de chefe
do E"tado-Ma'or do Kxérclto e
Inspetor-geral d» ^d-^InlstraeSo; —
de general de *.v*rr»itn efetivo, at
de clWe do Dfionrtamento Geral
de Ad^^lstrpçfio e do Denarta-
mento Técnlc. e de Produelío do""¦érelto: — de teneral de dlvr.M'fetlvo. a. de co""nd'"»e âi 1.»
.1». S.« 4.1. 5.' 7» e 9.» Ke«lo>s"""«res e a de dlretor-Bcral de
Ensino.

Paráírafo 2.» — S5o privativas
do po.*o de general de dlvlsüo efe-'Ivo, tAdns as funções atribuídas a
teneral de divisão técnico ou dos
Serviços.

Parágrafo 3." — Todas as demali'uncíes enumeradas nn presente
decreto, e nüo esneclflcad»s nos"sréer"fos l.o e 2.". poderSo ser,xe-',ld!'s por oflclals-generals gra-duados."

No artigo 3.» especifica aue aa*»Hftra'*í^*K rel*»tívnR «. fundões cor-M*snond»*nts»st ao t)*.*-*o de '*-"n«»,ql
de brigada rio CV.iadro de Oficiais»'J.n^rals serão reíuladas oportuna
mente.
ALTÍ,"»C»0 VA r!^»'ri»»tVAÇAO

DE VARIAS DH1RPES
O presidente dn RepúbMca assl-

nou o sQ-*ti1n*e de"re*o. criando um"¦¦trijo de ^«netor-^í-ral ri» Adml-
nlstracSo e alterando a. denomina-•"*es de diversas divisões do Exéir-
cito:

"Art. l.o — E' orl-ido sem ftnv
oara a Fazenda Nacional, o cargo¦m ro-nl'«'o de inspetor-geral dev'minWraçSo.

Art. 2.» — A Diretoria de Enslr.o
no Exército onssa a dononilnír-sellretoda Geral de En«lno, eónsti-•utda das Diretorias de InstruçSre de Armas.Art. 3." — A Dlvlsüo do Pcsaoiildvll da Secretaria Geral do Mi-ilsté-lo da Guerra fica suhordlnada

:o Denartamcnto Geral de Adml-nlstrofSo ro^n orofío Inte^ranítf
da PlreMria do Pessoal.

Art. 4,o — A atual Diretoria di•?<.<.-,,tamer*o na?«a a d"nominT.
K Diretoria G»ral do Serviço Mi-"'ar, de«dobr»da em duns Direto-'Ias. a de Recrutamento e a deReserva.

Art. 5." — A atual Diretoria de
Material Bélico passa a denominar-

o Diretoria de Armamento
Art. õ.o — A Dli-ctoria dc Arma-">ento e a atual Diretoria de Moto-

necanlzacSo passam a Integrar a
Diretoria Geral de Material Bélico

Art. 7." — A SubdlrCoria de
Remonta e a Subdlrotqrla de Vete'•ni-ria passam a d^no-^lnar-se res*
Oectivamente Diretoria de ProvlsflnNnimal e, Dlre'orla de Veterinária

Art Ri — A nttnl diretoria dr''•monta e Veterln*rln p'««a a de
no'rilnar-se OlretóHa Toril de Re-
monta, englobando as duas Dire-

'orlas a que le refere o artigo an-
tcrlor.

Art. B.« — A atual Diretoria do
Pcs»o»l passa a denomlnar-se Dl-
retoria Geral do Pessoal, desdobrada
cm duaa Diretorias, a do Pessoal
das Armas c a do Pessoal dos Ser-
viços.

Ari. 10 — A Diretoria de Saúde
do Exército pas.a a denominar-se
Di»etorlo Geral de Saúde.

Parígrafo fVnlco — A SubdlrelorlaAdministrativa e a Siibdlretoria Tíc-
nica passam a denomlnar-se Dl»
retoria Administrativa e Diretoria
Técnica.

Art. II — A Diretoria de Pro-
ducSo, Suprimento! e TrnnsDortes
é desdobrada em duas Diretorias:
a de Suprimento • a de Transporte

Art. 12 — A atual Diretoria de
Engenharia passa a denominar-te
DI»etorla Geral de Engenharia.

Art. IS — E' criada tem Anua
nara a. Fatenda Nacional, a Ini-
neto-ta de ArMlhnria de Costa e
Artilharia Antiaérea, wbordlnadartir»ta-»entt io Estado-Malor do
Exército.

Art. 14 — E' criada. i«m ftnut
nara a Fazenda Nacional, a Sub»
nhefla do Deoarti»"fntn Técnico e
de ProdiicSò do Exérrdto.

Art. IS — A funçSo de tubeomtn-
dante da Dlvlslo de Infantaria lã
existira qu«ndo a DIvliSo for em»¦regada em operaefies de guerra"ím tempo de paz, em lubstltulcSo
haverá a fun»Bo de romindante
ia Infantaria Dlvlslonárla.

Art. IS — Os realusta-n.entos cons-
tantes do presente decreto serio»e»'l»adna sem aumento de deioesa

Art. 17 — tste decreto entrar»
em viffor na data da sua publicação,»e<'n«adai ai disposições em con-
'rárlo.

UNIFORME DO DIA
A Secretaria Geral da Guerra

marcou o S.o uniforme para o dia
30 do corrente.

GABINETE MINISTERIAL
Esteve ontem, em conferência com

o mlnl.tro da Guerra o general
GAis Monteiro, chefe do Estado-
Maior dai FArçai Armadas.
O DIA DE ONTEM DO MINISTRO

Pela manhS tol normal o exoe-
dlente. A tarda,, o minlitro Ciro
Cardom recebeu, tm ob1eto.de ter-
viço, dlverrot oflctalt-genersls. e.
tm audllncla etperial. o coronel
prof. Altamlrando Nunes Pereira:— Compareceu ao detembtrque
do minlitro dot Negócios Estran-
seiras dt Áustria, ar. Karl Gruber.

ANIVET.SARIO DO REG.
ANDRADE NEVES

No prAxlmo dia 1.° de agAsto. o
Reg. And. Nevef. tropa de elite
1a Cavalaria Brasileira, vê panar
o seu 44.o aniversário de criação.

Para comemoração deita dita, tio¦*rata ao Exército, uma vez aue o
Reg. Esc d« Cavalaria é um reposl-'Arlo de tradlofles e glArias do pais*ot elaborado por aeu cmt. um pro-
Trama cinrlrho.0. onde nSo falta
,i tradicional "Carga", realizada por*odo o efet-vo ***\ o'<dals. sar*en*np* praças da Unidade.

Interessante e Inédito, é assinalargos oue neste »no o Reg. con-
í""nlu o ?nolo da F*»ea Aérea Bra-.-"elra e naa unld?d»« mecanizadas•o HyArelto o nue far* com our» "Car»»" se revista de caracterls-'eaa- rolnHdn e realismo, afí entü'-••;nca conseguidos.

Para eiwf» p"r*e d1»» ',omp'rtorai,íí'-B'«rim convMttrta-j rfian aufnrM*»d«».
?l'dá e mi"tr"-»s do D. Federalnatimdo o público em geral também"invidado
a.0 VMS",TO DO lB.o ANIVERSÁRIO

DA FABRICA DE ITAJUBA

Ao enseto do tranicuno do IS."

de Itajubâ, o coronel Arllndo Viana,
eng. químico du Q.T.A., féz pu-
bllcor na Imprensa daquela pro-
gresslsta cidade mineira, uma crA-
nlcn na qu.il aplaude a rerentr
determinação do ministro da Gner-
ra mandando estudar um antepro-
teto para regulamentação gorai dos
estabelecimentos fabris do Exér-
rito.

Nesse seu artigo o coronel Ar-
lindo enaltece ainda o nome do
saudoso general Espirito Santo Car-
doso, progenttor do atual titular
da Guerra, fundador de numerosas'abricas militares, como selam a
de Itnlubá, Andarnl. Juiz de Fora
Bonsucesso e Curitiba, achando "na.
tural que as fábr'"as fundadas por
.inuél- saudoso mlHtar selam agora
olhada, com carinho pelo seu ilus-
tre filho".

l.o BATALHÃO DE FRONTEIRA
Assumiu o comando do l.o Bata-

ihSo de Fronteira, aquartelado na
foz do Iguaçu, o tenente-coronel
Antônio da Coita Lini, antigo ofl-
dal de gabinete da administração
cassada. A clsstlficacSo do tenente-
coronel Coita Llm ntouela Unidade
fronteiriça, foi multo bem recebida
na B.a R.M. em cujo Estado-Malorti htvli servido. 'Pelos predicadosnue lhe sSo prAprlot, era o coman-
do necessário aauêle Bátalhío lso-
lado. na fronteira.
VISITA DO CrWSUL GERAL DA

ALEMANHA
Visitou o general José Daudt Fa-

brlclo, comandante da S.* Regilo
Militar, o cAnsul geral da Alemanha
no Brasil, dr. Wolsgang Krauel
oue te féz acompinhar do sr. Au»
gusto Manoel Gloner, presidente da
CSmara • de Comércio Teuto-Brasl-
lelro, dt Curitiba. O cAnsul Kraue'
foi recebido pelo siudante geral da
5.» R.M., coronel Hiirtno de Barros
Lemos, que o conduziu ao SalSo
Nebre do Q.G. onde te encontrava
o general Daudt Fabricio. Feitas ai
apresentações, manteve o coman-
dante da RegISo, cordial palestracom. o visitante, em cuia ocasião
entraram no salSo os coronéis Nel-
ron Palca, chefe do E.M.R., Osmá-
Ho Faria Monteiro, chefia do SR.,
Sady Martins Viana, chefe do S.
R. O. e Hugo dè Matos Moura,
chefe do E.T., que foram apresen-
tados ao cônsul Kaurel e ao sr.
Gloger. .

wsTmrro de geografia e
HISTÓRIA MILITAR

Dentro de poucos dias reunir»
se-4 em tessSo intima, o Instituto
de Geografia e Historia Militar,
para tratar de vários e Importantes
problemas de sua vida cultural.

Em dia do méi de agAsto vin-
douro que será previamente anun»
dado, o Instituto realizará uma
sessão pública, em homenagem a
Caxias, ocasilo em que falará o
cmt. Oliveira Belo, sobre o tema"Oa Lima e Silva e os dois Impe-
radoret".

O general J. Nunes de Carvalho
ofereceu à Biblioteca da Sociedade•eu livro "O Terceiro 8 de Julho",
nue historia todoa os movimentos
políticos e revo.luclonSrlos, neste
mito século de República.

O cel. Costa Leite, diretor da BI-
hlioteca do Exército doou ao ar-
mtlvo do Instituto VPrios documen-toi hlsMrlnos de sumo" valor, entre
os quais flmira um de 1S19. elevan-
*o o marerrmi de camoo Lourenco''.'•tano da Si'va a fidalgo cava-'he<ro, bem como vSrtai natentea
intti»'". osiin-idia por D. Pedro n
e marechal Deodoro.

A rJocument.icSo referente ti iu-"estiles aoreaentadaa p»'o general'n*"to Ver)»-I"in p»ra se escrever
i pi.Mrla MUitar do Brasil, cons-*"n*e ri* Cflrt?s, ofíp'o<t e narecere^**e miiHÒR fíon«.Ap)r.»j foi toda reuni-
rii n»To ],* p*'*r*-!^*^o t»»n."<*e1. De
P"»-f>ri>>oâ A«it.un*s p"»ra *-r enrami»
nhiria a Co^In-jSr. rie História Ml-
ll*ir, oue é comnosU do maior

aniversário de crlaçüo da Fábrica brigadeiro Lyslas Rodrigues, cel

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DO EXÉRCITO
DO MIVISTtRIO 1)4

CAPITAI, FEDER AL,
EDIFÍCIO
GIIKRRA

. 28-VII-1952

BOLETIM INTERNO N.« 172
Publico, para a devida execUçáo.

o seguinte:
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS
— Apresentaram-se, anteontem, a

esta Diretoria, pelos motivos abai-
xo. os sei»uln'es oficiais:

Arma de Infantaria — Major
*bdon Semia. do N. D. B., por ter
regressado dbj Est»dos Unidos da*mértca, por concl"Jáo de curso:- canitüo Alonao de Oliveira Fl-¦ho. da E. A. O nor ter rexre»-•ido de Belém aonde foi em gAzo
de férl=s escolares, regresso nue
se verificou semente dia 24 do cor-

Caminhões SM£
si
ü iif ilil^ãfe

Wkm^MmmWI^Bl

Mais anos de serviço lucrativo - eis o primeiro
característico dos caminhões GMCf Inteiramente
fabricados para solucionar todos os problemas
do transporte dentro de bases mais econômicas,
os caminhões GMC oferecem agora novas »
sensacionais características técnicas' Os cami-
nhões GMC, mais reforçados e mais poderosos,
trazem uma cabina inteiriça de aço, ampla e
confortável, chassi de vigas profundas e super-
•resistentes, direção macia -om setor sobre es-

feras recirculantes... - e
uma infinidade de ou»
trás inovações que o
tornam o caminhão ideal
para qualquer carga em
qualquer estrada!

trazem
mais
a»»am—»-»a»»—11

lucros!

Humberto dc Alcncni raslclo Bran-
co e cap.-dc-mar-c-Kuerra Luiz
Alves de Oliveira Ilelo a fim dc
condensar todas os opiniões paradeliberação definitiva.

PREVIDÊNCIA DOS SUBTE-
NENTES E SARGENTOS DO

EXERCITO

O diretor ria P S.S.E.. tendo em
vista o grande número de contratos
de empréstimo a prazo, proceden-tes de todas as RegiSes resolveu
suspender até 31 de agosto próximovindouro o recebimento de novo»
contratos.

DESPACHOS DO CHEFE
DO D.G.A.

Pelo chefe do Departamento Ge-
rai de Administração foram defe-
ridos os requerimentos de Fran»
cisco de Paula Edge de Mendonça.
Alcides de Lima Mendes, Edward
de Lima Prado. Ricardo Guterres
Vale, Hudson Soares de Souza. Ro-
dolfo Machado Martins, Rubens Os»
waldo Barbo,a lon Chlesa Freitas.
Luiz Fabricio de Lima Ricardo
Toaldo. Rubens Monteiro de Navar-
ro, Bento dos S»ntos. Ctriaco Ra-
mires. Rnsallno Dutra de Araújo
Manoel Pereira da Costa e Silva,
Almlro Amaral Gomes e Urbano
Massl dot Santos.

ORGANIZAÇÃO JURÍDICA DE
ASSISTÊNCIA AOS MILITARES
Acaba de ser criada nesta Ca-

pitai, a Avenida Rio Branco. 117,
2.° andar — tala 221 — telefone
S2-4S33. a OrganlzaçSo Jurídica de,
Assistência aos Militares, que t*m
por finalidade prestar aos câmara»
das da capital e do Interior do'
Brasil, bem como as suas famílias,
toda a espécie de serviço jurídico. A
novel organização especializada em
assunto! militares e de ordem ge-
rai, funciona sob a dlreçSo. con-
tróle • responsabilidade - dot dn:
Bento AIrei Castanhelra e Antônio
de Andrade Moura Sobrinho, advo»
gados. no firo desta capital e ofl-
ciais da Reserva do Exército,

CIRCULO DE OFICIAIS
INTENDENTES

Reunião — Tendo em vista deba-
ter assuntos de Interesse geral da
classe a Diretoria do Circulo de
Oficiais Intendentes das Forças Ar-
madas reunir-se»á, quarta-feira pré.
xima, dia 30 Ao corrente is 16
horas, no SalSo de Honra da Dire-
toria de Finanças do Exército (2.°
andar do Pálido da Intendência.
Campo de São Cristóvão).

POSSE DE MEMBROS DA FUNDA
(AO DA CASA POPULAR

0 ministrei do 'lTiiuallio, om
wiiinoiiln roíill/.niln OlilOill »
tnrilo no milno nnliii: ilu Mini»-
lírio tio Trnbiiiho, empossou OS
novos membros ('° ConSòllio
Central cln Kundnçiio du Ciib:i
Populnr, recentemente nomeu-
dou — srs. Júlio Avclur. André
Jules Catcysson, Ari Aznmbujn,
Francisco Scráfico de Souzn e
José Willemens Júnior.

ÁGUA E ESGOTOS PARA
MACEIÓ

Maceió, 28 (Asp.) - No Palácio
dos Jlartlrios, foi assinado o con-
trato entre o fovèrno do Estado e
o Banco do Brasil, para o financia-
mento da aegunda etapa dos ser-
viços dágua e esgoto desta capital

FABRICA BAÍ1G0

EXIJA MA OUQCLLA
l^e^irroO»f«TT'lg|_lja_J

FASANCllO,
DOMINGO VENDERÁ NOS
CLÁSSICOS

§WFÜPSTAKB
EM S GRANDES PRÊMIOS

REMETEMOS BTTHETRS PARA TODO O BRAHÇi
IVT^IROS — CrS 1.000,00: M"»OS — Cri 500,00; DC»
CIMOS — CrS 100,00. - PEDIDOS DO INTERIOR:
R. FASANELLO — CAIXA POSTAL, 2438 — RIO.
Avenida no — . 

' i ¦—- avenida im

PRODUTO OA

GENERAL MOTORS
DO BRASIL S. A.
PA8A VENDAS E SEfVIÇOS NOCUÍt OS

CONCESSIONÁRIOS GMC EM TODO O PAU

rente, em virtude de constantes
atrasos de airtSes (FAB e Comer-
Hal), consoante rádio do exmo sr.'onerai comandante da 8.* Regiílo'Tllltar ao sr. coronel coroandanti
da E. A. O.; — l.°s tenentes Leih
l.elbovltch, do 19 o Btl. Cacadorer
nrjr ter s'do íul^pHo apto nara o
serviço do Exército e ter sido

ans/erido da I.* Cia. de Gua»-
das para o 19." B. C: Gera'do
(r^iay de Macedo, do 1fi.° R. I
nor ter s'Ho cla*Mffcffdn no 16°
1. I. e ficar adido à Escola de
Tronsmls^fies do Exército D»ra tè>-"'no de curso: — 2.» tenent» Joi.
o..irn Vl»nna Cunha do 6° R. I,
lor ter sido insr)»"inna<io d» saúde'"••»ndo pnto e gpfíulr deF*-no.

Arma de Cava<»rla — Maior Fer
rj^ndo Vapconrí-o^ Cnvslp-ntl d*"
*'b"nueroue. do 3° B C. po'
h?ver terminado o transito e per-"anecer adldn. como se efeHvr"*sae, ao N. Coroando do Bt1 d""¦»nutRnc/(o. de ordem do exmo*\ mlhWro — pap'*fio An*nnlo .Tof/1'"i Cari->o Birros do 1" Esq Bec'**«.. 

por ter mi*» rejirPFR^r a Re-•'.fa! — Io ten»nte T.uli Pereira"astos da D P.. por entrar em'érlas de 1DS1 ri uartlr d» 28 do•orrente
Arma de Artilharia - Capltaef'idlo Alvlte. do Q G. N D. B.

v>r término d* llt*enca eppecla-''•^dro M^-riçesel Sus.nl Ribeiro, dr-'.0.° G. A. Cav . por termino d'
rôr-stto. con-lnnnnr-o ndldo ao C

T. D A. Aé, airiiTdando embar-¦¦ue e ter sido ret.-l.í-?da Mia c-as-
i'tio»c"o nara o 10." G A Cav:— l°s tenentes M"rlo Vllhena de
Morais do 7» G A Cav 79 por'er sido promovido e c'asslficad"
nessa un.dr.de: Dnrcy da Gama
^ivi-o Trnbnto da Sp^cfio de Comnn-
lo do G. W'.. por ter «ido promo.«ido. classificado nessa unidad?
levlt?ado do 5. G A. C e F. S. J• seetilr destino: — 2." tenente Jai-
ne da SMva Pinheiro, da Diretório
1o Arouivo do F.xército. por tér-^ilno de tr»n«ttn e anresentnr-se.

Arma de KneenMrla — Coronel
H»roldo do Paço Mattoso Mala. do
?.o Btl Frv.. por ter que regressar
t. -ma unidade

ADIÇÃO DE OFICIAL —
ÜBCI.ABAÇAO

—Declara-se para os devidoi
ttns, que ficou adido a esta Dire-
'orla, a partir de 5 de Junho de
1992, por necessidade do serviço,
de ordem do ir. ministro da Guer-
-a, o major da Arma de Cavalaria
iTmbellno Dornelei Vargas, última-¦»>ente transferido do Quadro Ordl»
nárlo t2.° R. C.) para o Quadro
Suplementar Geral.

PERMANÊNCIA DB OFICIAL
Dt conformidade eom a auto-"liaçío do exmo. ar. ministro, cons-'ante do Mem. n.« 2.540-DIB. de

17-7-1992. permanece adido ao 1-6.°
R. O.-105, aguardando ioIucSo de
requerimento pedindo transferência'
nara a Reserva, o 2.° tenente do'
Q. A. O. da Arma de Artilharia
Vdío de Oliveira Xavier, que pelo
B. I. de 31-5-1993. desta Diretoria,
(oi transferido para a 20.* CR.

PIRMIbIOIS

Concedldai por eita Diretoria,
para panarem parte dot períodos
de trânsito:

Oficiais — Em Salvador, ao 1.»
tenente do Q. A. O. Leib Lelbo-
vich. transferido para o 19.» Bata»
lhío de Caçadores.

Praças — Em Caçapava ao 1.»
sargento músico José Paulo Araújo,
transferido para o 6." Regimento de
Infantaria.

Nesta capital ao 3.° sargento
Allrio Coelho Ramos, transferido
para o Contingente do Q. G. R.»
1.» R.M.

DESLIGAMENTO DE OFICIAL
Desligo de adido a esta Dl-

retoria, por ter de seguir destino
o tenente-coronel da Arma de In»
fantarla JTrandsco Xavier da Graça.
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•.•zozozmzmzez»iosozi»=oz9zozozozozmzmiozozoa*<zozozt.-zozoztizoze ;»s«s<"NIGHT and DAY"
- A BOITE DOS ASTROS —

APRESENTA A ENORAÇADÍSSIMA E ENCANTADORA REVUETTE"ESTE MUNDO 1 UMA BOLA"
COM

ANTÔNIO MARIA - NANCY WANDERLEY — WELLINQTON BOTELHO -
EDSON LOPES - DIAMANTINA A. NASCIMENTO e EVA LANTHOS -

ENCABEÇANDO UM GRANDE ELENCO
14 "GIRLS" ALUCINANTES

O MELHOR "SHOW' DA TEMPORADA DO "SWEEPSTAKE"

DIARIAMENTE NO CHÁ-DANSANTE
LAITO CASTRO e sua notável orquestra cubana e às sextas-feiras

— A revuette"ESTE MUNDO £ UMA BOLA"
A partir do dia 1° de Agosto no Jantar das 19 às 22,30 horas — OABOR

RAICS — O rei dos ciganos e sua famosa orquestra
SEM ALTERAÇÕES DE PREÇOS

RESERVAS:.42-7119 - 32-9863
'Uosozo..e=.»zo=ozoz»zozmzozoz»zozoTmzg»S»S«S»S»S*Z«S>S»S«5T.i»=fc=«r«ST»*

Nàode$creva\ FOTOGRAFE.'

Ao

m Câmara dt folt Ame Tm\ ü

I VOIGTLAENDER bESSa, I I
W, 6x9 com obletira Skopcn BiHbT

1 F: 3.5 de 10,5 cm. e obrurado B!^^^^^^ M^^W
ale 1/250 cg. e,' trlolo . ^./' /j^*&ljB I 0|
Pieco normal itll^l9-a^**"iÉkHll II lllfl BCrS !.6D0,oo t-^B PvQÈIIH bVVI
OUrla Espacial ¦ K«\w||l|| B*' U«1.800," CHmJ||l|iW

Mmm s^a^^^^pTa4^H WLm—^Ljmtm Mm^mm I

Tj5a^^^^^^

S3SIL. I 

câmara Coroatt ^^
^íl^kK Boz6i6comettolo 990,oo
SÊÊÜBt l Aparelho flath c/2 _. I

mL\ pilhai  TX),oo
IoB 6 Lâmpada data a ..

\slvmm ' EnTtlopt d* acm- , .i*£A toMtrai  3|68
H^^Hj Prtco normal C;l 518,60

Ortrub»Klil(rS 
395.'°

.djjj/M mm±. s .Am\ wSm •

O Dapartamtnto CineFoto de MESBLA
apreianta o malt compltto moitruárlo d*
motariaii • oc«t'órioi para (otógraíoi t>estímulo â, . j . .

p », I cintaitas, amadoras • proíiisionois, a preçct
lütOOrâllâ• c''"' ••'imu'° a fotografia, • com o racurtci

doCr«di-Me*bla,qu«reíolvo o leu problemaj proble

LISTA DE
ISTÍMULO

CÂMARAS
VredaBox, 6x9.... ÍOO.oo..

Spa tui Full-Vus
c/«ilõ|oe4fl.shej

,1.. 11..  5SO,00
Speedcx n. 6x6,
obj. Anattigmnt.
K 4,5, ol)t 1Í250, .„
s/estôlo 800,00
Titan 20, 6x6, oH
Ansco Asastláraat
F: «A obt. 1/400, <rMc/sitôlo  1.000,oo

LIVROS
"Meiotai Fotogra-
Has ai alcance d*
Todos" B-14-S  10,oo"SitaenuadeiPho-
tographla  80,oo

PAPOS GRANDANO"LEONAR"
íostalN.«IW  50,oo
18ittN.»117exlOO ..„
Ds.  160,00
24x30 N.» L cx 25 „
iii, peto simples.. 0O,oo
Idtm, N.» 118, pito t.
duplo 100,00

FILMES
r'llmpaekDoTti6x9 „
Ortho S0,oo
Idtm, Idem Pcmehro S5,oo
ílano Barnet 9x12
Fanchro. 30,oo
Idtm, 10x12,5, Pan- ,.
chio 35,00
Ferrcrjia Pcmehro „
6x9, cx. 12 13,00
Idtm, Idtm. 9x12,
cx.cfl2ülm ¦.... 86,oo

PRODUTOS QUlMIC-S
RireladorMSBCon- „.tiast n.» 300 galeto 30,00
Stcante Rápido An»,
cop/tllm ,c/16 onças S0,oo

DEPIRTIMEMTO
CIIE-FOTO

MESBLA
IUA DO lASSEIO, 4I/S4 • «10 OE JANIHIQ

k VENDA COLETÂNEA do Magazine Digest, de AGOSTO 28
artigos empolgantes, recolhi-
dos de toda parte do aund»



I." (.adorno.
f.*'*^*^*:^^rv?t*^^

§U$A do avião, foi lançaria no espaço
0 ACIDENTE OCORRIDO DOMINGO COM A PASSAGEIRA DO "PRESIDENTE"
Técnicos pesquisam a causa — Instaurado inquérito na 3.a Zonq Aérea

Apus 12 minutos' do vftn, oiivlnn "IVüHldunle" çtu Pan-AmiTlcHii c|ii|. ilomiríjjo uussu-'',», decolara do aeroporto do(.nk-flo, curcn das 11,30, cmvíiijjmu logulur parn Montevi-outl. conmnianva n torre dccontrole que retornara ao nc-roporto porque uma p.issngel-r;t fora ^nguda do avião pelaporta da cibin. dos passagei-ros.
. O acidento ocorreu quando oavião se encontrava a cerca de•13 I_ms. ao sul do Rio de Ja-rulro, naa proximidades da IlhaGrande, a uma altitude de 4.200

metros.
A passageira desaparecida do

aviSo foi a senhora Marie Eli-
zabfcth Westbrook, de 37 anosde idade, natural de Los Ange-
les, passaporte) americano. En-
tretantofo. sjW EmíUo Capellaro,
que viajava «n sua companhia,
infçrmou a funcionários da*McA, de que aidesaparecida era
sua: esposa.

«AO E' O PRiriíEIRC ACI-
,DENTE DÊSSEJ G4NER0

y Esse lamenta ve" acidente nío
é o primeiro que ocorre no gê-nsro. Há cerca dc dois anos
um' navegador dc u*, avião de-ft&lne pressurada quando fa-'a uma observação astronftmi-
«i-.toi sugado pelo ar, t asstmi
lançado no espaço, n». travessia

Atlântico Norte, .
üando sucede.'une janela¦ de um avião tle cabine

irada, o que é. râr», a ca-
- fica por altun» momen-

ç-vomo quando sé. Wraj*. com
lypeiro e o barulhou produzi-'iipelos motores, e enorrüe;
Hnuer peca di roupa ou oli-
líbbjfto, próximo, ê sugado,
ndo à diferença aé 'ttrtssttí.

lôiviis atraram no mesmo sen-tido o nn mesma direção; A
passagolra foi sugada o atira-
da parn fora dn cabine doavião.

A porta estava mal fechadaou havia algum defeito no seufuncionamento; entretanto sò-mente a Comissão de Ihquóii-to poderá esclarecer a origem
do acidente. Fszem parte des-sa Comissão o ten.-cel.av. Ru-theriio Carneiro da Cunha e o
çap.-av. Hilton Manes, ambosda 3a, Zona Aérea que apre-sentarão relatório à Diretoria
de Aeronáutica Civil e ao Es-tado-Maior da Aeronáutica.
Segundo fomos informados osr. Charles Collar, represen-
tente da Aeronáutica CivilAmericana, Já iéz.inspeção no

! avião e recomendou que o aviãoseguisse para Miaini para umarigorosa -istória pelas âútòrida-
des do Buretui da Civil Aero-
náutica Board dos EE. UU.,
onde o avião está matriculado.
DECLARAÇÕES DO COMAN-

DANTE DA AERONAVA

(Ointr.lo l>\ MAMIA - Tn^-ivin,, aihtoj- iUsUm

ASPECTOS DA AVIAÇÃO COMERCIAL
BRASILEIRA .

REQUERIMENTOS DESPACHADOS | ftff -M »flili
¦ i ...i..i.t... m_._,_ ri .„ .»-...-. ' ' " ™ Fl tf lr"*f , 1%

7
TS?

A'rtuipMem do avião "Pre-'
sidente" da Pan-American eraassim- constituída: comandante
George'Lafayett* Fly; co-pllô-

_to Haymond SWyester; rádio-.operador Claytea Donaldson,i mecânico de vôo Jack Knight;comissários Lücj. GoodwinJ
, George Oliva, HoWto Garciae Miguel Domingúes.

Erndjclaraçõeaâ Polícia Ma-;ritme Aér«a e de Fronteiras ocrôUijvjí George L. Fly nar-
rotr ciuêA.haviBl siát&informado
minutos jMrtes "do: acidente por-,um dos cnm"ssíri©« de bordo de4

-.¦^-..^•TJBMtiSilSIlMF*" a P88-*
sagèm de ar estava sendo ouvi-

>.dri ^^pprtiida;<i«fo>)|*fe, em-
l»n"A »ti««i Ml ü-a— —í,

iressão exterior e» rrsutt»„_., ... ..._-,¦¦.",¦._.
lor oue lirSp int^or da:ca->*<» l«: Porta<da;-;Mr6hi*fe, em-
i, do "Pi^sidehte'* e mtai bora'd Urineis rW mesma esü-h-

!Hv>!i-r--Jv-..v'í,.v- •-.'-•V, .'(,,;< ¦-' Xi. •¦¦-<,,;_P.-.;;:,,'-Ay,"v*r",.-

\4ÊÈkt) //^ Y

vosso nn poslç/io normal. Or-denou que o mecânico do bor-
do verificasse n porta tendo-lho
sido informado que a mc.imn
parcela estar fechada, mas queum exame cuidadoso revelou nnoEsngcm de ar. Nessa ocasião
e que a porta se abriu bnisca-
mente e a passageira foi suga-
da íora do avi5o. Encontrada-
se a senhora Westbrook senta-da na cadeira iltuada exata-
mente à frente da porta.-

I
BUSCAS INFRUTÍFERAS
Tão logo teve conhecimento

do ocorrido três aviões da FAB•obrevoaram o local do aciden-
te para encontrar o corpo danassaeelra. Um avião da PAA
tf>mbém sobrevou o local Ao-
mlnpo a tarde e ontem o diaInWro.

Todas as buscas Mm sido fn-
frt}tlferas até fecharmos a pre-sente edição.

CONTINUARAM A VIAGEM
DE AVIÃO

Os passageiros continuaram
a viagem para Montevidéu e
Ruenos Aires, em outro avião
da."AlttáhV\

FICOU HOSPITALIZADO

O sr. Emflio Canellaro, ficou
mu*to impressionado com oocorrido rom sua esposa e tev-s»i(e ?•*• intirnado numa' casa
de saúde. .

NOTA DA' COMPANHIA
A Pan American'. World Airwajndistribuiu, a respeito do acidente,a seguinte nota:"lanora-sc o paradeiro da espoaade um rtprenntarrte banedriai ita-«-no <iue, ontem, XI da «btrinte,reapareceu de bordo'de uni < qua- •*¦•*• «» qiu.amc^roa ai» atingir a

VZ™ Ü? JSllí^WFStS 2°?* I**"0*1* «• rodovia'mal» jrréxlm»
e vôo n.o 201.

. A. vitimai ira. - Maria OitAathlyesthrosk C«pell«ro, de 87 teotrie idade natural de Soma, caiuciuando a **brta da cabine principal••ó iviao se abriu aQbltamtnte àitina altitude de Jí;«00 pé» (cercarte 4.00» met*o»> »Abr» o Atlântico.a bouco mal» de 43 quilômetro» •«ndoealB ds Rio de Janeiro. A refa.-Ma senhora acliava-ie sentada ime-ít»t»*»i*nta á frente da oorta quan-m a lúbita deipressurlzaçSo da. ta-btn». to qn» Birecé, projetou-a sarart? i •*" "_*"•*"¦ Pela porta fora.Nada lofferam o» demale nasA-*,clro» ou membro» Aa trtpurWloi. o inte-ior do avllo lofreu alfunádanos. ^ .
A» inveitigarjíe» preHmlnms ra-velaram que os demalt paa»ag«tro»,

_J£1,V,*lv«__o marido d» vitima, «T
gnilio CapeUaro, de 41 ano» daIrfade, que ic achava sentido aosou tado,- bem como o» tripulante* *¦**»*¦ *" m»»™ oe pouio, o qu(do avião, nfio viram a senhora desa- facilitou certamente a enorme «xparecer do fcvtlo. p.nilo da aviielo de turl»mo. ou-O avjio estava voando sobr» »|uá tro fator d* notável profreuo. Mui-
{rnriiatamejite Jora da coatai.braai.,' ta» foram M b»w, ,,*,, produIi.

Almor» SANTOS MATO» lor do »eu patrimfinln. T. a crl«»
nío t»rd». Embnrg.irfcu ri*la fnlla
di meloa, ¦• empretaa coinc;nr"i> •cancelar Unha» e a diminuir Tro-
quêncl»». N» lula pela «obrcyivell-
cl», ocorrer* Irremediavelmente »
queda «té do índice de eficiência
das compnrthlas nmls atlngldns pelacrise. .0 transporte «óreo nju pode»er co'n*1d;rádo círo. Mas o *eu
custeio cxlg» enormes somas d» di-
nheiro. Cada quilômetro voado
custa em media d» 5 a 6 mil cru-
atiro» mearrio para ns empreses
criteriosamente administradas co-
mo tio a maioria da» nostas. Os
seua. dirigente» fitem prodígio» d»
adrrdnlitracSo para acomodarem àa
tarifa» atuais o montante da de»

Está em curao na rimara dos
Deputado» um projeto do lel de
«utorla do deputada Armando Fa',-
elo, que aulorlra o puder executivo
a financiar, aob a forma dc tubveu-
çlo, «s rmprísas nacional» dc nvla-
Mo — comercial, na base de 3 cru-
«eiros por quilômetro voado, A me-
dlda em aprtço é de Importância quetranscende a orbita comum dos pro-
Jetos de subvenção, porque a sua
aprovação se refletir* sobre todo o
panorama econômico brasileiro no
tocante ao problema de transporte»
em geral, problema êsse Intlm»-
mente ligado a quase todo» os a»-
pecto» da economia Interna.

Transporte fácil, rápido, barato e
eficiente e a coluna mestra do de-
¦envolvimento econômico d» erual"
quer nação. No Brasil sobretudo,onde a precariedade da» vias co-
muni de comunicação vem consti*tuindo o mais serio entrav» ao es-
coamento desejável de mercadorias
• utilidades em geral, tudo agrava-
do nela enormidade da» distancias,
a (obrevlvéncta e o deaanvolvimen-
to do tnnsport» aéreo devem «am-
pr» ocupar em primeiro plano *•atinçOea da» autoridade» responsa-vel» pelo nosso equilíbrio econôml-co.

A aviação comercinl brasileira é
noj» uma das primeiras do mundo
em. volume de operações. E êsse
potencial Já e«tâ Incorporado aos
nossos recursoj Habituais de tran»-
porte, constituindo fator de pisoinsubstituível na media geral da»
nom» possibilidades comerciai»,
industriei» e mesmo culturais. l.o-
çalldade» existem no Brasil, onde a
via de comunicação tt-rrestre mais
próxima passa a dea ou quinze ho-
ra» de viagem em lombo d» caito-
lo. E de alguma» cidades bastantes
populosas, para »e vir para o au)
por exemplo, é inevitável ante», ca-
minhar para o norte alguma» cén-tenas de quilômetro» «te. atingir a.

CWumbá «aa tr»m ou de automd
••la- .-,•.- ' '

Mt* .» aviação eemas-cUl pratica*mente eliminou â*M problema.' «o*
Je Sode-*e,ir ao Interior de Goiás
PV/ Mato.; GroMo para a»tln»r uma•ajcritura, • voltar no mesmo dia.I«to é •bselutamtnt» verdadeiro.E* a pujança da aviação comercialbvatlléira, fortalecendo o aspectohomogêneo da nacionalidade, Iden-ttflcando e, aproximando bruileiro»do «ul, 4* norte, do centro a ddUWr»". qua há bem poucos anos vi-vtarn («paridos como a« estrangel-

mento». d» «alérlos, apcrfelçoamen
to doa serviços • providência» dl-veria» que interessam é segurança
dt vôo, Exlítem ainda as barreira»de importação e das deficiência» daindústria local. B' de tal ordem acomplexidade do* probltma» de
administração de uma companhiad» 'tr»n«port» aêrto, t é tâo Indls-
ptmávtl ésn tran»port», que *¦nacles mata poderosas tomam dlre-
tamentt «ob a tutela do» seu» go-verno» todos es encargos qut *1»«eatttta. /.-,,;

O governo brasileiro Já tem tn-trttanto '• ttu c»rgo, a »oluçJo de
probltm»» postivtlmente ainda mal»urgente». Além disso, astronômica
seria » V«ba necessária par» o en*
campamento da rtdaj a* emprèsaa.
relevando notar que nlo sa trataapena» de um» Inversão de c«pl-tala. A' administração e o pessoalnecessário «e constituem da ele-
mento». especializados. >;¦ um »er-viço de utilidade pública que, en-tretanto, hlo podo prescindir do
coneurid'prtaóol, e material de par-ticulares. E a prática Já demons-
trou a capacidade do» grupo» qut'st dedicaram ' á exploraçêo dotransporte aéreo.

E' d* rar* oportunidade o projetooferecido ptlò deputado ArmandoFaleao. 3fío d»v» «ofrer Mluçao de

Salvos 29 passageiros
N«'to Mniirn ilfltll'IttlOIttOal 

ÚM "Tiiln-

ValeU, Malta. IS — ru. V.) — 20
panagtlro», um doa quais er» uma
criança, e 4 tripulantes de um avlliu
comercial lipu "Dakota" foram ilr.i-
niltlcanicnte salvos apôs o ¦V****
lho cair rro Mediterrâneo.

Antei de cair, o "Dakota" enviou
mensaficn» pedindo auxílios, c pou-
co dcpol» chegava uo loi.-al dn ai-
Tilstio um avllio nnfihln da Força
Aêrca dos Estados Unidos, reco-
lhendo todos «s miunnclros e trl-
pulanles. ..Mas, efetuada esta etapa
da operaçSo de salvamento, o pi-loto rin avião anfíbio verificou quenâo era possível alçar vôo devido
âs fortes onda» que entüo ae for-
maram.

E foi «ntâo que um "destróier"
britânico, que t»mém captara a

.mensagem, chegou «o cenário e¦recolheu a todas ne pessoas, Inclu-
sive o aviffo anfíbio.

O "Dakota" havia «Ido fretado
pela emprêaa "Troplc Alrway»", de

pela, dia a dia onerado* com* 
"au-J "íon(!re",' 

Para íaí*r u'" vôo' de
mento» de «alerte», ancrfeleoamen-1 Amstondam a Johanneaburgo.

COMUNICADO DA 2.'ZONA
AÉREA

*• •»» parece um exagero,.alguém *.*".«"»»<tfsj»*> _«v» amrer loiuçao ae
werimtirt» tr fiti frollnl» ei» co*itin»ld»d» o ritmo de progressoOiimui.*.- ...>.....—M. d* rioSM> (Macio eomerclil. murena. a todos ot brasileiro», tncluiUve ao» que n»o vdam. O avllo tam*bíny.tMdlDorta carga, o qut apro-

yttta, a. tòdí a patultçSo. Umads nossas emprtiu de trantporttsaéreos -transporta, alia», excludvi-
mente earg». Sio gênero», viatura»,medicamento»; "utilidade» diverti» eequlpamentòi. tudo engolido pelo»enorme» aviões no» mercado» dasc«pltai», e' horaa depois, entregues
por todo o interior do Brasil, ondt<» mesmas mtrcadorlas chegariamdpi» ou trfs meses depois, nlo fês-se o avláo. En»»'empresa» nlo po-

Segundo comunicação do briga-atiro Ivo Borges, com»nd»nte d»2*. Zon» Aérea, foram encontr»dos
no dia 28 próximo pauado o» cor-rios dos cap. Robert Metzger. daTJSAr, 1°. ten. e«p. com. PercyAlan Barnard t 3*. nrg, mecâni-co de avllo miton Lope» (Jutma-ria» t no dia U ot corpo» do» 1°.ten. av. Ailton Lope» de Oliveirae J». »arg. do quadro dt tnfermei-ro» J«lr Coimbra.Todos os corpo» encontrado», fo-ram tepulUdo» em Btclre, com ex-
çetjâo do corpo do capjtlo HoberlM*t'"r que deverá «egulr para osEE.UTJ.

Ainda nlo foram encontrado» at(o presente momento o» corpo» dos1°. ten. av. Santos Flavio dt Siloe 1°. ten. espec. comun, Gil Salnt'Yves.

MOSCOU ASSISTE A EXl-
BIÇAO AÉREA ANUAL

ro» fôtitm. Separados pila dlstân-, ,- —-r-—- — ,.-et», está claro. \atm reduzir t marcha de suas ati-
O maciço desenvolvimento da ae-' Síf?' •' __"M<)_ 

*n'nM «tlxi, U
wnáuUca no Braail produziu ainda, 5?"?» °» Mu" """«¦»• t aviot»
como tr. fatal. . co£tn.çloTdVlSi-- *%£&&£?*'* ,ufldw|«' _lhare» de campo» de poiso, o que 1 , 

*_,fP"*'»n(_' o pensamento da
faciutOB certamente a enorme .x- 

"""J"1-' -*10» t-Msportador». bra»l-leiro»,.:qu» labutam n» aviaçlo co

S HUalsi

Sem capinha, Zé Barbado, -
Ao ver o touro avançar. I*Tu»*ni, 

gritando:Socorro? I
Nio quero mato touif*»;"!?.-
Entretanto, Barba FelU '¦.
No cabaret pinta o sete. '
Mucftacha pra éle é mato, 

'
Porque preíere GiJlfiifej.

-.letra. a. uma distância d» vôo deT minutos além de Canta Crus õoEstado do Rio da Janeiro.'-'__0 »r. Capellaro, representante do"B«nca Comtrclale ItaUana". dtRoma, declarou aos funcionário» da.companhia, que nlo tt «percebeudo deaaparedmento d» tua eipos»lenlo ouando notou qut o» outros
passageiros pareciam estar ptrtur-bidos. Cerca dt um minute ante»,êle havia visto aua esposa tirando
fofoírafias através da Janela doavilo.

0_«vilo ¦ ragrea»ou Imediatamente¦4 Rio de. Janeiro a pousou âs 12
_inr«s e 28 minuto», após o inciden-

fl*rO$...

TUDO
AÍUI!

para es qua usom

Gillette AZUL
''•••^^^'^^^^^'^^^^^**^^*lt,^^^^^^^^^^^^^^^^

™ 
^j^r- -..- '.:-- •'¦••¦ afciii -.-'

r ¦-:::..'-. ?>.'":¦'.. li.;'". ¦'•tafclaaW

•T •"••-••*-" "viu i uniu a munrçvipT-Bt Buenos Aire». -Almn» outro» «ia-rara no Rio para partir na segunda-'•Ir» pela manha, em outro avlloOa.-Pm».,.American ..Wqrld Airavamí.
sAüS*"***!* Bu»«t t SaWimtm*da-Olretorla dt ItoUs. Aérea» • áDiretoria de Aeronáutica Crvü des-Picharam Imediatamente trê» aviSe»
para procederem, a pesquisas no"of",' onde caiu a «ra. Caoelíaro. o»aüal, têtmtnarsm sua btuea^uandonlo mais tinham visibilidade, nlohavendo encontrado o menor vel-tigio da vitima.
_A,"*le da »ra. Capellaro, senhora
Çessle Machrls t um fUh__$Bob»rt;de l.tfeno» de Idade, vlvr25* --- - -
Angeles. Califórnia."

rdrn lut creictmento vertiginosodó truitporte aéreo no Brasil. Asempresas dt ivtaçlo ao termo daatgunda eonflagraçlo, alimentada»
ptlu sobra» e Mncedente» de gutr-ra, detenvolvtram aiiaplclosamenttttu campo dt -selo, aumentando _éiui<
prolongando •» sux Unha» cadavis mais para o interior do pais. „_ __„._,__A grande eftrti dt aviot» e ma- N0 GABINETE DO MINIS-,^j£,0'.S?,,t,c,d",'0<Ima,,l IB0 DA AERONÁUTICAoptrtoste militar»» na Europa, pro-

merclal, desejamos consignar anossa inteira »oltdarl«d»de ao pro-Jeto Armando Falclo que subven-dona as empresas comereials dtaviaçio, ní»» bentflcl» diretamente
a toda a população do Brasil

Morou. JT - (U. P.) - A» fflr-cas aôre»i soviética» levaram a efei-to hoje a tua exiblçlo anual noaeroporto de Tushlno p»r.wte maisdt 100.M0 pesioas, entra a» quaiso Primeiro minlatro SUHn t a» mal>eltvadas personalidade» do • regime,bem como do Corpo Diplomático,Tar como no» anos anterior»», »exlbiçlo foi dividida tm trê» p»r-te». Na primeira, voaram mai» de100 caças "Yak" ia qut escreveramno espaço vário» frase». Ap mesmotempo, um» «quadrilha pilotadapor mulheres executava acrobsclaNa legunda esquadrilha dt "Migs"
" li^J bomb«rdelros "Túpolev"

t "Illuihin", comandada» pelo te-"•"«••«'ntrtl SUUn, filho dó pr».
Jjltr. efetuaram vâo» de fantasia.r_inalmtntt. verUIcou-ie o lança-mento dt centenas da pára-quadis-

TURMA «CEL. ANAPIO
GOMES"

-<,í"tI? ¦•er!.d8 eonvidtdos oa ofl-
_'»_*, Intendente, d» Turma'«ôS.
iíJSSílSSf*"*" *!?*• um» reuruâo

Miife," h«r*' _,«»_**_4»» ao Clube
„".*_,'',." llm oe tratarem dt «•
v»r«ário de deciaraçlo de a»piran-

O mlriísl
< ItOU nn rtH|U(}|ifx peisoiiai '

Ten. t*f|, av. dn i'tflSÍvn rrinu-
iiorad» it-imi,i Coalit 1'iiralrii — 1"

Isarg, Israel,'Sllvorsloiui llnlmami-- "Illdcfriliios"; — cap Ilorâcli
rr«ncl»co da Cniitn _ I"». tens
Jato Moreno dc fiòuid — llm-iiu'i iiiiiiiiiniii' km uezorra — Hlglno IAdolphn ile Sfflisa — .unoflclnl!Tnttta Mrr,.i; - civil Joto An«0- |
lo STuncIscn Pncitiiolnto; — le '
•»rg. Danilo Molsít. rx-taifr-lrn
Paachool Jotquim tios .Sanaot» n An-'
tonlo Cnstro Sobrinho: - "Heíerl.
dns".

ENTRKCUE O PROJETO
DEFINITIVO DO AEROPOR-

TO DO PAMPCLMA
Belo Honiontr, 27 - (Asp.) —

Em dcclnraçAo á nossa repartii({em,o engenhviro BerRio Gonçalves, tis-
cal dai- obrai do aeroporto do
Pompulhá; riissa quü acaba dc r<*-
ceber o projeto definitivo das mes-mas, informando, aindii, que só n
fachada turô 103 mt!.; esoiçota
torre de conlrô c, balrõcs no andar
térreo uara as companliiaB de avia*
çlo, amplas dependências, duas
rampas para acesso do andar «upe*
rlor onde funcionará um reatau-rante com modernas Instalações.

Para o Inicio Imediato das obras,
fnl dotada a verba de três milhõesde cruzeiros, tsrwrando-sc outra,
que aerá distribuída no ano de
1903.

CHEGARÃO EM AGOSTO
Deverlio chegar no principio domês de agosto nesta capital os «rs,

M. Oi,:*feifbilrger o Vn-reti ri-.Tl-ler; respectivamente diretor t pilo-to chefe da "Beechcraft".. ,
INSTITUTO BRASILEIRO

DE AERONÁUTICA
Reallia-se, hoje, ás 17,30 hora»,uma reunllo do Conselho illrctordo Instituto Brasileiro'oe'Aeronâu-Hca, em sua sede, i ¦ avenida Ma-rechal Gamara,,. 233, 12o, andarj' 

SEM 'PREJlTDiCAR ASf;
«1 -'ItJNÇÒÉS NÒÈStAÍS^

Solucionando;-ümar:ebii'sultà íor-Slulada pela Diretoria'do Pesfca!da :Aerpnáutjlc», o-;m|r|stfo. rfdròMouríi baixou unv aylso.í.dnelarán-do -que a funíãtí de mkmbro^da
ÇEKNAI quando • desempenhada
por íunciontop ou extranurmeráílo. _« n. t«mnSo;:deve IrApJIcár 'cm-ipreJuiio^Me i de Oliveirasuas- atribuições: «armais ria^repirUçlo em que tiyefi...exerciclif. *f

"' ktf

REGULAMENTO PAKA O SERVIÇO DE PÓLVORA! E
EXPLOSIVOS DAS rÔRÇÁS ARMADAS !;**"

iihnnnn: 1'*'"""lína0! Rc,,"lí'° ',0 Còiisollio «In Almlrntttnrlo — Diretor Subsflti^o"" «I» Tribunal Marítimo — No gublnote — Decretos analInado

!_flh_a_B^__________r ^_|___|______________________r?__a«f!UH »ad9BI»^»aal .aaaV '•?^.•. WM WMP • 'f__ffT

____ePv« ____ÍÉifl EM^&~
»^| ^H______|j_______| ..fl

O "i)i6(.«e de Coftas" ê-ni iuncaal — Aspecto da v;sita dá aoti-sulesa do Brasil, sra.- Fefnandez Alcazar; governador miUtar«4aMadeira, brigadeiro Francisco Costa Andrada; bispo auxiliw.-gioFunch.Bf, D. Manoel de Jesus Pereiru, e do capitão dos Pwriet,capitão de fragata Horécio Pereira, presente também'¦-.¦«
ó comandante do navio , ..¦,}'

r. ?,„ mln.1,tro Bensto de Almeida altasse em seu nome o Vfct-Meji-Gulllabelem .to de ontem deslg>; dente da Republica, sr JoSo?tSfénou nu rnmfinrl.inlM 1-tnasU t .."-1 c*iiu. -- •».¦..»..'. ° .. m. 
|HSJgnou os comandantes Ernesto LuizPere» dt Araújo c Jaime Ptôlomcuda Rocha para, em comissão, como» rtpmerltantes do Exército eda Aeronáutica, organizarem o Re-gulamento para o Serviço de Pôl-voras e Explosivo» da» Força» Ar-

,mada». NO GABINETE
O titular da pasta recebeu, en-tem, tm audiência, o almtránte Ri.chard- Whitehead. chefe ' da MissioNavaV Amtrlcsna, oalmlranle Ali-Ia Aché,'6s srs.-*M_x Lelfüo. IsnárdCastro Htyes.. _r*t,,Vicentri jjlc. c asra; Oswatdo Pêdcrneiiás.

Filbo, no Hospital a qutrecolhido em Rtctfc.
REUNIÃO DO CONSEI-Hçri'

DO ALMtHANTADO '*_

nSob a presidência do' armirátt»
?""«, ?*_ *í?, Tit"> O»-"*»* cKf»do Estado-Malor da Armada. ,!#u-ne-ie hoje, ás 13,*0 horas, o tjab.calho do Almirantado para tratarnumeroso» t Importante» tuanintô»atlnentes á admlnUtraçío- "navató

decretos Assinado»»?»

MISSA FÚNEBRE
¦fa. Wlnllftrd:Nei;Õ:;ríóu}iirrÍin<iVrácleirar,' n« dia ao do • corrtnttín»Igreja dn,,<3rj4i daa.MlJliajei -**•--
*Ç*_fe_»'Wil -Tr» 'irnrajigVv
na* aí •major àv. Maurício:opi- Robert Metzger, dá "TJSA_,
,o*r!",..s'';' Percy AIlar> Barnard. GilS.,ln' ".Vis... AUtptT; Lod»s>.GuiiÍS«;

O presidente da República 'í*»»l-
LtCBNCA- """j °* ie8"lnta» decreto»! ___*.. gando ao respectivo Quadro txeiíp.

, Foram, conôedldo»- s.l» meses ,de i„2„_,m'_'Xro_L?".v^V .___»»•licença, nos termos, do art. 1» ilá,-ISJJÍ* /"¦ «civ,5 A_"t6?'° ,^.tre¥»tLei n. ,í«8 »«if«arinhèlrt)-'parir™ Sil0- &Ju,'1í'0_?* de_tlftaj-*''_í?*
de Oliveira. ' dldo SebastISo Hespanhol d*.-f*m-

ç.iiiÉTÒk substituto' do tri-
BUNAL MARÍTIMO

çao d» operário; nomeando,. ]o.Bap: Ista Dias para o cargo d» }B-rlnheiro e Milton M«no»l „.„
par» o cargo do fatrâo: readmi-tlnd» Pedro Tavare» de Sousa koO pre.ld.ente. da -tepablic. 4imU.U.rgo d.0"asse"í?_.'"csSSJ.Sínou-decreto -nomeoniío o' ofltlal, Patrflo; demlíndo C"T-*"*- **

por abandono
Jupiaçar."*».

! (Transcrito da "Folha dá _nha", de 27 de Julho de IS

Pldou a erlaçlo no Bratti'denem»g«lflco litttmt dt transporte» aé-""™ n « iiiinuio», apo» o inciatn- ,•**».
^.«edfe^ « Períodotre» aviot»içom rumo a Mon^vWfo **'—*-  ¦-¦dt oalmarta. O preço do materialtltvoutt astutUdoramente, bemcomo a tua aqulttçso Ceai» eoor-. mtmtatt dfficultad». O encareci-mento geral da mio dt obrt a otdo» mil « um detalhes dt despesa

qut dtvt anfrtntar uma companhiada navegaolo sites está «têbUitan-ao ò StU org»nI»mo econômico. O,"dtUeit" renda o orçamento de
qua»» toda» a» empresas, aendo quo

s'em Los

PROMOÇÃO DE OHCIAIS
DAP.â B.

Despachando na pasta da Atro-náutiçt, o presidente dt Repúblicaassinou decreto, resolvendo coral-dtrtr promovido ao pôato de majoro capitão de Infantaria dt Guirdada Rejerva de ia. classe Armandoda (Uva Braga. Ao posto dt »•ten. t, neste peito transferido» pa-"V!*?"'" remunerada da FAB. oi
jubofldai» Eurlco Ftrrtlra F»gun-des, Nilton Pereira dt Caitro, O»-w«Ido Edmundo JJgerle e Ttanulpno Rflt.

algum»» dev.m praücamentt o va- ,J p*S,Wlcí

O ministro Nero Moura recebeuontem ptra despacho no seu gabl-•íett. o brindtiro Armando .Wnhel-ro dt Andrade, dlr»tor gtrtrdoPeuoal • o cel. av. eng. CasimiroMontenegro «lho. dtrefor do Ma-tçrial da Aeronáutica, Em audtên-
i!l!!.,ÀÇS?9Í"f*Kt •toiniuntnv V»»-conçttog dé Aborm, diretor dt At-ronáutic» Civil; - cel. «v. eng.
Engerlruurla; _ ten. cel. av. Rober-to de Fari» Lima. comandante doCentro de Treinamento dt Quadri-moiw''í»*i* «£W___to Rui Ramos
!>?.,r,J,V',rt9r Otrrido. embaixadorextroardlnárlo e plenlpotenclárloda Rtpabllc» Dominicana tm nos-

SAÍDA C CHEGADA
DE AVIÕES

Aeroporto d» (ialeáu Oov.WAtrop Santos Domoat M-tss*Atrovla» Urstil
Atro 0,FtJ 

SÜAC 
Bmnlfl
CAN
Cruzeiro do SulFAMA ___,.,lherla  s_l,u 
_*_;__ 

¦¦ «••Ml*» «erro .,..,
*«a'ii>au .r,
•*•»•¦¦

J*»n tmtiican
R»»l
8A«
V»»p
»¦»•(»

!*•••«•'•••••»••*•••

Í.-4SMn-irm
st-tm
«•«tt
l*-l«4>
«-IÍ36
4MJ8"
êt-ttêtu-4*n**.*-«
n-<u<
JJ.8IW
«•Kit
«.nu
«-777II
«•MM i*:4tio 1
4*>.»*At I
Sí-171"

ráe» t *tahto»,.F14viò dfísiSõ; tar-'gento»:ptl(iofl;;LortrA- GtímafJjSi, W-.•é Coimbra t 'Jos«"JjtnaíJ^ áWSán-
Ot oficial» da turma do majorMaurício Jatahy tambím mandamcelebrar nesse dia e no mesmo Io-c»l missa por alma de seu colega.

-2SrÍJ?;?tr.aÍ\1. ¦; Aífhlmed«> - **¦*'« I oe função, Edsard lupiacará'"Sík--, THhnLtÜM^^ aposentaído Joio DÍm«tlóJatahy i J__bu„nal _lar."lln.0; ° •'• 'Archlme- Ribeiro, Mário Vieira de Araoío¦ — _{¦ d»» que é, também, bacharel em1 "-•-<'--- «.',."?_¦"..*'?•??•
dl-elto, 6 um velho servidor daque-

,1a Cííttífde^Jhijfre», por lss«. quq,1 ano ttrVnesÍMln- tV*f»i .A..áU< .4...
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C A L O S í
A dor prorocatla pelos calos
perturba todo o sistema n$»
yoto. Extirpe os ca os apücatt.
do ao deitar, a POMADA MÀ-OICA DE HANSON. Ao levan-
tar ae mergulhe o pé em agua •
quente. O calo sairá Inteiro e 
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sem dor.

joalkeríã única
A Casa dos Bons Brilhantes

£ A SUA CASA ^
Para vender sua» JólaaPara comprar sua» Jóias • , - - •

Para trocar sua* Jólá» "

54 - Rua 7 de Setembro • 54."'' ¦''.' '''(Mfté)
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O chefe do Estado-Maior ds Ar-mada, almirante Raul dt San Tia-
go Dantas recebeu, tm audiência-,'o chefe da Missão N»v«f .Areemea-na que apresentou ot" dois .novo»membro» daquela -,(Mi*»lo. cápltüestenente» Edwtrd Ttyloi- '€- BrlcéHayne Relnold».

VISITA AÒ Vl«.J?R_«IOEN-flB-
DA. REPÚBLICA

ÇrUtíqno Lope» Ollvelr», Joio Oul-lherme, e Mário Barbou da lá
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RAÇÕES PtórlSáDAS
«0WH0 FlUWINENSf S. *.

AV. r«8.MifHÇKX, |63 ,1
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livre-ae dos câlôs, •'• cálóiji*'
darica plantam e cravo|,

. aeru sentir irritação ou dor'
alguma. O serviço de Pe-'
dicuroí "Dr. Scholl" *nc:ui o
corte apropriado dai! unhas.
Marque hora por telefone.

ia m

Lojas D-rScholl

O 0t. Itr).
nordo Kore*
cltl,t0fn firmo
de orcrtrltetu*
ro • eorrttrtr*
çõei neito
coplfolhotl
énot, ofirmou'^^¦''¦\ (*ú« e mote*

, eímenfo-oimlonfo Asberlt
•WMmmf -jújalldodê que lê
empream, ote hoie. "Nos últimos.
«MMm *e»t>»cèn»oti *>-eipeeroll.
.*êÊ$*í *m conjtroçoei de ooft
pôei e> ebralilndustrlol» -• tem»
pr«H(ttHMi é motefioí-AibeHf,
por,eon$lderâ'.|o de primeira qoa»lidade. Ainda «flora «fau fermf.
nondo um golpdi» de 3 mil metro.
Ot e*»Érnõo noRuo Benfo Ü»boo'«/• «do o eeberivfô íol íelto
eõiii chofwi ondutadai Aibtrtn

"Emprego eom freqüência o ma*
leriol de clmenf o-omianlo Aiberlf,
principalmente em fábricas de
produtos químicos, onde há des
prendimento de cloro» por
•xemplo"-onegurou o Dr. Bru
no Libero Grosso, com firma de
construções nesta capital, "A

eonstruçào do-. Cia. Eletro*Qui*
mico Pan-Americana 4 umo pro*" va óa alto qualidade de Asberlt".

fora maiores detalhes, d/rf/o-se d
ASBERIT S. A.

RUA MÉXICO, 31*,4.1ondor__LTel^a2.23«l ^fljo OI lANIIIp

H

¦ ¦' _____!

"-r-- •¦ ¦• M

como

»• -V.J..". -¦¦ ¦¦ ;•'' '¦ ' .;'V'i''>-''-":-' ¦";>:-íi*'«">.•'.¦•¦oàb pm Mb
sabor Tradicional do
".:¦ Ala X~f'>ízeítedeOliVa!

;'(- i '

' Hr _^T ^w ^f ^m Mm ,m

liLtIV u
__í A MAIS ANTIGA

FÂIRICA BRASILeiRA ÒE MATERlAl OE
CIMENTCAMIANTO PARA COBERTURAS

i
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. Agpra,você pode ert^tràr. -ím 6!èo para salada - com •

gosto tradicional io azeito de oliva - ¦ preço inteiramente

AtMea alcance. PRIMA-DONA é feito à base de óleo

de amenduim, refinado é tem sabor. E de puro
azeito de oliva importado que o enriquece com

aquele sabor tradicional que você tanto desejava.

PRIMA-DOÍÍA dá às suas saladas o tequinte desejado

t é excelente para ot vários empregos da cozinha.

O alto e invariável padrão de qualidade, sempre

mantido nos produtos Strift, permanece

em cada lata de PRIMA-DONA.

niINADD
cfÀ,Swift do Brasil $.K
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SANTA MARTA

SV "d fírfíj /i(i«fl efêmera e vazia,
Sjl/m adiamento eterno que se espera
IWáVifiim í/cnifl esperança que si adia",
•jpffl que ho mundo o Amor não mais impera...

Nossa época espelha a primazia
Dos ideais fatiados de uma era
Tão materialista e, pois, tão jria,

.dai' Que o homem, sem ilusões, já descsj\

¦SfSfA humanidade, inquieta, já reclama
t'?*4lguma coisa pela qual rebrama
'.,.0 sai instinto de conservação...

-*>'' E a civilização, que já agonisa,
Na violência, que tudo tiranisa,

Tem no Amor sua extrema salvação...

Petrarca MaraniiXo

NATAUCIOS
Fasem anos hoje os srs'. brlgadel-

TO Antônio Azevedo de Castro Uma,
Eurfco Costa, JoAo Batista de Assis
Lourenço, Otávio Rangel. Olavo
Souto Vilaça, Hcnio Celestino Dae-
moa, Adalberto Calçada da Rncha o
Albino Cunha.

Faz anos noje a senhora Murta
Segreto Miranda, descendente da fa-
milla Segreto, tão associada il vida
do Rio de Janeiro no começo deste
século e ainda hoje tio estimada na
pessoa dos contlnuadorcs de sua
obra no campo de muitiu* relações
da cidade.

Completa noje 05 nnos a sra.
Matla Cândida de Barcos Oliveira.
Festejando a datn hav?rá uma rece-
peio em sua residência. as pessoas
de suas relações dc amlzndo.

BODAS DE ?RATA
Ôtrâo comemoradas amanha as

bodas de nrata do casal Eduardo Si.
Os seus filhos mr.p(!arfio celebrar
missa votlva. as 10 horas, no altar-
mor da Igreja Nossa Senhora do Ro-
Sárlo, i rua Urugualana n.° 65.-:•"*-
D;"< ;¦" a.>

Chegou ao Rio, acompanhado de
sua esposa, pela Branlff Airways, o
coronel 0«car Mor.ilcs Lopcz, adido
militar i t.egaçfto du Guatemala cm
nosso pais,

HOMiNAGEN~t~""proííaslonala 
de Imprensa, parla-

mentores e grande número de aml-
gos e admiradores de Luiz Gulma-
rftes, ora eleito presidente do slndl-
cato dos Jornalistas, em regozijo i
sua Investidura naquele cargo re-
unlr-se-So «abado próslmo no res-
taurante da A.B.I., homenagean-
do-o com um cordial ágape.

|'

grande eicursio cultural i Europa,
a Iniciar-se, no perto desta capital,
a 8 de agosto vindouro. Os nossos
patrícios embarcarão no paquete"Provence". da Socléte Qénérole de
Transporta Maritlmes i Vapeur, des-
embarcando no dia 20 em Marselha,
onde lniclario o fascinante passeioterrestre, que abrange 9 países,
(França. Espanha, Portugal Itália,
Au*trla, Alemanha, Bé'glca, Holanda
e Sulca), no total de 120 cidades.
Em Paris, os viajantes passarão dez
dias,

-®-
VIAJANTES

Pela Branlff chegaram ao Rio as
seguintes pessoas: de Lima — Olo-
vannl Tasso, esposa e filho, Marlu
Sampletro. Wlnlfred Weaver, Des
Andes Yount, Rhode Wattman, Ho-
mer Jensen, Fcankle Knoll, Marton
Athoarn, Folger Atheam, Luís Ptel-
tu Silva; do Panami — Oscar Mo-
rales Lopez e esposa, Gulllermo Mo-
rales Duval e Robert Jacknttskyi,
e. de Mlaml, na Flórida — Odette
Telles Couto Motta, Carlos R. Bar-
ros Pinto, Sonla E. Barros Pinto
Marcello Brasileiro Bandeira, Ocy
de Almeida, Eugênio A. Leal Borgts,
Clea M. Llndenburg. No mesmo
avlio da Branlff chegaram a Sio
Paulo, procedentes de Lima — Ma-
nuel Ferreira, Quo Wel Lee, Nsan
Lei, Slng Hang Ho, Schla Françols e
Motel Zajac.

Noutra aeronave da Braniff aci-
saram o Rio ontem as aeguln-.es:
para Lima — John Jakle, esposa e
filhos, Vllmar O. Dias e esposa. Her-
bert E.- Boote, Juanlta Hedlen. n'a-
bajara Pedroso, Alfred Kane, Vlctor
Peluso. Monta de Sosa, Albert Har-
per, Jorge Weckerle, Alicia Hlnojosa
Charles Altken e Mary L. Haves;
para o Panami — Serafln Alva.-ez e
Colln Gregory; para Mlaml, na P16-
rida — Pedro de Aratanha; e, para
Nova York — Frleda Lerner.

Chegaram ontem pela S.A.S,
os seguintes passageiros: de Estocol-
mo — John Edward Zottermann,
Ruth von Oppenhelm e Jean M. Ter-
rln; de Copenhague — Catherlne
Elisabeth Bojesen e Hans Klein; de
Frankfurt — Erlch Jullus Zlmmer-
mann. Hans Heinrlch Mandei. Hu-
dolf Zaddach, Martins Meyer-Bur-
clthardt e Fellx Alexander Prentwl;
de Genebra — Antolnette Ballalre.
Frltí Qreuter. Thllo Martins, Hans
Relohlt: de Lisboa — WHly Wuea-
tenfeld e Jonaa Suesmann,

Poucas InfnrmaçnVs oxlllem sfllm-
n vliln de Satlta Mini». vligein
aloin' dai ligeiras Informações qm-
se encontram nos Evangelistas.

Sabe-se que era innn de Léiaru
e Maria Madalena, possuindo a fa-
mllla alguns bens, Inclusive o caB-
tclo de Mogdhla, que Maria trans-
formou cm sede (Io seu» rscindn-
los o dcpravnçôcs.

Foi uma das santas mulheres qut
acompanhavam o Mestre, tendo es-
tado presente jio drama do Calva-
rio, no scpultamento dc Jesus, sen-
do ainda uma das primeiras a qui
Cie apareceu em sua Rcssurrelçiic
gloriosa.

Era na casa dos três irmãos que
Jesus descansava quando na cidade
<¦ íol numa dessas ocasiões qu*
ocorreu o episódio narrado por SSr
Marcos.

Como se afadigasse nos cuidados
da hospedagem, enquanto Maria
Madalena se quedara em olhar e
ouvir o Mestre, chamou Marta a
atençSo do Cristo, que lhe respon-
deu: "Marta, Marta, tu cuidas- de
muita coisa, mas uma só é bastan-
te, Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada".

Quis assim o Mestre significar o
valor da vida contemplativa para
oa fins da nossa salvação, a preva-
lSncla do espirito sobre as coisas
materiais.

JI na ressurreição de Lázaro

ninaii» n Crlslo n Maria n Valor un
tí. quando r-j in Mie ill; que o corpo
do Inhflo cheira ittiil. pois rita *<*
piillu lia nunlru (Uns.

Jesus, que mandam rcllrar a pe-
rira do jtopukTn pnin .'CStlUlMo A
vida, rospoiulc-lliei "Eu sou a nes-
surrclçãn e a vltlni quem oro cm
mim, nlndn que tenlia morrido, vi-
vera: e quem vivo o crt! ein mim.
nfio morrera otornameiito",

Depois da morte do Cristo c dc
sua gloriosa Áscchçrio, a permnnòn-
cia de Lázaro cm Jerusalém, era
uma prova permanente da dlvln-
dade dc Jesus

Por Isso foi ílc prf-so, Juntamcn-
te com as duas Irmãs e embarca-
dos num navio sem leme nem ve-
Ias, parn que se perdesse nas ondas

Mas o barco foi milagrosamente
parar nas costas de Marselha, onde
Marta começou logo a ensinar a
doutrina do Cristo, conforme opren-
dera do Mestre,

Morreu no ano de 01, depois de
predicar durante trinta anos às jo-
vens, mostrando-lhes a subltmida-
de da doutrina crista e conseguir
numerosas conversões.

"Somos obrigados a lnter-
pretar do melhor modo todas
as ações do nosso próximo".

S. FRANCISCO DE SALES

COLUNA OPERARIA

LlNlinKIriN

it Copacabana. 664 l,o|a US

¦ KSlAi
Reiltzar-se-ao em agosto vindouro,

Sos "dias 16, 17, 23 e 24, em Paquete
os tradicionais festejos em louvor a
SiO-iBoquc,. com grande queima de
foç v« Ifll&o de prendas.

I EXCURSÕES
No Departamento de Turismo do

To"r"iij Cl"be do Brasil estío sendo
feitas as últimas inscrições para a

MISSAS
O ministro daa Relações Exteriores

mandará celebrar amanha, ia 8.30
horas, na Igreja da Candelária, mis-
sa em lntcnçio da alma do auxiliar
Joa* A. Calmon da Oama, recente-
mente falecido em Lisboa.
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Argos fluminense
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SANTOS DE HOJE
Fellx II, Stmplicio, Faustino, Bea-

triz, Olavo, Prospero, Urbano, Lucl-
Ia, Flora, Serapla, Serafins.

SEMANAS CATEQUÊTICAS

O Departamento Arquidiocesano
.do Enslpo Religioso realizará, du-
rante o mês de agosto, quatro sema-
nas catequeticas nesta cidade, a fim
de Intensificar e melhorar o ensino
do Catccismo nas paróquias.

De 4 a 9 de agosto, no salão da
matriz de S. Paulo Apóstolo, para
catequlstas de S. Paulo; Copacaba-
na, Ipanema e Leblon.

De 1 a 16, no salão da matriz dc
S. Sebastião (Haddock Lobo), para
catequlstas de S. Sebcstl&o, Esptrl-
to Santo. Santa Tcreslnha. S. Fran-
cisco Xavier, SS. Corações, Tijuca,
Sto, Afonso e Santuário de Nossa
Senhora das Dores.

De 18 a 23, na matriz de S .João
BaMsta da Lagoa, para S. JoSo Ba-
tist.i, Sta. Tereslnha do Túnel, Sta.
Margarida, S. José do Jardim Bo-
tânlco e Gávea.

De 25 a 30, no salão da matriz do
Sagrado Corapão de Jesus, para ca-
tequlstas do Sagrado Coração, Gló-
ria, Cristo Hedentor e S. Judas Ta-
deu.

As aulas serão ás 29 horas.

PROCISSÃO DE SAO CRISTÓVÃO

Campo Grande, 28 (Asp.) — Rea-
llzou-se, ontem, com grande acom-
panhamento, grandiosa procissão
motorizada, em honra a São Crls-
tóvão, padroeiro dos motoristas. O
cortejo percorreu as principais ruas
da cidade, com um acompanhamen-
to de mais de 150 carros.

ENCERRA-SE A l'.« SEMANA
RURAL DO CLERO

Slo Paulo, 28 (Asp.) — Encer-
rou-se solenemente sábado, em Bo-
tucatu, a Primeira Semana Rural do
Clero paulista, promovida pela dlo-
cese da citada cidade em colabora-
.ção com o Ministério da Educação
através da campanha de educação
rural, do governador do Estado e
das Secretarias da Saúde, Agricul-
tura e Educação

EM JOAO PESSOA A IMAGEM DE
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

DE FÁTIMA
Joio Pessoa, 27 (Asp.) — Está

sendo esperada, aqui, no mês de se-
tembro vindouro, a imagem, da Vir-
gem do Rosário de Fátima. Grandes
festividades religiosas eslão sendo
preparadas pelo Clero e altas auto-
rldades estaduais.

SEMANA DE AÇÃO SOCIAL

A Ação Social Arquidiocesana vai
realizar na segunda quinzena de
outubro mais uma "Semana dc
Açfio Social, à semelhança do que
realiza todos os anos.

Desta vez constarão ua Semana
uma exposição 'los trabalhos da
A. S. A. em todas as paróquias dn
Rio de Janeiro, além das tarefa:
que ela vem desempenhando em
colaboração com obras congénerei
de assistência social.

Será repllzada, também, uma
grande campanha financeira dcstl-
nada a obter recursos oara a cons-
trução da nnva sede da A. S. A.,
onde se Instalarão os departamen-
tos sociais, esportivos o educativos.

VIDA
CULTURAL

Associações
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Sociedade Brasileiro de Flsiolo-
gla — As 17 horas de hoje, ua Pra-
ça da República n." 54, sob a presi-
delicia do Dr. Hubert Canabarro
Reichardt, reallsa-se uma sessão
cultural, durante a qual o secreta-
rio geral da Sociedade, major M.
Carlos de Souza Ferreira, fará a con-
feréncia: "O pensamento c a evolu-
ção social à luz da Filosofia Uni-
versai".

Sociedade de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro — Dando contl-
nuação ao seu programa cientifico,
voltara a reunir-se, hoje, a Socieda-
oe de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, para ouvir a palavra do
dr. Albagll, que apresentará comu-
nlcação subordinada ao tema: "Sin-
dromes hipotalamo-hlpoflrárlos". A
sessão será realizada sob a presi*
dêncla dn dr. Aurélio Monteiro, na
sede da Sociedade, á Avenida Mem
de Sá 197, devendo inleiar-se ás 21
horas.

Colégio Internacional de Clrur-
giões — A Regional do Rio de Ja-
neiro realizará amanhã, ás 21 ho-
ras, na rua Moncorvn Filho, 20. uma
reunião, na qual falará o professor
dr. Carlos Gama sobre as ativlda-
des do Congresso de Madri e sôbrc
a realização do IX Congresso lnter-
nacional a reunir-se cm S. Paulo,
em 1054, a^slm como apresentará
um filme sobre "Angioglisma cere-
bral". -®-
Conferências

Revfi Raphael Glóla Martins —
Hoje, ás 20,30 horas, no templo da
Igreja Batista do Meies, rua Her-
mengarda n.° 31, o rev.° dióla Mar-
tlns falará sobre "A psicologia do
medo".

Prof. Paul Rodan — Tiveram inl-
cio ontem as conferências do profes-
sor Paul F(. Rosensteln-Radan.
Chefe do Corpp de Conselheiros
Econômicos do Bsnco Internacional
de Reconstrução e Descnvofvlrnen*
to. As conferências são patrocirm-
das pela Fundaçilo Getúllo Vargas
(Instituto Brasileiro de Economia)
e terão lugar, todas as segundas-
feiras ás 17,30 horas no Edifício
Darke dc Matos, 12." andar. O tema
das conferências será "O Cresclmen-
to Econômico dos países sub-desen-
volvidos".

Várias

vi coNdiuiino min i nni'i.<ifi
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Uelo llorlzonlo, vil (Un auoúianll
SerÃ lnst.ilml», iifutn capital, nn

próximo dln II do nuósto, n VI Cnn- ;
grosso d oi ClmitoB üprrrtrloi, qtlii«levei A reunir mn llclo llmtionle de. |legiiçflce (Io operários do tfldns ni,
regiões do ICslado. O revmo Pe.
Leopoldo llieiitiinn tomará parti
nos trabalhos, cuja agenda li cstíi
ni-giinlzaila, contendo questões de
alio interesse para os trabalhado-
res.

CANDIDATOS A EMPRtGO INS- '
CRITOS NO MINISTÉRIO DO I

"TRABALHO !

O serviço de Cooperação Eco-
ndmica e Colocação de Trabalhado-
res IS. C. E. C. T.), que funcio-'
na -no 4." andar do Ministério do '
1'iabalho, telefone 42-6722, tem lns- \
critos á disposição dos estabeleci- i
mentos comerciais, industriais e ou-'tros, os seguintes candidatos:

Bolconlsta Confeitaria: — Miguel;
Nacif, solteiro, 23 anos, proccdòn-cia Estado do Rio;

Balconista Armazém: — Alvibar
de Freitas, solteiro, 28 anos, proce-dêncla Paraíba;

Balconista Padaria: — Alcino Je-
sús de Carvalho, solteiro, 20 anos,
procedência Estado do Rio;

Balconista Material Elétrico: —
Carlos Alberto de Oliveira, solteiro,
21 anos, procedência Distrito Fe-
deral;

Balconista' Sapatarla: — Geraldo
Santana, casado, 27 anos, procedên-cia Bahia;
i Balconista Tecidos: — José Paz
Nunes, solteiro, 20 anos, procedên-cia Paraíba; Samuel Gomes da Sll-
va, casado, 35 anos, procedência São
Paulo; Lumlvaldo Ribeiro Damasce-
no, solteiro, 27 anos, procedênciaBahia;

Enceradores: — João Gregórlo
Lucas, casado, 3» anos, procedênciaMinas Gerais;

Serventes Limpeza: — Vicente Pa-
Irlclo do Nascimento, casado, 44
anos, procedência Minas Gerais; Jo-
sé Maria de Oliveira, casado, 54
anos, procedência Pernambuco; Jo-
velino Werneck, casado, 56 anos.
procedência Espirito Santo; Gracla-
no Augusto Moreira, casado, 63
anos, procedência Minas Gerais;

Servente Laboratório: — Lucimar
da Silva, solteiro, 28 anos, proce-dêncla Pará;

Servente Eserrtório: — Altlno Go-
mes de Oliveira, casado, 48 anos,
procedência Rio Grande do Norte;
Aprendiz de Cortador: — José de
Ribamar Silva, solteiro, 17 anos,
procedência Distrito Federal;

Aprendiz Fábrica Tecidos: — Rei-
naldo Brasil Carvalho, solteiro, 17
anos, procedência Distrito Federal;

Apontador: — José Isidoro de
Freitas, solteiro, 22 anos, procedên-cia Distrito Federal:

Auxiliar de Almoxarife: — Se-
bastião Lucas Evangelislis, soltei-
ro, 25 anos, procedência Minas Ge-
rals;

Almoxarife: — Júlio José de Car-
valho, casado, 54 anos, procedênciaBahia;

Auxlllares de Escritório: — Odin
de Carvalho Barreto, solteiro, 20
anos, procedência Distrito Federal;
Jaime Caplnan Serra, casado, 25
anoa, procedência Bahia;

Coplsta: — Edson Alves, solteiro,
23 anos, procedência Distrito Fe-
deral: José AuréPo Silva, casado.
39 anos, procedência Alagoas;

Correntista: — Armando. Lima de
Oliveira, solteiro, 19 onos, procedên-cia Distrito Federal.

1TAIJAN DIIET
encontra-se nas seguintes

combinações de corei:
BLUSH ROSE com RADIANT PEONY

ARDEN PINK com RED CALTÜS
SKY BLUE i'INK com MAGENTA

CANDY CANE com VICTORY RED
Crt 50,00

o revolucionário baton duplo de
Elizabeth Arden

Elizabeth Arden lança uma nova e sensacional criação...

um único btton contendo 2 maravilhosas cores. Uma tonalidade

clara para ter usada durante o dia e outra mais escura para
i noite. Com estai duas cores tocí poderá criar 4 tonalidades

pira maior encanto de mui Ubioa, aplicando uma cír rôbre 1

outra, na intensidade que desejar, ou entio usando-as leparadameaie.

ITALIAN DUET t exduiivo de Elizabeth Arden

a nu apresentação nos Estados Unidos obteve extraordinário

Curso gratuito de Esperanto —
Acham-se abertas, em Niterói, as
inscrições para o Curso gratuito de
Esperanto do Clube Esperantista lo-
cal.

O curso será ministrado em aulas
semanais, aos sábados, ás 15.30 ho-
ras, terá a duração de 4 meses e
começará no dia 2 de agosto próxl-
mo.

Os Interessados deverão dirigir-se
ao sr. Silvio, na Gráfica Brasil, á
rua Visconde de Uruguai, 480, no-
a/iela cidade, com quem se encon-
tra o livro de inscrições.

4." Visita-Con/créncia no Museu
Nacional — Será hoje, ás 16
horas, a 4a. vlslta-conterênclá no
Museu da Quinta da Boa Vista, á
coleção de etnografia indígena. Será
comentadora do assunto a professo-
ra Heloísa Alberto Torres

Vai ser Inaugurado um, busto dc
Afránlo Peixoto — O Liceu Literá-
rio Português e 9, Instituto de Es-
tudos Luzo-Brasilelro vão inaugu-
rar, em sua sede, o busto de Afrâ-
nio Peixoto, na próxima segunda-
feira, 4 de agosto, às 17 horas e
meia. A cerimônia será seguida de
uma conferência do professor Leo-
nidlo Ribeiro sobre "Afrânio Peixo-
to e Portugal".

A Semana na A, B, l. — Aeali-
zam-sc no decorrer da semana, na
Associação Brasileira de Imprensa,
as seguintes solcnidades: amanha
17,30 horas, sessão de cinema da
A.BII.; às'21 horas, concerto de es-
treantes; ás 14 horas, curso de de-,
coração- quinta-feira, às 15 horas,
sorteio da cruzeiro do Sul Capitall-
zação; às 17,30 horas, ensaio canto
coral: às 20 horas, exibição de fil-
me; ás 22,30 horas, festival Castro
Viana; sexta-feira, Às 14 horas, cur-
so de decoração, és 20 horas, exibi-
ção de filme; sábado, às 16 horas,
reunião da Legião da Boa Vontade;
ás 15,30 horas, audição de alunos;
às 20 horas, exibição de filme; do-
mingo, às 10 horas, sessão de clne-
ma infantil da A.B.I.; ás 20 horas,
exibição de filme. Durante tfida a
semana reallzim-se no auditório e
na sala do Conselho, os trabalhos
do Congresso Interamericano de Mu-
lheres. -®-
Congressos

CUPIM?
Serviço completo de extin*

ção de cupim e demais inse-
¦os, como sejam: baratas,
pulgas, moscas, mosquitos,
traças, percevejos e etc.

Consultem-nos pelo
TEL. 52-5555
*'í# (32862)

— iwa» 1

JUSTIÇA MILITAR
NAO SE CONFORMOU COM £A '
SENTENÇA CONDENATÚRIA .

O Conselho Permanente de Justt-
ça da Auditoria d* 7a. R.M., con-
denou os soldadas José Martins de
Sousa c Manoel Bandeira Lopes,
ambos da Boáe Aérea de Fortaleza,
a penai de' 1 ano e 6 meses e sela
meses, respectivamente, por crime
de furto, absolvendo ob civis Jair

'Gurgel dos Santos e José Edmar'IVofilo, dos crimes de receptaç&o e
pfculnto de que foram acusados.

Foram os militares acusados do
desvio de peças da secção de via-
turas daquela Base. Não se confor-
mando com a decisão proferida pelo
Conselho, recorreram da sentença
pira o Superior Tribunal Militar,
um cu.ia Secção Judiciária, deram
entrada, ontem, os autos.

1 1111 <o/fii:iuiii
CAMBIO

j CltHoiVi ^bhp iHdrúíilü fiiMddltüU
I Calmo, liuilln O llnnrii lln Urall) llll"

¦ i.ii.fní.o un R«'t!"tlnlivt tíiTuin:
Vci.i.ni. Chiiu».

02,'KM 51,4(1411
10.72 111,311
0,«S72
4,31100
7,1 MT?
1 3448
1,70!IO
0,3120
0,3778
U0
8,(1209

DENi»m»CiO
ANTISÉTICO

11

0.(133'!
4,2132
n.omm
1,3170

0,3012
3,5551

PASTA
tllXlR

l.lhi-n.. 
Dolr
Kii-lldci
PrtiMüo buíço *. ..
Peno uruguaio.. ,,

; ivsh argentino,. ..
Pesoto 
Pcfio boliviano., ..

I Belga, franco ,, ,.
1 Soles (Peru) .. ..
! Coroa sueca
; Coroa dlnamnrquc-
sa  2,7353 2,6368

Coron Tcheco-Eslo-
vaca  03774 0,3670

Florlm '.  4,9271 4,8370

CAMBIO OFICIAL
(Dia 26-7-052)

Nova York — 18,72
Londres — 52.4100
Dinnmarca .. ..
França 
Bélgica
Holanda
Portugal .. .. •,
Portugal
Suíça
Suécia
Espanha 
Uruguai

— 0,0535

4,3900
3,6209

PRECISA AKM/Mr.KNAR?
TRAPICHES PEREIRA CARNEIRO S. A.

AV HOWWWliS Al-VliS. Kl? 
' I V.I.. 43 0210

(cm frente nu Armazém i)
ótimas condições de fl^SXSrftSiluta; .piso de asfalto injpe,, «eive. 

(£^ta
(32986)

"rápTdo 
Dois elevadores c três talhas elétricas]:

112 Cia. Dociu! de Santos
— Cr$ 200,00, 7 % ••
Letras hipotecárias:

10 Banco da 1'rofeitu-
ra do Distrito Fede-
ral - 7 % - Cr$
1.CO0.00

lco.oo

770,00

nas Gerais; tipo comum, Ci$ 17,40:
Idem, «"». m 1W- Estad0 d"
hlu Comum Cr$ 16,70,

CAFÉ A TERMO
Contrato "A"

Vend.

OFERTAS DA BOLSA

CÂMBIOS ESTRANGEIROS

Este é o
SEGREDO DO

MED
SORRISO!

JULGAMENTOS NO S.T.M.

O Superior Tribunal Militar des-
prezou oa embargos interposto pelo
capitão do E.vfrcito Aionso de Oll-
velra Filho, condenado a pena ae 8
meses de detençio por acórdão da-
qucle Alto Tribunal; confirmou a
sentença condenatérla de Zoflel
Gouvêa, de Matos, tenente e solda-
dos Mlinicl Corrêa, Sebastião Sl-
queira Alves e Antônio Oreja, todos
de S. Paulo, declarando, quanto ao
primeiro sua indignidade para o
oflclalato; de Francisco Ildefonso
Lopes, soldado da Base Aérea de
Fortaleza; de Antônio Martins
Cirdoso, soldado da Base Aérea de
S. Paulo: de Waimor Rodrigues,
soldado do 18» R.I., no R.G. do
Sul; do J0S0 Almcnsor Gonçalves,
soldado do 8» R.C., no R.G. do
Sul; de Olegario de Oliveira Ma-
chado, soldado da Escola de Aero-
náutica; confirmou a absolvição por
nulldado do processo de Divino PI-
na, soliiado do 4» R.I., cm S. Pau-
lo.

NOVA YORK, 28.
Abertura:
Nova York «Obre:
Londres, por £, 2,78,50 comp. e

2,78,62 vend.
Montreal, cabo, por $, 1,03,31.
Rio de Janeiro, telearáfloa. por

Cr$ 5,45 comp. e Crf 5,46 vend.
Buenos Aires, tel., por P., 7,10

comp. e 7,20 vend.
Montevidéu, tel., por P., 38,00

comp. e 38,50 vend.
Parts, tel., por T., 0,28,56 comp,

e 0,28,62 vend.
Berna por P., 23Í5 comp. e

2357 vend.
Estocolmo, telegr., por Kr„ 19^5

vend.
Madrld, oficial, por P„ 9,16, no-

minai.
Lisboa, telegráfica. por Escudo

í 3,47 comp. e 2,48 vend.
> Bélgica tel., por F., 1,98,50 comp.

e 1,98,75 vend.
Amsterdam, tel., por F., 26,32

comp. e 26,33 vend.
1 NOVA YORK, 28.
1 Fechamento:
; Nova York sobre:I Londres, telegráfica, por t, 2,78,68

comp. e 2,78,81 vend.
. Montreal, cabo, por %. 1,03,31.

Rio de Janeiro, tel.. por Cr$ 8.40
comp. e 5,46 vend.

Montevidéu tel., por T., 37,75
, comp. » 38J5 vend.

Paris, tel., por F., 23,26 comp. e
I'23j7 vend.1 Bélgica, tel,, por F„ 1,68,5» comp.
!« 1,98,75 vend.

Estocolmo, telegr., por Kr„ 19,35
vend

Madrld, tel., por P., 9,16 nominal.
Wsboa, telegráfica* por Esc, 3,47

comp. e 3,48 vend.
Amsterdam, telegr., por F., 36,32

! comp. e 26,35 vend.
Buenos Aires, tel.. por P., 7,10

! comp. e 7,20 vend.

! ^LONDRES, 2»'!
Fechamento:
Londres, á vista, por £, sAbre:
Nova York, á vista, por £, 2,78,62

comp. e 2,78,75 vend,
Rio de janeiro, por Crf 51,464

comp. e 82,416 vend.
Buenos Aires, P., 39,00,00 comp.

e 39,25,00 vend.
t Montevidéu, por P., 5Í5 comp. e

7,00 vend.' Canadá, ppr |, 2,89,81 comp. e
: 2,6993 vend.

Berna, por F., 12,18,75 comp. e
112,19,25 vend.

Paris, por F„ 9,72,00 comp. <<
; 9 72,50 vend.

Gênova, por L„ 1,725 comp. e
, 1,775 vend.

Bruxelas, por F., 139,50 comp. e
: 139 60 vend.
I Estocolmo, por Kr„ 14,48,50 comp.

e 14,49,50 vend,
1 Estocolmo, por Kr., 19,3S,«0
! comp. e 19,35.00 vend.

Oslo. por Kr., 19,98,00 comp. «
19.99^0 vend.

Madrld, por P„ 30,66
Lisboa, por Esc., /9.90 comp. e

80,00 vend.
Praga, por Kr„ 13900 comp. e

141.00 vend.
Berlim (marco bloqueado), 17,75

comp. e 18,00 vend.

MONTEVIDÉU, 28.
Fechamento:
Cobre Londres, á visto:
Taxa de compra (P) — 6,50.
Taxa de venda (P) — 7,00.
Sobre Nova York, i vista por

dólar:
Taxa de comnra (P) — 263 00.
Taxa de venda <P) - 2ÍJ.50.

BUENOS AIRES, 28.
Feriado.

Vend. Comp.
Cr$ Crí

835,00 —
820,00 —1.015,00
700,00 —
810,00 —

800,00
Tesouro, 1939, 7 %. 840,00 —
Guerra, Crt 5.000,00,

6 3.780,00 3.770,00

Tesouro, 1930, 7 1
Tesouro, 1921, 7 ',
Tesouro, 1932, 7 9
Tesouro, 1937, 6 %
Ferroviárias, 7 %
Rodoviárias nom. -

i Julho, 1952. . .
i Agi/Slo, 1052 . .

Setembro, 1952 .
Outubro, 1U52 . .
Novembro, 1952.
Dezembro, 19oZ .

] Vendas: 3.500 sacas
Posição: Calmo.

178,40
177,80
178,30
170,50
178.SO
178,40

FECHAMENTO
178,00
177.50
177,70
177,80
178.00
178,10

Com.
171,110
177.50
177,70
177.SO
177,6-)
177,80

177,00
176,00
170,5:)
176,50
177,00
177,00

755.CO 752 00
370.C3

150,00
74,00

685,00 —

Idem, Cr* 1.000,00'
Idem, CrS 500,00 .
Idem, Cr5 200,00 .
Idem, CrS 100.00 .

Apol. da União:
Uniformizadas, 5 %
Diversas Emissões,

nom., 5 % .. .. 700,00 695,00
Idem, cautela .. .. 695,00 730,00
Diversas Emissões,

5 %, port  735,00 —
Idem, oautela.. .. 700,00 —
Reajustamento, S % 738,00 —
Obrai do POrto .. 700,00 —

Apil. estaduais:
Minas Gerais, 7 %.
port  — 545,00

Idem, decreto nu-
mero 1.177. 7 % . — 595,00

Idem, 5 %, port. .. 420,00 —
Idem, 1» serie, 5 % 135,00 134,00
Idem, 2a série, 5 % 122,00 12000
Idem, 3» série, 5 % 122,00 121,00
Pooular de Minas

Gerais, 5 % .„ ,. 300,00 —
Recuperação Eco-

nómlca, 7 %, ter-
ceira s rle .. .. 595,00 —

Recuperação — í»
Idem, 1» série.. .. 630,00 —
Est. de S, Paulo,

Cr? 200,00, 5 % .. 203,00 201,00
São Paulo — Uni-

formlzadas, 8 % . 84R.00 —
Unificadas — CrS

600,00, 6 % .. .. 622,00 620.00
Est. do Esp. San-

to, 8  450,00 440,00
Pernambuco, 5 % . 50,00 49,00
Rodoviária Est. do

Rio, Crt 60000

Julho, 1952 . . .
Agosto, 1B52 . . .
Setembro, 1952 . .
Outubro, 19j2 , .
Novembro, 1952 . .
Dezembro, 1952 . .

Vendas: Nada.
Posição: Calmo.

SANTOS, 28.
Mercado — Calmo.
Preços — Ontem: tipo .

Cr$ 199,00; tipo 4 duro, Crt 197,00.
Embarques — Ontem: 14,552 sa-

oasf entradas: 30.033; existência
1.735.370. _.

Saíram 40.095 sacas, para o« ES-
tados Unidos.

4, mola

CAFÍ A TERMO
Contrato "B"

Abert
Julho, 1952. . .
Setembro, 1952 ,
Dezembro, 1952
Janeiro, 1953. .
Março, 1953 . .
Mato, 1953. . .

191,90
196.40
19 ,70
194,90
194,90
193,90

redi
191.OT
190,40
196,70
194,»)
194,90
194,93

VENDAS — Na abertura nada;
no fechamento, nada.

Posição do mercado — Na aner-
tura, paralizados, no fechamento,
paralizado.

CAFÉ A TERMO
Contrato "C"

Abert.
Julho, 1932. . .
Setembro, 1952 ,
Dezembro, 1952
Janeiro, 1952 , ,
Março, 1953 . .
Maio, 1953 . . ,

201,20
202.70
201,70
203.80
204,30
204,60

Fech.
200.9.)
202,70
201,70
203.93
204,5i)
204.71)

517,00 510,00
Pref. de Campos,

8  817,00 510,00
Pref. de Belo Ko-

rizonte, 7 %.. .. 570,00 —
Eletrificação Est.

do Rio, 3» série,
3  88000 —

Idem, 2* série.. .. 820,00 —
Idem. Cr| 200,00 —

- 170,00

860,00

! VENDAS — Na ebertura nada;
no fechamento, nada.

Posição do mercado — Na aber-
tura estável; no fechamento estável,

CAFÉ A TERMO
Contrato "S" — Santos Mole

NOVA YORK, 28. „
Abert. Fech.

Setembro, 1952 . . 53.70 53.91
Dezembro, 1952 . . 52,70 52,97
Março, 1953 . . . 52.10 52,30

Pref. de Niterói —
5 %, port

Pref. J. de Fora,

150,00

540,00
190,00

NOVO FECHAMENTO
Abert. Fech.

Maio, 1952. . . . 51,40 51,27
Julho, 1953 . . . 51.00 51,27

Londres. New York Pari*

«o • Av. Prei. Wilion, 165 • Tal.: 22-2040 - S. Fouto • 6.0 SCbreleja • Caia Anglo-lrciil.tra - Tel.: 34-4144

Macleans, branqueia-me
os dentes.

Belo sorriso, dentes
limpos, boca hlgienl-
zada, genglvas sãs e
frescas:-Eis o que per-
mire a uso dlãrio da
Pasta Dental Macleans.
Alcalina, antissética,
germicida, antiáclda,
Macleans 6 a última
palavra em dentlfrlclol

EXPERIMENTE I
...E NOTE A DIFERENÇAI

Posta Ma/
|AO PÍDÔXIDOI

HACLEÁHS

Slock Exchange de Londres

BRANQUEIA OS DIN1ES!

LONDRES, 28.
| Plano B:

Conversão, 1910, 4 %.. .. 49,0,0
Empréstimo 1913, 5 % . 49,10,0
Distrito Federal, 5 %, na-
clonalização 30,0,0

Rio de Janeiro, 1927, 7 % 36,10,0
Bahia. 1928, 5 % ., .... 33,0,0

I Títulos diversos:
1 City of São Paulo Im-

provements and Free-
hold preferenciais .. .. 80,0,0

Bank oí London e South
America .. 4,6,3

São Paulo Gaz, Co., Ltd.
I Pref, 7,15,0
I Cables & Wlreless, Co.

Ltd. Ord  111,10,0
; Ltd 0,2,10
1 Imperial Chemical Indus-
trles 2,3,3

Rio Flour Mills e Grana-
; rles  2,17,31 Lloyd's Bank Ltd.

(Shares) 2,4,0
Leopoldlna. Railway Co.

Ltda. — Ações de 10
Shilllngs 0,12,9
Tituloi estrangeiros:

Consols.. 2 1/2%.. .. 56,7,6
Emp. de Guerra Brita-

nico. 3 1/2 %, 1927/47 . 73,12,6
Shel Transport Tradlng 4,0,0
Canadlan Eagle Oll .. ,. 1,13,6
Royal Dutch Petroleum . 34,5,0

Pref. de Friburgo..
Rod. Rio Grande 850,00

Apél. municipais:
Emp. 1931, 5 %.. .. 133,00 132,00
Decreto 1.535,- 7 170,00 —
Emp. 1906, nom. 158,00 155,00
Emp. 1904, 5 % port. 500 00
Emp. 1904 5 % nom. 420,00
Emp 1917 6% port. 178,00 —
Emp. 1917 6% port. 170,00 —
Emp. 1914 8% port. 188,00 —
Decreto 1.515, 7%. 170,00 —
Decreto 2.097. 7% 182,00 —
Emp. 1908, 8% port. 18800 —
Dec. 1.948, 7 % 188,00 —
Dec. 3.264. 7 % .. 185,00 —

AçSes de bancos
Comércio, nom.. .. 530,00 500,00
Idem, port 600,00 —
Crédio Real de

Minas Gerai». .. 470,00
Ribeira Junqueira 200,00 —
Brasil 600,00
Distrito Federal —

Integr 150,00 —
Idem, c/ 50 % .. .. 75,00 —
Moreira Sales .... 235,00
Comércio Indus-

trla de Minas Ge-
rais 600,00 525,00

Andrade Arnaud .. 170,00
Capital 170,00
Lar Brasileiro .. .. 430,00 —
Pref. do Distrito

Federal 350,00
Português, port. .. 650,00
Operador 205,00
Lowndes 200,00
Nac'onal do Tra-
balho 170,00

Auxiliar de Produ-
ção 180,00
Cias de Estrada- de Ferro:

Minas São Jeronl-
mo, ord 30,00 3300

Idem, pref. 65,00
Paulista, port 105,00
Cantareira 170,00 —

Cias de Tecidos:
America Fabril.. .. 540,00 —
Progresso Industrial 500,00 450,00
Cometa 1.200,00 —
Brasil Industrial 250,00 240,00
Corcovado 230,00
Petropolltana .... 500,00
Taubaté Industrial. 350,00 —

VENDAS — Na abertura nada;
no fechamento, 18,250. sacas.

Posição do mercado — Na aber-
tura estável, com baixa de 2 a 13
pontos. , .No fechanjento — Estável, com
alta de 11 a 24 pontos.

DELTEC S/A.

ALGODÃO
Ainda ontem, funcionou esse mer-

cado em condlçSes sustentadas a
sem alteração nos preços.

Não houve entradas e saíram 200,
ficando em depósito 12.112 fardos.

COTAÇÕES — Por 10 quilos —
Fibra longa — Serldó. tipo 3 Cr3
355,00 a Crt 360,00; tipo 4 — CrS
345.00 a CrS 35,00 — Sertões: tipo

Cr* 310,00 a Crf 315,00; tipo
CrS 285,00 a CrS 290,00 — CearA

tipo 3, nominal — Tipo 5, Cr* 275,00
a 280,00 — Fibra curta, matas;
a 280.00 — Fibra curta, matas;
tipo 3 - CrS 220,00 a Cr» 225,00:
tipo S nominal — Paulista, tipo 3
nominais; tipo 5 CrS 220,00 a CrJ
225,00.

S. PAULO
PAULO, 28.

Agosto. 1952 . .
Outubro, 1952 .
Dezembro, 1952
Março, 1953 . .

Abert
Nâc.
296,50
306,50
313.00

Fech.
N/c.
291.50
296.50
311.51)

TfTrMHVJMWUIIZIlál*
BOLSA

194,00

180,00
190 00

IV.» Congresso jnteramerleano de
Radiologia — O Colégio Inter-Ame-
rlcano de Radiologia tem realizado
cada 3 anos, um Congresso Intera-
mericano, tendo sido o 1.° em Bue-
nos Aires o 2.° cm Havana e o 3,*
no Chile.

Para o ano de 1952 foi escolhida a
Cidade do México, para sede do
IV.» Congresso Interamericano de
Radiologia, a realizar-se de 2 a 8
de novembro próximo. ,

Os temas oficiais são: "Dlagnéatl-
co radlológlco dos tumores abdomi-
nals, excluindo os do aparelho dl-
Sestivo". 

"Radioterapla dos llnfo-
lastomas (Ltnfosarcomas, Enferml-

dades de Hodgkins e Leucemlas)".
Os temas terão duração de 20 ml-

nutos no máximo para a sua cxposl-
ção, Incluindo projeções.

LOTERIA
FEDERAL

AMANHA

SÁBADO

MONTADAJNORIOPOR

RUA SACADURA CABRAl.TO

ALUMÍNIO LAQUfftDO,
'llriVCL.1-/.^ JAHÍltIS

PORTAS f. VARANDAS .
". Or -.i.iuv.''.-* GratÍA-

«43-0026

O movimento da Bolsa, ontem,
foi pequeno, realizando-*» vendas
moderadas. As obrigações de Guet-
fa e as apólices 41a União mantive-
ram-se estáveis, e acusaram algu-
ma melhoria.

•;' As municipais do Distrito Fede-' ral estiveram em boa poslçío, mas
aa estaduais de Minas, de sorteio,
regularam fracas, com as de São
Paulo, mais firmes.

Os demais títulos fecharam como
se vé das vendas e ofertas Ao dia.

FLORIDA HOTEL
Prédio novo dispondo de 100 'apoíentos e) apartamentos de luxo,
com telefone * todas u lnstalaçõe» modernas e elevadores "Otis".

Restaurante de l.*> ordem próximo aos banhos de mar.
, GRANDE JARDIM

Rua Ferielu Viana, 71 • 11 (FUmengo. Telefone 25-7331)
Anexo em frente A Matriz.

Telefone 25-7340 — End. Telegr.: "FLORHOTEL" — Blo de Janeiro

VENDAS

Apólice* 0« Vnlte:
30 Uniformizadas
50 Idem  „ ..

2 Dlv. Emlf. nom. .. ..
293 Idem

24 Idem, port  730,00, 735,00
, 738,00
, 740,00

Cr»

680,00
685.00
695,00
700,00

DENTADURAS
IMPLANTADAS

DR. WALTER KANITZ
DR. WALTER O. GONÇALVES

Livre Docente do Universidade do Brasil

Novo método americano de dentaduras, sem abóboda
palatina, sem gengira, • absolutamente firmes, pela im-
plantação de bases.

Consultas CM tora marcada.^^
Rua da Assembléia, 104 -9.° - sala 905.-Te1r4M821^

116 Idem
197 Reajuitamtnto. ..
25 Idem ,

Obrigações:
17 Guerra. Crf 100.00 .. 74,00

7 Idem, Cri 200,00.. .. 148,00
9 Idem, Crt 500.00.. .. 370,00

487 Idem, CrS 1.000,00 .. 755,00
1 Idem, Cr) 5.000,00 .. 31780,00

Apólice* estaduais:
1 Minas, Popular ... .. 300,00

40 Minas, 1934 — port,
1* série  134,00

100 Idem, 2» série  121,00

Cia. de Seguros:
Argos Fluminense. 2.600,0|
Previdente 5.500,00

Cia, diversas:
Siderúrgica Nacio-
nal 198,00

Brasileira de Ener-
gia Elétrica .. .. 195,00

Docas de Santos —
port 190,00

Idem, nom —
Forca e Luz de

Minas Gerais.. .. — 170,00
Belgo Mineiro.. .. 1.680,00 1.070.00
Cervejaria Brahma— ord — 630,00
Idem, pref 640,00 —
Sul Mineira de

Eletricidade, pref. 155,00 —
Paulista de Força

e Luz 192.00
Marvin 33000
Martins Ferreira .. 310,00
Mesbla 290.00
Idem, novos.. .. .. 295,00
Vale dor Rio Doce.. 180,00
Minas de Butiá.. .. 37,00
F. e Luz do Nor-
ateste do Brasil .. 160,00
Parafusos Sta. Rosa 260.00
Forca e Luz do

Paraná .. .. .. — 195,00
Gás Esso 220,00 — 4,oco,
Industrial Carioca 135,00 128,00 sacos'
Cia. Nacional de Cl-

mento Portland — 3.000,00
Ultragás, pref — 150,00
Usinas Nacionais 1.000,00 —
Energia Elétr. Rio-

grandense 193,00 190,00
Sudeletro. pref. .. — 1.00000
Cervejaria Cayru .. 900,00 —
Ferro Brasileiro .. 285,00 275/»
Panair do Brasil .. 85,00 —
Aliança Comercial

de Anllinas .. .. 2.010,00 1.990,00
Brasileira de Usi-

nas Metalúrgicas. 4.000,00 —
Frota Carioca,. .. 120,00 —

VENDAS — Na abertura, nada,
no fechamento, 1,500 sacas.

Posição do mercado — Na aber»
tura estável; no fechamento calmo.

Cotaçóes disponível*
Tipo 4  322,00
Tipo 5  288.00
Tipo 6  265/10

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 28.

Mercauo — Estável.
COTAÇÕES - Por 10 quilo* —

Matas, tipo 5, CrS 290,00 — Sertões
tipo 5, CrS 330,00.

Entradas — Ontem nada; desde
1* de setembro rie 1951 até ontem;
189.177.

Exportação: Nada.
Consumo local: 700.
Existência: 30.317.

190,00

280,00
290,00

35.00

120,00

NOVA YORK, 28.
Abert Int. Fech.

Outubro, 1052. 36,96 37,17 37.55
Dezembro 1952 36,79 36,97 37,40
Março, 1953. . 36,70 30,90 37,*)
Maio, 1952 . . 36,56 36,73 37,17
Julho, 1S53. . 36,08 36,30 30,70
Outubro, 1953. 31,66 N/c. 34.93
A. M. Uplands 40,50

NA ABERTURA — Mercado esta-
vel, com alta de 4 a 11 pontos.INTERMEDIÁRIA — As 13,30 ho-
ras — Firme, com alta de 26 a 28
pontos,

FECHAMENTO - Mercado, está-
vel, com alta de 36 a 72 pontos.

AÇÚCAR
O mercado desse produto funcio-

nou, ontem, em posição estável e
com os preços inalterados.

Não houve entradas e saíram
ficando em depósito 10.918

Detentores:
5.000,00 -

• ¦ *t

•« 'I

41 Idem, 3* aérla
180 Idem

20 Pernambuco ..
33 SSo Paulo,. ..
30 Idem ,. .'¦ ..

1.100 Idem — Unificada*
Municipais do Dli

trlto Federal:
190 Emp. 1914, port. .
SOO Dec. 1.097

72 Emp. 1931  ..*
Municipal* dos Eita».
do»: y

7 Ntterél - S %rCr»
600,00 ./.. ..
Companhia*) f.

6 2/í Brasil Industrio —
Crf 200,00

200 Paulista de-1. d*
Ferro — port. Cx$
200.00

70 Cimento Aratu —
Crf 1.000,00

830 Mesbla, Crf 20Q.00 ..
18 B. Mineira, port. —

1.000,00
25 Sid. Nacional — Crf
200,00

300 Idem
Debêntares:

800 Bco. L. Brasileiro—
Crf 200,00 -8 %, ..

8 Cia. C. Brahma —
.... Cr» 1.000,00 -9 %,.

122,00
123,00
50,00

201,00
202,00
620,00

180,00
180,

530,001

240,00

. 170,00

1.000,00
880.00

1.670,00

192,00
195,00

Cerv. Brahma .. .
Telefônica do Es-

plrlto Santo, 8 w 1,000,00
Força e Luz Nor-

deste do Brasil . 620,00
Cotoniflclo Gávea . — 178,00
Antártica Paulista 190,00 —
Sul Mineira de Ele-

trlcidade, 9 % .. 175,00 —
Lar Brasileiro, 8 %. —
Docas de Santos 7% 162,00
Hotel Qultandinha,

9 1.000,00

198,00
160,00

Letras hipoteca-
riu:

Banco* da Prefel-
tura do Distrito
Federal  770,00

Brasil  — 900,00

CAFÉ
v O mercado de café disponível
funcionou, ontem, em condições fãl-
mas e acusou baixa nas cotações.
A comissão de preços sorteada de-
clarou cotar o tipo 7, a base di
Crf 173,00 por 10 quilos e não hou-
ve vendas durante os trabalhos.

Entradas 14.766. Embarques 500
sacas, para a América do Norte
Existência 391.866. Café despacha
do para embarques 68.030 sacas.

COTAÇÕES — Incluído o preço
da sacaria — Tipo 3, Crf 182."0;
tipo 4 Crf 180.20: tipo 5 Crf 177,80

COTAÇÕES — For 60 quilos —
Branco cristal, Crf 213,10; cristal-
amarelo, Crf 192,10; mascavlnhon
Crf 188,00; mascavos Crf 170/».

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 27.

Preços por bo quilos — Usina d*
primeira, Crf 200,00; usina da se-
gunda, não cotado; cristal — Crf
158,00; terceira sorte não cotado c
demerara Crf 152,20 — Preço porsomenos não cotado.

Entraram: nada; de 1* de setem-
bro de 1951 até ontem 6.280,384,

Exportação: Nada. >
Existência: 522.039. t 1Consumo: 4.000. , w

CACAU i.
NOVA YORK, 28.

Setembro, 1952. , 34,15 84,13
Dezembro, 1952 , . 32,55 12,40
Março, 1953 . , , 30,10 29,99
Maio, 1953. . , . 29,93 29,79
Julho, 1953 . . . 29,50 29,00

VENDAS — Na abertura nadaino fechamento, 78 contratos.
NA ABERTURA — Na abertura*firme, com alta de 10 a 16 pont».No fechamento, estável, com a«eda 1 a 4 _e baixa d» 1 a 4 pontua,

TrTgo
CHICAGO. 28.Em setembro  1,33,61Em dezembro  2,39,62

198,00 tipo.6 Crf 175,40; tipo 7 CrJ 173,00:1 Charque. fardos
tipo 8 Crf 169.00. Batata, sacos

8.000,00 PAUTA — Preso; Estado de Ml- Cebola, caixas

GÊNEROS
O mercado de gêneros allmentl-

cios funcionou, ontem, com o se*
guinte movimento:

Entr. Saldas
Milho, sacos .
Feijão, sacos ,
Açúcar, sacos ,
Banha, sacos .
Farinha, sacos
Arroz, sacos.

2.764
4.103
6.016
2,865
4.080

11.399
1.277

580
6.210

2.340
210

1.340
80
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HANS SWAROWSKY, DISCÍPULO Dl!

CHARD STRAUSS, REGERA A O.S.B.
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, •GliRfilmiiln n Oi-quislr» Bliifônloii Urósiicirà, tm uu-'"• pwxliiius cuiiuírlós so aiircsãii-'nrá nn |iUBau ,,u|,||,.ni A„|l|(„ ,„,.„,.uulo o» niehni-i! .sii-niis», irntisinllo11 «uus muucl-òsui iiliinnii, (Inquolnramusa Acndoinla; na primeira fusoto «usino, ua principies leciilcoa tatuilmnc-utnl3 iln nrlc i|p refor, uu» rc.«liou tio seu iirnnilo mestre. 15'i.iiiiIiímii coiisiik-iiuio dos melhoresintói-prolcs iln música dc Slrauss•njo poemn sinfônico TI» fiulõnsplé-
i/?l nos dará oin teu ••mmclo con-«-•rto com a o. S. li., que vai mar-
çar também, dlga-so de passagem, a
; rentréc" dc Guiomar Novals, comointérprete do Conc5rto dc Schu-mann. Dada a preponderante lm-liorlancla de strauss no campo doa.'onhçtlmcntos técnicos da orques.ira e, Inclusive, da Interpretação sin-íonlea, resulta dos mais slgnlflcatl-vai a filiação de Swarowsky. As.mas classes de íegôncla, aonde acoi--icm alunos de todo o mundo, cieimprime, pois — declara-me — umaorientação segundo leis básicas dctécnica que fazem da regSncla umalinguagem universal. Espanta-se

Swarowsky da arbitrária liberdade
dc mímica que nüo poucos regentes
utilizam para obter, segundo pare--JC, maior efeito sobre o público: mo-vimentam, uns, desordenadamente,
us braços; outros, são melífluos t
nisteriosos; há os que, cm certos
momentos, alçam apenas um dedo;
outros, frenéticos, agitam os punhoscerrados. E conclui Swarowsky quecartas Orquestras são dignas de ad-
mlração, porque tocam bem apesar
da mímica dos seus maestros.

Após a etapa em que, na Slaatsu-;adcmle, os alunos adquirem re-
-ursos sólidos de técnica, vem o pe-'.lodo da formação propriamente ao

um Sllliullliti ii Cotleêííu |iinn im.„ellí Knl ntnltn, e u "ICIivinmn" n> 3N"5. ile fcslü, ÓmillOÜCtliUS i'S«n imiicepenu hltltiitlcn iin iiliVslon dc hei-llniviMi, qui, ,\, ,„„ oxemilu, n il*KlrihiM*. *t
Aliuin ile Suliosilbclg, d* aohlpo-tleflo, som seguir, cntielniilo, o ile-dccnfuiilsníu, SWntawsIcy, qua cm-lessn HTillitló Inicrcssa pela üliaçAa

musical roíili-mpinfinei, vem l.nn-lií-in im llinsll com o encargo ufl-
clnl, dn nibllotcca dn Aondcmln daViena, de nbler pnrllturns brosilcl-
ras ii livros sobre nosan musicai Do-
scjarln, so possível, realizar aqui,
também, um Curso de Regência, a
se mostra disposto a escolher pelomenos um Jovem brasileiro cuja vo-
cação para a regincia possa ser de-
senvolvldn na sua escola européia.
Teve a satisfação — acrescenta —
dc encontrar A frente da Orquestra
do Teatro Municipal do Rio um co-
lega Ilustre, o maestro Karl fclmen-
dorff, que regerá, além do Fldello,
dc Beethoven, as óperas wagnerlanas
da próxima temporada lírica: um
conhecedor profundo de Wagner -
diz Swarowsky — que,, Inclusive,
grangeou renome em Bayreuth.

Embora abordando numerosos as-
suntos musicais, sente-se, entretun-
to, que a personalidade de Swa-
rowsky está Inteiramente voltada
para Beethoven. ílè estabelece n 11.
nha d* evolução musical 'clássica —
Haydn, Beethoven, opondo-a á 11-
nha de evolução romântica — Mo-
zart, Schubert. O romantismo de
Mozart — esclarece — se origina na
ópera, com a união da música á pa-lavra. E' a palavra, de fato, na mú-
slca, o sinal romântico por cxcclên-
cia. A despeito de tida a força emo-
Uva de Beethoven, o que sempre o
preocupou foi o aproveitamento ior-
mal que poderia dar a determinado
Ursa. E Swarowsky admite que, dc-
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"Le Guitariste" — Renolr

MECENAS

mm-
O maestro bwarowsky, na companhia de Richard Strauss
intérprete, que se cifra em conhe-
cer as obras e, ainda mais, o com-
jilexo de característicos que de fato-tlterencla cada estilo. Há a tendén-.
cia hoje — acentua Swarowsky —
para uma uniformização bastante
icnsivel da interpretação sinfônica."í todos, ou quase todos os mestres
tão encarados sob um prisma romSn-'leo, o que, por exemplo, aproxima,
absurdamente, Beethoven de Tschai-
iíowsky. Os próprios vlenenses, a
despeito da extrema riqueza musical
do meio em que vivem, prcfeiem•im Beethoven romântico, «nquanto

• le, Swarowsky, defende a tradição¦lássica, segundo nos mostrará em
:ieu primeiro concerto, com a sétl-

pois de Beethoven — conforme -a-
própria opinião, aliás, de RichardStrauss — ficou bloqueado o earnl-nho á composição de verdadeiras
sinfonias, Com o advento da pala-vra no reino da música, abriu-se o
período do poema sinfônico de Ber-lloz, de Llszt, do próprio Strauss
Não obstante, Swarowsky reconheceem Chopln — onde a palavra, o pro-grama, a poesia (no sentido llterá-rio, que possibilita, por exemolo, acriação dos "lleder" de Schubert) ésubstituída por determinada orden-de sentimentos — a figura centraldo romantismo,

Eohico Nocoeira França

DOIS RECITAIS

Na parte da crônica que, domln-
go, sob o titulo acima, foi dedica-
da ao recital de Olga Praguer Coe-
lho, um engano reincidente da re-'Isão fêz trocar, todas os vezes, o
lermo "violonista", conforme esta-va no original, pelo de "violinista''.

¦ Vqul fica, pois, a ressalva.

ARTISTAS EUROPEUS PARA
0 MUNICIPAL DO RIO

Viajando diretamente de Frank-
:urt, chegou anteontem ao Rio o
cr. Heinrlch Koehier Helfrich, dl-
;clor geral do Teatro de Wlesba-den, precedendo, assim, de uns
lias, a chegada do grupo de quinze. rtistas alemães, organizada para a"xecução das óperas alemãs queí.erão apresentadas no texto orfgl-

aal, na Temporada Lírica do Mu-nicipal, cuja Inauguração está mar-cada para a noite de sexta-feira
com a ópera "O Navio Fantasma",de Richard Wagner que, pela pri-sneira vez será representada noBrasil,

O sr. Koehier Helfrich não é só-mente o diretor geral do Teatro de'.Vksbaden, mas, como experlmen-
fado artista da montagem cênica.' também "regisseur" daquele an-:igo e trâdlcionol teatro de Esta-Io e, nesta qualidade, vem estei no ao Rio para montar as três ópe-
:as que aerão apresentadas na pri-.'iielra parte da Temporada: - "O
Navio Fantasma" e "TristSo e Isol-da", de Wagner, e "Fldelio", deneethowen, sob a regência do ma--stro Karl Elmendorí,— Com o avião da "Alitalla", che-
i?ou anteontem, domingo, o dr. En-
rico Frlgerio, um dos mais conheci-do artistas italianos na arte de pre-;>aração cênica."Regisseur" do Teatro da Opera
de Roma, foi expressamente contra-tado pela Comissão Artística « C-il-
tural do Teatro Municipal como"regisseur" das principais óperas
italianas e francesas, ,1as quais e
Plimeifa a ser representada será"Turanddt", de Pucclni.

,mals grandioso da época. E acres-
çenta Rudolf Elle, o critico musicaldo Boston Herald, depois de tê-lo;ouvido: — "Foi talvez o mais me-morável concerto que tenho ouvldcdurante 13 anos de atividade decritico musical",

Informaçóes detalhadas podemser obtidas na sede da Pró Alterua México 74, sala 601, tel22-1076.

Há dias fiz nesta secção um re-
glstro triste para o mundo das ar-
tes — a morte de um mecenas, Al-
bert Davla Lasker. antigo diretor
da Marinha Mercante dos Estados
Unidos, Causa sempre melancolia
a morte de um homem, distante
que seja do nosso mefo, que apll-
cava o seu dinheiro em coisas me-
nos materiais e fútels, beneflcian-
do a cultura do público e auxlllan-
do d!reta e Indiretamente os quasesempi-e pobres criador*» das obras
de arte. Infelizmente, mais outro
registro semelhante faço hoje. Tra-
ta-ee do sr, David-Weill, grande
benfeltor das artes, filho de fran-
ceses e nascido em São Francisco
em 1871. Era um dos maiores cole-
elonadores do mundo Inteiro, ten-
do conseguido reunir quadros, es-
culturas e objetos de arte perten-centes aos três séculos que prece-deram o nosso. Longe, entretanto,
d« conservar egolsticamenie — tal-
vez não seja egoísmo mos ciúme,
aliás, compreensível — ofereceu os
trabalhos mais belos e preciosos
que tinha ao Museu do Louvre.

Sua generosa atividade não se 11-
mltava As dosçSes. Sempre que se
tratava de algo necessário â arte,
4 ciência, à filantropia, recorrer oDavid-Weill era buscar auxilio cer-
to. Contribuiu para a fundação da
Cidade Universitária de Paris, aju-
dou o Instituto do Radlum, apoiou
várias missões arqueológicas, • -n-
rlqueceu a Biblioteca Nacional daFrança com uma soberba coleção
de manuscritos ablsslnioa. Foi, semdúvida, um grande mecenas quedesapareceu.

A familia dos mecenas, entretan-
to, parece nSo se resignar ao desa-
pareclmento .Integral, oomo tudo
deixa prever. Menos vigoroso, tal-
vez, mas sempre presente. Assim
é que no França o sr, Georges Wil-
denstein doou ao Museu de Hermes
uma das telas mais Importantes de
Gustave Colllebott*,, dotada, de 1876— tes Périssolres.' O mésmó museu
teve ainda suas coleções enrique-
cidas com outros donativos, O ca-
sal de Jean D'AIayer — que não éa primeira vez que toma :uma ml-clatlva dessa natureza — ofertou
ao Museu' de Rennes as seguintes
telas: "La cote de Soulphan sous
le soleU", de Maufra; "Le Men duFintstère», de Monte a -Le
Frehél", de Loiseau. \

dos poucos que possuímos serem
do tipo mais generoso. A contrl-
bulção dos nossos milionários A ar-te não tem sido multo rica. Mu:toscompram quadros, é verdade, mas
para seu próprio prazer ou valda-
de, trancando-os entre quatro pa-redes, talvez para olhos lndlfcrcn-
tes, o que poderia contribuir paraalguns momentos de beleza e le-
llcldade dos que só podem ver aobra de arte através de revistas.
B largam ao governo a tarefa deenriquecer seus museus. Uma ocn-slão quando visitei demoradamen-
te o Serviço de Assistência a Me-nores, observei a escassa contribui-
ção da sociedade para a solução do
problema, O mesmo ocorre com a
Arte. Percorrendo os nossos mu-seus, poder-se-á verificar como es-
tão ausentes os nossos homens dedinheiro. Quase tudo vem dos cj-fres públicos. O costume, entretan-
to, talvez modifique. De algum tem-
po para cá cs nessos capitalistas
vão sendo aperreados por alguns es-
pirltos esclarecidos c construtivos.Entretanto, a aper.-eação nfio é su-flciente -, necesrlta sobretudo tor-
nar-se num hábito consciente c
permanente para satisfazer as ne-cessidades de um pais que quer pas-sar por um dos ma.s adiantados daAmérica do Sul.

Jayme MaurIcio

A ITÁLIA lUSIIlllIlli
0 IMPIIISSIUNISMII

TRANCES
<> |Hn«i'H lln Al Ir M,iii,,,in K.

In,lm rti n,|nUI,.|„ ,|,. „,,,,
tfl» d« AlUH"l» llrillil, "Hrlin.
tii ile Plrfrc llrnolí frlmii,'*»", V,
ilfii por «U m «mim «Ir n uj i--,'
liras.

Fui o iirlmrlr» llciiiiíi com-
fratlo por um niiinrii ila HMia.nr ffttmnho <jur pmpça, ,mtniinriiN It-allunon nrtmjii-r nn¦iMlnteresaaram dw urjniii-amrilr» do Imormiuiilsiiiu
francês, A Isse rrsprltn tcurioso constatar uur ni., rs-cola nüo era reprrmil,iiU naItália até arora wnSn nor umPlssarro, que se podia ter cmPtorença... Embora «m poucoUrde, oi Italianos arahiramcomnreendendo que o Imnres-sionismo francês teve Inlluên-ria fundamental sobre a artemoderna, e que nto podltm nor
mais tempo Ignorar tm nrola.Depois da Iniciativa to Mu-sen de Arte Moderna dc Turimuma "corrente" se está for-fundo nara a aqulslçlo deobras d* Manet, Renolr, Dicas.Plssarro, Monet, Cezanne etcMas a fiuestlo é oue eslstcm
pouonisslmas telas desses artls-Us no meresiio e tudo l-va aerer que a Itália terá qua pjçarcaro sua neglliêncla passada...— (APP).

EXPOSIÇÃO DE ARTE
MODERNA

Natal, 28 (Asp.) _ Foi Inaugura-da nesta capital a Primeira Expo-siçio de Arte Moderna, tendo gran-de número de Interessados com-• parecido eto. oto. A exposição vemI despertando o Interesse da socie-
jtlade natalense, tendo comparecido
14 inauguração o Secretário Geral;do Estado, o prefeito da capital caltas autoridades,

VISITAM 0M.N.B.UJ DELE-
GADASDACOMCIA

DE MULHERES
Visitaram o Museu Nacional deBeUs Artes, ontem, as delegadasda VIII Assembléia da Conferência

Inter-amerlcana de Mulheres. Asvititantes que chegaram ao Museuàs 14 horas, assistiram á inaugura-
ção da exposição feminina, orga-rdzad» pelas delegadas brasileira»Maria Francelína Barros Barreto ¦Regina Veiga.

UCEU DE ARTES E OFÍCIOS
Será Inaugurada no próximo dia1° de Agosto, às 16 horas, no Sa-Ruão do Liceu de Artes f Ofícios,a Avenida Rio Branco, 174, a ex-posição de pintura dc Heber An-dréa de Almeida, n qual permane-ceré aberta diariamente entre 10o 22 horas, até o próximo dia 15daquele mês.
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OS THÉOPHILIENS" CHEGARÃO Al NO"AUGUSTUS" - COMO NASCEU O FAMO
SO GRUPO TEATRAL DA SORBONNE -"MYSTÊRE DE LA PASSION", A 9 DE AGÔS-

TO, NO MUNICIPAL
I-.rn iniui vi-r om professor daSortjuiuie que nr nborrccin dlnnlc'Ir um Icxln iln Idfldo Mí-ilin. Knlmini voz uns coludnnlcs ila Sof-lionnc quo se aborreciam aindamnls (limito do texto ila Iilailc Mé-(lln i- (linntn ilu professor! Assim,oniidontcs o prolcssor decldlrani

quo esse tcxlo, "Le Mirnclo dcIliéophile", não tlnhn slilo «scrllono século XIII pelo bom poeta Ru-tobiuif para pór cm cheque os cs-tudniitcs dc Utcraturn do séculoax. Decidiram pnrn melhor com-
preemier ésse texto dramático, tor-nor a dar-lhes sua alma, Isto é,representá-lo. "Nossos anfiteatrosnão foram fcltoa para a dlssecaçãode cadáveres, mas paro a ressur-relção dos mortos'', exclamava àguisa de manifesto o Professor Gus-tave Cohen, que montou, corajosa-mente, esse espetáculo com seus es-tudantes, a dc-peito de todos osconíonnlsinos universitários. Foi as-sim que a 7 de maio de 1933, numasevera sala da Sorbonne, o anfltea-tro Louls-Llard, pouco habituado aesse gênero de esportos, diante das'mansões" do teatro medieval, atorre do paraiso e a bflea do In-terno reconstituídas sumàriamen-te, eegundo as Indicações domanuscrito do Mistério da Pai-xão do Valenclennes (que pôde servisto no Rio por ocasião da Expo-

?ici? de. H'stórla do Teatro em1M7), alguns estudantes reviveramas aventuras do clérigo Teófilo que,como Fausto, assinara um pacto com

tiv.-i ,• mini,.,!,,, (no n«iitliln om minSliiikcsiieare nóvln moderno) voíísii csciilai-Sii iii, joelhos, Vocês scrãôlllcvllrtvclinclilc nni-bnliiiliiK por cs-sn aurcasAii do episódios drnihátlòoütomados, com a decoração iln Cnlc-
.iimíí0!)' t,"du*; 0H fsílstros dn son-slblllclnde Humanai » prolunduzn; nelegánclo, n simplicidade, n (ntnl-Uarlilaile, o patético. Sous olhe» terojiirillnrão com as cores tios ves-tuáríos recriados — sem servilismo i— segundo documentos antigos, porDed Bourbonnals. Vocês su esoan-mento tcoílllono, êle foi levado acompor a "Chronlque de Jeannc"apresentada cm Ruão e que, Infeliz-mente, não veremos no Brasil, polaessa crônica" precisa de mais de« comediantes, sem contar com osfigurantes.

Fechemos o parênteses e voltomosem 1050, ao Teatro de Paris, á pri-melra representação parisiense, doMystêre de Ia passlon" á qual tivea felicidade de nt-sistlr em compa-nhia do professor Thlers MartinsMoreira, Devo dizer que de todosos espetáculos que me foi dado ns-slstir durante essa estada em Pa-ris (e não perdi meu tempo, possogarantir), "Le mystère de Ia pas-dor, dado pelos Théophlliens foicertamente o mais empolgante. Poráa apresentação do grande mistérioda Pai«o, "essa catedral literáriaoo século XV, o propósito de Gus-tave Cohen, o adaptador, e de RenéClermont, o animador, fora a derecusar uma reconstitulção,
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Yves Deniaud e André Vaimy, cm"Le Banqxtqct deu Fraüdcim"
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"Le Banquei dei Fraude»"
"Le Banquet des Fraudours" é de

certo modo o contribuição do cl-
nema A uniíicajão da Europj. O
tona da supres.ão dn< fronteiras e
das barreiras alfandegárias é tra-
tado por Charles Spook. autor do
enrCdo, ora d» maneira Irônica, ora
tragicamente.

A ação se situa na nossa época,
em uma aldeia da Europa, iu con-
fluéncla das fronteiras belga, ale-
ma e holandesa. Como fiellmente
se compreende, au aglomeração é
um Verdadeiro paraíso para con-
trabandlstas. c outros fraudadorea,
E Henri Storck, o realizador do fil-
me, nos mostra dessa gente uma
verdadeira coleção. Há, entre ou-
tros, o contrabandista "patile" e
esolsta, que deixa os outros se ar.
riscarem por êle. Há o contraban-
dista moço • simpático (Paul Fran-
keur), que moierniza os métodos
do "trabalho": em um auto blln-
dado, atravessa a fronteira sob o
nariz c, o que é pior, sob as balas
dos guardas aduaneiro;, levando
toneladas de mercadorias. Há, en-
fim, o pobre diabo, que se deixa
matar ao transportar sibre os cos-
Ue, em- um saco, modestos brin-
quedos de crianças.

Um íã

ENSINO ItKKUUl-ATIVO MRA
SURDOS-MUDOS

Pela leitura lablal. ensina a falarSede: Álvaro Alvlm, 24, 3.° and. S 1Tels.: «-1905 - 47-3478 - 37-33S4

C0PACABANA,876B
JUNTO À COLOMBO

cap

CeiÍL3M'AuS2ssln e} Nic?lette" que os "Théophlliens" represen-ttirao também entre nós, com cenários e figurinos de DedBoubornnais e René Clermont
natureza Infiel". Preferiram atro-pelai- as recordações, os manuais, asteorias literárias sobre a Idade Mé-dia, encontrar o espirito da repre-tentação medieval, e reinstalá-lamim tampo atual, de dimensõesatuais, usando largamente dai no-va» facilidades oferecidas hoje aoteatro pela técnica.O resultado é prodigioso. Tratar-••-Jí ainda, nessa noite no Teatrode Paris, de espectadores diante deatores, ou melhor — de uma cerl-mOnla teatral, de um oficio teatral,tarSo com a Implantação do cena-rio da segunda parte, essas trêsgrandes escadas negras que se reu-nem psrs formar ums cruz plroml.dal no cimo da qual está plantado oCalvário.

Mas para que tentar analizar es-sas perspectivas, esses movimentosao mesmo tempo lógicos e harmo-niosos, esses jogos de luzes, essessutis acompanhamentos? O valor deum tal espetáculo é de nSo ser umes?,« .ul0, *'• ¦* neW » qualquerartificio, a qualquer mentira, tleliberta os deuses que nos habitam.He nos inunda subitamente dagrandeza e de felicidade

Desaparecem grandes amigos dasartes mas insistentemente vSo ren-
parecendo outros, menores embora,mas sempre orientados pelo mes-mo diapasío. No Brasil a espécienio é lá muito grande — apesar

ENCERRAMENTO A DOIS DEAGOSTO. DAS ASSINATURAS
DA TEMPORADA LÍRICA

INTERNACIONAL

As três assinaturas parn a pró-xima Temporada Lírica Internado-
nal, cuja estreia está marcada pa-ra sexta-feira, 8 de agosto próxl-J.io, — 14 recitas de Assinal-jra deGala; — 8 vesprrais; — e 6 sábados
noturnos — serão imrreterlvolmen-
le encerradas às 17 horas de 2 do
ngôsto.
TtECITAL DA VIOLINISTA DORA

FICHMAN
Amanhã, ás 21 horas, no audi-:ório da A. B. I., faz sua estrela

perante nosso núbllco, a lovem vlo-
inlsta Dora Flchman, discípula do

d-stacado virtuose Oscar Borgeih.
Interpretará Dora Flchman, no seu•programa, páginas d? Handel, Co-
relli, Beethoven, Sarasate. Vllla
Lobos, Dvorak e Nodecek.

"VIRTUOSI DI ROMA"
A estrela deste conjunto de ins--.rumentistas Italianos está definiu-

vãmente marcada para o dia 6 de
ngôsto no Auditório ria A. B. I.,
as 21 horas. Os "Virtuosl di Roma"
ião o primeiro comunto a sor apre-
sentado dentro f da assinatura da
temporada de música de câmvrn
que a Pró Arte organizou oara aoresente temporada. Segundo a cri-'ica norte-americana, sáo os "Vir-
•_uosi" o conjunto de instrumentistas

RADIO
DOS PROGRAMAS PABA HO»

Rádio Mayrink Veiga — 20,00 —
Angela Maria, Joel e Gaúcho; 30,24— As últimas"; 20,25 — Jorge Murad20,30 — Lucila Noronha; 20.S4 — Asúltlmesr 20,55 — Slo Coisas da vlda;21,00 — Novela; 21,24 — As últimas;21,25 — Página» Cariocas;-21,30 —
Recruta 23; 22,00 — Comentários deGilson Amado, lido por César La-delra; 22,05 — Momento Político;22,15 — Gravações; 24,00 — O Mundoem sua casa; 1,00 — Frogramaçáo damadrugada.

Rádio Ministério da Educação —
7,3S — Colégio do Ar; 12,05 — o diade hoje h& muitos anos...; 13,10 —
Solos de plano: 13,30 — Noticias
mundiais da UNESCO; 13,45 — Mú-slca variada; 14,30 — Ao redor domundo (Itália); 15,00 — Música detodos os tempos; 16.S0 — Chamandoa América; 17,00 — Cinco minutosna vlda que passa; 17,05 — Fanta-elas musicais; 17,15 — AtualidadesUniversitárias; 18,00 — Colégio do Ar
(2,o turno); 18,30 — A voz do Brasil;20,00 — Música, apenas música; 20,25— Encontro com a vlda; 20,30 — Se-leções líricas; 21,00 — Londres In-forma; 21,25 — Interlúdlo; 21,30 —
França Eterna; 22,30 — Mensagemmusicai; 22,55 - Atualidades bra.Dllelras.

APRESENTA INÉDITOS MODELOS
PARA 0 "SWEEPSTAKE"

Radio Cruzeiro do Sul — 17.00 —
Hora da Broadway; 18,00 — Desfilede Valsas; 18,30 — Flagrantes da cl-
?»??; 18,35 — Programa variado;18,55 — Diário do Ar; 19,00 — Pro-
grama variado; 20,30 — Fatos emfoco; 20,35 — Variedades musicais;20,55 — Comentário do dia: 21,00 —
Cruzeiro pelos teatros.

Rádio Clube do Brasil — 10,30 —
Ré-Fá-Sl; 11,30 — Cine ReportagensA-3; 12,00 — sua presença vale ouro;12,58 — O mundo em 4 minutos;13,02 — Sua presença vale ouro:14,00 — Só para mulheres — comLuiz de Carvalho; 15,30 — Disco naVitrine — com Jalr Amorim: 15,58O mundo cm 4 minutos; 16,03 —
Trem da Alegria — com Heber, Yárae Lamartlnc; 18,00 — Medltaç&o —
com Geral do de Aquino; 18,10 —
O cartaz do dia; 18,25 — Onda, Es-
portlva; 18,58 — O mundo em 4 ml-nutos: 19,02 — Os filhos da noite
(Novela de I. Ribeiro); 20,00 — Na
hora H — de Roberto Mendes; 20,15A canção do dia — com Lamar-
tine Babo; 20,20 — Seleções; 20,30 —
Ai vem a rainha — com Mary Gon-
çalves; 20,58 — O mundo em 4 ml-nutos; 21,02 — C«a de Maria JoanaClm Sllvlno Neto; 21,30 — Incri-vell Fantástlcol ExtraordinárioI —
com Almirante; 21,58 — O mundo eu4 minutos; 22,02 — Saláo de Músicacom Cláudio Santoro; 22,30 — Re-cordando os bons tempos; 2! ,58 —
O mundo em 4 minutos; 23,02 —
Noites de Monte Cario; 23,30 - Se-resta — com Darcy r.czende; 23,5.,O mundo em 4 minutos; 00,02 —
A noite é nossa.

Rádio Raquete Pinto — 9,30 —
Orquestras em desfile; 10,00 — Horado lar, Vera Brito: 11,00 - Varleda-des Musicais; 12,00 — Curiosidades ,Estatísticas; 12,05 — Vesperol sin- maio e junho.. ?

fônlco; 14,00 — Festa do Pensamen-
to; 15,30 — Sessão d» Câmara doaVereadores; 17,30 — Música Seleolo-nada; 18,05 — Trechos Líricos; 18,30— Inglês para todos (Rrof. Carva-lho); 18,00 - Atividades da Prefeltu-ra; 19,10 — Intermesso; 20,00 — Re-sumo do noticiado, da BBC; 20,05 —
Tudo sobre música; 20,30 — ConcertoSinfônico; 22,30'— Histórias da vlda(GenoUno Amado); 22,35 — No mún-do da melodia.-'

Rádio Guanabara; — 17,00 — A mú-slca do momento; 17,30 — Mais uma,valsa... mais uma saudade; 18,00 —
Cancioneiro Internacional; 19,00 —
Seleções:. Espiritualistas; 22,00 . r-Rondo doa Vaoaiõe»,. comentário de
5*íh df A™1"! •*W f? Tangos eBoleros: 20.30 „-Astro* • Ostras, co-mentárlo de Benedito MergulbAo:20,45 -r Recital, dt.Luts Gonzan-21.00 - Festa do balão; íl,30_iR:slca variada;, 21,55 -^ Repórter Gua-nabara; 22,00 — Vitrine Sonora: 23,45— BMlo-Jornal Guanabara.

Rádio. Continental — ís.oo — Re-pórter carioca! 18,45 — Resenha es-
portlva fluminense; 10,05 — Flagran-tes da oldade; 19,10 —.Notas e co-merftarlos do turte; 19,25 — Auto-moblllBmo; 22,05 — Marcha o Espor-te; 20,45 — Fatos em foco;' 21,15 —
Basquetebol em foco; 21,45 — Co-mentárlo do dia; 22,00 — Rádio Re-
portagem; 23,00 — Noticiário; 23,30 —
Bolte dos 1030; 1,30 — Penumbra.

Radia Vera Crus — 17,30 — Parada
Continental; 18,00 — Saudação Aa-
géllcaj-18,10 — Crepúsculo; • 18,45 —
Noticiário Espcíjlvo; 19,00 — A vosdos países de língua Árabe; 20,00 —
Real programa; ai,00 — Olha o tele-
fone; 22,00 — Revelações; 22,35 — A
voz do vloláo.

Rádio Tamolo — 13,15 — Ritmos
para quatro; 13,30 — Até panes ro-
mance;. 15,45 — Confidencias; 15,50Na terra do samba; 16,00 — Men-sagem A mulher; 16,15 — Saudades
de momo; 16,30 — Tangos em des-
file; 16,45 — Curumins da Tamolo;
17,00 — Pausa pan meditação; 17,15Salve o baláo; 17,30 — Novela Va-lery; 17,45 — O telefone do amor;
17,50 — Eu acredito em milagre; 18,00Oração da Ave Maria; 18,10 — So-ciais; 18,15 — Novela, religiosa; 18,30Hora da saudade; 18,45 — Ublra-
Jara, o marca ôlhoá 19,00 — Aventu-
ras do Capitão Atlas; 19,18 — Jaguar,
o terror dos detetives; 19,30 — A voz
do Brasil; 20,00 — Jararaca • Ratl-nho; 20,25 — Os pomblnhos da Fa-vela; 20,30 — Corações em festa;
21,00 — Pausa pan, meditação; 21,25Diário da Metrópole; 21,30 — Amúsica d* Olllon; 31,00 — Saláo On-ná; 22,30 — Cassino da Ohacrrahaj1,00 — Encerramento.

DESISTIU DA HOMENAGEM
O SR. ALDO CALVET

A propósito da homenagem aueestava sendo preparada, o sr. Aldo
Calvet enviou à comiísâo organiza-dora a seguinte declaração:

"Quero agradecer, antes de tudo.ao ExcelentlKimo Senhor Dr. Getú-lio Vargas presidente da Repúblicapor ter aceito a Presidência de Hon-ra do banquete que a Closse Tea-trai pretende oferecer-me.
Quero agradecer, sensibilizado, aos

presidentes da Casa dos Artistas,Sociedade Brasileiro de Autores
£f.£alf%Afi'°.(",a';?0 Brasileira deCríticos Teatrais, Associação Brasl-lelra de Empresários Teatrais, Sin-dlçato dos Circenses e a dezenas deartistas, autores e trabalhadores deteatro que assinaram as llrtas da re-ferida homenagem. Mas i"-rn liunbém, humildemente, solicItaTquetalbanquete náo se realize por ou»nada mais fiz até agora á frente doServiço Nacional de Teatro do quecuinprlr o meu dever e as determi-noções de Sua Excelência o SenhorPresidente da República e Sua Ex-celêncla o Senhor Ministro da Edu-caçSo,

. O apoio da Classe Teatral enche-me de gratidão e de incentivo -para
continuar trabalhando para'o bemgeral com o mesmo ardor o devo-
VS, d£ fen,Pre- Atenciosamente —Aldo Calvet,"

SÁBADO, A, MEIA NOITE, ES-
TRÊIA DO "TEATRO DUSE"

Teatro
Paulo.

Cultura Artística de Sáo

, ? — Lida pelo diretor francês Al-bert Medlna, eate visitou a nossaLiiibaixada em Paris, da qual aoll-citou uma subvençío de ura milhãoo duzentos mil francos (64 contos)para montá-la naquela cidade. ALmbalxada dirigiu-ee ao ItamaratIo Sste por sim ves ao Serviç„ Na-clonal de Teatro, que submeteu opedido ao Ministro da Educação, OMinistro deferiu o pedido, estabe-lecçndo, porém, que a subvençãosorla unicamente de 50 contos.3 — Os processos de subvençíoteatral do ano foram remetidos «oTribunal de Contas: e entSo umaestranha fila de advogados adminls-tratlvos e empresários relapsos tra-tou de Impedir o registro. As maiss„rd(das trapaças foram Intentadaspromovendo grande delonga na en-trega das suasvenções do ano, o quesó terminou com a ordem de ngls-tro dada pelo Presidente da Repü-"bllca, o que velo aliviar os encar-gos das companhias teatrais contem.p.ados.

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguintes:
Indioe Cultural Espanhol, de Ma-drld, ne. de maio e Junho; Todorevista do México, n. de 18 de ju-nho: Anudrloa da Pontifica Univer-íidade Católica do R;J., de 1950 e1951: Bolfllm do I.A.A., D.H.P

S.E.C., quadros sintético — aafraide 1952-53, 30 de junho; Boletim doThe N.C, Bank, de N. York, n. de
julho; Prmvet, da Paris, ns

Será definitivamente sábado pró-*"»?« i mela noite, a Inauguraçãodo "Teatro Duse", com "JoSo SemTerra", de Hermllo Borba Filho, dl-reçío de José Maria Monteiro. Osconvites para as recitas de sábado,domingo, também i mela noite e se-gunda-felra, às 21 horas, começarãoa ser distribuídos amanha. A dlre-ção do "Teatro do Estudante" de-eejarla, diante de cerca de 2.000aplicações chegadas às soas mios.fazer representar "Joáo Ser Ter-ra" durante sete ou olte recitasconsecutivas. Tal não lhe será nos-slye! porque Luís Pinho e GlaucaEddé, que ao Iniciar os ensaios eramainda estudantes, passaram depois aintegrar um de nossos elencos, oque dificulta em narte aquele desc-fo. contudo, nestes próximos des
S,u,l °/9.u,S «Presentará "Terra
«"«"nada", de Aristóteles Soares e"Noviço", de Martins Pena, quetanto sucesso fês na viagem «o Nor-te. "JoSo Sem Terra» passará a fi-turar em vesperal das sextas-feirase nas noites de segundas-feiras.

CARTAS AO CRONISTA
Peca brasileiro em Pari»

i — Essa delonga foi tio erandeque Albert Medlna teve de desfazerem Paris os compromissos assumi-dos primeiro com o Théàtre StGeorges e os atores Jacqueline Po-re! (esta, quand0 esteve no PJoéraSetembro de 1951, já tinha confirma-do suo; atuação na peça desde queos espetáculos começassem antes doNovembro) e Daniel Invernel. o de-pois com o Théâtre dos Noctam.bules e o, atriz Syllvla Monfort.5 — Quando, finalmente, no fimdo ono, foi registrada a subvenção
(pedida cm janeiro de 1951), ja „ãoen mais possível, pelo encareci-mento da vlda na França, montar apeça com a Importância, pedida.muito menos com a subvenção JadeAlbert Medlna calculava então emum milhão e melo de francos (80contos) a «nma necessária à monta-gem, e assim mesmo no neouenn-ThüStre de Ia Huchette. e éaüTZlm de Maio de 1952. Dispuírnt\l°

tão, eu prprlo. a cobrir a dlfenn-
ta, que remeti de meu bolso à nom»Errftalxada om Paris. ^^^^

6 - Nio me cabe aqui. eomo au-tor, entrar nos méritos da peca, datradução, da montagem, da adapta"çío, dos cenário», da Interpretaçãoe da música, tudo lato matertaopl-nntlva, sobre « qual melhor do oueninguém dlsawam os críticos fran-íáo, com uma proficiência que não
mclhlnho. Cheguei A pari«. comviagem paga por mim mesmopassaporte comum, dia g <j«j

o Diabo.
Desde essa primeira representa-Ção. os "Théophlliens". isto é. osestudantes do grupo de EstudosFranceses da Sorbonne, percorre-ram as estradas de França e da Eu-ropa e ressuscitaram numerosos tex-tos que se acreditavam estar defi-mtlvamentc adormecidos sob o fel-tro da poeira das bibliotecas. Paracitar apenas suas mais recentes rea-l-zações, eles montaram em 1945, noTeatro Sarah-Bershardt, "Le mira-

çle de Ia Velllée", dlvertlssementsobra temas da Idade Médio, no am-
,<L*,,ntfi .d,e uma v'Stlia medieval. Em
ÍSJ'i v.e"i "PÍMÇnti-ram "Aucas-
sin e Nicolette" chantefahle, postaem cena de maneira Ingênua e livrecomo a dos mestres minlaturlsta, eque conquistou o Grande Prêmio doConcurso des Novas Companhias
«MÍr,ais- P", 'P50' apresentaram oMystêre de Ia Passlon", de que fa-
ííl!;''nlGSJ"al8 »d'ante. Em maio de1952, enfim, há apenas dois meses,ofereceram no odro da catedral deRuão, ume "Chronlque de Jeanne"composta por René Clermont, como auxilio de documentos autênticossobre a vlda e sobre a morte dasanta.

rtn12'!!.tiC1tI;!nont' atual animadordos Théophlliens e que os acompa-nha ap Brasil, onde apresentará seusespetáculos, deve ser agora apre-sentado. Este antigo aluno de Gus-tavo Cohen na Sorbonne, que toma-ra gosto pelo teatro, entrou para o
ív.",';t!rvaJóní as6i,m **ue Pa5S0U seusexames de licenciado e obteve umprimeiro prêmio de Comédia. Pudeapreciar pessoalmente suas quallda-des oe comediante em 1950, no Tca-tro de Ateller em "Le baí des vo-leurs.,; de Jean Anoullh, e em
p-,,rt?.errem'vnt" de Henrl Monnier.Erudito, conferencista, metteur-en-scène, ator, René Clermont é, desdeque Gustave Cohen não pôde maisPor motivo de saúde, seguir ètcèenxame cantante de Histrlões emviagem ', o bom pastor, o élo ner-manente entre as gerações de estu-dantes teofilianos que se renovamtodos os anos como as folhas do quefala Homero. No âmbito do movi-de um culto? O mesmo acontecaráno Teatro Municipal a 9 de agosto;"r, 

,"-t0,,admlravel dw»a síntese daPaixão , no mesmo tempo prlmi-
RONDA

w«alíi'i* ." últlma "mana de Al-berto Ribeiro no República, pois
f.lí?ta;fel"'"i.1 darâ «ua festa com o"Moulln Bleu". Dulclna e Odilonfizeram com "Chuva", a 18 cruzei-ros, para mais de duzentos mil cru-
£ r°5 em 15 dias. Mudam de cartaz
hiih.-* Yâ0 ía2er novo recorda debilheteria com "Irene". Porquenesse negócio de sucesso de bilhe-teria nao estão sozinhos, visto que
qiS? í« '."° CoPa?aban«i • "Mme.
?ans Gene", no Rival, vão multobem, com casas cheias. E não bal-xaram os preços. Nem os baixouJaime Costa que também não sepode queixar, no Glória, de "As
conquistas de Napoleão". Dercyteve casas superlotadas sábado e do-mingo com "A túnica de Vênus"°-u« vai tazer carreira longa, se Deusquiser. Também se deseja o mesmo
gara O freguês da madrugada", noSerrador, com Eva e seus artistas,

Ora, essa prece, esse carnaval depalavras carregado de um podermístico, que. não se revela aos ho-mens senão em certas horas de sua

mii d« üç.)o, A'.a>.-u-ií ¦
te, u tfcjii "enirevoA)' í
rlvtls entre iluit b:, ...
cliilha» de cunli-iL.ii.-.s.
froude um dia terminara.
nos, i o quo se espero
grande passo acaba de ser cj;.. j.jiíí*
te tcntiiio, pois ie vni t.ssiii;lr-'-3a:
abertura oficial da Irot-.telrj haiin'^
oo-belga. E é em uma at'.íiojfé*râ"de-"festival", a engruça-u m^' coniôV'
vente cerimônia, que se pôa abai-
xo as fronteiras alfandegárias çn-"
tre duas nações. ' ~£

"La Banquei des Fraudeurs", qu»~representava a produçjo belga no
Festival de Cannes, foi rodadu, 

~iu

mesmo tempo, em trà» pal««:i Ho»-
landa, Bélgica a Alemanha. A prutt*
cipal particularidade dessa n«lisa~
çáo é ser especificamente «uropéia'.'',
reunindo cineastas e atores parta»centes a uma quinzena de patas».-do continente europeu, ' \~jfi.

O filme marca, de outra porte,-!»'1
volu da Françoise Rosay, cujalfi^0
terpretação é, sempre, efleai. In-»-;
íim, não se pode deixar passar env
sllCnclo nesse "Banquete dos Con1-^
trabandlstas" o papel de guarda;aduaneiro interpretado por um dos-
melhores atores franceses:: Yves--

Deniaud, um guarda cheio de bo-
emia e de boa vontade. Clerre''

Trata-se, como rá vê, de um fll-| Lembert. A.T.P.).

Cinema à luz do dia
< a * Foi rccentemente registrado na Itália. • também u «iwin.

^^«dadef \\ ií^J±33fi4fES

todas e menos aparelhadas de lugares*até aqu aproorlado?.*!S*iíS!í"sillcacão, que ela permite, do cinema paia uso tTas escolas. M M*n'

m»« «traves dei», acima da cabeçados espectadoras. O poblloo náo po.de conter um "ah" dt admiraçãoou de espanto. A História do Cum-ma registrará essa reação, compa-rável ao temor doi primeiros (isque pensavam que uma máquina detrem de ferro vinha cair «obre eles,

A critica parisiense. acolheu com
frieza os filmes em relevo devidos
ás pesquisas do jovem matemático
canadense Spotttwoode, que, s acre.
ditar-se na propaganda, constitui-
ram a sensação do "Festival da Grã-
Bretanha".

A grande objeção que nio «e põ-de deixar de fazer à nova experl-
ência-do -cinema de três dimensões
é que, por enquanto, o uso de ócu-
los especiais se torna necessário. ¦ E
Isto apresenta um grave problema,
qua produs especulação, jpoís «sus
óculos já estão sendo vendidos poralgum dinheiro.,.

Do ponto de vista puramente téc-
nico, porem, deva admitir que nun-
ca o cinema «rn. relevo foi tão <é

•o verem um filma dos tempos deLumièr». , „.
Outra critica a fazer as cinema

em relevo na concepção de Spottks
woode. é a fadiga que dile itiuK.
ta para os olhos dos «asUtanUs-ím ,
face disto, aliás, a própria dlrfjção^
do pequeno Cinema doa- Campe*,,
Ellaeos, em que os filmes de reli. '
vo estão sendo projetados, jujfou^,
preferível fraoclonar o progtjSt1'em várias partea As lmafens'-do
cinema de três dimensões, clarli.-.-™sWSr!l?nsXTosedengra^,radodT«? ll*' nun<!'' tev«,a*'«o «""o- «"«n- ai^i^M-"*tro d. Dlnnuin. ™, .'KfJl .. .JLSf do. nor íxminio »m „m h~.„„^  volvldss de uma fins neUcnla sr.tro de Dlonlslos ou sobre" ostablã- do' P°r exemplo, em um documen,

c°teS?â,i5trí.'d„0s.fitantBrid? R°r.tal á* ^r,° sôbre ° Jardlm Zoológico, a
únicodoee|al!io?'I FSSJ*: ,»,! ""'». «rtl« » P«~«o "at«vé.'... é o único a ter o dl-relto de usar o nome de teatro:agrada-me pensar que esse punhadode jovens, ricos de devotamento ede amor, que a 9 de agosto vão re-presentar no palco do Teatro Mu-nicipal "Le mystère de Ia passlon",'ressuscitarão, reinventarão, ao mel-mo tempo que os belos textos es-ouecldos da Idade Média, a tradiçãodo teatro autêntico. E é esse o ver-dadeiro Milagre doa "Théophlliens".

MICHEL SIMON.

da tela, tem-se verdadeiramente aImpressão de que ela vai arrancar
as flores que enfeitam a cabeça dar
quela dama que se acha sentada na15.» fila.

Da mesma forma, as figuras aba-
tratas dos desenhos animados deNorman MacLaren — muito «piau-dldo em todas si sessões — pare-cem mover-se., não mala na tels.

GONÇALVES DIAS, 18
CSQ.0F7DÊ SETEMBRO

Mlio; peça

Recebemos do autor de "Um deu»dormiu lá em casa", «r. GuilhermeFigueiredo, Rio, 25 de Julho de1652. Meu caro Paschoal CarlosMaffno: Chegando dos BetadosUnidos, acabo de tomar conhecimen-to de sua crônica, em que o caroamigo llqulqa com as inverdade» dealsun» frustrado». Invejoso» e tolo»,¦obraii minha peca "Üm deu» dor-
IÍ» ii "51 .?"*.' "» ,ua apresenta-ção em Parts. Aos seus nobres aopimento», desejaria acrescentarmais algumas explicações, que natii-ralmente náo modificarão a gaguel-ra moral dos que me atacam, masaerv.rão para elucidar as pessoas deboa ré.

1 — Minha peça foi premiada pelaAcademia Brasileira de Letras e pe-ta Associação Brasileira do CríticosTeatrais (melhor original de 1949,com mala 4 prêmios, ao diretor ce-nógTafo e dois atores principal» ),Pormaneceu em cartaz, com a com-
5*n?la «W » lançou, 4 meses no' Tçatrq Copacabana. ¦ e um, mês ne.

estreou dia 13, epermaneceu um me» « des dias emcartaz.
7 - Certas piada» de goeto 4uvl-doso surgidas em jornais do Riosobre a peca se devem ao «r. Paulollagalhãe» que, om Paru, ousou au.gerir que eu atribuísse "cadeaux"

A.» -erjoau dos crltloos, e ro»ou queo convidasse para a recita de galac a recepção que a Embaixada Ira.silelra me ofereceu. Bata «enhorcompareceu á Embaixada munido defotógrafo, fez-se fotografar ao ladodi Embaixador, e pú\l5ou T fítí?grafia no "Boletim % 8BAT' ior£tendo sido tirada duranteThoam?

java... a eie. as PMioa» que no»jirnals o secundaram estto na miZira altura do sr Paulo Magalhães^
Grato, meu car» amiio. nela in»rcodlvel generosldadT^cÒrrTqSe "S,

defendeu na minha ausêncTa, feitorealmente merltórto num pa(j onda generalidade dos artista» o lnte.lectuais se diverte até quand- fl.guras oomo Portlnarl e Vllla Eobos(que também merecem ajudas ofl.ciais) sofrem da critica parisiensetanto quanto minha peca sofreuO abraço amigo deste seu- -<ass,\ GullhMro» Wurueireío *

¦
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APRESENTA 5EN5ACIONAIS
MODELOS PARA 0 "5WEEP5TAKE"

um» fin» película,!»-melhante á que forma um véu noafilmes de televisão, t de se notar,
aliás, que a fadiga provocada pelocinema em relevo 4 comparável á
que sentam os tele-espectadore» qu»ficam durante lonfo tempo diante
do receptor.

¥«* tudo Isso náo Justifica ae-
nhuma condenação do filme cm re-
levo. Já o processo estereoscoplco
— e se fêz s comprovscão — pode
permitir novas possibilidades do de-
senho animado. Multas lacuna* ris-
tam ¦ preencher, muitos estudos s
se fazerem ainda, mas certamente
não demorará multo a que, com
grande satisfação dos espectadores,
o cinema tenha definitivamente feito
a conquista da terceira dimensão.

Vai fechar o mtlhor cinema de
Belém. — BELÍM, 28 (Asp.) — Emvirtude do clnems Olímpia, consl-derado o melhor desta capital,constituir sério perigo psra os fre.'
qüentadore», a Prefeitura Municl-
pai pretende fechá-lo, » fim de qu»o seu proprietário efetue reparação
no prédio que ameaça ruir.

Cinema na A.B.I. — Realüta-seamanhã, quarta-feira, com inicio ás17,50 horas, a sessão clnematog.á-
fica dedicada «os associados da As-sociaçSo Brasileira de Imprensa esuas família*. Além de um comple.mento nacional será apresentadoum filme de longa metragem. Oingresso será feito com a apresen-taçâo da carteira social.

CARTAZ DE HOJE

Renato Decarvas
—, Zaquia Jorge acertou com arevista ''Vai levando curió", deAlfredo Brcda, no Teatro de Madu-reira. Sua equipe agrada: Evllnalo,

S?° JJartln»' Nelson Barcelos, Ota-cillo. Adir Soares, Carmem Lamar,Gloria Ney, Maria Teresa e o jovemator Renato Decarva» "Pau deArar»" marcha bem no João Cae-tano com Jane Grey, Dlna Teresa,José Vasconcelos, Marchelli, en-quanto "Prometer, eu prometo" dl-verte no Jardel (Iolanda Ferrer,Virgínia Noronha, Joana D'Arc),tanto quanto no Folhes "A verdadenua" [Luz Del Fuego, Áurea Pai-va, Hamilton, Tírezlnha Abrantes),Josefina Baker vai para o Recreio,alm senhor, sexta-feira próxima. EAlfredo de Almelda-Marla Inês qu»sao os responsáveis pelo esplêndido
£rpgrama "Censs e Butldorei", daRádio Ministério da Educação, vãobrevemente para América.— A Escola de Teatro da Prefel-tura encerrou os trabalhos da suaprimeira fase letiva. O diretor Re-nato Viana reuniu os alunos e fêzo elogio da critica e do seu valor,quando desinteressada e Idônea, noprocesso cultural do teatro e, prln-clpalmente, na orientação dos Jovensbem Intencionados. Depois de 11-feiro descanço a Escola reabriráseus trabalhos a i de ngôsto pró-Mon* ......

CWKLAMJ1A
império — Quand0 tala o coraçãoae.rv — A iilna ao comandanteudcun — 6 aouospalácio — Modelo 19PetM — Minto e o diabo«ato — A cigana me enganouRei — Mickry

RleoM — O mtatérlcao fim de III-tler
Vitória — Bslonetas caladas
CkWJ/KO
Centondrlo — FaceiraColonial,— A cigana me enganouCn.íiíiei - o Hüpurte em MarchaMundc em revista e Noticia» dodia
Floriano — Modelo 19Ideal — 5 DedosGuarani — Meia noiteíris — Rainha das amazonasLapa — Senhor 880Marrocos — Sonhando de olhosnbertos

Jfem de Sá — Era uma vez um vo-gabundo
Olímpia — Emigrante»ParUjcnee _ A cigana me enganouPresidente - O misterioso fim doHltlcr
Primor — A cigana me enganou«lo Branco — A malvadaSdo José - Senhora de Fátima

BAIKHÜS ál üUtírilOs
Alta — Testemunhas de vista*!vorafla — O misterioso fim d»Hltlor
árl-Paldcio - OrfeuAtnérfí-a — Balonetas calada»Astorla — A cigana me encenou«"enlda — Era uma ves um vaga-bundo

Era uma ves um vaga-

fislddo — A nlnfa nuaFloresta — Gavião do desertoFluminense — Kio escondidoGlória — O fantasma do marGrajati — Talhado cm granitoGiiaiiaoara; *- Três grandes amigo»fíadaoc/c-iVooo — A cigana me en-ganou
/j««od -

bundo
imperial — Carnaval no fogoIpanema — Rivalidade
Ir-ajd — Uma mulher por diaJovial — A conquista do ouroL»Mo» — Modelo 19
Lfime — Tão perto do coração
Jfadurrlra — A sereia e o sabidoifara&d — Serra da aventura
Jfiracoiid — Cinco dedos«ariana — Nem o céu perdoaMascote — A cigana ma enganouíiaud — O misterioso fim de Hl-tlor

Santa Cecília — Senhora de FátimaHanln Cruc — Carga humanaSanta Helena — Uma mulher qual-quer
Sdo Cristóvão — Baluarte de heróis
5*5° í?r-,s ~ Garota mineiraSao Pedro — Modelo 19
Slo Luís - Quando fala o coraçãoTijuca — Modelo 19
Todos os Santos — Mulher do dl«-DO
Var Looo — Modelo 19Velo — Meu dest!n0 é pecarVila r«aso( — Casa, comida e ca-rlnho s
MiVKKNAIiOK

j Jardim — Califórnia /.>
MTEKOI «

Cassino — Senhora de Fátima

Bandeira — Aviso denuscladorBandeirante — Senhora de FátimaBaronesa — A carneflelmar — Orgulho e édloB«nlo Ribeiro - Assassinato entreestrelas
Botafog0 — Modelo 18Bro» de Pina — Talhado am gr».nlto
Carioca — Quando fala o coraçãoCatiimol — Destino
Coelno Neto - O melhor dos ho-mens máun
Cóllieu — Balonetas calada»aison.-. Meu destino é pecar -V 1

Jfodejo ~- Espada contra ospadaModerno'—^ O fantasma da operaMonto Cattelo — Era uma vez umvagabundo
ttetrotuourn-abana — A filha do co-mandante
Jfctro-rijiica - A filha do coman-danto
Nacional —'Mensageiro dos renega-dos
Natal — Era uma vez um vara-bundo
Olinda — A cigana me enganouOriente - Tragédia de uma paixãoPnMdo-VIlória -. O caminho dodiabo
Pa"í.,Tod<» - O misterioso fim deHltler
poroiso - Kit Carson
Penhai - Avançada de foíoPied««V> - Confissão de uma te-pia
PfroJd - Nolvaa do malPilileomo — A conquista do ouroProoresso — Delegado sigas
Quintino — Espada contra espadaKamoj — Sombras do malRealenoo — Califórnia
fiydan _ Rivalidade
gimi — Balonetas calada»
5"! —. A «l?ana me enganouBoclia Miranda — O pirataRoulic» _ Capitão rjhlna
Itotcy — cinco dedos
Bosrtrto — Rivalidade
Síg|a 4'lco - D mlstcrlos0 "m de.

Imperial — Modelo 19oaoo» — Vendo caro teu amorPalace _ Bailarina atômica
CAXIAS
Brasil — Contos e lenda»Coá-los — Clnemanlaco
1'KIKOHOI.IS

^"i0,!?!,- clííM,ue dê litxntm ai-apitólio — Era uma ve» um vtttnbundo
D. perfro — Modelo 19 ..;
pflírípoll» — Cinco dedos »
1EA1KOS Tt

Aa conquista» d» Napo»^

Carlos Oomm - ChuvaCopocaõaita — Jesabd
GMrla -

leão
Jardel - Prometer eu prometo^iSj
J. Caetano - pau de Arara V-íjBinai — Mmi. Sans Gene ~^&:
8"rr«dor - O freguês da roadrug

AVISO m
Pedimos aot ar», gerentes dl Hiie-r'mas que nos comuniquem cam 0»t41'fecendéncia nj alterações dos MAMppclii-os programas a fim, de evSaW'me o público sela mal tnfQrmadç, ¦
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NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIS UMA VEZ ADIADA A DISCUSSÃO DO PROJETO
QUE DÁ RECURSOSÀ PETROBRÁS

Papel de imprensa, câmbio livre e outros assuntos nu sessão de ontem
A Câmara funcionou ontem sob,Carteira do Banco do lirnsll havia declmcnio. Salientou o papel clnjde não lerem 3ioo convidados to-

a expectativa dc ultimar o proje-j recuado a tempo, cm face da roa-i mulher na vida moderna e o senti- dos os Ustndoa do Nordeste paia  
to que prove recursos para n. Pe- ção causada na própria imprensa, do que tomam hoje ns movimentos debater os problemas do vale do rentes formadas na Câmara enii1™ ° Florianópolis.
trobrás. O assunto chegou mesmo o Voltam-se ao marco zero. Ide opinião em todas ns reuniões de i SSo Francisco. turno do projeto da Petrobrás,! .° enancelcr Karl Gruuer.quo s
ser anunciado pelo presidente, mas jCaráter internacional, como no ca-1 0 ,r. HUdebrando Blsaglia In-1 visando, com êsse trabalho pre- j 

« 
SSaT?íí|0SÍ!° 

'ff 
^°' ?_!leve de ser adiado por uns dias.; PÊSAMES s„ ,i* rnnh>r*n.<i... I.  .... t..i. .1-  ..... «.n_ I llmlnnr ,,' -íw.,,. nM<M,lnc „ I sem-arcou. as B.JU noras, no At-

Um dos membros da Comissão de
Finanças, o sr. Foncc de Arruda, j

Horizonte

ASMAfi!JlculARB!N0 RIO, 0 CHANCELER DA ÁUSTRIA Auspícios
Dificuldades encontradas pelo

sr. Capanema entre os parti-
dártos da anulação das

concessões

| O desembarque, ontem, no aeroporto do Galeão — Calo-
rosa saudarão ao Brasil

Chegou, ontem, íi efita capital. >•
ministro dos Negócios Estrangcjr.
da Áustria, sr. itnii Cruuer, ou.

O sr. Gustavo Capanema, qiíó Ia convite do governo brasllo.ii
continua a empreender esforços' permanecerá oito dias em nõsu
para alcançar um maior enten- pato, devendo «tender sun visito
dimerítõj entre ns diversas cor- n S3ol Paulo, ü»lo Horizonte. Cu-i-

j formou que Juiz de Fora, em mi-l liminar, á afastar obstáculos ,. do Galoâ0i scndo .„ rect.
nos, está "alvoroçada", com .1 mu-; dificuldades, que retardariam a |)ldu ,m ,.epreSentantes oficiais

-a„.-,i.. „ -i_-*.i„ j_ -..,.. • -, . dança da sede dn 4» Região MUI- sua aprovação, está agora, se- Hn «„..«-„„ brasileiro o outras alta-advertiu o plenário de que iria vo- após a noticia da morle da sra. ., .: • . -. ,.. „, I tar para Belo Horizonte Aühnva ¦ mnului Infrirmnii nntoirfl ípnnr. do goyino brasileiro c ouuas aua.
tar sobro um avulso cheio de in- Eva Peron, houve discursos de oê-' Sa e-Pe-'cnt«. o sr. Sá Cavai- -"^tralndlcad- 

a decisão do Mini"- \ í 7 
inrormou ontem a tepot- autor.dades. entre as quais se viam

correções «pitais, valendo mencio- 
*a.ne"no 

expeaLte C sr Nereu Icantl formulou Protesto ^ HtéScda, Gucr?a ou do Es ado- tafi?m P°JltlCa' encontrando 0 chefe do Gabinete Militar da Pre-
nar. como exemplo, a de certa j Ramos informou ?qt«| estlveralna Maior oo Exérciio. Pediu f^0» I calores entraves às demarches, s.dência da República

CONFIEM NO EXÉRCITO
emenda que manda aumentar o im-, Embaixada Argentina, logo que sou-
posto Imobiliário. Êste setor do co- j bera a ocorrência, a fim dc trans-
márcio no Rio de Janeiro já se ma- j mitir ao embaixador daquele paisnlfesta contrário ao critério pro- L pesar da Câmara dos Deputados.
posto na emenda. Pois o erro do Manifestaram-se representantes dej O general Cyro do Espirito
!!VU!!!l.íalav" 

a'?da e? .-crc!clm?! vários partidos. E o sr. Flores da | Santo Cardoso, ministro da u ,, „alnlun(ln raullllade "29C" por cento... Seria nao sô, cunha fêz, separadamente, o cio- j Guerra, retomou ontem as ativi- ! 
" 

« comemoraiontén.erro "capital", mas motivo de "co-|glo da sra. Peron, observando que !,,.„,„„ :„i„{of_-i_t„ ?_-,!„ -__ 1 _"",_?" "_?„___!,_: .," ...
lapso" nos meios in.obilii.rius, já
(So* assustados... O sr. Nereu Ra-
mos mandou, porém, á revisão o
mencionado avulso c ein dois ou
três dias poderão iniciar-se ns dis-
cussões, sem maiuies sustos

MAIS UM RECUO
A sessão transcorreu, assim, por

conta dos mil e um assuntos que
enchem os dias frustrados na Ca-
mara. As vezes, entretanto, eles as-
sumem interesse que transcende a

mesma reconsiderada,
O sr. Lobo Carneiro f£.'. comeu-

tárlos em torno do texto do acôr-
do militar entre o Brasil e os Es-
lados Unidos, ao qual se opõ:.

O sr. Raimundo Padllha lembrou
o nona

os .us sentimento, eram dc »o„!|:^^|« Jgggf 1 "¦«* «ersárlo do
dar.edade humana, mas que dist.n-
guia entre o processo do evoluçOo
social adotado por alguns países e
a obra da homenageada, cm que
reconhecia mérito a despeito dc tu-
do,

prensa com respeito às ativida
des bolchevistas no seio do
Exército, o ministro da Guerra

cambio livre apenas disse:
í — "Não se preocupe a Nação.

Ao fim do dia, o sr. Raimundo | Confiem todos no Exército."
Padllha foi à tribuna para criticar)

_ . , , ,„- _, -, ide Raimundo Farias Brito, profes-nas, no Estado de Sao Paulo, v„, , . . ,. .
onde se encontrava desde sá-|8or e í',ósofo- cu-la pustç:,u d"utl1-
bado último. Falando à im-|n»ria se opunha, na época, às cor

rentes do positivismo comt:sta e
do monismo licgcllnno, para acel-
tar o desdobramento da pcrsonall-

que vem levando a efeito. És
ses entraves dizem respeito à
questão das concessões já exis-
tentes para diversas refinarias.
Como se sabe, grande número
de deputados, inclusive os da
bancada udenistn, são partida-

nascimento I r!os da anulação dessas conces-'soes.
Acontece, porém, mie o govêr-

110 estaria interessado em não
declarar a nulidnde das referi-
dps concessões. E ai é oue o sr.
Guíitávò Cririancma estaria en-
contrandd dlffcüldadei; oois, se-

sldència da República. geners.
Caiado de Castro; o ministro dai
Relações Exteriores e senhora João
Neves da Fontoura: o ministro da
Justiça e senhora Francisco Negrão
dc Lima: o ministro da ViaçSo e
senhora Álvaro de Souza Lima; o
ministro da Guerra, general Ciro
do Espirito Santo Cardoso; o ml-
nistro da Marinha, almirante Re-
nato Gulllobel; o prefeito e senho-
ra João Carlos Vital; o secretário-
geral do Ministério das Relações
Exteriores e senhora Pimentel
Brandüo; o ministro plcnipotenclá-
rio' da Áustria e senhora Max At-
'emes; o chefe do Cerimonial c o
Tntrudulnr Diplomático do Itama.'iundo oarece, os partidários da

dade humana nos planos matirial ; ariúlãgSÕ não estariam dispostos I rati. mlilstro Boulitreau Fragoso
e espiritual. I a transigir. le Secretário A. B. L. Castelo Bran-

própria rotina de plenário. E' oi° métod° ™gerido pelo sr. Daniel
que ocorreu com um protesto do Farac° "a a. ao3° d= um mercado

;de cambio livre. A seu ver. csAllomar Baleeiro sobre delibe
ração recente da CEXIM: proibir
a importação do papel de imprensa,
enquanto nüo se esgotarem os cs-
toques nacionais, um erro econô-
mico, como quis o sr. Raimundo
Fadilha, e um atentado á Consti-
tuiçáo. como ponderou o orador.
De um lado, porque a medida iria"acumular papel" para novas emis-
soes, isto é, agravar a inflação com
o encarecimento da indústria lm-
pressora, e de outro, porque o ar-
tigo 31, parágrafo quinto, letra c)
da Constituição tem como objetivo
fundamental evitar as restrições â
liberdade de pensamento, expressa
nos jornais diários. Náo valia, ali,
a simples referência á Isenção de
impostos sabre a matéria-prima do;
jornais. O dispositivo tinha dc ser
entendido mais amplamente, ou dc
nada adiantaria na prática.

Com suas palavras solidariza-
ram-se vários aparteantes. Mas o
sr. Amando Fontes observou que a
decisão da CEXIM não prevalecia,
diante de uma lei especial, votada
pela Câmara, e que obriga o go-
vêrno a dar câmbio para a Impor-
tação dc papel. Além do mais, a

produtos gravosos podem e devem I
encontrar colocação no mercado ex-
terno, através da liberação camoial. I
Mas Isto desde que não se en
vam produtos básicos, como
fé, na conseqüente desvalorizado
da moeda. Uma simples operação
de cálculo mostraria que o dólar-
café eslá aindo perfeitamente equi-
librado, em face dos preços atuais

AINDA A INSTITUIÇÃO DO MERCADO LIVRE DE CAMBIO
molai. 7* T0nvr°„: CrífiWi dos motivos em que se firmou o governo para propor tal medida —

O substitutivo apresentado pelo deputado Hélio Cabal
A questão da instituição, em nos-

no mercado americano. Não é naso',-p° Vais. ü0 mercado livre de càm-
pois. de desvalorizar a moeda, mas ; bi° vol,ou' ontem, i baila, na Co-
de encontrar solução para o comir- j mlssSo de Economia da C-mara dos
cio dos produtos gravosos Há nls- Depuiodosi com uma exposição do
to umn grande diferença, de urdem |sr- HMo Caba1' «"'traria àquela
doutrinária e prática, que so pode . iniciativa, preconizada em nada me
resumir assim: o colocação dos inos de 1uatro Projetos, uni
gravosos vem resolver uma narce-! 1uais de autoria do governo.
Ia dos problemas nacionais; a dos-j ° deputado baiano começou por
valorização do cruzeiro vem
vez agravar todos êlcs. , .para propor a criação do mercado

livre dc câmbio. Ao argumento de

dos

dispõe o projeto do governo) e, fi-
nalmente, a estabilidade cambial
Relativamente ao segundo, aquelas
condições são representadas pela
conjuntura 

"inflaeionárla 
e pela in'-

tabiltdade cambial. O primeiro ti-
pu de capital — prosseguiu o sr.'
Hélio Cabal — se incorpora â eco-
nomia e ao pais para o qual emi-
gram, não porque seja 6ssc seu oo

ria a sua nocivldadc limitada aos
Inconvenientes anteriormente apon-
tados se os mercados oficial e II-
vre fossem estanques, ficando no
primeiro todas as operações de cn-
portaçSo, importação c despesa do
governo, e. no segundo, as opera-
ções puramente financeiras, tais
como a entrada de capitais e o
câmbio manual. Essa noclvidade .c<
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cados, através da competência que
dá ao governo de transferir, para
o mercado livre, ao seu critério,
operações privativas do mercado
oficial. "Inicialmente — acentuou
— o maior perigo c representado pe-
lo deslocamento dos produtos gravo-
"os, que, dentro de um conceito res-
trlto, se elevam a cerca de 5% da
nossa exportação, mas, em uma I mo-nos na abençoada terra brasi-

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria ao ler, após
o seu desembarque, no aeroporto do Galeão, sua saudação' 

ao Brasil

grata oportunidade que nos t tio
gentilmente oferecido pelo governo
do Brasil, de conhecer de perto es-
te magnífico pais, cuja contribui-
ção para o bem da humanidade se
alarga de dia em dia c cuja glória
è presente noa países mais longín-
quòs do mundo,

Sou portador da calorosa saúda-
ção do povo austríaco para a nobre
nação brasileira. Essa saudação se
estende, como é natural, aos ilus-
três representantes da Imprensa do
Brasil, que tão importante papel de
sempenha no cultivo de relações
amistosas entre a sua pátria e as
demais nações, Terei particular sa-
tisfação cm, durante a minha esta-
da neste pais, manter — como, aliás
o prevê o programa estabelecido -
contacto pessoal com os senhores
jornalistas, a cuja disposição me
ponho, desde Já, com o maior pra-
zer.

co, respectivamente; o secretário
Luclllo Haddock Lobo, posto á dis-
posição do visitante; o presidente da
Associação Brasileira de Imprensa,
sr. Herbert Moses; c, finalmente,
os funcionários da Legação da
Áustria..

No momento do seu desembar-
que, depois de receber as boas1 vln*
das e cumprimentos dos represen-
tantes do nosso governo, o chance-
ler Karl Gruber passou em revista
um pelotão da Infantaria da Aero-
náutica, que lhe prestou as honras
militares de estilo. Na ocasião, fo-
ram executados, pela banda de mú-
sica daquela corporação, os hinos
nacionais da Áustria e do Brasil.
Feita, em seguida, a apresentação
do ilustre visitante às autoridades
presentes à sua chegada, o mlnls-
tros dos Negócios Estrangeiros da
Áustria dirigiu, ao microfone, a
seguinte saudação ao nosso pais

"Ao pisar o solo carioca, deseja-
ria manifestar em nome de minha
senhora e no meu próprio, a nos-

grande alegria por encontrar

. 1 íazer a critica dos motivos em quo jetlvo. mas devido ao fato de se ria ainda maior por is-o que o pro- concepção mais amplo, abrangem | ]eira e sua deslumbrante capital, aI sc firmou a mensagem presidencial aplicarem em investimentos a lon- jeto em causa prevê uma porta dc 1 cidade maravilhosa. Constitui pa-

VISITA
Uma delegação dc senhoras que

sc reúne na VIII Conferência de
Mulheres, nesta capital, estév» on-
tem em visita à Câmara, sendo elas
saudadas por um representante da
Bahia. Em resposta, a sra. Milady
Perez. da República Dominicana,
pronunciou um discurso dc agra-

que este facilitaria a entrada de
capitais, no pais, declarou haver
duas espécies de capitais no mer-
cado internacional: o estável e o de
especulação. As condições de atra-
ção do primeiro são a segurança,
Igualdade de tratamento, liberdade
de investimento (sobre o que não

MUDANDO DE FORNECEDOR:

VAMOS COMPRAR TRIGO TURCO
afirma — No Rio um representante cotnercüd

da Turquia

REALISMO

go prazo. Os capitais do segundo j comunlcaçAo enlre aqueles dois mer-
tipo, éstes fogem tão logo desapare-
çam as condições favoráveis á es-
peculaçSo, Nos dias que correm —
acentuou — é fato piclfico a nocl-
vldade desses capitais, porque cons.
tituem forças de agravamento das ;
condições inflacionárias da eco- j
nomia onde são investidos.

Em relação a outro argumento da jmensagem presidencial, segundo o •
qual a Instituição do .íercado livre |de câmbio suprimiria o mercado ;
clandestino de câmbio, afirmou o <
deputado Hélio Cabal que êste úl-
tlmo não é nocivo por que seja dan-
destino, mas sim, porque ò alimeu-
tado com parcelas sonegadas da re-
celta de exportação, cujos re-

I cursos estão aplicados em turismo
I que é uma forma antieconômica dv
! investimento do excesso de rendas.

(Conclui na 3." página) ra nós real motivo de regozijo o

juto c'.o reforma da Lei Sindi-
cal. A que provocou maior ile-
bate, levando à tribuna sucossi-
vãmente os srs. Marcondes Fi-
lho, Villasboas, Aloísio do Car.-

É_i, •>->.•,,.». /..-. ,..•,*,,>,'.i..n _. ,»_-.;_ /./.»•/•#.. _._i,r-u.is/.. «so ! lm'e"lm<!";0 fl0 exc,esso ai! re"üas¦¦ valho,, Othon Mader, Kergimil-
SUUeriOr aO aruentlllO e maiS OaralO, SeSUnUO Se notadamente numa hora em que o ^ Cavalcanti e Ferreira dep_i_ se empenha cm canalizar todos. Sousa, íoi a de 11. 54, relativa

|os recursos de poupança para os a0 imposto sindical. O sr. Vi-
1 empreendimentos essenciais ao -íou J lasboas requereu que a emen- iI desenvolvimento. Legalizando o 1 _a fôsse vütada por partes, 110,
.mercado clandestino de câmbio, não; CJue f0j atendido. Salientou ose eliminarão as causas rie sua no- ' representante de Mato Grosso 

'
clvidade, que são perfeitamente su- que havia urna contradição: éll-
primlvels mediante um controle ri- C)U_nt0 se aprovava a liberdade
goroso das faturas de importação c ! sindical, obrignva-se a pessoaexportação. Assim - arrematou - ; na0 sindicalizada a pagar aqué-o mercado livre nao suprtae o mer- lo jmpôsto. O discurso do se-

Nao sou alarmista. Sou realista ! cado clandestino de cambio porque j „iK)r Marcondes Filho foi uma

MANTIDO PEIO SENADO 0 IMPOSTO SINDICAL
ISENTO, ENTRETANTO, O ASSOCIADO
QUE PAGAR A ANUIDADE COMPLETA

O Senado prosseguiu ontem i dos os recursos oara combatei , Peron, falando cada qual em
na votação das emendas ao.pro- j q projeto nesse particular. Êsse j nome do respectivo partido. As-

debate deve ser travado nn ses-
são de ho.ic,

EVA PERON
Vários senadores ocuparam-

se do falecimento da sra. Eva

sim, o sr. Vilasboas, pela UDN,
declarou que a falecida era uma
verdadeira santa para aqueles
aos quais beneficiara com a sua
ação. O sr. Mozart Lago disse

(Conclui na s.» página)

Agradecemos de todo o coração,
minha senhora c eu, a quantos ti-
veram a gentileza de nos receber
aqui, na hora da nossa chegada."

Para acompanhar o chanceler
Karl Gruber ao Copacabana Pala-
ce Hotel, onde ficará hospedado,
foi organizado um cortejo de sete
automóveis, escoltados por batedo-
res da Polícia Especial.

O PROGRAMA DE HOJE
Oo programa, elaborado pelo Ita-

maratl, para ser cumprido durante
a permanência do chanceler Karl
Gruber nesta capital, constam, pa-
ra o dia de hoje: às 12 horas —
visita do Ministro dos Negócios Es-
trangeiros da Áustria ao Ministro
JoSo Neves da Foutora, no Itama»
ratl: ás 13 horas — almoço Intimo
na Legação da Áustria; As 16 ho»
ras — visita ao Presldente da Re-
pública; às 16,30. horas — o Pre-
feito do Distrito Federal receberá
o chanceler Karl Gruber no Pala»
cio Guanabara; e, finalmente, Aa
20,30 horas, — banquete no Itama-
ratl.

O governo brasileiro, desejando
valorizar entedimentos sabre o trl-
go turco, e em face da necessidade
de maior intercâmbio comercial
com a Turquia, enviou ao referi-
do pais, como nosso delegado, o sr
Mozart de Araújo, técnico do Mi-
nlstério da Agricultura. Como re-
sultado daquela providência, acaba
de chegar a eata capital o sr. Mum-
taz Rek, representante da Turquia.
Traz credenciais para entabular as
negociações necessárias às opera-
ções cm torno do produto origina-
rio de seu pais. Dando inicio ás
suas atividades, esteve na Associa-
ção Comercial e conferenciou com
o sr. JoSo Neves da Fontoura, ml-
nistro dai Relações Exteriores.

Segundo se afirma, o trigo prove-
niente da Turquia 6 mais barato e
de melhor qualidade que o proce-
dente da Argentina.

MERCADO LIVRE DA COFAP
EM SAO PAULO

Sáo faulo, 26 — (Asp.i — Deve-
:á funcionar nesta capital, dentro
de pouco tempo, o mercado livre
da COFAP. a exemplo do que se
vem fazendo no Rio. por determi-
nação do sr. Benjamim Cabello.

JWos "êie" não falou assim ¦
e prefiro que todos conheçam a verdade para não criar ilusões que j "a° suprimirá as suas causas, antes, | esplanação sobre ii matéria, pa-
amanhã, desfeitas, servirão para a demagogia irresponsável que i Pf'° contrário, ampliará o seu ca- ra 0 efeito de esclarecer o de-
campeia por aí (o sr. Cabello, ontem, anunciando a crise de gê- rater pernicioso. bate. Afinal a emenda foi re-
neros). Em uutra Pa»sagem dc sua expo- jeitada, mesmo com a subdivi-

rir r.ntvtin Aflml nãn sh trnt'i lie eulm nem de resDon- slç5°' ",lrraou ° sr- Cabal S"* ° são proposta pelo sr. Vilasboas,
,.,.7jj ,~ AIma't "ao seirata. ue_uuip a uem ae íeapuii , d clandestino ò restrito .¦ .ficando desse modo mantido osabihdade dos homens. E' o desígnio de Deus,(opresidente da UUTtimy tlbr_ngéndo :in(!nab. 0 k--: imposto sindica de cuJopa-COFAP sobre a situação do abastecimento no_pais). |raçues de câmb|0 ,„„,.__,. A lníKl. | gamento, entretanto, de acordo

Milhão — Um milhão de tlagelados poderão morrer de lome. êncla dc sua taxa sobre a taxa ofl- ; com a reieieão de outra emen-
Minhas palavras são de advertência.ao governo e ao povo (idem). j ciai c remota. Legalizado o merca- dn, íicará isento o associado

Saudade — Os ataques surgidos ultimamente, de fontes go- óo "vre e estendido a todas as ope- desde que prove haver patjo in-
vernistas. à Justiça do Trabalho, depois do discurso do chefe do ra«"«!S financeiras e, excepcional-1 tegralmente a contribuição fi-
governo acusando-a também, revelam os intentos demagógicos do "1cn«f• as representativas de mer- ¦ xada para o ano em curso pelos
executivo. Parece que há muita saudade do tempo da^ditadura ^ Vxe kl"'^emtX inS^V .a^°S 

^ '"^ ""^
(comentário sobre criticas oficiais a exigência feita pelos tnbu-| sòhre a taxa ufi(,la! "-"';"• ...
nais trabalhistas da assiduidade para o aumento de salário).

AVISO
O Museu de Arte Moderna do Rio avisa o pú-

blico que a Exposição de Arquitetura Contemporâ-
nea Brasileira será. inaugurada no dia 5 de agosto,
terça-feira, òs 18 hotis.

O general Nsiguib apresenta-se
sóbre os piores auspícios. Sem

; paradoxo ncnlilini — a experien-
1 cia já nos ensina que quando um
1 ditador se aíirma em seus pri-
! tnciros passos com habilidade,
í com discrccfio, _ com um plano
| simples c simpático (como êsse
; de acabar com a corrupção...)
i as próprias 

"virtudes" assimre-
I veladas, c como que enaltecidas

pelo cunho incruento da sua vi-
I lórin, prenunciam uma ditadura
I que, não sendo vista desde logo,
I só se mostrará em sua verdade
| plena quando fôr tarde demais

para lhe acudir.
j Quando u esmola é grande, o

pobre desconfia... Onde sur-
gem revoluções feitas pelo muito
amor à Constituição o que acon-
tece quase sempre é esbarrarmos
com um ditador de constituição
robusta. O general Naguib rc-
utinciou a seu título de marechal,
prescindiu de emolumentos, e de-
clarou que só quer acabar com
a corrupção no exército; êste não
se mete em política, — embora
acabe de exilar o rei...

Tudo isto cheira a modéstia,
a habilidade, a anestesia inicial,
e nos inquieta quanto ao futuro
do povo egípcio precisamente por
tudo quanto assim embala e ado-
ça o seu presente.

A verdade é que o general
Naguib levou avante, com fulmi-
nante habilidade, aquilo mesmo
que si vera est fama o dr. Sala-
zar encarou como solução possí-
vel, em certo período de dúvida
quanto à possibilidade de con-
servar o poder; aqui o aponta-
mos in extenso, e poucos meses
volvidos víamos Franco tentar
executar precisamente êsse pro-
grama: — conseguir, pela ab-
dicação de um homem, a regei)-
cia em nome de uma criança.

Ainda há pouco, sob a epígra-
fe "Tronos", anunciamos o mun-
do de sombras que ameaçavam
Fáruk"; era fácil vê-lo — e é fá-
ei! ver que o general Naguib.
conquistando a Regência à bei-
ra do berço em que se deita uniu
criança de poucos meses, se asse-
guron o poder discrecionário pa-
ra um curto espaço de seus IS
anos. Aspirará a ser um Mus-
tafá Kemal sem necessidade de
fabricar reeleições? É possível.

Cauteloslssimamente, omitiu
cm todas as suas afirmações, até
ao presente, qualquer assome
xenófobo ou mesmo apenas áiiti-
britânico. O partido wafdista já
se lhe entregou, evidentemente
com o empenho de envolvê-lo —
e necessariamente destinado a
servir-lhe de alimento, .num ban-
quete lauto. A Fraternidade
Muçulmana também aderiu. Quer
dizer, os ultranacionalismos e os
fanatismos político-religiosos es-
tão com êie e até lhe chamam
já "libertador".

Queira Deus que o nosso pes-
simismo se veja desmentido, e
que a suave revolução a que o
mundo assistiu não traga ao po-
vo egípcio agruras que só serão
imprevistas para os que não ti-
veram aprendido a analisar a ló-
gica daquelas suavidades. — T. C.

Prestígio
aqueiro a... ...

mento. lhe dizia que recorreria à COFAP)
gado em condições ae abate.

sobre a taxa oficial.
Comentando a mensagem

As demais emendas foram:
prt >i- j todas ¦ aprovadas ou rejeitadas ;„.. E que é que eu tenho com isso? (resposta de um : _¦_¦„•,_,; na par(e em que dl_ quo „, de _òôrd_ „Qm Q$ parece-res das

barraqueiro a alguém que, protestaudo^contra infração do tabela- | mercado livre de câmbio permitida j Coniisfões. Pouco antes das 18

AS EMENDAS AO PROJETO DA PETROBRÁS
0 relator na Comissão de Economia encarece as vantagens da sociedade anônima

Grlllo, ontem prestou esclareci-
mentos sobre a ação conjugada da
Secretaria que dirige, do Ministé-
rio da Agricultura e da COFAP. no
sentido de possibilitar a todos os

, ,. . ., , I Estados a venda da carne, a pre-O presidente da COAP. sr. Mario ççs ,.azo_veis „ cm qu.ntidade ca-
I paz de atender às necessidades do
! consumo.
i Disse que, visando à regulariza-

çüo do problema, o presldente da
República autorizou a ampliação

Penteado, já entrou cm entendi
mentos con; o sr. Benjamim Cabe'.
Io, aguardando-se para breve ;
instalação do mercado livre destl-
nado à venda de gêneros alimenti-
cio» e legumes frescos, diretamen-
te pelo produtor ao consumidor,
através das barracas instaladas cm
pontos centrais da oldade.

CARNE A PREÇOS RAZOÁVEIS

autorizou a
dos armazéns frigoríficos do cais
do Porto e. ao lado destes, a cria-
ção de um novo armazém, a ser
construído pela Administração do
Porto do Rio de Janeiro. Esses
frigoríficos totalizam cerca de ....

O secretário-gerai da Agricultu-130.OOO toneladas, o que trará a nor-¦ do Distrito Federai, 3:-. Heitor mallzação do mercado da carne
I nesta capital. Por outro lado, o che-
íc do govgrno autorizou o Banco do

vão reunir-se hoje Brail a f" 0í f,soi"os

ti-

numero na casa, pelo aue foi
stisrjensá a sessão

o retorno de lucros excedentes de i horas, quando ainda faltavam
capitais investidos no Brasil, a£ir-1 nove emendas, o sr. Kerginal-

„ i-_i 1 j 'm°u: "Aqui, passa-se de um extre* ' do Cavalcanti õediu verificaçãonliam precisamente a finalidade de 1 m0 . outro d'_ tgo 0 decreto-: apurandü-/e " ' emiCaCa-'
manter o equilibro a,que,me re- lel n.„ „ 026 hsv|;1 t.01,Eagratío 0'"'
teri. Todavia, a situação, até o ano, principIo universalmente aceito, de
passado, apresentava-se grave, por- |im„.c_ò de remess_ e repatrlanien-
que. nos últimos cinco anos, os pia-; lo aos nlve), normois de remunera-
nos eram cumpridos através de -_„ e amortização às posslbilldadefmedidas que tinham apenas cara-1 cambiais do pais investido. O re-
ter policial e contribuíam para I torno livre é a revogação de todos
sangrar os nossos rebanhos, pre-1 esses princípios básicos",
judlcando a produção e dando ex-
panaão a um mercado negro que

.\a reunião de ontem úu Cuinis-ü.) ,
de Economia da Câmara dos Depu- [
tndos, o sr. Daniel Faraco aprescri-

. . 1 tou* seu relatório sobre as 12ti emen*
ii!1^-l.-P"1»!: t1-3*» do plenário ao projeto que cria

a Petrobrás S.A. Ue inicio, decla-
, rou que mantinha seu parecer an

Convém acentuar, que u se- > terjor. em que se realçam as van-
nhor ferreira de Sousa, após a . tàgeris da sociedade de economia
votação das emendas, apresen- | mlsta sübt.e as .mprèsas purcn>cnt<'

estatais. Não estava em jogo o con-

caso uu
mista.

sociedade dc

tara um reuuerimento de desta-
que para o fim de rejeição de
numerosos dispositivos do pro-

NOVAMENTE OS PARLA
MENTARISTAS

A formula que teriam encon
Irado para os casos de disso-

lução da Câmara

do Rio Grande e Porto Alegre,
virão beneficia- eonsideràveVmen-1
te, não 56 a pecuária gaúcha, co-
mo todos 05 centros consumidores
do país.''

MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO

ninguém podia reprimir. E' que
tais planos eraln apenas cumpri-
dos nos estabelecimentos fiscaliza-
dos pelo Ministério da Agricultura
e que abastecem os grandes cen-
tros de consumo. Em face do que
ocorria, tudo indicava a neceasi-
dade de uma radical mudança dc
urtentaçSo,"

Declarou o «omário de AgrlouJ-
que|tura que, "no tocante a preços,.

Cies subiram, logo após a iibe.-açãoj
dos tipos de carne ditos de primei-1
va qualidade — como era de espe-
rar —• mas baixaram a seguir; e|
poderiam estar mais reduzido» ain-!
da.. se o comércio varejista coia-'
borasse corr. as autoridades, para:
solução do problema, uma vez que i

O sr. Hélio Cabal passou, dupui*. | ieto, todos relativos à obrigatoa fazer uma critica gcFal a cria- ! riedade da sindicalizacão das
ç3o do mercado livre de câmbio. E. : profisssôes liberais. O líderreferindo-se, ainda, ao projeto go-1 udenista é contra essa sindica-vernamental, acentuou que ôste te- Hzação, pretendendo usar de to-

trõle da emprCsa, pois ninguém
sustentava doutrina diversa. Todos,
inclusive o relator, concordavam em
que o controle deveria ficar, firme
e sòlldamcntc, nas mãos do govêr-

cononra incuto. Era como uma recordação da
! Infância, no colégio, quando o pro-

Continuou o sr. Paraco expilcan- fess0' de tlsk'a derramava um grão
do as razões por que dava paree.r i úe anilina na água. para demons-
contrário a uma série de modifica- i ""'' a divisibilidade da matéria: to-
ções planejadas por um grupo de j do o liquido sc toldava. Será que o
deputados. Mo sou entendei, a sim | nicsi.no ocorreria com a participa-
pies presença de pessoas de dueito I cão dos acionistas dc direito jri-
privado entre os acionistas não era '¦ V?*-0.?
suficiente para comprometer o con- Assogui-do o controle pelo Esta-
trõle do governo. Na realidade, não I do, impunha-se a sociedade de eco-
conseguia compreender as razões j nomia mista por duas razões fun-
que levavam tantos espíritos bri- . damentaisi a primeira, a da Ilexi-
lhantes a investir contra a presença
das pessoas de direito privado entre
os acionistas da empresa, como se

ro. rr.aí Isso aconteceria também no ! isso contaminasse todo o empreendi-

bllldade que a empresa privada po-
de ter. ao contrário da empresa e«-
tatal. como condição de êxito para

O GRANDE VSP1ÂO

E continuou o secretária de Agri
cultura: "Os pianos de abasteci

•mento de carnes, expedidos anual .
; mente pelo Ministério da Agricul-!a balxa no atacado foi maior que

Q21 tura, à bate dc disponibilidade de a efeluada no varejo."

NAS COMISSÕES DA CÂMARA

Uilsse:

Os deputados partidários
emenda constitucional apresen-
t;,da pelo sr. Raul Pila, visando
a estabelecer no pais o governo
parlamentarista, voltarão a
reunir-se hoje, ás 10 horas da
manhã, numa das salas da Cà-
mara, quando examinarão o
trabalho elaborado pelo sr. Nes-"or Duarte, que, como noticia-
mos. fora encarregado pelos de-!
mais reformistas de encontrar'
uma nova fórmula para a emen-;
dn original, sobretudo na parte
referente à dissolução do Can-
sresso pelo presidente da RepO-
bijea.

Segundo .Oubemo-, còsu ior-
trnilt! encontrada pelo sv. Nestor o >:
Duarte, e que hoje será objeto iou on
dè e.xame ijo" parle tio^ parla-' projeto
rhentárislas, prevê, na hipótese impôsw
de vir ü vigorar o regime que trabálhi
pleiteiam, a maneira pel_ qua! da Cama
poderá o presidente aa Repúbli-
ca dissolver a Câmara dos
Deputados. E essa hipótese, ao
que apuramos, teria sido figura-
da, em seu estudo, por aquele
deputado baiano. da seguinte
maneira: verificada a impóssi-
bilidade de formar-se o Consc-
lho de Ministros, por falta de
apoio parliimetilui'. comprovado fazendas, granja, agrícola.'
por moções de desconfiança ori»». dc irahalho .•olêtivo
opostas nos Coivielliosnomfiidr.s Encarregado rie relatai •
o presidente da Repnblic;!. ou- m .;ue proihc n publicidade reu
vido o presidente cia Câmara nerada nas ícpartições públicas
rios Deputados, poderá dissolver^r-.as entidades para-estatals, do co

SOBRE A NORTE DO REI BORIS
EWE1SENADO PELA PRINCEZA MAFALDA?

IAN COLVIN
I um tribunal de crimes de guerra, eru

1945, afirmou que o soberano fora
| envenenado pelaa 8.S. por melo de

,...ia máscara de oxigênio defèlVaosa

Os projetos aprovados ontem
na de Justiça e na de

-BEMEOKIil UUPPENKOIHEN AFIRMA , zadas em Istambul e principalmente,' pelos elementos de Earle em Sofia.Após o fracasso da olenslva do ! Walter Uuppi/ultothen, da Gostapo, ] Esse entendimento se baseia na ne-Càucaso, em 1942, foi a vc_ da cam- nas investigações que realizou aobre cessidade de reconhecer que a Bui-
pauta-, de Inverno de Stallngrado, e o as atividades políticas de Canarls gárla vem agindo sob pressão na I que UBara no vêo de"regresai de Ber.rei borls deve ter sentido verdadeiros e da Abwchr, aílrina que o Almlrau- conüuçáo da sua política atual, e chteseaden para Sofia: entretantoarrepiai ao ter noticia dos acontecl- te avistou-se com Boris em agosto, ! que está disposta a voltar à antiga i. prluoi i nao pôde oferecer uenhu-mentos. Justamente uma semana antes da I posição do potência estritamente nm ova. u mesmo clrcuiii. vvSe me ve]o obrigado a avançar peio morto do rei, mos nada Infere dêsse .neutra desde quo lhe seja possível I ciai, om abono da sua afirmativa. Otempo, neste ponto da narrativa, fa- encontro. IJareCc que Hitler convl- nvrar-sc dessa pressão. A Bulgária I dr. LeverKhuen, destacado em Istam

Guimarães apresen- -i>. .i.-a levantou reatriçoes qua.'.;o
m o seu parecei* sobre u á sua jurlsdicidadei No mesmo sei;-
-Tji: altera a tegisloçãu üo -uu falaram oí srs Doiov de An-

de renda, «:::. volumoso drade ç Godoy llíia, tern.ínandò o
na Comissão de Justiça i reJator por decidir estudar nova-

Náo foi votado, ourem, | mente a matéria, antes do parecer
purqae ê necessária a sua publica-
ção prévia.

Dentre os projetos aprovados, fl*
gura o que cria o Instituto Brasi-
leiro de Intercâmbio Comercial e
Industrial, que teve parecer favo-
ravcl do sr, Augusto Melra, Tam-
Oéin foi aprovado o parecer du sr.
Antônio Horàclo, favorável ao piu
cio que- disoõt

definitivo.
LEGISLAÇÃO SÓCIA-,
Comissão de Legislação So->a

ciai. foi aprovado o parecer do ir.
Ernanl Sátiro, favorável ao proje-
(o que isenta os operários do paga-
monto de selos e taxas e lhes- con-
cede outras facilidades, para efol-

bre a criação de i to de ohtcnç.io de patentes de lx-
pas- veriçüo

A Comissão decidiu aprovar tam-
projè-' bem outro parecer do sr. Ernanl
re.nu* • Sátiro, que opinou em favor do

projeto que cria uma Junta de
Conei.iaçíia ¦•¦ Julgamento na cida-

ço-o apenas para acabar de vez com fj:*m Do-is paru uma nova visita à
03 rumores 6ôbre a morto misteriosa , Alemanha, cm agosto, e que apesar
do rei, que à 31 de março de 1943 HI- ! üos rumores contrários o soberano
tler convidou para um encontro em ! chegou c ínzer essa viagem. Nessa
Berchtesgadeu a fim de obter garan- : rnesmn ocasião o general' Antoncscu
tias de que a Bulgária resistiria polas I I.ül também chHmndo a Berchtesga-
armas a um avanço aliado através [ cJen. l,am dlsciissôefi sobre a atitude
da Turquia. Depois dêsse encontro, : "" "°nienla
Boris voltou a Sofia e iniciou con- I
versaçOes com a Turquia, em maio,
por intermédio do seu ministro em
Ancara. Sua intenção era a de con-
seguir a assinatura do um pacto de -1 '-nai-auu Ue tiorli, e Antouesou I mento cm nome da Bulgária
neutralldado armada entre a liul- ' " Heíchtesgadcn uiuito possivelmente | Re}e ots membros do governo mos
gárla e a Turquia, capaz de manter , poustltul u seqüência lógico, do umu - - •
beu pais afastado da guerra e, ao Informação secreta enviada pelo fiel
mesmo tempo, oferecer à Alemanha Leverltliucu* da pairadora Istambul.
n aparente compensação de garanti- ! Leverkhuen tiuha certas ligações sfl-
Ia contra um ataque aliado vindo i :!rc questões polülcas com George

SUttl.UNtlA

a 28 de agosto de 1943, aos 49 anos
de idade, e Hitler apressou-se a en-
vinr uma sentida mensagem de con-
. nelas A rainha Qlovanna na qualallrmuva que "a desgrnt 'a noticia
aa morte de 9.M. o Rei, pomoveu-me profundamente 1" A Julgar pelas
provai-- conhecidas, sinto-me Inclina-
do a pensar que Boris morreu acl-
dentalmente de morte natural. Seu
filho, o rei Simeâo, de 6 anos apenas,
assumiu o poder sob a tutela do
príncipe Cirilo.

Ia contra um ataque aliado vindo
da Ásia Menor. Essas negociações
foram conduzidas pelo ministro búl-
garo em Ancara e pelo ministro do
Exterior da Turquia, M. Menemen-
Joglu; mas quando o diplomata búl-
garo partiu para Sofia a fim de poro soberano ao par doa progressos
obtidos, Herr Dellus, chefe da es-
plonagem alemã naquela área, con-
seguiu uma cópia textual do rela-
tórlo verbal feito pelo ministro grn-
ças a um microfone que seus agen-
tes tinham conseguido Instalar no
Ministério do Exterior.

Mas. como 6 Isso posslv

polülcas com Georgearle, e isso permttla-lhe observar asdemais atividades do enviado amerl-cano. Pouco depois de Earle ter encer-
rado uma trabalhosa Intriga com aBulgária, Leverkhuen anulou-a porcompleto com apenas um simples
golpe, dado no seu relatório de maiode 1943 entregue a von Papen, emba.da Al., e ao coronel Hansen, Beu su-
pcrlor imediato no Abwehr.

O VAI.Oit OE earli;

evacuaria todo o território grego I , que -onhecia perfeitamenteque ocupou, o adido militar amerl- teus colegas de Sofia, uío acre-
; cano afirma que êsse acflrdo foi con- dita nessa história do assasslnlo dc: seguido exclusivamente graças à ha- Boris, tendo-me r. .-elado que o» mé-
I bllldado de Earle. que vem se mau- feos bú!?-ros diagnosticaram umtendo em contacto direto com Roose- I embollsmo cardíaco dc que o rei
| velt. Uma carta endereçada polo pre- j vinha sofrendo, quando íoi encon-
; sidente ao "Meu querido George" j trado, Ji moribundo, no seu quartoi provocou enorme sensação entro o de banho. Todavia, quer se achasse! pessoal da embaixada americana. ; iilnda sob a influência hipnótica de , _„1MUB _ „,' 

d.LrsÓb?e4lucmtSna%aPoUuocIu'1 
"o""' ""-m^il656 » P"6enÇf *T' \ «b-Sito bri.ünlco em Ancara, slruecisao.boore quum assmara o docu-. ,u -nte dr »«-nir alem-es Hugh Kntitchbull-Hugcssen, que cru-
„.., "¦'' Kua l,e?soai ' íat0 é 1lle zava ao largo de Istambul. Toda-uorls, momentos untes de morrer, de- | ...i. deo'aracúo v_iuu tanto nar».

, e3t?° R "r°- cl,arou "ue alndB acreditava na vi- i a" HuiuMa aimnto o esauema de I nniniõesS^Smaa1.^E„L^ £||a«í. ^
(listrados o transmitidas par.'. Ber-
ilm; e o próprio Leverkhuen. que as
f, -rdou de memória, repetlu-as ao•' lor i-.pol-. "-is faleceu

DOCUMENTOS

Uolu muscb após, um emissário
húngaro assinava uma declaração se-
creta de rcudlçSo às potências ocl-
dentais a bordo do late de recreio do

tram-se -hesitantes

o empreendimento; a segunda, me-
nos de cariter econômico que social.

Desenvolvendo • tua argumenta-
çáo, disse o ar. Faraco que a pro-
priedade privada estava represen-
tando hoje o papel que antlgamen-
te desempenhava a propriedade da
terra. Fora esta, até pouco tempo,
a grande fonte do poder econômico
e do poder político, como se veri-
fica na história de tantos poisei.
Hoje a propriedade da terra perdeu
a sua Influência e foi substituída
pela propriedade Industrial. A con-
centracão da propriedade industrial
é agora um (ato que desafia o gê-
nlo político dos brasileiros. Enquan-
to não se descobrira, com as socie-
dades anônimas, o mecanismo capaz

! de disseminá-la, a concentração foi' uma conseqüência Inevitável do
nosso desenvolvimento econômico.

j No Brasil, onde a sociedade anôni-
ma é apenas um nome escolhido por
determinadas famílias, na maioria
dos casos, a vulgarização das socie-
dades anônimas é um Imperativo da
própria estabilidade das Instituições
sociais, um meio prático de demo.
cratlzar a economia.

Ora, com a Petrubrás, surge a pos-
sibllidade de espalhar por todo o
território nacional o conhecimento
prático e os hábitos. Indispensáveis
a essa popularização, através dai
ações da sociedade de economia
mista. Tão convencido estava disso
que consideraria grave {alta contra
o futuro do pais perder a oportunl-
dade de efetuar agora essa vulgar!»
zação, que, por seu turno, conduzi,
ria á democratização da .proprleda-
de industrial e 4 democratização da
própria vida econômica,

Entrando na apreciação das emen»
das, o sr. Faraco considerou a de
número 1, de autoria do deputado
Bilac Pinto e que cria a Empresa
Nacional de. Petróleo. Mas não lol
adiante, porquo o deputado Bllac
Pinto declarou que, »m face dos
entendimentos que vinham sende
promovidos pelo líder da maioria,
preferia não voltar aos argumentos
favoráveis à sua emenda, pois amaioria se mostrava inclinada a ce»der em vários pontos e isso possl»bilitaria a adoção de uma fórmula
capaz de representar a média dat

reta, desde quo o Stitiado
ve o ato

ipro- pitai rals-.o, o sr. Antônio Horácio i de de Barra Mansa,
cor.duiu pela sua constitucinnallda-] Rio ^ Tanci.ro

F-staio do

llefcistrou-sc uma cm_pieco modl-
i flcação entre o pessoa, das embai-

urqu.a que n.e nar- | „nvlauu C5pCclol ameriCano conse-

Per-
do Abwehr na Turq
rou o Incidente

"Na Bulgárl»
I aio:"'

gulu negociar nm acordo entre a
I Bulgária c oa EE.ÜU. As negocia-

mores Idênticos sobre a Homõnl»"
CANARIS ACONSELHOU

Diante disso, ninguém poderia fl-
car surpreendido ante o convite de
Hitler a Boris e Antonescu para nova
visita à Alemanha. Walter Ruppen-
Kothen, daa S.S., no inquérito rea-
llzado sobre as atividades de Cana-
ris e da Abwehr, relata que poucosdias antes da última moléstia do rei
Boris o Alm. esteve cm Sofia. Dc
minha parte acho plausível que Ca-
uaris tenha advertido Boris, acon-••elhr.nrio-o a fazer a paz com 03 alia*
dos quando c como pudesse — o I.e
verkhuen concordou plenamente co
mlgo no reconhecer que essa hipótev
niio é de '-do lm. ossivel. Mas o reJ
adoeceu inesperadamente na torcei-
ra semana de agosto. Seu irmão
jnals novo, o príncipe Cirilo, nas rá-

OPERADO EH SAO PAULO
0 DEPUTADO BROCHADO

DA ROCHA
São Paulo, 2J (Asp.) — O

. putado Brochado da Rocha,
der do PTB na Câmara Fede-

ral, submeteu-se, hoje, no Hos-
pitai Santa Catarina, a uma in-
lervenção cirúrgica, motivada<-.ie:. per» te* ncordo' foram reall- i-'jiluar. declaracôer prestadas perante (po„ uma Úlcera do duodeno.

Bulgária.

AINDA UM MISICHIO

Hitler desconfiava cada vez mais
oue o Rei Boris fora assassinado poragentes aliados. Ordenou que a prln-cesa Mafalda, da Itália, esposa do
príncipe Philip de Hesse, fôsse seve-
.amente inte "rogada sobre a vi:: i
que fize:. a I — sen c.nhado —
pouco antes da morte do soberano
Na realidade, Hitler desconfiava de
que essa princlsa Italiana fora a en-
venenadora do rei — mas tais su
1 -Itas Jamais puderam ser compn-
vadas e, assim, permanece até nojo
ibscuro o mlft.érlo dn morte de T.
ris.

V seguir: Òaõltúlò XVI
surgiu a má reputação de Canarls —
(Copyright da Agência AIA. eiclu-
slvo no DF. para o "Correto da Ma-
nb',"\.

Nesta altura, o sr. £_séblo Rochalevantou a questão da falta de nú-mero, o que levou o presldente, sr.Hul Palmeira, a suspender a sessã*,convocando outra para hoje. em ca-ráter extraordinário.

AÇÃO FRANCESA JUNTO AO Bi?
DE TUNIS

Túnis, _3 (U.P.) _ o residente-
geral francês, Jean de Hautecloc-
que, entrevistou-se com o bcl doTúnis, numa tentativa de obrigar o

1 dirigente árabo a aceitar o pro-
i.oiui) grania francês de reformas. Espera-

se entretanto que o bel tenha pro.
curado manobrar para ganhar tem-
po ainda, como tero feito
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DERROTOU OKAMOTO O CAMPEÃO MU DIAL
Helsinque, 2a (Mareei Gody da

A. m 
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„fnec1''1 P«a o "Correio
da Manhã") _ A equipe do Brasil«« basquetebol inaugurou a pri-meira rodada das «eml-ítaali com™ brilhante sucesso sobre o ChileSabe-se que cm seu grupo flgu-Wn.oi Estados Unidos - a UniãoSoviética, dois dos favoritos da com-Piuçao, e, por conseguinte, adver-oáros 8Írlos_ Entrelilnt0j _ _„___
«nte estréia, nas semi-flnais, dasormação brasileira permite encarar

Voltou a vencer a equipe de basquetebol: 75Ualasso venceu por "K.O." técnico
x49

com certo otimismo a continuação
dos encontros, pois se o Brasil nãosair vencedor, não fará absoluta-mente má figura, obrigando os nor-to-ameVicanos e os soviéticos a da-rem o melhor de seu Jogo.O comportamcnlo dos Jogadores debasquetebol brasileiros foi notávelE! indiscutível que agiram mui-to Inteligentemente, ontem, quandopor ocasião de seu encontro declamlflcação contra a Argentinanão se empregaram n fundo para

¦obter um sucesso ilusório. Não ha-via necessidade, esta manhã, senãode seguir as evoluções do "cinco"
chileno para constatar como os ti-tulares e também 05. reservas fo.ram afetados pela severidade doJogo disputado contm a FrançaInspirados, ágeis, rápidos ante ostricolores, os chilenos apareceram,esta manhã, sem recursos, lentose desageltados. Em particular Bcr-nedo, quase Insaciável, que fizeratremer constantemente os defenso-
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BHI BÜma»! '
BIS N_i B*5

Tes franceses, marcando-lhes Í3
pontos,, passou despercebido.

O sucesso do Brasil não teve hls-teria. Além de uma curta reaçãode seus adversários.. que os levou,no quarto minuto, ao comando, ape-nas com um ponto de avanço, oBrasil teve constantemente a díre-
ção das operações.

Zé Êulz. Algodão, Angelin Al-fredo. Mario Hermes enfrentaram oschilenos. Inicialmente, Algodão eMario Hermes conseguiram duas
cestas. O "scorc" subiu rápida-mente a 6x2, depois a 9x4. Foi apartir desse momento que se efe'-•liou a reação _ que „ao pr0MB.gulu aliás - do Chile. Mais subs-tltulu Algodão. A' coesão do "cinco"
brasileiro não sofreu com essa subs-tituição. Tanto que Angelin aos16 minutos, fêz uma ofensiva re-lâmpago, atingindo severamente omoral dos basquetebollstas chilenosNo Intervalo, a diferença subia aII pontos. No Inicio do segundotempo, oscilou entre 9 e 13 pontosNos 10 últimos minutos, aumentousem cessar e atingiu seu máximo(21 pontosl ao apito final, dado

quando o "score" era de 75x44.
Nove Jogadores tomaram parte nosucesso brasileiro: Zé Luiz c Ange-In (17 pontosl. Rnimundo (lo pon-toe, embora sò tenha entrado nofim do encontrol, Thales e Al'ro-do (8 pontosl. Algodão (8 pontos),Mario Hermes (0 pontosl M-i- <•

pontos) e-Almlr, o quaí. emboranao marcando, sustentou gniha-d-mente seu pfsto.
Na formação chilena. Gallo foi nmais ativo e Godoy o mais eficazmas. sem atingirem o nlwl doibrasllclro-i.

O JOGO DE HOJE

Hoje, o Brasil terá uma tarefa
muno mais árdua — ao menos é
o que se presume — enfrentando
a União Soviética.

Mas, nesta etapa da competição, e
quando numerosas formações cota.
das, como as da Tcheco-Eslováquia
o do C2nadá, notadamente. foram
eliminadas, todas as equipes emluta têm um valor sensivelmente
igual e possibilidades idênticas. O
que pode variar é a condição física
de enda um. Aquele que brilha
hoje, pode conhecer amanhã áamargura de uma derrota imprevi-
slvel.

NO WATER-POLO

A equipe de 'water-polo", pelocontrário, sofreu esta m?nhã suasegunda derrota, perdendo asslmtfldo a possibilidade de se qual!-ficar para a final do torneio
Foi por 6x4 que o Espanha triun-

fou. depois de ter ganho por 4:tl
no primeiro tempo. A equipe bra-
salotra não teve entusiasmo e coesãoe. salvo Claudino, autor dos quatrotentos brasileiros, os Jogadores nãoatacaram com decisão. Claudino.

cm várias ocasiões, recolheu osaplausos dos espectadores.

BUSIN EM SEXTO
No trumnolim de três metrosMilton Busin também não teve o'êxito- que se esoerava. elassiflean-

dose em sc:.-to lugar, o que. poroutro lado não deixa de ser umanotável fr.oanhi. Sacrou-se campeão
o-americano D-ivld Brownlng.

BRILHOU OKAMOTO
Por outro lado. dois nadadores

AMíSfHI E SÍBÍOO
Aj fin.is da "im Rio"

Iflcado riWãlM'l,"W0 BPÓS re tercm c,as-
¦wil-^?-e,nf P.e'e1a "í6.0 ir-Mminense e r. CorinH-m.crà leA-ada a efeito amanhã, Ai 21.30 horas, no MaracanãA segunda-terá limar'no próximo sáb-tdo; hrr mesmo io

brasileiros partiram, esta tarde, nasí.éries de 40o metros, nado livre.
Hlcardo Capanema não chegou a;e qualificar para as semi-flnais.
terminando como sexto em sua sé-rie, com 5'9" 5/10. Seu compatriota
Okamoto no entanto, fêz uma cor-rida esplêndida. Com seu 4'46"1/10,
Hnsslficou.se em sétimo lugar den-ire' todos os nadadores, qualiílcan-ilo-se facilmente entre os 24 ho-mens que ão selecionados para aísemi-flnais.

Durante os 350 primeiros metro*dc sua corrida, conservou o se-
nundo lugar, atrás do australiano
_rohn Marshall, mas no "sprint"' dos'¦0 últimos metros, ultrapassou Mar-shall, terminando em primeiro lu-
Sar. Êsse resultado permite preverfuturas "performances" do ágilcampeão brasileiro. '

Finalmente, no torneio olímpico
d,. Box, que fe iniciou esta ma-nhã no Estádio Minlhalll, o pesopluma Pedro Galasso bateu o Ja-ponês Toshito Milmaru, por aban-dono. no 2.0 "round".

VENCEU PEDRO GALASSO
O brasileiro Galasso realizou umexcelente combate, atacando desdeo sinal do gongo e golpeando rude-mente com ambas as mãos. No se-¦tundo "round". com uma direito°éca na mandlbula, o Japonês énroletado fora do "rlng". Ishlmaru.

-•ntretanto, voltou rapidamente elançou uma s6rle de golpes na facedo brasileiro, que sangrou. Mae Pe-dro Gplcsso se refez bem e obrigou, '
aplaudido pelo público, seu adver-áá-lo ao abandono.

Nas eliminatórias de boxe di. ca-letorln dos melo-médlos. o vene-'uclano Salomon Cnrrlzales derro-tou nor pontos o brasileiro Celestino
Pinto.
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Marinho cot mas Stoltz surgiu no momento oportuno e impediu¦¦™ -.lista do tento
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Na piscina, as futuras atrações
Os uruguaios pedirão desculpas

Helsinque, 28 (F.P.) — Do Estádio
Olímpico, que se tornou famoso pa-ra 6empre com aa façanhaa atléticas
de Zatopek, o Interesse dos Jogos
Olímpicos, agora em sua segunda
semana, se transporta agora para a
piscina, bem próxima. Na água,
oomo na pista, as competições reser-
vadas aos homens começaram mui-
to naturalmente com vantagem pa-ra os americanos.

Vencedores Já ontem dos 100 me-
tros, nado livro, com Charles Scho-1
les, os Estados Unidos prosseguiram
sua colheita de medalha de ouro, de
prata o do bronze, conseguindo, no
fim da tarde, o segundo titulo olim-
pico, o dos saltos em trempolln, vi-
teria previsto, mas que foi comple-
to. pois o vencedor — Brownlng -
foi acompanhado, nos lugares de
honro, por seus camaradas Miller
Anderson (Já segundo em 1948) e o
Jovem Clotworthy.

Durante todo o concurso, seguiu»
se com simpatia os esforços do me-
xlcano Joaquln Caplllo. que se Infll-
trou entre o trio americano. Feliz-
mente para o campeão dos Jogos
Olímpicos, fracassou em 12.° salto,
o último, perdendo assim o terceiro"
lugar, cm proveito de Clotworthy.

Nos 100 metros, nado livre, parodamas, os nadadoras húngaras se
mostraram dignas dos atletas da Eu.
ropa Central. Conquistando o pri-metro titulo olímpico feminino, fin.
daram com a longo Riipremoclo dobloco holando-dlnamarquês e essa
vitoria nSo deveria ser o último.

Se a vitorio de uma húngara não
foi propriamente inesperada, houve
Igualmente uma surpresa, porque a
favorita era Judit Temes e foi Kuta-
lln Szoko, uma Jovem e graciosolouro, que conquistou o primeiro
tuesr.

üta manhã, começaram as com-
petições dos ciclistas, mas foram
apenas as eliminatórias, sendo osfavoritos facilmente classificados.

Em basquetebol, após os desagra-
dávels Incidentes provocados pelosJogodores uruguaios, em seu encon-
tro contra a França, pensou-se emdesqualificar a equipe, mas, no últl-mo horo, perece que os membros da
própria Federação Uruguaia toma-
ráo sanções contra os Jogodores foi-tosos o enviorfto uma carta de des.culpas à Comissão Internacional
Olímpica.

Sempre em basquetebol olímpico,
assistiu-se ao que alguns acreditam
ser o final do torneio, Isto é, o en-
contro entre os Estados Unidos e aUnião Soviética. Na realidade os so-viétlcos n&o causaram a surpresa es-
perada. Foram nitidamente domina-
dos pelos americanos que, este ono,
ainda parecem dever conquistar um
novo titulo olímpico.

Finalmente, o torneio do Box
Olímpico, esta tarde, não deu ensê-
Jo a verdadeiras surpresos,

REGRESSA 0 PENAROL

Após burlar a vigilância de Edison Pischeler, penetrou na área e frente a frente com Cas-tilho, arrematou implacavelmente marcando o tento número dois °as

O FLUMINENSE CREDENCIOU-SE ÁS FINAIS
Ótima exibição dos tricolores, aba-
tendo facilmente o Áustria : 5x2 —

A decisão com o Corintians

\H

Oado o acerto com que se houve
à equipe austríaca por ocasião daprimeira partida realizada quarta.Tiira. quar.do baqueou frente ao tri-color pelo apertado escore de 1 x 0foi aguardado pjla torcida cariocacom grande interússe sua segundaiprcsentação contra o FlumlnenBe.

E de fato. o encontro agradou.
Venceu o tricolor pelo escore de5x2, resultado fiel e que deixabem claro a superioridade do quadrodas Laranjeiras sobre o seu ántago-ülsta. Colheram os dirigidos de Zezé

P., e F. P.)

Tomes' havlo conseguido o melhor
tempo nos séries e confirmou suas
pretensões ap titulo olímpico, flcan-
do & frente das demais concorrentes
até os 80 metros. Foi então que se
Juntaram a elo os holandesas Johan-
na Termeulen e Irmã Schumacher
A americana Joan Aldersnn e a sul-
africana Joan Harrlson. bem agru-
padas nas quatro linhas do centro.
Quem ganharia? Partindo da reta-
guarda, Kntnlln Szoke deu uma res-
posta Inesperado, passando todas as
demols concorrentes, graças a uma
volta fantástico, que recordou, com
mais sucesso, a do Japonês Suzuki.
noa 100 metros, para cavalheiros.

Nos 400 metros, para homens, to-
dos os favoritos estão entre os 24
quollflcadoo porá as seml-flnnls. o
lUéco Perolof Ostrand teve direito
aos aplausos dos espectadores, abai-
amido para 4'3í" 6/10 o "record"
olímpico, que Blll Smith detinha,
com 4'41". Os demais qualificados
nlo se esforçaram multo, nadando
entro 4'43" e 4'48". Espera-se um
belo espetáculo nas finais dessa pro-vo.

A delegação do Pefiarol estava
com o embarque previsto para ho-
Je. Todavia o avião em que devia
seguir para Montevidéu cancelou a
viagem, o que determinou novas
providências por parte dos dirl-
gentes para o regresso do campeão
uruguaio.

Ao que tudo Indica, os orientais
deverão deixar o Rio amanhã 

'.
A Comissão Organizadora da Co-

pa Rio decidou, ontem, indenizar o
clube uruguaio nas quotas dos qua-tro logos .disputados.

O sr. Carlos Mário Garat, mem-
bro da Comissão de Arbitragem, so-licitou o seu desligamento do refe-rido órgão, em, face de ter queacompanhar o Pefiarol.

Ontem a C. B. D. ofereceu á de-iegação um Jantar de despedida.

ATLETISMO
SALTO EM ALTURA FEMININO

A sul-afrlcana Esther Branc le-vantou o campeonato olímpico desalto em altura, eom um metro e 67.Classificação dos principais co-locados: 1 - Esther Branc. África
2°. Sul. 1,67; 3 - Sheila LerwIU,Grã-Bretanha, 1,65; 3 - AlexandraSenuduna, Rússia, 1,63; 4 - TelmaHopkins. Grã-Bretanha, 1,58; 5 -Olga Medrachóra, Tcheco-Eslová-
quia, 1,58; 6 - Faedora Schusck,Áustria, 1,50.

4x100 FEMININO
Na primeira série da corrida derevesamento, 4x100 metros, para da-mas, a Austrália bateu o recordedo mundo, com 46"1/10.
O antigo recorde pertencia áAlmeanha, era de 46"4/10, e foramarcado em 1936.
No revesamento 4 por 100, alim-olco, para damas, os Estados Uni-nos bateram o recorde do mundoem 45 segundos e 9/10. O antigorecorde er,vdc 46 segundos e 4/10,e nertencla á Alemanho.
Os Estados Unidos foram procla-mados campeões olímpicos dessaDrova para damas.

4x100 MASCULINO
A equipe dos Estados Unidos foiproclamada camoeS olímpica daprova de revesamento 4 por 100para homens.

leu próprio recorde anterior olim-pico que era dc 45,3.Os seus primeiros colocados na
2 ?£!!'" Á°5aom,:n '-° ~ Mlkaclsson,Suécia, 45,2,8/10; 2.° - Fritz Sch-wab. Suíça, 45,41; 3." .- junk Bru-no, URSS. 45.41; 4.o _ Louis Cheia

(Resumo telegráfico da U.
55.Argentina, 100 x BulgáriaPrimeiro tempo: 53x29.

França, 68 x Uruguai. 66. Pri-meiro tempo: £0x30.
— No encontro de baskct-ball™ <iue o Brasil derrotou o Chilei-n* t* ;*- — *-iwu*a -oiiuva- i -••• m*«- w Didau uerroiou o Chilelier,-França, 45,50 4/10; s.o _ Gcor- f-elo resultado de 75x44, a equipelíe Coleman_ r.rü.rj^Af-..u. _«» hr*>ciinjn.. »_* "•"fr"

?C, ,nCoJeman' Grã-Bretanha, 46,6
4610 Jarmysch, URSS

BASQUETEBOL

4x400

A Jamaica é a campeã olímpicado revesamento 4x400, tendo ba-tido o recorde do mundo 3 ms3 sgs 9/io (homens).
Os EE.UU. se classificaram2.o lugar.
MARCHA DOS 10.000 METROS
João Mikaelsson, da Suécia, com45 minutos 2 segundos e 8/10, foioroclamado o campeão olímpico dos10.000 metros de marcha, batendo

cm

Foram os seguintes os resultados
dos jogos realizados anteontem,
na última rodada da série elimina-
tória do Torneio Olímpico de Bas-
ket-ball:

Chave 1 — 1'checo-Eslováquia,
Iii x Hungria, 30. l.o tempo —
34x23. Estados Unidos, 57 x Uru-
Kiial, 44. l.o témoo — 32x27.

Chave 2 — Rússia, 71 x México,
62. A Bulgária venceu a Finlândia.

Chave 3 — Argentina, 72 x Bra-
sll, 56. l.o tempo — 31x21 FUI-
pinas. 81 x Canadá, 65. 1." tempo- 40x35.

Chave 4 — Egito. 66 x Cuba, 55.1° temno — 35x28. França, 52 xChile, 43. .
Com esses resultados ficaramclassificados para a disputa do tur-no final os seguintes países: Esta-rios Unidos, Uruguai, Rússia, Bul-nárla. Brasil, Argentina, Franca

Chile.
Após o sorteio efetuadooito concorrentes ficaram dividi-rins em duas chaves de quatro na-Çõ-s. da seguinte forma:
Chave A — Brasil, Chile, Esta-dos Unidos e Rússia.
Chave B - França, Argentina,Uruguai e Bulgária,

A PRIMEIRA ETAPA
, Ontem foi iniciado o turno finaitendo sido os seguintes os resuí-todos dos Jogos realizados:

lcmnaoS!''367x525* ^ "' ™melr°

brasileira teve os pontos que lhedariam a vitória marcados pelos se-?ulntcs atletas: Algodão (7 pontos),
r.^01 J2)' Carvalho dos Santos110), Bonfletti (17), Rodrigues daMota (0). Fonseca Hermes (6),"on'elro (81 o José de Azevedo

A RODADA DE HOJE
O Torneio prosseguirá hoje es-tando proeramados os seguintes Jo-Ros: Brasil x Rússia, Estados Uni-dos x Chile, França x Bulgária eArgentina x Uruguai.

ClSGRIMA

Estados Unidos, uuPrimeiro tempo: 39x22

ESPADA
Foram qualificados porá a final ln-mvldual de espada os seguintes con-

correntes: Carlos Pove6l, Eduardo
ÍJfuelsrottl e Darlo Monglorottl —Itália; Cario Forscll e per Corlssbn¦¦¦ Suécia: Herkkt Kertula - Finiân.dio: Oswald Zappol — Suíço; JosefRakovlcs - Hungria: o Nogeno Lu-enow — Dinamarca.

Foram eliminados: E. Lopez, Anhocano e R. Soberon — Ouotemo-J.R. Comous, CO. Outlerrez e

A CLASSIFICAÇÃO FINALOs irmãos Mangiarottl, do Itáliasonharam o primeiro e o segundo.ugores no prova linal Individual deespada pelo campeonato ol:mplco.continuando assim o domínio lta-¦lano nas provas de esgrlma.Os Italianos Já haviam ganho aprova de esneda por equlp , enquan-to a esgrlmlsta Italiana Irene Dom-ner conquistava o campeonato de.lorete paro damas.
A medalha de ouro corresponden-te ao primeiro lugar foi ganha por.duardo Manglorott'. e a medolha deprato, p"'o segundo lugar, foi ganhopor seu irmão Dorio.
A classificação geral dessa provalol a seguinte:
?l° — Eduardo Mangiarottl - Itália~ 
Í.K f6rl»s; 2.o _ Darlo Mangiarottl- Itália - 6 vitórias; 3.o - o. Za-Iiell — Suíça - 6 vltórtos; 4.» —l.eon Buck — Luxemburgo - 6 vi-tortas: 5.o _ O3mon Sokoalch —Hungrlo — 5 vitórias; 6.o — c. Pa-vcsl - Itália — 4 vitórias.

FUTEBOL

Moreira uma vitória categórica, Jus-ta e merecida.
Vale ainda destacar a atuação cor-reta e eficiente do árbitro portuguêsJoaquim Campos, que soube apro-veitar bem a colaboração que lhederam os 22 Jogadores para que a

peleja transcorresse num clima decordialidade.

MELHOR O FLUMINENSE

Não obstante o considerável equl-Ilbrlo de que se revestiu o encontroem sua fase inicial, a verdade é que'o Fluminense apareceu, desde o inl.cio da contenda, mais senhor da il-tuação. Su-giu desta feita com suaslinhas perfeitamente ajustadas, de|.xando notar um bom entendimento,
e. que cresceu na segunda parte dcpréllo e fêz com que o marcadorse movimentasse nesta fase, duasvezes contra nenhuma do adversa-rio.

Quanto aos austríacos, deram aimpressão de que caiam de produ-ção â medida que o tempo avança,va. Mas na realidade não foi o Aus.trla que fraquejou: foi o Flumln-n-se que cresceu, rendendo a sua equl-ne o que dela realmente se espera-
ya.

Desta forma, credenclou-se o cam-
peão carioca para o embate de ama-nho contra o Corintians.

O JOGO

A fase Inicial foi, como dissemos,mais equilibrada, terminou com avantagem dos tricolores 3x2.
Coube ao Fluminense abrir a con-tagem aos 6 minutos, tento consigna-do por Intermédio de Telê. que com-

O quarto tento dos tricolores sut.
giu aoa 8 minutos desta segunda
parte e foi conseqüência de umaconfusão dentro da áreo austríaca
de que ae aproveitou Quincas para* ,aumentar ittr.fUl

pletou, de cabeça, um escanteio co-brado por Quincas.
Aos 11 minutos o marcador anl-nalou o primeiro empate. Plncklercontrolou a pelota na Unha de fun-do e dal centrou atrasado e rasteiro

para Stojaspal emendar com sucei-so.
Seis minutos depois o Áustria con-segue avantajar-se no marcador. Foiuma Jogada bonita e precisa de Pln-ckler, que depois de passar por BI-

gode e Pinheiro, arrematou bem,conseguindo-colocar o Áustria pela
primeira e única vez com vantagemno marcador.

Eram decorridos 31 minutos quan-do Orlando d-slocou-se para a pon-ta direita e depois de fechar umlouco atirou envl*z->rio para conslg.nar o tento de empate.'
O mesmo Orlando assinalou aos 41minutos o tento aue abriu caminhonara a vitória tricolor. Telê* da re-•'guorda. atirou alto. aõbre a áreaMarinho amorteceu e entregou a Or-iindo que arremessou lnapelàvel-mente.

FASE COMPLEMENTAR

Neita altura o Fluminense doml.nou amplamente as ações e Orlan*do assinalou o 8.» tento para os seusA nosso ver foi este o único lanceem que o Juiz Joaquim Campos co.meteu erro grave, pois. o melo tri.color antes de levar a efeito o ar»remate, que se converteu no tento,cometeu (alta contra o zagueiroKowanck.
B com ampla supremacia do liu*mlnense transcorreram os restante!minutos da neleja.

EQUIPES, JUIZ Ifl RENDA
Ai equipes formaram1 assim: FIu-mlnense: Castilho. Pindaro e Plnhel.ro: Jair, Edson e Blgnrle: Telê, DldlfRohson). Marinho (Simões). Or*lando e Quincas dústrla: Schwedà,

Stoltz e Kowanck. Schleger, Ocr-
vlrclt e Swoboda; Komlneck. Huber, .
Plnckler, Stojaspal e Aurednlck.

Dirigiu a peleja o árbitro portu-
guli Joaquim Campos, que teve boa
atuação e a renda somou Cr| .,,,.
948.300,50.

: FUMENGO X SÍO PAULO

vâScnem^„T,ffiar8° as. «"«¦'!» ^ Flamlngo.ValmeS

Rm 
Dcj" Trtame em f"c? aPenaf< uma p»1ela será trpv-r?a no

5?i® M=«3adeea^ MT" -o-VascT

No futebol olímpico, hoje, semi-finais, a Hungria venceu o Suécia IPor 6 a 0.

HIPISMO

O. Bertonlll - Venezuela: V. si.monettl, s.J. Masslnl e C. RettbereArgentina- C Pekelman e A.CTde-Paiilo -'Brasil: Menendez OrueCuba.
O CAMPEÃO

O italiano Eduardo Manglorettl so-
groú-se campeão olímpico individual
de espado.

FLORETE

\- T!rt«ii k» * Italiana Irene Camber sagrou-se> Rússia, 58. comnefi ol'mDlco de florete, nos pro-vos Individuais femininos.

VENCERAM OS PAULISTAS
SANTOS, 29 — (Asp.) — Na ro-

dada final do campeonato Juvenil
de bosquete, realizada ontem a. nol-
te nesta cidade, os paulistas vence-
ram os mineiros pela contagem de
44 x 34 Assim, rlasslfairam-se os
paulistas campeões Invlí-tos. segui-
fios pelos mineiros em segundo lu-
gar, rabendn o terceiro aos cario
cas.

NOS FESTEJOS DA F. M. F.

SERÁ PROCLAMADO CAMPEÃO 0 FLUMINENSE
Comemora, hoje, a Federação Me- ?^Sj£_™j^^

curto período de m
i„- - "¦,—-. **• Osvaldo PalhareL

,':.dIa?- Esse desportista também não «incluiu n mo-^-*- _.,.

tropolitana de Futebol o 15.° ani*
vêrsário —Sessão solene na sede

da entidade

eleição clT^nVJ- 
•SSXS&igto™' ate íaneiro- Quando

Iniciou-se hoje a competição olim-pica eqüestre com a participação de10 nações, individual e por equipeOs países dlsputantes são: Chile.Rússia. Portugal, França. Suécia,Alemanha, Suiça, Estados Unidos,Noruega e Dinamarca. Essa compe-tlçao terminará a 3 de agosto, datado encerramento das olimpíadas,com o Grande Prêmio das NaçõesA equipo do Chile foi a única daAmérica Latino quo participou dasprovas de cqultaçSo "Dressoge", ho-le Iniciadas. Os resultados n&o serãoanunciados antes do amanhã, quan-do será completada o primeira faseflao provas de equltação.
Nas provas "Dressoge" os cavalei-ros devem completar 35 movimentoscm 15 minutos o perdem pontos paracoda segundo em excesso desse nerlo-do de tempo.
A Segunda prova durará três diase inclui a "Dressoge", provas de ve-locldade, "Cross-Country" e Salto.Desta competição participarão equl-

Pie« de 21. P»'ses. A terceira compe-tlçáo será o "Orand Prlx des No-tlons ,

HOJE, NO RIO, 0 CORINTIANS
Baltazar, Murilo e Roberto fora de cogitações -

O técnico Rato acredita na eficiência dos substitutos

IATISM0
sua ges-

anive?sár?onr,fSnJdeâç!oFederaÇS° Metr°P°lita«a de Futebol o l5o
Surgiu a entidade guanabarina em uma época era que eranecessário se fazer a pacificação dos clubes, que estavam agru-pados em duas associações, s

ni„ ri;"-?1"5!?6'*0 P.reside"te 'coi o Paredro do América, sr. Anto-mo Gomes de Avelar que, a frente de seus destinos, permaneceu
to1fpi«XHde 

d°ÍS meSGS- Se^-seo ^Portista Ma™ New
•p* Ji a ^"-edo, com um ano e quatro meses. Depois Gastão Soates de Moura Filho, um ano; Joaquim Guimarães, fl meses; Noide -Carvalho. S meses; Osvaldo Palhares, 6 meses; Vargas Net,

»™í deJaAe!r° ^e 42.? 24 de abril de 49- Por ato da assembléi-neral. substituiu êsse último desportista o sr. Carlos Martins c'-

renunciou no dia 30 de s~e4Zbmmrfonã-;0n C°tPClU,ÍlU ° mandato- P°^
(,ão foi levada noftiit» set_mb,ro de 50. Resultou que nova elei-
Pereira Smictti Se*"d? desta £eita indicado ° sr- Inocencio
F M qUe GSta atual"-en*e respondendo pela direção da

PROCLAMAÇAO DO CAMPEÃO

cio ^'mírS ° eve?to,„fo1 organizado um programa, cujo inl-
rí ÍTJ2 -Cado "?ara as ,7'30 horas, no qual destaca-sê ai entre-"ertamePsT7eSrnannJ?Êf0reS fl^dip,0mas a c,ub« Que S4?éa£
:?camnpnnate°rada ?as?ada> entre os Quais o Fluminense com¦•"iênda Profissionais, aspirantes e amadores e Taça

.oeonítn rin ™'m a 'SnEa^ au?átSo Que eirou «>• «rno do
¦ fnn-Twh? a"° Passado. O Botafogo após às sucessivas der-¦s nos tribunais esportivos e no C.N.D. deu-se por satisfeito
iioca de"51te' p0^tant.0• a Pr°clamação oficial do Campeonato

"DRAGONS"

O iate alemão "Oustel" ganhou aregato para a classe "Dragon", se-guido do Argentino "Pompcro" ovencedor cobriu o percurso cm 3 ho-ros, 1 minuto e 41 segundos. Em 3.olugar closslflcou-se Portugal, cm 4°
2„Dlna«>arco, cm 5.° o Suécia e em«° a Norucgo. O Brasil chegou em10 lugar o os EE.UU. em 13." lugar.Nos provos disputadas para a cios-slflcação de latlsmo olímpico, na co-tegoria dos "Dragons" o borco "Es-
copade" do Brasil fo| classlflcodncm 8." lugsr, com 2155.A primeira classificação nosso ca-
X «623OUbC B "Pa""- da t,cme«a-

NOS 6 METROS
Terminada a regata para "lotes"

ao 6 metros, n closslflcoç&o foi arcgulnte:
l.o Noruega - 2." Argentino - 3.°Estados Unidos — 4.° Itália - 5 °Puécla.

CLASSE "STARS"
O lato "Metrooole". da Itfilla ga- I contro o Fluminense

Chegará hoje a esta capital aei,uipe do Corintians, que no Ma-Jaçanã, amanha á noite, enfren-tara o Fluminense na primeira pe-leja "final" om disputa da "II
Copa Rio".

Como se sobe o Corintians sa-
grou-se vencedor da série bandei-rante vencendo apenas uma dasduas semi-finals contra o Pefiarol,uma vez ter-s0 o clube uruguaiorecusado a jogar a segundo pele-Ia no Pacaetnbu, conforme prevêo regulamento da copa.
MURILO, BALTAZAR E ROBER-TO, FORA DE COGITAÇÕES

Podemos adiantar que o corin-tlans não poderá contar com os Jo-"adores Baltazar, Roberfj e Murl-Io para os préllo., conta o tricolor
carioca, o próprio preparador co-rintlano féz declarações à lmpren-sa neste sentido, frlzando, todavia
que conta com Jogadores dc boa
qualidade para substituir aqueleselementos contundidos.

OS SUBSTITUTOS
Homero, Gatão e Olavo, S3o osnomens com os quais contará o pre-narador sampaullno. Homero en-

trará no lugar de Murilo, passan-do o zaga a ser formada com Ola-vo, pois Jullõo será lançado na do-slção de médio adiantado em subs-
tituição a Roberto. Na vanguar-da fo mará Gatão nn meia-esquer-
da, enquanto Carbone passará ao
comando do ataque no lugar deBaltazar.

A PROVÁVEL EQUIPE
Com as Iterações acima, deverá

ser a seguinte a equipe do Parque
SSo Jorge para a primeira peleja

I
Goiano) e Jullão; Cláudio, Lulzl-nho, Carbone, Gatão e Mário.

UM "CONJUNTO" NESTA
CAPITAL

Segundo declaraçães do tcnlco doCorintians, seus dirigidos levarão aefeito no ,li0 um cnsalo-conjunto,-

se possível ainda hoje à noite noMaracanã. Os rapazes do ParqueSao Jorge realizaram ontem pelamanhã, um movimentado ticlno -no
Pacaembu.

Os corintlanos viajarão por via
férrea. •-:.: f

HOMENAGEM DO T. J. D. AO
FLUMINENSE

Gll"iai', Ho-
Sula (ou '

0i*^<j-tr-i-m 

tw-w .*•-•*_ w-*_ -_. , _~ _____ " 1'ici.niuuw , qu urina ga-|*-v»«-*« u r i uiin iiuir e ¦ _n»n_ir, |-SENHOR ESTARÁ SEMPRE BEM VÊmDTCÕlOS-RÕÜPÃS nõWMWT

Futebol levou a efeito õntêm^à 
"noi°

-_i.T.' ««Jiene em homenatrem ao Fluniinenc»pelo transcurso de seu clnoàenteiíárlo 
nun,inense'

n_-.* r?esa dosf,traba|hos «cou constituída pelos srs'Darci Roquete Vaz. Fábio Carneiro dc Mendonça eInocencio Pereira Leal, respectivamente, nresíSes
íabarina 

J "^ d° F,uminense «* ^ entidade gS-
Abrindo a reunião, falou o sr. Darci Roouete Vaz :

o qual. .pos ter feito a justificativa da sõVenldad? *

ÍI af„PnaVra 
a° Sr A,fred0 lran'an' <"-ador offfido ato Discursaram em se-ruidn ns srs. Ãbráirn Tebetpelos advogados do T. J. D.; Abílio de Almeida/pelos

£sfwf* finalmente a homenatrem o sr?,Fablo r„r-piro de Mendonça.
* _ ° Jrií,u.1a* de Justica Desoortiva ofereceu uma i•it. dos trabalhos em nenraminho ao Fluminense a,nual con ém a asslratura de todos os desportistas aue''estiveram presentes ao evento.

£A^ !iR*IA 
~ SP0RT - ALFAIATARIA .O QUE HA DE MAIS FINO PARA HOMENS

yenda em 12 prestações — Av. Rio Branco 251-A
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¦NOTIÜ/UítO DOS JOGOS OLÍMPICOS
(i mtlmniyrtii ,iln )• |:i&iiin) (i:t PAIIÜIAIB liilAdli.KiiKiíi

V.-

íihim U rtiimtti |n»t'A *'in'*¦»** iláloiftRBfl
"atufn". Km 2." lunar Mlo<:'qil-"<' n
rtj|ir«r»: onlngA-i tini nnhftiiiíili Ofoni II" jn <kw límniliin Ulllilim. I) li'lil|i(i nlt.l
n/MM dn "MiTO|)P" tol lll X horas,
flj inlmttn-t t* 41 iirr|*Ul)tl<m. \\

Km 4.° lunar cltU)£lnco\i*flO vlHim-
mtrcn, 1'orftíinl em S.°" o CitHn rm
*.° A Argentina cltcgoii nin 10." lu-
t:ir o o Uriúll rm 11.4,

N.u» categoria o b»rco hra.illnlro
"BU UI" foi nlannUlcnilo «m 10.»
lutar. Acima do Brasil olasnlflca-
rati-áe barcos At IWiUa. listadoo Uni-
ilo», Ilnlmmn. Cuba, PorliiRal, Ho-
landa, Suírtii e Suíça.

CLASSE "PINN" . .'
Antes da ailtlnu Jornada,; Ri cia*-

nlflcacao na oatcgntin dos "Finn.",
do f-ampeouito olímpico dc Htntis-
mo, teve cosia primeiros colocados:
•¦Elvstrom" Dinamarca; com 6.66.1
pontosi "Ourréf", da Clra-Bretanlia,
com. 4.679; "Barbli" da Suécia, com
4.582; "Da-Jong", da Holanda, com
4:4»; Telancltíar", da Itália, com
Í.72Í; "Saaugeh", di NoniegB, com
3.720; E mata 20 . embarcações. O
hiato brasileiro "Ebllng Berclit" foi
classificado cm 12.» lugar.

Ê a seguinte a classificação geral
definitiva da classe dós "Dragona"!

1.» "PaYi", dn. Noruega. 6.110 pon-
tos: 4.» "Tomado", da'Suécia, 5:956;
— 3." "Qustdl". da Alemanha, 5,352:
—"4.0 "Pampero", da Argentina, ...
.1 339; — 5.° "Snudc". da Dlnamnr-
ca, 4.4*0; — 6.» "Thalattn.", da Ho-•landa, -4.ÒU; -' 7.» "Escapade'',- do
BfaaH, 2.084: &° "Alcáld" dc portu-
gàt,"'2.782:•'— 10.» "Oalatéa II", da
,ltúlla. 2,439;. 11." "Jct", do Capai»,
com 2 203 pontos

LUTA GRECO-ROMANA

llimiln. .1 \ Kllllil. Hllélí)*, 1
\ Aiimiilllii. V. rc«|>nnll», H 1 Ui»
«II, llrimcn. I « Afili'» <lo
sul. o. iiiilíiiiiio. :i k LttgoalAvlq, 1
iluimrlii, 11 x Alnhiniilin. I. lln-
Hn. s x USstanns Unidnil, I.

A IIKItllOTA 1)1) HIIASII,
Ni) encontro dn irfolih* aa onlcin

ciilic iih limes dn Wnlor-polo do
llrnsll <• dn Espimhn. o hrniilelvo
Cliiudlno marcou (Inls lentos em su-
cessso lAplili. fuzclido inibir n con-
lagom dos bnisilelros pnrn tros...
O quinteto briisilolru tentou vigoro-
somente Igualar a contagem mBi nio
pòrie penetrar nn defesa csponliola,

Sublrnna, da Espanha, tirou a bo-
Iii <ic Cnstillo c numciilnu n conta-
cem pnra 6 n 3;

O melhor Jogador do Brasil, no
irintch, Claudlnu,. marcou o quarlo
tenfô poucos, minutos antei de ter-
minar o.Jflgo. Claudlno permaneceu
cm frente ao"gòãl espanhol a, «i-
liria de passes dos seus companhel-
ros de equipe, mas os mesmos pro-
porclonarsm-lhe muito poucos.

A cónsltruiíiii) d* quinteto brasl.
leiro foi a sígúlnte: Luclo, lÁo, Ha-
vclnngc; Scrgib, Claudlno e Morvlo.

NATAÇÃO
• 'JIOO NJÈTRÒS trVílES.'
Scholes, dôs Eslados Unido!.' le-

vantou o campeonato olímpico dos
.100 metros nado» Hvre'para homem.

A classificação dos oito primeiros
foi a seguinte: :-. v
,, J.° — Schole». Estado» Unidos, 67'segundos 

4110; 7." — SuiuKl, Japaor.
57 4110: 

'3A — Larsiori, Suécia, 51
2|10; 4.» — Goto, Japão, 58 S|10i 5.»
— Kadiis;' Hungria, 5» *|10; S.o *
AubKM(,..Au»trálla.i»;J|j;i -IP T- <" '<Jr'reçprd« 

anterior «ra de 8'4»"i Afc
il

OS CAMPEÕES
Tia luta final da categoria dós1

•per-os-mascpB, o russo BorísGoure-
vitch derrotou o iwliano Ignoslo

• rabra, surdo-mudo, pav pontos, ga*
nhanflo assim a intdalha de oura
da luta greco-romana dessa ca'*go-
ria. O italiano ganhou a medalha de
:>rata. . ¦ ,

Foram os seguintes os demais
campeões:

O soviético Kolkas, dos pesos-pe-
sados.

O «uéco Gromberg, pesos-médloj.
O húngaro Srilvasl, dos pesos-

melo-mcdlos.
O íinlandí-s Grondha!. cIoe pcfòs-

mclo-pesados.

" IIcIbIihiiíii. Jil (ICípcoInl, dn r. Pij
;iiiim n "CoiitIii dn MunliA") — Fo-
1**11,1 ')t í.r*|Uiiitivi nn (iMiipnri (lon lirn-
Bllulitts nn pruvn il»? 1'tívcjiniiÍBÍUó
•I x 2IHI ilu 2." «crie: Haroldo dcJMrlo
Lnrn, 2'.lí" c 0]lOi Silvio Kcll rio*
Santos, 2' e 19"; Ainin UogllotllBIi,
2',2«" o «|I0 e Joio Gonçalves, 2',I7"
c 11110. ,'. qá. Wirk-junevicsiios, deixa nun na
reseWnYÍeUl qultrd melhores nsc».
Kone. Moor. McLcan e Gora. AH-
nliarnm 4 suplentes: Wolf. Shcfe.
Dooley e Jones.

O norts-amcrlcano Wolf Imediata-
mente assunilt) a dianteira. O Bra-
¦II ficou levemente distanciado c,
nos '400 metros, Silvio Kell, que to-
mou o bastSo de Melo Lara, Unlin
10 metros de atraio sobre Shtf.

Nos «M metros, Aran Bgghosalan
ainda perdeu 5 metro* para o'norte-
americano Deoley e, na chegada,
JoSo Gonçalves Unha meto corpo de
atraso sobre Jones. '

, Na prova olímpica de natação, de
revtsamento de 4 x 3*0 metros, em
três seriei, foram qualificadas para
disputar a final ai seguintes equl-

heritè, Franòi. .58 7 10: 6.Í
a, '«sfadd» ürtidos, 58 fl!I0.

58 7)10: 6.? —»HU\i;'| (.Eminente,
Gora

4 x 200
Foram os seguintes resultados das

eliminatórias do .Hçv, 4 X 200 me-
tros. iujd* livre, titítem disputados:

I.i sério — i.°) — França, com
8m,a6"9! *.•£—' A GrSvBrulaiina, com
8lti,50"7l 3-1 Austrália, COM. 9m.(fl"4;
?.•("•Wl-la, .'corn-*iTt«l-t<! *'.» A IU.
•liai «Oiíi 9rt,17"9'0 ff» ' Finlândia,
com 9trl,16"8. - "

í.«. série — 1,°) Estados Unldoi,
com 8rtn80"6; 2.») Hungria, com
8tn.54"6; 3.') África do Sul, com
8m,88"7; 4.0) Brasil, com 9m,09"0 e
3.oi Bélgica,, com 9m,45"5.

3.» aérle — 1.°) Jap"o, coni ím,
4t"l (Novo recorde ollmplcoli 2.°)
Suéclavcom 2in,52"3 e 3°) Arge.ntl-
na, com 8m,59"3

pes: Japío, Estados Unidos, Suécia.
Hungria, França, África * " * *-
gentlna e Grâ-BreUnha

Elimlwtíloa.— Um veloz quarteto
de nadadora* Japoneses constituído
porMitsuru Asane, Mamoru TreU»
Hfrolbl Nihui e Teijlro TanikaJa, ei.
íabeleceu hofe um novo recorde o»
Ifrpptco no revciamento 4 x 200 para
homens, quando se clasiiflcbu para
n fliteli com o tempo de a 42" 1110.
Ôatendo a Suécia nor 30 metros ua
ferlmeira eliminatória,

MARATONA
Zapotek, o fcnoineni! atleta tohe-

eslovaco, venceu o campeonato
olímpico da Maratona.

O segundo colocado foi o argen-
tino Gomo

Classificação do.s seis primeiros
da Maratona:

1.9) Zapotek, Tchoco-Estováqula,
Shs 23ms 3scgs 2/1"; 2.°) Gorno, Ar-
gentlna, 2.25.35; 3.") Jnnsson, Sué-
cia, í.26.7; 4.») Chol. Coréia, 2,26,
.16; 5.c) Karvonen, Finlândia, 2. 26,
41 8/10: 6.°) Cabrera. Argentina, 2,
26.42 4/10.

WATERPOLO
Na rodada de anteontem foram

os seguintes os resultados do Tor-
neio de Polo Aqilátlco:

A Bélgica derrotou o Brasil por
tol. tendo o primeiro tempo ter-
minado com a vitória dos ''belgas
por lx". Os pontos foram marcados
por Heynlne! o Van der Stccn (2).
para Bélgica e Marvio, psra o Bra-
sil; Nas outras partidas verificaram-
se o* seguintes . resultados: lugos-
lávta. 9 x Argentina, 1. Primeiro
tempo: 4x1. — Estados Unidos. 8
x GrS-Bretanha. 3. — -Holanda, 7 x
Suécia, 1 Primeiro tempo: 3x0. —'Bspanha, 3 x África do Sul, 1. -
Itália, 8 x Áustria, 1.

A ETAPA DE.ONTEM
Os resultados da rodada de on-

tem foram os seguintes:- —

Ti.ihmi. iliimiid l'ill"l; i" -
llnlllmin Alil' II ilu "nl l'll'|"l: I

Ai,i.r..in, ici.' tm, l'in"i: n
llrvlnu ni.|iiiiii».lict Hiilniiiln

rur.i. i" iii"'ii«'i. W ""•
rou"», d" Umiiwdlti inRlrtt*'t*i*n
I 'iwi"n

MU) METIIOH MVIir,!)

Nn lólllnn »óli« dns provi» di? N«-
I.-içHii. dnn Jogos Olímpicos; «W nw-,
ti oi nado llvrr, rm que se ola«clf|.
coti cm primeiro lu-fur o binHlloito
Okiiiunlo, ti ir -«m o» tinKultitrs ou :-<:lf,
primeiros colocados:

1 — Oknmolo. Brasil, 4 uilnutos 40
segundos 1110; 2 — Marshall, Austra-
Ila. 4,46 8Í10; 3 — McNnmei (Cann-
dá) 4^3 5|10| 4 - Yantorno, Argori-
tina, 4,54 9|10; 5 — Hurns; Or.l-Breí
tanha, 4,59 2|10: 6 — Nguyen Van
iVIcetnom-Indochlna) 4,96 5|10.

Na sexta série, ainda) dos 400
metros de nado livre para homens,
o sueco Ostramd bateu - o recorde
olímpico.

Na 3.' série, o nadador brasl-
leiro Ricardo Capanema obteve' o
6." lugar com o tempo de 5',9" e 5|10,
tendo sido a seguinte n classificação
geral:

1.») McLane, dos EE. UU., com
4\46" e 5|10; 2.»°) Ford, A/rlca do
Sul, com 4'JO" e>-3|10:,S.o) Gilclirlst,
Canadá, 4'52" é 5] 10: 4.°) Granados,
Espanha, 4',53" e 4110; 5.°) Zwanck,
Argentina, 4',59" e 4|10;'«.") Cipa-
nema, Brasil, S',09" e 9110; 7.°) Sch-'
nelder. Suíça, 5',37 e 3|J0.

Na segunda série eliminatória de
natação — 400 metros livres; foram
os iegulntes os três primelrbs: .'•' .

Furuhashlo, Japão —M'43"3: Hòm-
nklj, Rússia — 4'46"5;.Neo, Slngapu-

;4'55"5. 
'¦ ' ",;. '».-. I

REMO

,_T»llc«o pelos Eitedos Vntdc- em
•'Londres, no ano de 1*48.''

O Canadá, a Polônia, o México, o
Brisall. a Bélgica, a Austrália, a Rús.
siá, a Uálla e a Finlândia foram eli
mbiados. -:¦-._. 

_
"ieO 

METROS MOCA»

A húngara Stoae iigrou-se cam-
peâ olímpica dos 100 metro», nado
livre.

100 METROS MOÇAS

Foram oi seguinte! o* «Multados
da prova tinal de natação — 100 me-
tros livrei para damas:

1.» — Ssofee, Hungria — 1W8; 2»
— Termuelen, Holanda — l"07"0i 3>

¦ 1. OOO .METROS- SIMPLES. !: Classificaram-se' na Canòaíem'
masculina,: 1.000 metrôs,'' sülgles:
Kroft, Holanda; Miltenbérger. Ale-
manha: Cantols, França, que dlspu-
tarão a final.

800.'.METROS 
" 

,
Nos 800 mètfçs d# «ahoagem cias-

slflcaram-se nai ellmlnatórlaa: Cox,
Austrália; Martins,- Bélgica: , Le
Morn, França: Glmenez. Argeh(ina;
Sacckl. Itália: Ptícóck, Inglaterra;
Sseres, Hungria; Hselenddorn. Ho-
landa. '

9.000 METROS (SIMPLES)
Estão classificados no Repeehage

HENRlOUíl TOEiliO SS»
MSWDRT

I..I «iiliiilDimilu n iii mu" ihuichIi
p Ailclnliln Kvnllnlii (lll llllvn, 111*1
ile Jivií llnliniiinlii lln rnivli, Mim
uyii"lnHo il» K P.Oi lio IU') H"'ii|lr
iii. Ninln. fnlCIlIllO lllll r'iiiM'i|llílM'.lli
ilu fiorvIcOi a liniwAü ciípcotnl <i« Orl
ãÓO.iW (lrCBciit-oftõrli_olr__|i j

O priwliIrllUl (In llrpwlillcn nllimlo-
liou Uimbólll n lol (|ii(l nulorlw. «

nteiiilcr no pngamento dn pdnsnb dn .
Cri íiOO.OO uicnsal* n Mnrla il« Iln.itos |
Mídrlio» OluCSS.

(FALECIMENTO)
Maria Olivia Lisboa Pennaíort, filhas,

genros e nelas, cumprem o doloroso dever de dUo8è«6peoii>i m- cn i.-. wio.nn
comunicar aos seus parentes e amigos o fale- j
cimento do seu querido esposo, pai, sogro e avô,

- HENRIQUE FIGUEIREDO PENNAFORTJ
—. ocorrjdo ontem e convidam para o seu en-'
;.te£ro hoje, 29,..3.a-feira, às 17 horas, saindo o,
féretro áa Capela dó Cemitério da Veneravel
Ordeni 3a da Penitencia, para a mesma ne-
cr.ópole. .... i

'/•/MBH
r^ÊW' rj*WaaammmmíWf^

^a ji 
^^ÍTSiVi/ 

\.' __/* ¦_ ^C_.

^~g^íy'Ht_L ffga^TCT-__________l ^*
^J'^|tT.M*l»il_____aiSMH-t-l*-»**«*

MARIA ACCIOLY
DOS SANTOS

'n. Vr. Oiill/iermè Jíulnqiiios
•dos Sanion , i

Ido e&TOMAGò FiiiÃp-yc in rtsiriiMgS

dos mil metros, slngle: Stroemberg, i, "Rús ' ~ ' ¦

rlksson, Suécia.
Finlândia; Nikitln. Rússia e Frede-

1.000 METROS (SIMPLES! , ¦„
Os mil metros, double, tlveranrfT;

como vencedores nas eliminatórias
Classes e Hedgens, Suécia, - - !

HENRIQUE FIGUEIREDO
PENpFQRT

ll'^;-;'•;_ 
' 

(falecimento.) 
'.

'§ ?;Araújo;Fréltas-& Cia. cumprem o dolon>
so dever de-partieipar!'a falecimento do seu'.'.que-
ricjp^e, saudoso,sócio:--: HENRIQUE FTJr^rE^j^'" ¦--¦-^¦•^¦^,1
REDQ pJn.NÀFORT; — e convidam os,seus D. JUDITH FEjaN/f-
amigos para o seu enterramento que se reali-! DES FONTES GiUlR(í|A
sará:hoje, 29, 3.a-feira,''às: 17 horas,;saindo o | 

'"¦.:,'^.tkâ.i '¦¦¦:¦ jl!
íéretro da-Capela do Cemitério da Veneravel|0/a^líl«ÉuqS
prçleni,;3;a'da Penitencia, para a mesma ne- «?:«sr

.\nSSA DU 30-' DIA ¦
'. Br. Guilherme 

" 
Malaiqulas dos

iScntoa Junlon... senhpra- e filhas,
ÍSIttjor Marlllb. MnlàqUto- dos San-

ton senhora c filha Capltlo Márll-
ilu Malaiiulaa dos Santos senhora e
filhn. ..Mirilda dos Santos BonifKclo' 
j sou esposo Jo/lò Alves Bonifácio,
Máíllza. Accloly dos Santos L*U« e

' «ou esposo Comandante, .Hyllo Lei-'¦¦ ti- o filhos, OlKa ^.foly- Coutlnho,
tllhos, noras, genros. "n*tos o Irmã
da saudosa .MARIAZINHA, convl-
dam os' demai-i paisntes c pessoas
amigas para assistirem a miss»;'de
iltt» dl* que mandaih celebrar pelo
eterno; descanso da sua almajjlno
àlfar mór da Igreja, da Candelária,
euin-iS, -ila- JOiia, 1» .-neraite^^

MDECARLSB

má
riNOSj

Aniversário da
JoaHieria Monroe

mm DESCONTOS"
EXISTÊNCIA í

OlelopoiiSel«l_3

i de platina
_ de mesa, can
tadorea finos, g.

Cuco Cr$ 220,00i

mmmmM^mi 
SEUS CLIENTES

^DE

ÍSvV"...... ••/f'-*J
i 350,00 e .p<t:

,/ÍUi.líruW* .-..  • W-»>

Colare» de Píroláa Cuítlvídãs -••-¦-^•Ai,>.;,•>,-,

Domingo desfayor áyel aos brasileiras
A derrota diante da Argentina, no basquetebol —-
Numa òélfíía igual os aquapolistas forawi abatidot^

, ,,v-pela Bélgica ,. ..'¦•'''}/.:.-'. \
Helsinque, 'JS (Dc Maícel Gau-

dy, "da"F.P., especial para o "Cor-
relo da Manha") — Se se devesse
comentar o dia de ontem única-
mente em função doa resultados,
poder-se-la dizer que os „ atletas
brasileiros nflo tem* nonhuma razlo
para estarem- satisfeitos. Os escores
registrados de modo . algum refle-
tem ns fisionomias daa partidas que
se deienrolara~n tanto no, Palácio
de Tênis como 

'i» 
piscina olímpica.

Com .efeito, etrf basquetebol, se oi
numerosos espectadores da partida
Argentina x Brasil pensavam tor-
nar a encontrar o ambienta e a
intensidade de Jogo que 

'haviam

caracterizado as partidas jogadas
sucessivamente petas duas equipes
sul-americanas contra o Canadá,
ficaram decepcionadas è n9o pode-
rAo concluir com ó eiebre final de
73> x 56 por uma Incontestável iu-

¦ttierioridnde d* Argentina, porque

A CONTAM GERAL
nelsinkt, S€ (O. P.) — E* a se-^ nada, 15. 17" — Argentina, _l

guinto a colocação não oficial, por
pontos, dos palies, que participam

•: doa XV Jogos Olímpicos, apói; as
• provas reallsadas hoje: V>-— Rús-

sia, 805 pontos. i« — Estados Uni-
'dos, 3G1. 3° — Hungria. 101.. 4»*
t—i Stlécla. 156. 3°' -• Alemanha.— ffl. 8° — TclieCíHE«10váqula. B8.-"
7» — Finlândia. 82. í*".— Grí-B-e-
tanha, 79. 9° -?'¦ França a Suíça.
73. 10" _ Itália, 63,5. llb — Aus-,
trâlia, 82,5. .IS» — Japão,,..«. .13°

t'A trio. .13. II» _,j Jamaica, 39.'.lí0 
íí ^Turquia, 3Í.S/8Í 

'l«° — Ca-

180
África do Sul. 21,5. 19° — Bra-

sil e fhdla, 18. 20° — Holanda. 17,5.
21° — Luxemburgo. 15. 22° — Dlna-
marca. 11. 23° — Coréia do Sul,
13. 240 _ Iugoslávia. 12^ 23° —'Líbano, 

11,5. 26» -r Nova ZeláiiT
<#'&., Ú; ét? .^- PP.Itola.M0.'»,' "8?:
r+',.'Austrl»,-9. 2»o'— Trlnidad.,8.
30» — Noruega, .8. 31° — Romê-
nla 3 1/3. 32o _ Espanha, 5. 33°

Uruguai, Venezuela e Flllplnai,
'4. 84» _ paquistio, â. 35° — Gré-
cia,. 15. 36» — Bulgária e. Singa'
pura,.'!. ¦ "

hio houve uni verdadeiro "match".
Os dois adversários estavam cer-

tos de sua qualificação, e, certa-
mente .sem terem combinado, Jul-
garam preferível Rio travar um
duelo feroz. Seu comportamento
se explica pelo trabalho que »s
aguarda na seml-final e que lhes
parece muito mais importante do

A DKRUOTÀ ÍIOS AQUAPOLISTAS
Na piscina, frente i Bélgica, ó

time de water-polo brasileiro, com-
posto de Lúcio, Léo, Havelange,
Sérgio. Douglas. Daniel e Márvio
náo teve a sorte a seu favor. Fa-
zendo jogo igual durante tdda a
partida, os brasileiros viram por
duas vezes a trave substituir

iue a afirmação, pelo preço de um | "keeper" adversário para defender
violento» tiros de Márvio e Dou
qlas. que os puseram particular'
mente em evidencia.

Batidos no 1° tempo por 1 x 0,
os

dispèndio excessivo d. energias, de
uma supremacia provisória.'Em nenhum momento se viu o
eipetáculo habitual de jogadores -,-,,.
musculosos e de vontade tensa para marcado pelo belga Heynlnck,
um único objetivo: a vitória. Aliás brasileiros davam a impressão de
oa assistentes ficaram admirável-1 poder anular facilmente essa van
mente calmos e foi por essa raiáo.ltàgem. mas, nada disso aconteceu
ou. eipllcaçâo mais plauilvel aln-!e, pelo contrário, foram os belgas
da. o luto cruel que ae abateu i«- que fizeram 2 tentos, enquanto
bre o seu pais, que náo Se ouviu òí Márvio. num centro de Daniel, con-
grito "Argentina" dos torcedorea.de: seguia assinalar o tento de honra

-¦ '¦'-!. '"O """*• ' " ' ' T

ATOS RELIGIOSOS
,^___________-_----------------. 

- 
;

Major "Aviador Maurício ^sp^À^is
Jatahy; Capitão Ropert hAètzger, té-
nentes Percy Àllan Barnard, Gil Sain-
t#Yves, Ailton Lopes de Oliveira e San-
tos Flávio de Siâo, Sargentos Dilson Lo-
pes Guimarães, Jair Coimbra e José

Ignacio dos Santos
(SÉTIMO DJA)

O Ministro da Aeronáutica convida os colegas, ami»

gos e parentes do major aviador MAURÍCIO JOSÉ DE
ASSIS JATAHY, capitão RÚBERT METZOER, tenentes
PERCY ALLAN BARNÂRD, GIL SAINÜYVES, AILTON
LOPES DE OLIVEIRA e SANTOS FLAVIO DE SUO, sar-

gentos DILSON LOPES GUIMARÃES, JAIR COIMBRA e
JOSÉ IGNACIO DOS SANTOS para assistirem à missa que
por suas almas manda celebraramanhã, quarta-feira, dia
30 do corrente, às II (onze) horas, no altar-mor da Igre*

ja da Cruz dos Militares. (31559)

MAJOR AVIADOR MAURÍCIO JOS!
DE ASSIS JATAHY

SÉTIMO DIA
Os oficiais aviadores formados em 1937, pela antiga

Escola de Aviação Militar, còmoanheiros de turma do
MAJOR AVIADOR MAURÍCIO JOSÉ DE ASSIS JATAHY
convidam seus colegas, narentes e amigos oara assistirem
à missa aue por sua alma mandam celebrar, amanhã,
auarta-feira. dia 30 do corrente, às 11 horas, na igreia da
Santa Cruz dos Militares (31558)

Maior Aviador Maurício
José de Assis Jatahy

Buenos Aires
O Brasil teve a honra de abril o

escore, mai a Argentina recuperou
rapidamente- a dianteira para no 8°
minuto elevar- a diferença para 1«
x 7. Oi brasileiros reagiram e che-
garam a 4 pontos, no 13° minuto.
Todavia perderam terreno e.- no In-
tervalo, a Argentina vencia por 31
x 21. A desvantagem máxima do
Brasil foi de 20 pontos, no 2Í° mi-
nuto, mai a diferença final foi de
IS pontos.

Os dois quadros fizeram numero-
sas • substituições e nunca 

' os me-
lhóres elementos atuaram simultâ-
neamcnte.^Aliáíi n maioria dSles fi-
cou pouco tempo na quadra. E' o
que demonstra o desenrolar da con-
tagem dos pontos: Ze Luiz, 14: Al-
godío, 7; Alfredo, 9; Mário Herr
mei, «; Angellm, i; Malr, 4: Thiles
Monteiro, 4;- Almlr, 4; Ti.lo, 2 e

Rui, 2.

fflVRflJE

pclii falecimento da que--
.,..„ Judlth i participa qui; a)*a-

. nhil. HO' dc Julho às 10 horaa, '#}rái

icpWiradtt cm sufrágio de sua-bo-'nlsslmn. alma uma. missa na Icteja ||'de N.Si.ida I.apa dos McKaddKr.
¦a' ljuií"aA Ouvidor: â%. agradocSMO

a' todos os que comparecerem «lies-
,i«j ato religiosa.- :. D .,!¦.. '"PPÍfi)

ÃirtAtA1
m

njvfívis ;::V;(Í^LECIMÉNT0)"'..''..
||p^í|m^tj_ikbQa Ltda,. cumpre o dolorp-,

0 à%y^vãe' participar aos: seus amigos e cli-
entes, otfalecimento do seu muito estimado e
^ílè^o.;ami^ — HENRIQUE FIGUEIREDO
pMnAFORT— ocorrido ontem e convida para
o sepultamento hoje, 29, saindo o féretro da
Capela' da Veneravel Ordem 3.a da Penitencia.
àsi:i7 horas, para a" mesma nécrópòle.

LAÜRA MANQUES
,.„, CARNEIRO, ;ij
A Cia.. Construtora Uegis Afej;s-

tlnl.-a Clí.yCrctilca-de 'Ind'.;. e'.Ç«- •
niírcio (Cotio) e Cia. Brasileira ,át .
Hotels-, convidam o» parepteai'. e |
uiiípóir' da ilpàün. pfofoultoTa ¦ dc
seu Diretor Affonso Carneiro a^as-
slctiront-. A missa, a sir celebrada
ahianllfl; dhV'Í0,-'à8 lWChs.; ra Ce-
tedral 

'.Metropolitana. (9762)

mmRf-Wn 7 sotMBiMí
tOJlI IMirü ERXU HA

CorMs,.W«dM!!lliy"**"r*M>
bne 2a..MK,j»uyTeeaf
areí.^jAeeJtó:,.^:

ti151'»"»?1 mmmm' wmm
nsSê TeU-
mjííftíai as

JN-ll)ímmmm
Aceitt-ie'' eüebta«idat--«l'aonj|i.e ',|*Uadlii|ios utl«t!cos. Pifara-se

tr.mbem pernll de porto1,'may()DeiW,:;balideJas de frutas gl.ii;ad«4|e fios
de ovoi.! Tritir por telefone 21-3340. : 

* -WWO

Õ príncipe Bernard de Llppe as-
sistlu o Inicio dessa partida que
foi multo agradável de se acornpa'
nhar. ¦¦¦ .•¦',. :,!'¦'¦ ¦—¦'

UEISE "DESCIÍASS'tí1CADA

Plnalmente, no Estádio Olímpico,
se desenrolava o último dia dc
atletismo que vhi nova a brllhan-
te vitória de Zatopek na maratona
e que arruinou também as esperan-
cas de Delse de Castro na final do
salto em altura. Ao passo que os
(.•oneonentea.dutvlam-co—içado com
1,35, .a campes.- brasUkltd.-.io—uíto
scíura de si. somente começou a se
inflamar a partir de lm50, que ela
atravessou com agilidade e sem ne-
nhum esfárço aparente. Mas ape-
car de 3 tentativas, nSo conseguiu,
em seguida, transpor lmSS e voltou
ao vestiário, silenciosa e muito de-
cepclonada.

JOSEFINA PINTO
COELHO SECUNH0

(FALECIDA EM MCRIA4 —
MINAS)

Sobrinhos e .primos mandam re-
! sar missa! no lUtar-mòi* da Igrc-

(31566) IjaN.». do Kosário, á rui Uruguaia-
¦¦¦_¦— í na, amanha, dia 30, cm sufrágio de

sua alma. Convidam para esse ato
do piedade crista a todos seus pa-
rentes o amigos. (18044)

1° TENENTE-AVIADOR GIL SÁINT YVB
Maria Elisa d* Moraes Sainr Yv«s, José Antônio de Moraes,

senhora e filhas, Trajano Luiz Barbosa de Moraes, senhora e ti-
lhas, José Antônio Barbosa de Moraes, senhora e filhos e Hélio
Moiaadi», senhora e filho, convidam seus parentes e amigos paro;
<B»'stlr«n à missa de 7.° dia por alma de seu mondo, genro,
cunhado e tio, GIL, falecido em Recife, que mandam celebrar
quinta-feira, 31, às 11 horas, no altar-mor da Igreia de Sao
Francisco de Paula, antecipando seus agradecimentos, oaueles
que comparecerem. (20008)

Dr. ;jp$$ frano^n Hp Castro
1'.'''. - . '(ENGENHEIRO DA PREFEITURA) AN NA VIEIRA PE .$E'' (MISSA DE 30"'DIA) ' | rAnAC' VÍAKlKIA

A família do DR. JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO, agradece' V3AUAJ. :YI/%rtr«/*i (
às manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento I Sun íarullla convida parentes é
de seu inesquecível chefe, ocorrido no dia 29 de junho .último, .amigos 

*^g^S
bem como aos que compareceram ao seu sepultamento e a missa • tiiiE. dia 30 de julho, ás io horas, na
de 7o dip, caos que, na imoossibilidade de comparecer, enviavam !1(!rfija de S. Franclsc0 do Paula
coroas, flores, cartas ou telepramas, e convida n to('os os paron-; pii.ro. comeniúrar a pasaagem do cen'
tes e ami«os para t(i'mlssa de 30o dir, que, em Intenção de sim bò-; Janarloi do seu na-¦• - *"••»'¦
níssima alma. manda celebrar nn aítar-mor da M"tri-< do Snwa- P^nnieme a„.raue.
do Coração de Jesus, á rua Ec-n'nmLní '.Gonstant; 42. IwMuèrca- i ,
feira, 29 de'Julho, às,0.30 horas, ii^rndecenHo desde ió a todos que j
comparecerem ã êsté ato de piedade cristã. ': |

íascln.-ento, Autecl-
(1)763)

aaMamaãaammmma-waasawa^^

# JwlfenHcro Hp rastro
JOÃQ DA SILVA

MIRANDA
(PARATIS

(ENGENHEIRO DA PREFEITURA.)
1 (MISSA DE 30° DIA)

A. família do --DR. JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO

JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
(2° aniversário de falecimento)

A família de JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
convida a todos parentes e amigos de seu Inesquecível
chefe para a missa que manda celebrar cm sua raernor a,
por ocasião do 2o aniversário de seu trágico falecimento,
amanha, quarta-feira, dia 30 de iulho, às 10 horas, à Matriz
do Sagrado Coração de Jesus, a rua Benjamim Constant,
coníessando-se grata a todos que comparecerem a este
ato religioso. t»764'

Os irniAof'. demais parentes o ami-
fiv.s do snudoto Joâoslnho Miranda,
(arno realizar, no próximo dia,-' 81{.' 
qulnui-felra, ús 9',-i huras, ua lérre*'
ja dü Sai'tí> Wltonln, à rua dos In-

con- valttfbsi nilisá fcm intenção de sua
... a|n.a e a?radírtni a".« <iuí compare-

vida"è' todos os seus. parentes e.amigos, pata a missa de áyu aia. ct!1.enl (l ,.„,.. aro rensieg0. -¦..

w&H.As-oci^cão.djíé Senhoras«^Made da Matriz do,Saara,-  
(20M8)

m Corhcào"'de Jesus, manda cewwar-èm intenção da boníssima5"
alma, de seu lnesqutcivet chefe, no altar-mor daquela Matriz;"
sita à Rua Benjamim Constant 42, hoje, terça-feira, 29, às 9,30,
horas, agradecendo desde já a todos que comparecerem a esse ato
de piedade eristS. (33072)

Não peço favores, se está em;tüfjculdqdepor.fionço. poro
sua nova residindo, procure D.° LÍBIA, a.Hua da Quitanda

3 - 12." and. ¦ Sala 1.211. .(32572)n.

pelo melhor breco da praça
Botas de borracha para trabalho. 

"íassadejra 
poro piso e

lençol industrial. Capas impermeáveis porá trabalho e outros

artigbs .e borracho.: A^eita-nòs: pejdfdct dò in*eYÍ9.r,. "O Se-

ringal" -- fria 6-msraj Midòrò, 20- fol^-l*-» - *»•
(19050)

MALAS PARA AVIÃO
.comprem diretamente n» , P*brlca

uuanabsn quéê «que mala barato
verde. Malae de paio e camarotes,
maletas, pastas, sacos de «lagem, ca-,
deltas de viagem, ele. Ooneertam.
ee i refonnam-ee na Bua do Iam*
dlo, UI esquina da Bua doe Anoa,
Tela,;. 43-3C5*, e --3188 (186731~T<PRVteADEIRA

: PertelU ou dèíeltuo_ _ea_4 tn-,
àompleMi. compro, pago bem Tele-
fonas 52-9517 «:8a-,9711... ... ..<>*"'|)

PINTURAS
enfiurídlM (f.iApt." i _teoutp.«o»
pessoal' competente',: servlçoa rapldoi
e garantMos, com limpei» absoluta.
Mesrre VAUD1 - Tel.: 2Í-4531.

MANOEL ROSA
CHRISTINA

Maria Argentina Pinheiro
(MISSA DE SÉTIMO DIA) ;h

ADHEMAR PINHEIRO, José Alberto Pi-

nheiro, Nelson Pinheiro e Wilson Pinheiroei o-

mílios, cumprem o doloroso dever dè convidar
os parentes e amigos para a missa de sétimo-dia

que mandarão celebrar no dia 31 do corrente,

Elisa Frazão Perdigão
(DONINHA)

- MISSA Dt 7.° DIA -

A Família de ELISA FRAZÃO PERDIGÃO (Viuva Deicm-
bargador Raymundo da Silva Perdigão), agradece sensibilisada
as manifestações de peiar recebidas por ocasião do seu faleci-
mento e convida os parentes e amigos para assistirem a missa
de 7.' dia, que, em sufrágio de sua boníssima alma manda
celebrar dia 30, às 9 horas, no altar-mór da Igreja da Cande-
lária, confessando-se desde já, agradecida a quem comparecer
a esse ato de fé cristã.

' A viuva,' filha, genro, netas o de-
mal.*] parentes, agradecem aoa ami-
cos quo coniD.irecerain ao seu sepuü-
tamento,. o que os confortaram oom
oijtraa ÜRnioiistraçBfcii de p<ííf\r, e
aproveitam paru convidar a assisti-
rem ainilssa.de 7» dia que.aeri-re-
:ada ' 

por alma do finado, amanha
dia 30 ás 8V~. na Icreja de. Nossa
Senhora dn Carmp (praça 15 de No-
roínbrol. Desi': Jii nirradecem por
mais este ato ie e.irldaio; (18004)

SÃO JUDAS TADEU
alcança--Multo agradece a graça

tia — lloacyr
197115)

ÀSÃO JUDASTADEU
Vloentbn agradece rande (;raça

(1017*)

DE ;HOMEM 
"

Compram-se à domicílio
Telefone 22-0423

COLCHÕES
Encarrega-ut do fabrico e reforma de
colchões para o mesmo dia por pra-
ços sen*, competidor Manda-se mos-
truarto a domicilio. Tel: 43-0803. fi-
brica Lucn-Braailelr*. R. gantsma 100,

RÓÜPÃS:USÀDÁS
Comnrani-se a domicilio e pagam-se

mais 50"» que (JualOAier nutro

Telefone 22-1683
115687)

/V^^MW^V^^r^^^MA^M^AM-

PerdigaoElisa Frazão
::. (DOlípA)

Eugênio Fraião, senhora, filhos, genros, noras e netos,
convidam demais parentes e amigos para a missa de 7,° dia,

A NOncio

LINDO FAGUEIRO PRATA
PORTUGUESA ANTIGA

Vendo com 150 petas perfeitas —
rara ocasião. Ver hoje das 11 as 18
horas, .'sem telefone — Rua das li»-"
ranjelrai 22 — JuntoLai—o do Ma-

Icoado;—'•'-- (8741)

paro todos os cunes.!
TURIM OA MMHI: Clósile*»

• Citntfflco. |
tll*Jtt «. tÜlt: Jardim da

Infância, Primário, '!
À-»m1«ao •Olnosia V

TURMA Dk NOITE: Clótslcf,
• Cientifico • 3.» • *>
_ anoi gtnaiiali. !';

: Onl^us pt&ptips, pata'
condução de alunos.

COLÉGIO JURUENA
,'. _ Extcrpatò Mlitó

,- Praia do Botafogo, *66
Yhiu Wmt,«-l2tH'»M02.

HISTORIA MIUTAR
pelo General Cordollno de anrtdo.
A Tenda nas principais llrrarlaí a
na "A Defesa nacional".

ABAT-JOURSMooaosixausivos
Vende-se. retorma-n.* teúrtala-ui

-Adaptaçoe- em «do» o» «•tlloa -••
At. Copacabana T39 - Salas JÍÍ-203
- Telefone 37-7734 (ao lado do Cio»
Metro) - Vendas dt Armações.

ESTOFADOS
Aceitam-se forma» • encomendai de

capas, cortinas • qualquer serrlco
do ramo, com.a maslma perfeição.
atende-se e fas-a domiolllo.. Orça-
mento sem compromlésb. ...

; V 3 7-07 49
..... . >.:--:i5. •„ • .. : .(«17»)

às 11 horas, no altar-mór da Igreja daCande-!que será celebrada por alma de sua boníssima Irmã, cunhada

lária, por alma de sua pranteada mãe e avó. le tia no altar d* N. S. das Dores, da igreja da Candelária às

Antecipam agradecimentos por este ato

WALItR AQUINO
:::, A dt o g a d o

.. CAD8A3 COMERCIAIS' EXCLOSIVAMENTE
Av. Rio Bralnco, 116, 4.° andar.

Teli.: 32-3165
I.

<¦ ¦) || (4055J)

cristão. (19098)

Esther Mourão Stockler
(7° DIA)

Cid Stockler, senhora e filhos, Darçy StocMer, senho-
ra e filhas, Henrique Stockler, senhora e? filho, K. Igua-
teray Martins Jr„ senhora e filhos, Maria iMbcl(de-Sotua
Aranha Stockler e filho, Esther, Ignez, Lilí e Maria Regina,
Stael Mourão de Carvalho, agradecem comovidos <r com-
pareclmento e as manifestações de pesar recebidas pos
ocasiio dos funerais de sua querida mãe, irmã e avó, e
convidam parentes e amigos para assistirem à missa de

9 horas, de amanhã, dia 30,4.Meira.

Dirce Feirai Jatahy e filhos, Carlos G. Ja „„„__ ,,_,. __..„ r. .
tr*, e esposa, Roberto Ja«^a| filhas, JJM-. r--fISSffiSjSfepf
Aderbal Feital, esposa e fllho/Almir de Souza feira, dia 30, às 9,30 horas. Por esse ato de religiãoMeca-
Martins, esposa e filhos, e demais Parentes. 1 «"idade antecipadamente agradecem. (20025)
sensibilizados com as, manifestações d,e pezar
recebidas pelo falecimento de seu idolatrado
esposo, pai, filho, irmão, qenro e amigo, MAU-
RIGIO, vítima da fatalidade no cumprimento
do dever, em Recife agradecem a todos que o?
acomoanharam nesse transe de dor, 6 convi
djam pqro assistirem a missa de 7° dia que.ern
sufrágio da sua boníssimo alma, farão celebrar
amanhã, diq }$, às¦ 11:00-horas na Igreia San
ro Cruz dos Militares. /i-,-*ü*.

JOSÉ A. CALMON DA GAMA
O ministro das Relações Exteriores convi-

'da os funcionários do Itamaraty para a missa

que manda celebrar por alma do auxiliar JOSÉ
A. CALMON DA GAMA, amanhã, 4.a-feira,
.dia 30, as 8,30 horas, na Igreja da Candelária.

EBsa Frazão Perdigão
(DONINHA)

Cfe_ Alberto Jorge de Carvalhal, senhora e filha, convi-
dam demais parentes e amigos para a missa de 7.°'dia que,
mandam celebrar pela boníssima alma dè rta sogra, mãe e avó, 

j
no altar do Santíssimo da Igreja da Candelária, às 9 horas, \
dftamanM.dlal^^Meira. ¦-••'¦ (3I565)|

Bernardino Marques Corrêa!
(FALKIMENTO)

A Família de BERNARDINO MARQUES CORRÊA comunica o
seu falecimento ocorrido ontem e convida os parentes e amigos
lara o sepultamento que se realizará hoje dia 29, às 10 horas,
uindo o féretro da Estrada do Campinho n.° 44, Campo Gran-
¦ie, para o cemitério local. - (31564)

CONSERTOS DE RELÓGIOS
UE PULSO B BOLSO
PELO SISTEMA SUL
VO. COM UM ANO

DE GAKANIM

g. mm
frliuelto lelojotlro do.

faàte; loncoi anos da
. CASA | MAPP1N WEEB'R; 

Puen«AlreSi79
$.° andar

rtrto ds Av-iHds Ria Branco.
..... (0H543)

DEaARAÇÕ^:
BRASRiMpr

Estão convocados os Snn. ni«jiv*'-
bros do ConFf!h0 Deliberativo do
BRASIL KE.VNEL CLUB, de aíér-
do com o artigo 67 dos Estatutos, a
ee «unirem extraordinariamente
no dta 4 de Agosto de 1952 ia 17'
horas em 1» Convotaçío, ou na
Wta de número' lejril', im 3a. e úl-
itlln* ConvocaçS«£.is:>lfi;'hòras com
qualquer nímero„.a». «ífle. social a
Rua Debret, n« 23 — 13» and. salas
1311/12 aHrn de:

Deliberar .¦orjrfe'''purilçâó'''do'°um'
sócio.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de
1852. — (a) «7odo Akarce dc Ateie
— (.Prfihmte).íiffi f",'-; ^?2005O)

ÍOMRRAMSE
.... : R0UP1SUSADAS

..Msa«na4:jtfè.-:«»«mr *_* eostu-
e tudo que .rfjpreseota «aloi,... Ços-tiHm-sft doíJJsfBíí, Ttoa-tiar; B».
AbtlTftTB -l

Al^ftT
wí«:* NEIAS NYLON

Tela d* Aranha Crt 70,00 e rpalíw
tO.-iCTtí4SK» 'Cuà;Et)da>'_il««-•
tana .23,3.. ¦* ""-"(TOM)

AVISOS FÚNEBRES
" 

EM TODOS OS JORNAIS E RÁDIOS
:DiiTOor.RBa^!T»t»lo,or, 100 _loJa - lei-«-TC"*.

i ENCERADEIRA EUIROLUX
I vendem-se e aspirador, luntóa ou
Ueparados com. pouco üsõ, tê|n-.ga-
I rantia Ocasião Rosário 149,.» 8ob

i LWRÔS.lWSSr"-;..,
| comprò'em"quaioiué» língua e sòb'
1 todos oa assuntos em bibliotecas e
I avulsos — Tel.: S2-7254 e 22-Í948.

MOEDAS -^MEDALHAS
Compro brasileiras e estrangeiras

do qualquer metal Rua México 148
81 602. Tels.:-52-72M .O; 2278940-/. -t

FAGUEIRO CRISME
Vende-se faquelro de Crlstotle c

peças. <le talheres avulsos de Cristo-,
rio. Juntos ou separados Ocasião -

1 ?na do Riptri" 146 :-«ob .

< OBRAS Di ARTE
Vendem-te em porcelanas, marfins.

¦ mármore etc. Juntos óu separados.
| Ocosl&o. lua do Bosatlo. 145 - 80-
! brado. -' < 153911"TiTirfHi --.~
l comple1 imentenova ainda sem ÍOno

¦*•

. ,lieí»»-maRt«*,Diivp(«-.<irttalcllIo d*
. crina, cabelo.. ceartna e. eorUja •-

liJAtlTINlíO - Tei; 2íÍ52tT ^

,„..ÍOMPRA.StJÜDO,i
enceradeiras, aspiradores, maqul-

nas, objetos de arte. cristais ata Ca*
sas cam Dietas. Paga,rae_benv

, Jdss^si:* mm
uu. m i.<"!'ii>/t:i.ríii « iriitVi/»? »

im,sn>mmm

Z. :. ««T,\ ,''"'NoSrBoí"8Su"l»ita ISe-Vlto ruiieráUo d. Santa.Cas.)- - yende-so - Tel.: «•«•..»

COMUNICO À PRAÇA DESTA CAPITAL E DOS ES-
TADOS DA UNIÃO, aos meus clientes, amigos e todos em
geral, a mudança dos meus escritórios de advocacia" e
imóveis, para a:
TRAVESSA DO OUVIDOR.N.° 11 - 6.° andar, salas 601-602,

Telefone: 52-2822,

onde instalei a "ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA BAS-
TANI", com um eficiente, honrado e laborioso corpo de
auxiliares, colegas e reoresentacóes em todos os Estados
do Brasil e no Estrangeiro.

Esperando continuar a merecer a honrosa confiança
e preferência com que semp-e me distinguiram,, tanto meus
cliéritesle amiqos, como à Praça destp Capital e dos;Es-
tados. agradeço oenhorndamente a todos, sem distinção;'.

Rio de Janeiro, julho de 1952. ''
TANUS JORGE BASTAM

Advogado — Inc. 5695
O. A. B.

(31442)
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2. Codorno

i«mm

< oi.ki:io \h\ ú v \mâ - t.iiv<i.i«í..i. >!!> «U- IkIIi., ,|(. \\,M

Caso LUIZ PINTO
RUA.HMEf CANECA. 44 ÍU 32 3290vomiois

OS (BINA VRflRTAI PIIRA h NOVti'imaVA ' clcwlo  Cri |.,w
2*l.((JOLTKIIIO - llrVd

CASAI - iirml»
UlírlllS,lU,Vl D» HOI.fMOUH l'AHA I) MP-.MO OI*

ATENDA-SH A PEDIDO!? UO IMTKIllonVFMir mi «RTir.os para i-oi.rnnpmo

Cr» sín.oo
cr» imn.tx)

¦I" "¦¦

Sii(|orimo.'í d V |;xn rocoilot ÔSlO onút.cio

A NOVA EXPOSIÇÃO DOS FAMOSOS
'.ar ninLIS TR ta

CéPIAS
HELIOGRAFICAS

. Telefone S2-18M
Wlhos. apanhar e entreter ee (ré-ainiy

****"*"¦ -i i |->rtn_i\iu' n i"w>>».em_i "**"""~*"^v^VYVytTtnnnnaivrwi

Bancos e Sociedades

„i . a»»>
in» 

'.¦»->ii

[«ita-

mm

Entre os muitos lus-
três, apliques, can-
ddabrox <? castiçais
recebidos d ir et a-
mente vor

NILO RIBEIRO
V. Exa. poderá es-
colher um wesente
que honra a quem
recebe e recomenda
a quem. oferece.

GALERIA SÃO PEDRO

OE

CRISTAL
FRANCESES, BOHE

MIA VERSAILLES
E TCHECO

LANÇAMENTOS DE NUVOtMODÍXOS DE 26 DAS MEt-HORES FABRICAS EURO-
MIAS PARA TODO O

BRASIL

REFEIÇÕES A DOMICÍLIO
|ii,'(Hfmi tlK.lrim
iliéhtfl d* iiii>iu
1'Hlmni», limnrim

»'1«» i UflUH.i, ,|„ ,„  ,,„l"Mlrn,l„ ,,, hig.Mil,,,. ,,,„ ,,r|Mirin.lUi iimi  enitriiii.iirltlnn, i „i,,i„..,„ ,, ,(,,,

b.m «Ant*0.C,I»OAI)E HOTELEIRA TUPINAMIIABUA HANTA (LARA lll, .. rioPAÍJ AfiANÂ lt,r„rt

HÜui irldir ttlll' i(flh'Mi Ul ilittJMnilr
llljn» ,i IIIIHMiiilü illllimi Muni .„ ii ,,,r,,,.,)'. «-.i. ¦ciuiii. liriiliiliis iiiii Imlrrniii iw ruim1'trcn. ¦•.,„•,I„|, „„,„ |MI1,|||„P hlHIlrrAMI

ITDA

i iinn,i

COM OS PREÇOS AINDA MENORES
Avenida Princesa Isabel. 126-D¦ —

¦ (Túnel Novo)

CASA SÃO LUIZ Pm A VfIME
(INSTITUIÇÃO VISCONDE KEKREIEA «ALMEIDA)

Alagam-» qnartoa para pessoa» Idoaai, com alimentação,
roop. de cama, lavanderia « tmmmlt mii[(M . remotn.

Moríns r (iòidadòs
vêswoOo amIMnos

4 0 6 0 34.
I» R I, lü S

¦ •''¦ "tlnítt\\\\i< ii. d t,mii • i.«rr>
JuliOml « lli-nlrinit ,.« UMein» en

i MCíMlilh iutu ['un MarcitlBh tle Ollrtili• ¦ i 'hi t;i;:i

Rua General Onrito. ». |M. Pontn it CaJÚ

CMIM
«mm

SUItBW
KIUZW immm

AVISO
_ , BtwlÍMr»ee»e db 11 de JeUve de MM. l».

,\J"*"'**»*0 ¦• mmm de cepitellnfite, rcUth-M M a», de /olhe de l»St MteTeer!tele de unertlneie p.rtitlp.rto Ic-ioTo.^»
ni"VSI,,,™,,*í? «¦> iMw ¦• eede eteUI.
2u «ü2Lí"»5!,n,f -5ta#rí* •" ««Wlltadee«te 18 hem eUamele dia, u cede teclai de

AV. BIO BRANCO. W -. fl* ANDAI
, Tal.: 4S-WM .i-jtfo _ 

"
.v ,¦, ' , (8MI8)

RANDE FâRIACA.
VENDE-SE

Ne melhor ponto comercial e residen-
ciando Rio, Grande srock de drogas e per
fumarias. instalações modernas, grande e
vantajoso contrato de locação. Vendas
mensais comprovadas 500.000 cruzeiros.
Preço único 2.000.000 de cruzeiros. Facili-
ta-se parte. Exigem-se referências banca-
rias. Resposta para este jornal sob n° 10147.

00147) ;a

'  (Í4I90)"í"1 s^asssss?»-»-'

Máquinas diversas
ESCAVADEIRA iÍmÃ 3^4

de Jarda cúbica
Vende-w ani inteiramente nova. equipada eom sho-

^Ave°5d.CAÍ-,fir 
'ti8, Vêr B0 R,° d« aP»S5Sr

%n,F«J&£l$~nÍ* Barroso »* 72> 4° ¦nd»r. S/409.11,com o ar. Monteiro. (6110)78

PARA O

d SWEEPSTAKE

CALDEIRA A VAROU
6.000,00

Capaeldadt U mto. no estado, ven-
do, tratar com Br. Guilherme k Rua
Waahlngton Lula n.o ül _ petrr>-
polia — Tel.: ÍM5. (31600) 78

i

ap TENHA SEMPRE EM VISTA
¦"¦¦¦¦-:i ¦¦¦/¦¦:--

"GARANTIA INDUSTRIAL PAULISTA'»
COMI»ANH|A DE SEGUROS

fÜNWsfM EM 1924
Capital Cif 10 600.000,00

Reservas Cr$ 1.5.026.843,90
ACIDENTES DO TRABAliHO - ACIDENTES PESSOAIS -
INCÊNDIO - LUCROS CESSANTES --TRANSPORTES

RIO DE JANEIRO
TEL: 22-1033 TEL: 42-7777

RUADC^ÇARMa9-6.°AND.

ROUPAS USADAS
DE HOMEM

COMPKO PAGO BEM.
Telefone. 22-4435

COMPRAS. TUDO
Roupa* Uskum. lli^uinas de Escre-

ver, de Cosníra, Enceradeiras, Ven-
tlladores, HAdlos e tudo que repre-
sente valor. Aténde-se a ¦donilelllo.

Tel: 43-7180
**o*m+*ée,m iia ¦¦»<...-. ^^ %^fWVVUtj«M<jlj^ _ I

CONTAS CORRENTES
POPULARES

ÍQUIPIIIEIIOS
EMÉQUIllt

mikSicôesi mmm

PRENSA FRICÇÃO
Vende-at umi Prenaa dl Moetode grande capacidade de 400 tonela»das de pancada, marca BardeUo. porpreço de ccaslio. Ver a Rua PedroAlves 123. Rio de Janeiro.

tr_\ «

l CeafUiM trttCi.tlS'«tMl"toirilttiBi

Mllii, DE T60JÍ5 AS
CAMenH.DK

CYCLOTHERM STEAM
.OENEBATOR

Caldeira a Vapor
Automática pouco uso, capacidadeSO mui.. Ver no local funcionando.Preço 70.000.00. - Tratar com o Sr.Guilherme • Tel.: SMS ou Rua Waa-hjngton Laia n.° «1 — Petropolla,

ORELHAS PAÍACALOÍIRA"
A VAPOR
5,000.00

Vendo um conjunto, próprio paraqueimar, bagaço — aerragem — car»»*<>. •**¦ Com o 8r. Oullherme, RuaWaxhlniton Luta n.o 431 — Petró-
P0"*' (31861) 78

MOTOR PENTA
Vende-ae um motor Penta. modeloPA-20, com 10 horas de uio, em ee-tado noro, funcionando, de 2 U.P.

çom 3.900 revoluções, peso de 19 qul-
ÍS5; Jiwar pelo Telefone S3-309B. com•fPUO.. (30023) 78

rt I Ti

!;.-'i')i/>-:."V.:i|;a venda bwiliu» vbstl¦ ou iuimiMo c hmlü! cupoté còmprl'
...; l'U!'co aiinurçu Iiimi. -Ul muühupíuii-, Ocsiillo - vlngcm iiikci.iv

Umi dii» Liiriiujelrpi; 21 lllirito I.nrcr
Mai-liiiijoi dus ll ns IH horus.

SWEEPSTAKE"
Lindas chapéus e vestido» pareioloe bolle. Du 11 aa .18 hora*. — Ruadaa Laranjeiras 33 (Junto Largo Ma-»>^aoU (8738) 81

nORUAOOí Tni-ae bordtdoa ilnoapara pcrtlcuisr. Mm». Vai. Tela/o-nar da» 18 às 18 horas. Tel. M-iduO.
CASACO Pele Amerlc»no bom et-
i Í°nmV&° Hrfent* b»«tIislmo -a.»CO,00 Cr>. Tel. .T7-2J82. ,* ' ' ""¦"" ¦" ww«»»w»>»»w»»< .

I ^s**m II «ã I

! ¦ «0 h» ajg, j|uR6»MlC>-ttwTt ¦

lRmWÊmmmmmmmmmmmm

MOVEIS N0Y0S E USADOS
Çf Ia êp íán^r rofon^i ineTOna
*-..V'"d.."" 

"m' -i 'mbM» ««'«a. Tem ama meu, .ela cadilrat,dnaa poltronai, um hulf.t a nma erlataltln. ótimo negócio. Ver étratar à Av. Copacabana n. J2J8, .pte. nn, dai 8 àa K horai.
(I8SZ8) 83

6x9

ASSEMBLÉIA, 75

FESTAS E BANQUETES
alugo material, louçe» cristais, ta-lheres, cadeiras etc. tamWm aceito
^ffl.3íÍ4mAnnhg.,ocrnt,'• ioít"tr-fl-

MOEDAS BMSMRÃS"
(.•oraiiremiu quaiqúe- quanUilade ao»melhores precrw do mamado, desnrmto de 30% do fVAlngn Santos t*t

PROFESSORES

MOVEIS FINOS

?W~««o "S'?lm» Batttnfeld. -
í«f • g»-w »íí»unoo Oorrta 87. -Apto. 603 daa ] ia.6 boraa.

(1M78) 83
MOBÍLIAS DÈ" OUARTO -Ven.
dem-ie, por motivo de mudanci.uma para casal, fabricada em pVrll. com fiorors embutidos em ma-deiras de diversas cores; outrabrasileira, em laque aiul. própriapara criança ou mocinha. Informa-
Cies pelo telefone Í7-7659.

 (16000) 83
ALUGAM-SE movei» moderno»e cadeiras. Preços modlros. •
Roa Frei Caneca n. 9. fundo*,
._ (27066) gr

MOTJVO viagem vendo 4 armáriosespelhos crlitol 1 plano novo. 1 salalantar l secretario. Fone B3-5048 de8 «¦'«• (19034) 83

ma, estilo colonial português, no»va. jacarandá roxo da Bahia, ven.dt»» melhor oferta. Pract 8<eSalvador n.o 3.
(18548) 88

SALA de jantar imbuía maciça 11
jecas perfeito estado 13.000,00 —«8-7218. (Mau, gg

AULAS *Je DANÇAS

MÓVEIS — Vende-se um escritório
!;0.mai'.,0• P«50 de ocatllo
{.«00,00 com o Sr. Oondlm daa 10 ia13 c 16 ia 18. Tel. 43-9798.

 120038) 83
POR MOTIVO mudança vende-se.urgente, aala Jantar, mexicana, emDom citado, c| 9 pecas, t quarto cls peças, além guarda comidas, arma-rio cozinha, etc. Vêr Barata Ribeiro«80 - ap. 401. . (18008) 83

100.000,00 ^ ¦JUROS MM

BANCO DEIAMARE S A

Funciono lio-, ° os 1 8 hs.

Irilodom •
.Rebrlroderii

dt Udu «i
cinet<8riM. Frniüu
• flenlsm* SUts •
IWtm • Ptui (i

líi«rcim.lo. -

DtMOllTOCBll ¦
CoMIofti - Vendt»

Mltll^JM^^tliiUIMH L t

mnniiiis

DE SAliO, INDIVIDUAIS,
A RUA GONÇALVES D»AS N. 84

TEL. 42-1674

PHOFESSôRA de plano do Conser-
yatórlo B. de Música, dispondo denoras, ac-ita alunos particulares Tt.lefone_57-7368. (11117H (7
yíbLAÔ - Ensina-se por música tde ouvido, oom muita paciênciaPreços razoáveis Telefone 22-4318
grpfeuor Fonseca Lima. è rua daCarioca 47 - Cas» Carlos Wera

(07490) 87
DANÇAR — Ensina-se em Í0 ilçoes- Aulas Individuais, coletivas e adomicilio —' Av. Blo Branco, 1572" andar, (17S41I 87

(11348) 87

ÍHANÇAIS - Método' nversavào gramtllcaPrepara para concunna
TT, "~ "'-'repa._rujoxt

ap. 0

práticoliteratura
-. MADAME

R Siqueira Oampoa 33,- 37-90B3 070181 i«

BANCO DELAMÃRÊ^Ã.
rak.1 tlltll • 4M4ir
lad.tel.i"MTIimi"ll»

Im HUilw, II— num

PROFESSORJSS aceitam alunoi a fimde .prepará-lòi aos exames de ad-mlssSo ao Colégio Militar, Institutodt Educaçlio e Ginásios. Informações— Av. 13 de Maio n." 13, grupo 1606,
pela manhS. (26915) 87
TURISTAS para Itália. Enslna-serapidamente a falar italiano. Tel.47-7978; (09761) 87

BALANÇO m 30 Dl JUNHO DE 1952
. (Compreendendo Matriz • Agências)

1bSÜ'.~ vI^?1N%?' Copacabana, 484-B - d. Madurelrawiv^i™ » . , j..„ ^ .... ilÍMaio.« 
-_'rí.uF-,^íiíi ir""188' -SP — ae Penha, Estra

I e 1°^'307 Z ÜS.%G££ ^IXS.T-.Rl18."^ Maio, 993

MATgMATICA - Física - Colt-
ílOíMlhlarj professor leciona aulas
partlcularet Domingos Ferreira -
rnptcahana Tel• 23-3283******¦" ****J**ji-*rnnn_n_rij-ij-i_rui-

¦ AféneUirdoCatete.Rua do Catete, 871 — deda Brar de,Pina, 425-A — de Pilares, Avenida.'Mõ~BÕSln TSFrJ«"iã'í« m^"*8' 'íü*1 .. ,m . «-» »-««.. Cartas patentes n.. 2.3^3 e 
^^^^^M^^^| ^"feot^. %!$?}?$ Z t?»

Hua Maria JJreitag, 136 — de Penha, Estra-Novo — Rua 24 de "" ' """
2.207 dei 15-10-1951,

AíIíllv-vO'.
A — DISPONÍVEL

• Caixa A

Em moeda corrente ..^..
Ém depósito no Banco do BraiU ....»-.........
ím depósito à ordem da Sup. da Moeda'e do

V-rCflllO ••MJ»«Jti«ie«M,i1««-e»»i8eMei'.tjei»e
33m outras espécies .........V...V;...;..».„.

28.523.046,8(1
15.384.838,10

5.905.470^0
238.621,70

B-REAIJZAVBL

Empréstimos em C/C j ....„•
Emnrésttaos -Wppt .....;..
Títulos Descontados
Agências no Pais
Corresp. no Pais
Outros Créditos

.48.000.483,70

•••••**•*

54;5í9íJ5fl,20
54.802 836^30
68.178 46830

131.791.701,90
1.793; 699,60
5.547.867,60

PASSIVO
F — NAO EXKUVEL

Capital ,

Fundo de reserva legal
Fundo de previsão Outrasreservas

INGLÊS NATO
Professor prepara para exames via.gena. vai a domicilio Tel 45-1623

(53301 117

Híootecos

20.000.000,00 20.000.000,00

722,304,70
432.230,60

1.892.367,10
G — EXKUVEL

23.046.902,40

314.683.815,90

Titulos e valores mobiliários:
Apólices e Obrigações, federais

inclusive as de valor no-' minai de CrS 890.000,00
a ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito'....

Apólices Municipais • ¦'• • * ••-•
703.705,80
139; 342,60 848.046,40 315.526.864,30

DepósitM
à vista e a curto praio;

Outros valores

C — IMOBILIZADO tf..

Edifido de uso do Banco... 11.876.008.40
M6veto e Utensílios ......i. «;798.070;80
Material de expediente 740 568,80
Instalações .................. 3.075.1M30

B - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

XM0!*!?"! fÜJES* •••••••••—............
vaiores em custodia
Titulos a receber de c/alhelt .................

«.197.996,00
2.226 J96.Í0

90.758,814,80

20.484.833,20

181.188.808,40

565.195:486,60

em c/c Sem Limite 
em c/c Limitadas 
em c/c Populares
em c/c Sem Jurosem. c/c de aviso
Outros depósitos

• prixo:
A prazo fixo

i OUTRAS RESPONSA-
BILIDADES

Obrigações diversas „
Agencias no Pais
Ordens de pagamento e ou-tros créditos

22.008.08ò,ui
38.369.463,90

129 688.1166C
111.363,70

1.639.879,10
3.925.168,00 195.742.076,30

HIPOTECAS
Procure ver nossas condiçôe*

sem compromisso - Juros delei çom direito a amortlsar on
%?¦«»•¦ *m Qualquer tempo —
Adianto dlnhel-. para rwniarl»
«ar docnmentoE — A COwtez— Rna da Quitanda n." 87 —

Z.Q —rl»r — Fone; ?3-63S9
PARTICULAR - empresta iõbrèhipoteca de prédio 350 mil cruzeirospor 1 ano ou 2. Fone 25-0785 das 9ài 18 horas. (19004) ta
A JÜRQ8. empresto libre hipotecai de predioi. com prazos e amorttefjõti a combinar, podendo U-
J-uw antet do vencimento Adlan-to dinheiro para regularização dedocumentos — Também compro tvendo prédloi. apartamentoi e ter.renoi. Tratar com S Boaelt. na
fraca w0 X. a. 78. aala 807, emfrente à. Igreia da Candelária. -
Tels.: 43-4547, 2S-S337 ou 43-3587

(17618) 82

FRANCÊS - Profcasír» formada
pela Faculdade de Motofia, rtgio-trada. com longa práUca, aceita alu.noi em caia ou a domicilio. Enil-na para qualquer fim, mesmo tô-das ai matérias dós cursos: Prima-rio, Admisslo e Glnasial Av. Ca-,Wgeras, 6, apartamento 208. Tel.:M-W48. (18018) 87
SENHORAS • SENHORITAS -
Professará de corte e coatura entl-na a domicilio uni curto da 30 dlatna primeira aula corta, na' fazenda— fone 45-5398.

¦_ 110372) 87
TAQUIGRAFIA - Aulaa dai 7.18 ás22 horta, - Turma especial, ai 18hs. tniclintei, funcionará em agia.to Direção do Prof. Paulo Oóncal-ves — Centro Taquigráfico Bratl-lelro. Praça Plorlano, 88. 11.» an-
á,s.»-Gruco G (Çlncla..din).Tel.:
52-2972. (1HJ2) 87

COMPRO DORMITÓRIOS E
SAUS DE JANTAR

jjACEOO-Til.; 28-6721.
.MOVEIS

CASA RIACHUELO
Jacarandá. Imbui» e peroba decampoa. rtovea modelo» por mtno-res preçne. Rua Rlacbutlo 199.

(7788) 81

SOPA' cama Drago (colonial) Ven»do barato e cadeira grande de ba-lanço; mesa de chá. Laranjeiras 22Junto Largo Machado i. Das 11 ásIS noma. (05811) 83

MOVEIS
EPERTENCES DE
APARTAMENTO

Vendem-se tudo em conjunto ouseparadamente, família Americana
quo so retira do Pais. Av. PrendaraSá, lí, As. 1201. T.: 27-C5M.

110030) 83

IormiIriTmrXcasal"
Vende-se um lindíssimo, comportode sete peças, com motivos do ílorea

plntadot a óleo. Negóc'o urgente pormotivo de mudança. Bate CrS 12.000,00, noelta-se contra ofrrta. —Ver e tratar á Rua Aires Saldanha,23. Apto. 402. Das'10 horas em d!an-"• (2S080) 83

;-" A QUEM INTERESSAR-"
Vendo laia Jantar tucPBlra, 13 ne»eu, com bar t vidros. Quarto para.toltelro 8 peçaa. com armírlo 2 80 —uma ponchelra oom bandeja de ta*prtho e miittoe outros objetos, praiaBotafogo 422. Ao. 103, daa 8 aa, 12 edepois dai 18 horas. (11311) 82***** ¦ "'"i-i-fhnnrL-u-L-u-uvu

"-««v?s e hotéis
rORNtCEMOS - Bnai refelçfle- adomicilio na Zona Sul Telf 47-0fi2dRua SU. Clara, 139. (123311 88
MARMITAS — Fornece-ie refeiçõesa domicilio, menu fino e variado,
grand* redução noi precoi pira injaso'1 n?o é pensio mais Informa»
toei 374*48. (lgoioy ei

PIANOS
Vendai no atacado a varejo a lon»

£ 
prazo, tem f Itdor. diretamente do

a portador. Aceitamos ueadot emtexat Preçoa dttdt Or» 12.000.00. -
A. Bahn. —_Av, Tnw dt Maio, 13,

lunld "Sala 419 - U. Municipal.
(10241) TS

AULAS PARTICULARES
Profeaaora formada pelo Colégio-lon,= ensina qualquer matéria até a4 - série glnulal. Aulas a CrS 80,00.

28.011.118,10 38.011.118,10
; 223.753.194,40

2.308.629,60
131.438 620,30

2.109.724,80 185.856.974,70 S59.6.o;i69,10

H — RESULTADOS PENDENTES
Contas de resultados futuros

I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO j
l»-ípositantes de valores em garantia e em custo-ala

Depositantes de títulos emcobrança:

do. Pais

1.355.108,70

KT-

Slon, ensina qualquer matéria4' aérle glnasial. Aulaa a CrS —,„.Iníormaçoea pelo Telefone 48-0838.
PROFESSORA dê-plano"^tíorlt e¦Ol'elo aoelta principiante! aulai aCr» 180.00. Rua General Roca, 518tel.: 48-7111 - Ignez.

I077M) 87

PROFESSORA DTiNOLÊS
LONDRES _ Aulaa particulares ouem grupos 3 ou 3 alunaa. - preçoamoderadoo. — Informaçôea todos cedias Tel.: 47»16«5. (20008) 87

THE BEST
AMERICAN

EiNfilISH
"?í,lf.e2lí.fJeomo °" *MBRICA»OS"*C4£ HfWyiDfJAIB à PESSOASDB ELEVADAS POSIÇÕES

Por Conversação Natural
IHSÜE Í5ltu.m • eoaieriaçio sObreIjsuntoe técnicos, médicos. Jurídicosoto . graças á longa prática dn prof

•n-ÍW?* «°m oaMlIdaí» aSNTOAÇAO NORTE-AMERICANA
«M?8!SüJS5,,a,v" p*™ tsan tKKLLOWSHIP (VUgem è Bolsa deestudo») A pedido 2 ou 3 alunosem conjunto Pavor tratar pessoal,mente oom o prof Walter Av Rio
Süf-ftJ-17¦ *¦" 84" BorJ» (Mon-rot), ll.o and 8/ lios Tel.: 52-0203apenaa para marcar entrevleta to-deixar recado, nnla náo * «empre

\ ^"Sí-ll?™?.^: ??r J?_,cl!ar. leelonando

(10168) 87

VENDE-SE plano Pleyel eom eordatcruxadai e teclado de marfim. Fone:
ff-WST...., , ., .(09788) 78

FIA IVO 8"
LARCrO DÓ MACHADO N,» 8De canda o armário, doe me-lhores fabricantes pelo- raeno-res preces. Nao compre o seuplano sem conhwer o nosso sto-ek e preços. Lane de Macha-do n.« 8 —Galeria de EdifícioVisconde ds Penha.

PIANO Gaveau — Vende-se umtipo apartamento, boai vozet, tipomodtrno preço Cri S.BOOflO a ruaVlicondt fUmtrtt 172 Maracang.
. ._   (18021) 7B

PIANO . Técnico alemão" afina •conitrta em qualquer estado, eximi»na etc, preçoa mãdlcot absoluta ga-rantla. Orçamentos grattt. Tel -
S8-8040 Snr. Karl.

(1I4M) 7»mwpttip%Pimw
Pagamento a «lata - mttmo qutneotatltt consertoè. nin faço oue*.táf ri» oreçn» n»tri de marca

N^O COMPREM SEM VER
NOSSOS PREÇOS E CONDIÇÕES/

PJ. 
MEDI m- ffiía cffilS2«!

[a domicilio na Zona Sul,

HIPOTECA ~ Precisarse
Dóo-se dois prédios no tono sul, sob garantia hipotecáriade um empréstimo de 3 milhões de eruieiros, pagam-se juros,

Kr.0 rJZ?.Ía 
' COmiS&«& se *'«w <íir«»amerit« com óprópno. Cartas para o n. 20.028, na portaria deste jornal.

.-,«yíw  i-.-n., xM-m-..- JgSSiSiiJ!?VENDAS DIVERSAS

•*•••••••••*•••• 90.424.592,20

90.788.914,20 «O.758J14,20 18M88.80fí,40

505.195:489,60

ABELARDO DE LAMABB
Dirétor-Presidente <.**S,'JI i.%

¦•!»*.•

JOSÉ' Dli AGÜIAtt
Contador. CRC 8.4S1

VENDE-SE uma máquina de Secarroupa Bendlx comprada noi Estados
un'dos e ainda nao usa Ja. Preço" contos. Informações tel 28-1777)

(122331 se
MÉDICOS — Vende-se um ap. 

"5a.
píer para eletrocoagulaçáo, dlater-mia. ozonotermla. etc, uma vitrine,armário nlquelada com 4 prateleirasde .vidro, um Irrigador de vidro comtripé, uma régua p| medir altura ematerial cirúrgico Collla Tel. —
37-7048 até 10 hs. (19024) 89
MAQUINA de escrever — Ãlémficarro de. 20 polegadas modelo 8 comfabulador decimal automática. Vendo Crt 3.500.00. Tel. 37-2282.

(09763) Sil

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA PE LDCBOS E PE.DA8 CM t. DE JITNHO DÉ 1952 COMPBEENDENDO MATBIE E AGÊNCIAS

DEBITO

Despesas Gerais, impostos, juros, comissões ..Fundos Depreciação e amortlxaçôes
Contas em liquidação
Saldo que passa paro o 2.° semestre de 1952 ..

%

18.825.988.5U
590.050,80
87.951,90- 808.538,90

17.812.530,10

CREDITO

Saldo anterior 
RecuSera^6*6' 8lUttUéiS «'Rèèèitadivesàs' / 73.487,70

17.532.868 80
206,223,60

17.812.530,10

LINDA BANDEJA prata portuguesa— Veado,' pesando 3.580g — 8 milcruzelrot. Outras- bandejai e linda
Jarra pira água como diferentes ob-letot-prata portuguesa — Ocasiãomotivo vligtm. Ver hoje das 11 ás18 horas — Sem telefone Rui dasLaranjeiras 22 (junto Largo Macha»
do). (09739) 89
APARELHO cristal Fratelli Vlta tenüuto 28-7218.  (20043) 89,

criitofle prateado 
"—

; rH° tí ,8 Ptssoa — 40 peçaa, per»feitot. Talherea Inoxidáveis p| pei»

VENDE-SE - Rádlo-fonó-
grafo, máquina fotográfica
Leica, e artitros de casa eelétricos. Praça EugênioJardim 42, Apto. 1002.

: (11325) 89
«ÍS!?NA~:5E pASSAR - Parafábrlcaa de roupaa ou tlnturartas.Vende-se o melhor tipo, de fabrl-caçáo alemS, acabada de chegarainda nao montada. Rua 24 deMaio, 572 - Riachuelo.

(10333). 89

Encena ct ei raa m

TJ.MEDINA 
Imla rhiled? fl>-mi ivmu

JLiquicUfieadòws

GlLâDEIRâS
Aspira ct ores

EJ. 
MEDINA yRÍ?Chile^7 Ç

ARTIGOS DE Ia QVAUDADEEM VARIADOS MODELOS E CORES

.casaTmedina
RUA CHILE 27.

Fica a dois passos da Galeria,
Cruzeiro t? Av. Rio Branco 

'¦•

TALHERES
Vendo p| 6 pessoa

Banco Delmnare, S. A. -AbeUrto de Lamare, DUetor-Presidente - José de AnUr. Contador. CJta 3.431 (09773).

peçaa, per-
jele p| pixe (8 penou. Roupu de cama t"»MÍ .aparelho chá, porcelana lnglt-ta e| ir pecai aerviço cockUU 7 pe-çai. Ociiiio motivo viagem. Seca-

?.or!* * *leo * malas de couro. Du11 ái 18 horu tem telefone. Ruadai Laranjeiras 22 (junlo Largo Ma--*»do>: J09740) 89
VENDE-SE colcha - ctsal — eró-
Sr". ~- Norte- ***$> ocatllo. RBtrlo s. Prinelico, lis - Tone.38-J8U. (H9BS) 69

PARTICULAR _ Vende barato -aparelho chá porcelana inglesa cl"ífftXi ««vleo coquetel: Ilndlssl-mas bandejai e tabuleiro prata por-
{uP««:variot objetoa prata £|B.

fliido). Vir urgentemente du 11 ái18 horu. (OJ8IO1 89
AÕS noivos - Vende.se Barato *-«mu toalhas de banho, cobertoreslá casal; colcha de fuitáo; toalhasmeta unho adamueado: tapete persamédio. Laranjeiras 22 (junto LaiMachado). Das 11 ás 18 horas

(088121 89

PIANOS NOVOS
De V, de cauda t armário, á vtit»

; 20 metei. Todaa u marcai. Apar»tamento 12.000. Rua Dois de Dezem-br© 112, - Catete. (18049) 75

argo

°

ACOROEON NOVO
Vende-se um vermelho, 120 batxen,

Paólo Sopram. Preço Crt 9.800,0*.Tel.: 37-8379. (9781) »

- v"r tom ne movttl mal» atioerfío

• .-,j»na «ntrade
•VAVIS rAOAMINTOS MINSAIS

Plano» SCH WARTZMANN
«v. UeSraswe, Ut-à -ÍM. 1S.7S32 lUe

PIANOS NOVOS
i« motWeVdecíX affleT.Sar^ííl!.*^ -ü •'"I"00 ü ""í ,u,d0 • ^««^ -«««
.mpla caraotU Fi-SlKe oa oa^SSSi "l0,amtao2u ír'f0• df pr,«» • 00,n » »•-»
Ver em e«K)slv*o.^ clviaa OaSSÍTríí IWuÍL". Int/íaT01 "í".08 mêÍM ««» •«<*
Ouvidor. liTãSt AvepjlTe Qo^alvà Hifc,,,,w»toM 

W7/IW «closlvameiit* mu de
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ÓTIMA OPORTUNIDADE

Importante Compnnhia de Seguros em

$*. ai, procura elementos ativos para o seu
t

,)epaitamento de Produção, que disnonham

dt tempo integral ou não.

Indispensável idade superior a 25 anos,

boa apresentarão e referências. Não co-

nhecendo o ramo, daremos instruções e

colaboração técnica. Cartas para a porta-

ria deste Jornal, sob n.°l 1.511. <11511)55

\uxiliar de contabilidade
Procura-se um com larga experiência de serviços

gerais de Contabilidade para vaga numa importante

firma americana. Cartas indicando idade, nacional!-

dade, cargos ocupados e ordenado pretendido para a

Caixa Postal n* 2724. (19083) 55

iJlJiOS ECElAlWHt.-ÍS

CAMINHÃO TANQUE
PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA ZERO QUILÔMETRO

FUR6A0 - 2,5 T0KEI»<?M
ACABAMENTO PERFEITO
ZERO QUILÔMETRO
PARA ENTREGA IMEDIATA

| COMPANHIA IMPORTADORA DE PRODUTOS AMERICANOS
CIPRA

Avenida Rodrigues Alves, 147 — (próximo à Praça Mauá)
IR.

O&°Ü1

COZINHEIRA DE FORNO E FOGÃO
Precisa-se para familia de alto tratamento, que durma no

emprego. Exigem-se referências. Tratar depois das 14 horas, à
Praia do Flamengo ri. 284, apt." 701. (18048) 55

SECFETAIRÉ FRANÇÃISÉ
Sténo-dactylographe-correspondante anglais-francais cherche

trovail à 1'heure ou après-midi. T. 37-4306. (18046) 55

OPORTUNIDADE ÚNICA
Par» pessoas de ambos us sexos, Cia. bastante conhecida nesta ca-

pitai oferece esta oportnnldade para funcionários civil e militares, ativos
e Inativos, ou outra qualquer pessoa de boa aparência 'c conduta, que
trabalhe mesmo em outro ramo dc nccóclo, que deseje melhorar suas
rendai com elevadas comissões. Dá-se completa assistência. Tratar na
Rua da Quitanda, 3 - 12.° and. - sala 1.311. (32513) 55

Importante firma importadora paulista procura, para vendas
no atacado, do seu estoque

REPRESENTANTE-VENDEDOR
PARA 0 DISTRITO FEDERAL

de preferência com firma registrada nesta praça. Os inferes-
sados devem possuir ótimas relações no ramo de ferragens,
lojas de artigos musicais e acessórios paro rádios, bastando

porém qut o interessado tenha relações somente num desses
ramos. — Pedimos escreverem para Caixa Postal 2795. São
Paulo (20055) 55

SENHORA DATILOGRAFA
Escritório procura uma de responsabilidade, com co-

nhecimento geral do serviço. Paga-se bem e lugar de gran-
de futuro. Prefere-se que saiba falar um pouco das nn-
guas: Alemã, Inglês ou Polonês. Cartas com pretenções
para a portaria dêstejornal para o n° 20079. (20079)j5

COBRADOR
PRECISA-SE DE UM PARA PREENCHIMENTO DE

UMA VAGA. PEDE-SE REFERÊNCIA E DEPÓSITO.

TRATAR RUA DA QUITANDA, 3 - 12° AND. - SALA
(32571) 55

CARROS NOVOS
DODGE 1952 — Coronet preta completamente equi*

pada •-
DODGE 1952 — Kingswai em várias cores completa*

mente equipada
DE SOTO 1952 — Custon em várias cores completa*

mente equipada
CHEVROLET 1951 — Sedanete verde metálico com-

pletamente equipado

CARROS USADOS

DODGL 1951 — Coronet completamente equipada
FIAT 1951 — 1400 completamente equipada
MORGAN 1951 - Super-Sport
Vê e tratar c/ANIBAL, Rua Senador Vergueiro n° 55

(33501) 64

(6-1)

RILEY NOVO — Cr| 38.000,00: Ven-
do urgente um preto, pneus brancos,
em ótimo estado, forrado a couro
verde, tem o menor arranhão. Ver a
qualquer hora na Garage Gávea -
Rua Marquês de São Vicente 17,
com o eletricista.

(18041) 64
PREÇO ocasião — Vcndc-se Jaguar
Mark VII 1052 e um De Soto con-
verslvel 1951. Trotar garagisla Cons-
tante Ramo» 82. (200811 04
PACKARD de luxo 1941: Lindíssima
llmouslne preta 4 portas; forrado a
nylon americano ele, Cr$ 48.000,00,
verdadeira oportunidade, o carro não
Um nenhum defeito, está 10117c bom.
V6r e tratar a qualquer hora no Pôs-
to de Gasolina Jockey Club no Lar-
go do Jockey Club — Gávea.

(18038) 61
FORD CLUB Coupê 1942: Vendo uni
sem o menor defeito ou arranhão,
sempre do mesmo proprietário, mo-
tor novo dc 100 H. P., tudo originpl
a 100% perfeito, Cr* 35.000.00. Vêr
e tratar a qualquer hora no Põstu
dc Gasolina Jockey Club no Largo
do Jockey Club — Gávea, corn Sr.
Armando. (180391 04

eyny^e-/\tâ^cx^Csc^Zs^ri/i
SENSACIONAIS' 0FE.RTAS.,

PEUGEOT 1947: Particular vende um
em estado de novo, conservadissimo,
motor 100%, nylon etc, verdadeira
ocasião, CrS 22.000,00. Vér e tratar
na garage Gávea — Rua Marquês de
SSo Vicente 17. com o eletricista.

(18040) 64

FORD 48
2 portas, cor de chumbo, excelen-

tlsslmo estado, todo equipado. Mo-
tlvo viagem. Preço Cr$ 78.000.00 a, ,
vista. Tratar só hoje à Rua Dcbret, I
23, 14.o andar. Tel.: 22-1877, com Sr. |
Fonseca ou Sr. Jullo. 120083) 64

VAUXHALL 6 CIL ¦ I
Excepcional estado, recebido em ,

fins dc 049. Sem um arranhão. Mo- i
tor 100%. Ver R. Buarque Macedo,
23, garage do Edifício. Preço de oca-
fI&o. Tratar c/ Corrêa Maurano, —
22-4251. 14 RS 18 hs. (20015) 64

ll li II

I^MB»^ttTC^^^ímHI Radio-eletbola oe mesa

CfiPflS PflROUTQS
ÁO JORGE"

Tel. 37-0713

1.211.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: -
Precisa-se para entrada Imediata
jovem, bom (ai Datllógralo (ai, c|
noçíes de correspondência, firme eni
matemática e português, boa call-
grafia e sabendo escrituro contas
correntes e livros fiscais. Paga-se
bem. Guarda-se sigilo. Cortas cl
Ref. á prática anterior para • por-
¦¦arla deste lornal sob n.° 12166.

Organiiação - Reorganização
- Supervisão

Serviços contábeis e orçamentários
pars autarquias e grandes empre-
sas Contador de grande experlên-
cia, dispondo de diversas horas por
dia, oferece «eus serviços. Cartas, por
obséquio, para r, n,° 9696 na portaria
deste jornal. 0699) 55

Creodos

PNEUS! PNEUS! PNEUS!
MUITOS PNEUS EM COPACABANA!

Grande estotiue de pneus pretos e banda branca. Nor-
mais e Super-Cushion para qualquer carro e das melhores
marcas. í

CASA BALDONI §
Rua Rodolfo Dantas esquina de Barata Ribeiro ;

Cooacabana- Tel. 37-5771

W_J_üBE£ís»wffi& ^"1
mWf^m^^^m ¦

GELRNDIP
ONDE TUDO E MAIS BARATO

AVENIDA RIO BRANCO,25
Tels.-43-2716 e 43-9155

Geladeiras
A QUEROZENE

AMl UK. AN/tS

SENHORA
Precisa-se senhora portuguesa pa-

ra todo serviço de casal. Ordtn^do
750 cruzeiros. Pede-se referência*.
Fone: 25-7403. (1777») J3

COZINHEIRA — Precisa-se de ço-zinhclra para pequena casa de fa-
mllia - Tel. 26-7018.

(0t7tl) S3

OFERECE-SE uma senhora para casa
e um casal para todo serviço ou uma
pessoa só prefere estrangeiro M-4932

120072) 53

PRECISA-SE de uma empregada de
meia Idade para arrumadelra e de-
mais serviços leves. Exige-se refe-

CAMINHÕES FORD 1952
SIUBEBAKER-41

Vende-se de 4 portas, Rá-
i dio c máquina de 1946 em
i ótimo estado. Preço base CrS
138.000.00. Rua do Catete. 133
- Fone 25-3223 e 45-2523.

(6789) 64

PE3SOA de absoluta Idoneidade, o- mals serviços leves. Exige-se reje-
Jcrece.se para administrador de edl-1 rencias. pra|a do Flamengo, 144
fido» de apartamentos, dando os apt0_ joj, (19069) 53
melhores referências. Cartas para
Joaaulm Mano, rua Mario Barreto.
47 - Tlluca. (19081) 85
OFERECE-SE cozinheira extra para
almoço, jantar e salgadinhos para
coelt-tail. Telefone 47-5007. Chamar
Mercedes. (18023) 55
MOÇA portuguesa de familia distin-
ta deseja empregar-se como dama
de companhia ou governante, po-
dendo viajar e dar referências, tel.
25-7113. 120038) 55
SENHORA, portuguesa, oferece-se
como governanta ou dama de com- f
pan_hla..Te!efonar,parA2516616L._^ „„,„,

_ aw~ - m

COSINHEIHA — Precisa-se a rua
Barão da Torre 482 Ipanema ordena-
do CrS 800,00. (19038) 83

ARRUMADE1RA por hora — Frecl-
sa-se dai 8 as 14 horas a rua Barto
da Torre 482 Ipanema.

(19038) 53

PRECISA-SE de uma cozinheira de
forno e fogão. Exige-ie referências
de casa dc familia. Tratar na Rua
Domingos Ferreira 86 apto. 501.

(190-10) 53
mr*/V**w*W

Médicos e Sanatórios

DRA. MARIA COLEN
Médico da Assistência Municipal

especialista em Moléstias íe Senhoras - 
3£__^*__%fM£Varlses. Distúrbios da Menstruaçio e da Meaopaaia. .C»"'™»10;:

Esterilidade Friesa sexual. Regrai »t'"»é"„.JÍn/lli*í!!lLd» [\de Maio n. 13 • 1«.° andar, sala 19 Diariamente a partir dai 14
horas - fone: 52-1965. «M2M) m

2 Chassis F6 e 2*JFJ, todos reduziJ

dos, cabine americana. Preço de oca-

sião. Tratar com F. Albuquerque - até

9,30 - Hotel Itajubá - Ap. 302.
(9756)^ 641

DODGE (UTIL1TV) 1951
VENDE-SE, EM PERFEITO ESTADO.

PREÇO Cr$ 95.000,00
TRATAR COM SR. ERNESTO - A AVENIDA RIO

BRANCO, 81 — 8o AND.°* (18012) 64

BUICK-1949/50
DYNA-FLOW - CONVERSÍVEL

Vendo em ótimo estado de conservação e completa*
mente equipado. 

pREçocr$7fiooo(M)
Tratar pelo telefone 25*2413. (31561 )_84

ROVER-49
Vende-se de 4 portas e em

bom estado. Preço Cr$ ...
38.000.00. Vêr à rua Bambi
na 43, garage, com o sr
Nicola. Informações fone:
25-3223 e 45*2523.

(6788) 64

CANOS DE DESCARGA
E SILENCIOSOS

Vende-se e coloca-ae na hora, ser-
viço executados por especialistas,
para carros americanos. Rua Aires
Saldanha 27, Copacabana. - Tel„
17-7779. (11313) 04

l^_  ^tWm». .^É___t___^_m

MODELO 1952.9 Pos de luxo. Chegaram.
Quantidade Limitada

ELÉTRICAS
GENERAL® ELECTRIC

A partir dp Cr. $ 12.500.00

) "NORSUL" Ltda
AV. RIO BRANCO,25

FND.TEL.ELEKTRIT

*, rfsiiioiu :uiia',i,iu uni" caixas e
Cofres, etpalhados pela Cidade, da
fundação Abrigo do Cristo Rcdon-
lor que «ocorre velhos, mendigos
e menores desempnmdps é mas
proveitosa dn que o obuln Indiyi-
dual nue ratnniila • mendlcírnsa .

IMP>^",vr,fí»rí.RiD/,DE
Gulumar F. Braia
Carlota da Coita Pinto
Maria da Glória Castelo
Maria de Jesus Sampaio
Ana da Soledade
Alkertu» Tavares
Marta Batista

ji.iuu-i*nn" 
'"' * ¦ ¦ -«""W**»

APARTAMENTOS
CASAS - CÔMODOS
»jW\fWJUUV¥*nr'<<'i'»~~~,"mmmmmmmmmé

Centro
CENTRO COMERCIAL — ESQUI-
NA DA HUA DO ACRE — Aluga-se
com contrato unv ótimo prédio com
uma boa loja e 2 andares próprios
para comércio em grosso de Cere-
ais ou outro ramo de negócio como
Bar ou Restaurante dado o ponto
de multo movimento comercial, os
andares tio compostos de salas e
salõea grandes próprios para es-
crltórlo, consultório ou pequena In-
dústria com telefone ligacüo lme-
diata. Tratar à Hua Alcântara Ma-

! chr.do, 48 - Antiga Santa Hlta.
16391) 1

CENTRO — Aluga-se na Rua Sena-
dor Dantas, 20. duas «alas Indepcn-
dentes com 2.50x3,00 e 3,50x4,00. Ver
no local na sala 808 depois do meio-
dia e tratar pelo telefone 42-5008.

(11501) 1

CASTELO 
~— 

AvT" Beira Mar —
Aluga-ie um quarto em aparta-
mento sossegado e confortável, a
um senhor distinto. Tratar pelo
telefone 41-3034. (9190) 1

CENTRO — CASTELO — Aluga-se
A Av. Churchlll, n.° 60 — Apto.
203, ótimo apartamento inteiramen-
te moblllado, com água quente c
telefone, de uma sala, um quarto
com armários embutidos, grande va-
randa envidraçada. banheiro com-
pleto e Kltehenete. Próprio para
casal do tratamento. O prédio e
habitado por pessoas de alta pro-
jecío, como diplomatas, senadores,
deputados e outros. Aluguel: ...
4.600,00 cruttlros mensais. Tratar
com ALCIDES DE MORAES St CIA.
LTDA. — Av. Rio Branco, 12a —
16,o andar, sala 1.601 — Tel. 22-0504.

(9789) 1

Botafogo e Urca
URCA — Aluga-se um ótimo apnr-
tamento a casal, com sala, quarto,
banheiro, cozinha e W.C. do criada.
Aluguel Cri 2.500,00, com três meses
de depósito. Ver a Av. Sáo Sebas-
tllo 111 Apt.4 8-202 e tratar a rua
Debret 79 — Sala 905.

(19033) 4

BOTAFOGO — Aluga-se ótimo
apartamento á rua Marquês do
Abrantes 119 apto. 1105. c. 3 qts.
grande sala, demais dependências.
Cr$ 8.000,00. Tratar no Serviço de
Administração de Imóveis da Caixa/
Econômica a Avenida Treze der
Maio 33-35 — 4.». Tel. 42-1932. T

(6813) 4

URCA — Aluga-se ótimo apartamen-
to à rua Almirante Gomes Pereira
21 apto. 303 c. 3 qts. sala, demais
dependência». Cr» 5.000.00. Tratar
no Serviço de Administração de
Imóveis da Caixa Econômica a
Avenida Treze de Maio 33-35 — 4.°
Tel. 42-7932. (6814) 4

BOTAFOGO — Quarto moblllado de
frente per» Iardim, com café pelu
manhã e banhos quentes para moças
que trabalhem fora. Setecentos cru-
zelroa cada uma. Ambiente socegadu
e familiar, com ou sem reíelçóes. —
Portaria nao dará Informações. —
Tel.: 28-9463. (9136) 4

ALUOA-SE APARTAMENTO com 3
quarto* living, varanda, etc. Ne-
cessltando pinturas a rua. Capitão
Salomão 34 Apt." 2 — Chave Travessa
Doux IS — Crt 4.000 sendo 5 meses
adiantado. Informes Tel.: 37i6955 —
D. Wanda, de 10 às 12 horas.

(19037) 4

ALUGO — Apto. 306 da Rua Ma-
rechal Cantuárla, 42 c| saleta am-
pio ato., grande hanb., cl Kitch. —
Aluguel Cri 2.100,00 — Ver c| por-
tetro. Tel. 37.300B e 47-5734.

(12162) 4

G M C - CAMIONETA
Vendo, quase sem uso, para pas-

sagelroa. Cr» 88.000,00 (Preço multo
abaixo da tabela). Negócio urgente

Rua Marquez de Sio Vicente, 17
a&vea. (10MS> M

VIAS URINARIAS, RINS, BEXIGA,

DR. A. ACEKRMANN
PRÓSTATA

DOENÇAS
DAS

SENHORAS

Cirurgio especiolizodu - Uretroscopias - Endojcopias
BLENORRAGIA, TRATAMENTO RÁPIDO

DEBILIDADE. SEXUAL - URUGUAIANA. 24

Dr. SI»I\OS\ ROTHIER
D" WeSI^, ^T^^^_______^

OR, JOSÉ DE ALBUQUERQUE , DR, PEDRO DE ALBUQUERQUE
MemDru ercíivu üh Bocledfld,

de Sexologla de Paris
UUUNÇAS SEXUAIS UO IIU.MK.M I

A. do Rosário 98 - De I As 6 hutas

DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS
li dn tiiisárin i« - re i »« 6 horas

MHÍCÕiirTMr • 4 PORTAS
FACILITO — ACEITO TROCA

Equipado, forrocõo e pneus novos. Paro n«*j6cioà vista,

«ço da ocasião. Av. Atlântico. 3.170 - apt.° 2. (20035) 64
Prtço

OlUsmobile 88 - Super • 0 km.
Vende-se um Oldsmobllt M Super

do Luxe, zero quilômetro, ttpp 1951,
preto, quatro portas, completamen-
te equipado, montado na América.
Preço' Crt 180.000,00. Tratar « rui)
Debret, 79 - Sala 903 T/;™*.Í0I£
22-8772. (11392) «

MTclCfTTLÍTRICISTA_
Executamos qualquer urrlóp no

ramo. Motor, embreyagem, ftelo, dl-
íerenclal, dln&mo, arranque, insta-
laç&o elétrica, baterlai Presto U«,
Platinados, Velas Champion e A.C.
Socorro no bairro. Bua Aires Salda-
hha 27, Copacabana. ra",^^P'tA

LINCOLN -1949 - CONTINENTAL
FACILITO

ExcoUnt.nit.nte conservado um «ny«rsív.l de W bita.

Aceito troca por outro carro, Av. Alantico, 3170, opt. I. V»l

FORD PREFET

Advogados
ei SOS

DESQUITES E AUMENTOS
Consulte so advogado ctpeclnllza

do «m Dlielto de Familia, Dr. Wal
demar da Cosia Rodrigues. Av. Ura
oaAranha a." 206. Sala 303. Telcto- ,

%m_____^"^_\""r: 
LEI 00INQÜILIN ATO j

Despejos. Propor ou deíendor j-nm
adfogado experimentado. Dr. Her-
mlnlo Azeredo. Hua Teoíllo.jOtonlJ
11, lfi andar, C»07B) fi.

Serviço de pintura em geral —
Ladrllheiro Antônio Evaristo da
Silva, Kua da Passagem n.° 18

Tel. 26-6885. Botafogo.
(10364) 74

LUSTRADOR armações empelhação
consertos de móveis. Estufador La-
maitine encarrega-sc tclet. 32-5752

38-6153 — 28-5323.
l.USTIÍÃDÕH e laqucador de mó-
vcis de vellio faz novo e (az serviço
tom muita honestidade. Chamar
" Sandcl. Tel.:42-D834.

(20073) 74

Vendo em perfeito estado, 4 por-
tas. Base Cr» 26.000,00. Bua Barão
d. Torre. 287, Ipanema. 

^ H
"POMTIAC-BO"

Vende-se "Sedan quatro portas",
ótimo estado conservação, ver e tra-
tsr Avenida Atlântica 554, ou Gus-

T-T_t 
^ Ed'"C'0^79q8U)e^

SKODA-SEMÍ-NÕVO
Vendo, com apenas 10.000 Klms.

rodados, de 4 portas, particular mui-
to cuidadoso, com rica forraç&o a
nylon, pneus bandas brancas, taro-
letea de neblina, etc. f_Ki_\_l
rlaslma oosslio: base Ori 43.M0.80,
(multo abaixo da tabela). Rua Ba-»
rio da Torre, 217, Ipanema.^ ^

BÜICK • Conversível 1949/bü
Vendo, allnhadisslma, super, equl-

pada com rádio, capas nylon. sr frio
e quente, etc. Perfeitíssima. Plntu-
r«, capota, pneus e mecânica abso-
lutamente em estado de novo. Base
Cri 02.000,00. Aceito troca por car-
ro menor. Rua BarSo da J°'"2^Ipanem*. (nszaj tu

MORRIS OXFORD
Quatro porta», estofado couro, es-

tado de novo, preço de ocasião, ra-
clllta-se, à Rua Alberto de Sequeira,
80, esquina de Dr. Satamlnj.

HUDSON 1849 — V«nde-se magni-
fieo estado, pouco radsflo, c6r pre-
ta, com quatro portas, radio, pneus
novos, motor Impecável. íaz-se
qualquer ««P*1;"1111»,^?^50.;^;;;-
8U.000.00 cruzeiros. Tel.: «-«'*¦
Vêr à Rua Teixeira de Melo, íl (Pra-
ça Gene.ai Osório), Ipanema a qual-
quer hora, U8045) 61

TOCA-DISCOS - AUTOMÁTICOS
Thorens, Garrard e Webster. Últimos tipos pelos

menores pregos da praça. Casa Garsen - Rui Uruguaiana,
107/109. Rua do Ouvidor, 137 - Entre Gonçalves Dias

e Avenida (10123)60

GELADEIRAS COMPRO
Elétrica usada mesmo nao funcio-

nando. Tel.: 49-2331, ALMEIDA.
' (19055) 60

CASA — Aluga-se uma pintada de
novo. com Jardim ao lado, tendo
3 salas, 4 quartos, 2 banheiros e
cozinha com armários embutidos, a
quem comprar alguns móveis por
quinze mil cruzeiros. Aluguel 7
mil cruzeiros com contrato c depu-
sito de 3 meses. Pode Ber visitada
diariamente das 10 às 12 horas c
das 14 às 18 horas. R. Conde de
Irajà 394. (18043) 4

CONSERTOS E ANTENAS DE TELEVISÃO
Especialistas com prática nos EE.UU. Serviço rá*

pido e garantido. Conser»am*se também quaisquer
marcas de Rádios e Eletrolas.

IMPORTADORA OALLO, LTDA.
Avenida Copacabana, 71 «A — Fone 47-4487

(30140) 60

VENDE-SE carro Sport Morgan BI
60 000 cruzeiros. Tel. 25.0824 Snr
Bob. (20029) 64
CHEVROLET 1960, preto, Power
Cllde, duas portas, Vende-se por
motivo de viagem. Pouco rodado,
em condições absolutamente perfei-
tas, a base de Cr$ 100.000. Chamar
Alan Mancheiter, de segunda a sex-
ta-felra, entre 9-12 e 14-17:30 ho-j
ras, pelo telefone 52-8055, ral. 215.

(2OC01) 64

PNEUS
Vende-se Recautehutados de qua-

3e todas, medidas de carros de pas-
selos e camlonete. Pneus de 2.» 11-
nha, novos. Pneus novos Ooodyear,
Flrestone, Brasil, Presto e Branco.
Compramos os seus pneus usados.
Consertos e vulcanlaacâo d; estou-
ros. Bua Alrea «aldanna, Mi Copa-
cabana, Tel.: 47-7779. T11314) 64

Achados e perdidos
JÓIA PERDIDA — Perdeu-se
um broche de ouro, com pedras,
no domingo ãa 16 hora., no tra-
jcto do cinema S. Luís ao ex-
Hotel City, à Rua do Catete. '

, Gratlfica-se a quem o devolver. |
Telefone 45-1726. (1981») 61

RELÓGIO PERDIDO
Perdeu-se. no dia 24 deste, entre

a Eua República do Peru e a Praça
Arcoverde, um relógio de pulso, mar-
ca Eterna. — Gratlf Ica-se generoso-
mente a quem entregà-lo na Rua
República do Peru n.° 218'iAfig,f*i

PILHAS PARA RÁDIOS
Válvulas e consertos de rários em geral. AGÊNCIA PHI

LIPS-PHILCO - Rua 7 de Setembro, 38 - 1.° andar — 'Te 
ef.

22-5682. (18024) 6

RÁDIOS DE AUTOMÓVEL
ONUDAS CURTAS E LONGAS COLOCADOS NA MESMA HOBA
Para Ford, De Soto, Chevrolet, Plymouth, Mercury, Studebata

Dodge, Oldsmobile, Chrysler, Packard, Pontiac, Buick a para carros eu
lopeus, como Citroen, Morris, Wauxal, Jaguar, Fiat, Renault, Standaie
Austin e Hilman, etc. Desde Cr$ 2.200,00.

ADAPTADORES DE ONDAS CURTAS
Também recebemos alguns, possibilitando a V.S. transformar o seu

rádio de ondas longas em curtas e longas. — ColocaçSo na mesma hora.
i Av. Ataulfo de Paiva n. 980-A. Tel. 27-9165. (19031) 60

PINTURA DE GELADEIRA
Em um dia ficará nova. Pinta-se à pistola, a domicilio, com tinta

Uuco. Aplicam-se aparelhos contra ferrugem, estanham-se gradas. —
Troca-se qualquer tipo de borracha. CASA JATO — Rua Santa Clara
n. 60, sala 7 — Tel. 37-9471. (9t77t) «0

REFRIGERADORES
AMERICANOS

Grande Vendai Preços
Baisoil Ofertai Esptcialil

VENDAS A PRAZO
GHftíNTU REAL 0E S «NOS

SIMCA 1951
Vendo, com apenas 4.800 klms., :

com rádio e outros accessorlos, côr j
preta, 4 portas, ver a Bua Buenos ,
Aires, 103, Loja. (20020) 64 I

AGENDA PERDIDA
L. M. Bratcher perdeu, sábado à

noite, uma Agenda (em inglês). E
provável que a tenha delsado num
taxi no qual viajou do Aeroporto ao
Engenho Novo. Gratifica-se a quem
devolvê-la no spgulnte endereço: —
Rua Barfto de Bom Retiro n° 1621.
Tel.: 38-5318. (31556) 61

GELADEIRA — VENDE-SE por
CrS 14.000,00 recém-chegada da
América na Rua Serfador Dantas,
73 fundos, cons. Americana. Tra-
tar com Luiz Selxas.

RADIO-VITROLA R.CAT"
üom Long-Play (3 rntaçoeal Bem

.iso. com garantia, recentemente

.mportsda. - Onae válvulas, várias
| ondss, pick-up automático, 12 discos

1 vende-se por preço multo inferior ao
custo. = 37-5432. (13925) 60

GELADEIRA
Vende-se msrea "Kelvlnator" 8

pés, com 10 meses de uso. Motivo:
Mudança. Tratar á Rua Assembléia,
70, 2.» Sala 3. (19008) 60

GELADEIRA — Vende-se em Copa-
cabana, por motivo de mudança,
uma "Frigldaire" de 7 pés, quase
nova. Tratar pelo tel. 37-9023.

(1907B) 60

Um lorttffltnio variado a tua
•icellia, cem 39 lipoi e mor.
C(t dilerealei de,5 o II pái

4<i» V.S. ló •neontro no
PAlACIO DAS GELADEIRAS

desde CrS 10.800,00

PALÁCIO DAS
GELADEIRAS

RUQ DD OSSF.MBlf.IO,105

GELADEIRAS ELÉTRICAS
Consertos - Reformas - Pinturas.

Sr. HANS. Tel. 26-0106. (9748) 60

Animais

BOXER
Vende-se lllhotes c/ pedigree. La-

delra da Glória 8. Apt. 8. Tel. 45-2745

Dentistas e Proféticos

APARTAMENTO moblllado aluga-
se na Rua D. Marlana 37 (ao lado
da Embaixada da Bélgica), apto.
5. Sala, 2 quartos, quarto serviço
e dependências. 2 varandas. Mag-
nlfico terraço alsrdlnado c| chalet.
Tem garage. Cr$ 4.500.00. Chaves
no apto. 6. Tel. 26-0030, 42-8625.

(19081) 4

Zatete e Glória
QUARTO NA GLORIA — Aluga-se a
Rua Benjamln Constant 70, por Cr)
1.300,00 — Pode ser visitado. Tra-
tar na Administradora Nacional. —

, Av. Presidente Antônio Carlos 207
— 2." pavimento — Tel.: 42-1314.

(20047) 5
I PRAIA DO RUSSEL — AlugTs"e

excelente apartamento, 4 Rua do
• Russel, 496 apto. 413, com quarto,
banheiro e Kltchenette. Aceita-se
ofertas, preço base Crt 2.400,00.' Ver no local, chaves com o por-
tuiro. Tratar na CIVIA. Sec. lt»
Adm. Trav. do Ouvidor, 17 — Loja.
Tel. 52-8166. (19089) S
¦*>VMM^^*^MW^r^^*l*^>»*»*»*»*»<»*MAlV

Copacabana e Leme
LEME — Aluga-se ótimo apar*
tamento moblllado, com dois
quartos, 1 ula grande, duas va-
randas, cosinha ampla, banhei-
ro completo, dependências &•
empregada, área com tanque «
garagem. Ver e tratar ã Kua
Gustavo Sampaio, 158 ap. 604.
— Tel. 37-1787. (18005) 8
QUABTO — Aluga-se mobília-
do «vago, com café pela ma-
nhi e roupa de cama, direito
banho quente, com ou sem re-
feição. — N. S. Copacabana
1246. — Apt. 606.

(19005) •
COPACABANA — For reat

comfortable apartment, for,
6 - 12 month. 3 livingrooms,
3 bedrooms, bathroom with
box, kiichen, maidsquarters
and garage. Completely fur»
nished with 9 f eet icebox and
telefone. China and Silver-
ware. Has Privat Cable-
adress. Please call 38*8599.

(20009) 8
COPACABANA — Aluga-se apa'-
tamento 104, Av. N. S. Copacaba-
na, 661. térreo, com grande área
ajardinada, confortáveis acomoda-
Ções sociais luxuosas e dependên-
ciaS para empregada, garasem. ele.

106700) 8

DENTADURAS - PONT E S
a Bm 24 horas, faclllta-se o patarnento. DR. CHAMIS — Especialista
— Rua Álvaro Alvlm, 33/37 — Ed, Rex — sala 703 — Tel. 42-0682.

(33916) 73
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EDIFÍCIO JUTLANDIA —
Av. Prado Júnior 257 — Alu»
(ja-se o apto. 1001 com 3 am-
pios dormitórios, sala e de-
pendências. Chaves no local
com Áureo zelador.

(12156) 8
ALUGA-SB & Rua Xavier da Sil-velra, 60, o apartamento 704, comdois quartos, sala, cozinha, banhei-ro completo, área com tanque, qto.e WC do empregada. Chaves como vigia. Tratar a partir de segun-
da-Ielra das 10 ao melo dia pelotel.: 42-IWBI. (10424) 8
ALUGO à rua Paula Freitas, 28 e
32, apartamentos no 11° andar porCrS 3.000,00 mensais. Ver com o
porteiro Sr. Almeida. Tratar 9 Irnv.
do Ouvidor. 39 — 3° andar, üone:
43-0715. (37744) 8
COPACABANA — Aluga-se apar-
tamento de sala e quarto separados,
cozinha, pequena copa e banhei-
ro completo, pequena varanda, luz
direta cm todas as peças em pré-
(lln isolado no Bairro Peixoto. Sec-
cAo Imobiliária do Banco Central-Brasileiro. Hua da Alfândega, n. 88— Tel, 43-0844. (16126) 8
QUARTO MOBILIADO — Ex-
clustvamente a >'uas moças, alu-
ua-se um, de (rente, com todas
as refeições, ou apenas com café
e jantar. Leme. 37-2914.

(14698) 8
ALUGA-SE pequeno apartamentocomposto de entrada. 2 quarto:.banheiro de côr, cozinha e área de
serviço com tanque c banheiro de
empregada, por CrS 3.000,00 Vien-
sais, situado cm Copacabana, pró-ximo ao Lido. Informações pelps
tels.: 37-1030 e 37-0517.

108716) 8

Flamengo
muai.iiiía an ôilinu iiimii

l\ Itlln l'n|. .niulu II" 1 firl, i.iiii lilllj
t i|iim tini, 1'ii.lnliii, l.r.,ih.li,. n ,|„.
|".n,l»ii,.|n„ lln om|ir»»mla. Mníillln-
(lü Ihültl.íya rum «rliulfii ii f In-
vnlKl-l In. Aluiu»! &'l (I. (KMUHI, Tm-Ini un AtlXII.IAtjoliA Pllir.DlAI.
Il/A., Irnvonmi dn (luvldiir ,12 -• I,"
nnilnr entjjj 12 e 18 liiiinn.
ALUO A-SE — AparTom.litò.aom .1
qllarlos. 2 snloi, grande terraço, go-"'(to, ele. _ Prnln do riiinwngu n,°3(10. npln lioi. esquina dn rua Tu-cilinsn', Sltuaçllo prlviltMlad». Tft-dan ns peças de frente. Trator comOIIGAN1ZAÇAO GUEDES LTDA.Av. Krnsmn Illijgii. 221 - «nln 317 -
Tel.|_42-0I30. (11310) 10
PRAIA DO FI_ÁMENGO~~~7_2 ajüõ.111 Bloco D. Alugo por Cr| 3.500,00 apto. de saln, quarto, banhei-
ro e cosinha — mnblllndo, con-
trato e flador Idôneo.

(11374 10
PRAÇA SAO SALVADOR - Esqui,
na da Rua Senador Corrêa aluga
mos ótimos apartamentos guarneci.dos com móveis novos e de fino
gosto para casal ou solteiro em pré.dio recém construído, já com "ha-
bite-se". Ver na Rua Senador Cor-
rea, 33 aptos. - SOB - 604 - 605,
aluguel Crt 3.000,00, chaves com o
porteiro. InformaçSes no Banco Au.
xlliar da Produção 8. A. — Tra
vessa do Ouvidor, 12 — das 12 âs 18
hora» - Tel 82-2220.

(OBMli IU
FLAMENGO — Aluga-se apartamen
to ricamente moblliado à Av. Buy
Barbosa, 598, com três salas, três
quartos, espaçosa varanda envidra-
Cada, copa, cozinha, dois banheiros,
dependências de empregados e ga-rage. Aluguel mensal CrS 8.000,00.
Para ver e tratar com a Empreza
Brasileira de Administração Ltda.,
A Rua da Quitanda, 47, 3.° andar,
sala 1. Tel. 22-9827. (19093) 10
ALUGA-SE quarto mobiliado em
apartamento recém-construidô com
pensão e roupa de cama a casalou a duas pessoas idôneas. RuaSenador Vergueiro, 114 apto. 203Flamengo. ' (20012) 10
FLAMENGO — Na praia, em apar.tamento novo de dois casais, semfilhos, aluga-se quarto bem mobi-liado, claro • arejado, com direitoa boas e variadas refeições e ba-nhos quentes, por 4.000.00 mensais.Falar com JORGE, tel. 25-3100. Tro-cam-se referências. (975J) 10

ALUCIA-SE o Apartamento 003 da rua
Constante Ramos 82 — Copacabana,
com saln. 3 quartos, dependências
do empregada, garage, etc. por CrS
61000,00 mensais. Tratar pelos Tels:
2:i-37S2 ou 48-2399 com o sr. Oil-
velra. (18014) 8
ItUA JOAQUIM NABUCO 14 — Alu-
gn-so no Ed. Alcântara, o magnífico
Apt." 502. de frente, com sala, va-
rimdn, dois quartos, banheiro e co-
zlnlvt, por CrS 4.000,00 — Pode ser
visitado; Chaves com o porteiro. —
Trat*.r mi Administradora Nacional
— Av. Presidente Antônio Carlos
207 -2° pavimento - Tel.: 42-1314.

(20045) 8
COPACABANA - Aluga-se quarto pe-
quino; em apartamento, com salda
Independente, para moça que tra-
h.illis fora. Sem refeições. Tel.: ...
4Ü-0M5. (20037) 8
ALUGA-SE sala grande, bem mobi-
lindai parn casal com filhos,- com
ótimas refeições. Rua Santa Clara
172 — Tel.: 47-0517. (9779) 8
LEME — Aluga-se um apartamento
dc frente com dois quartos, uma
pala, varanda, banheiro, cozinha,
íiroa e quarto dc empresada, a. rua
Antônio Vieira 3 — Apt." 903. O edi-
t trio dá, frente para Av. Atlântica'.
Tratar com o porteiro 19750) 8
i-JÜARTO MOBILIADO — Aluga-se a
I ou -2 senhores que trabalhem fora
liorário comercial. 6 casa socegada e
do máximo respeito. **v» Princesa
Ifabel 72 — Apt." 703.

(9759) 8
ALUGA-SE os noartamentos 1.202 da
rua Rouald de Carvalho 61 e o apar-
tamento 1.103 dn rua Ministro VI-
v ei ros do Castro 62. Tratar com o ar.
Alberto no Danço Brasileiro de Cré-
dito à rua dn Alfondczn 49.

(20011) 8
ALUGA-SE. no Leme, quarto mobi-
liado com café, roupas, banho quen-
tf- c tele.mf? Tratar nulo mesmo
37-8718. (20026) 8

COPACABANA - POSTO 4 — Em
residência rigorosamente familiar,
aluga-se sala dc frente, sossegada, a
casal ou a 2 nessoas que dêm boas
referências. Trotar pelo telefone ..
37-8231. (121851 8
ALUGA-SE quarto a pessoa quetrabalhe fora; Av. N, S. de Copa-
cabana 12311 apto. 1007

112219) 8
COPACABANA — Aluga-se quartoa moça ou senhora, ae fino trato,
com refeições,, em casa de família
de lodo respeito. Telefone 27-77-18-

(1495.1) tt
APARTAMENTOS PARA ALD-
GAR — Avenida N. S. dc Co»
pacabana n.° 095. Alugam-se,
cm primeira locação, aparta-
mentos de quarto arrfplr. saleta,
cozinha <¦ hrnhelro, e de quar-
to c banheiro, todos com arma-
rini 1-mhtil'do. «• Instalação de
áVna nuente. Acabamento de
primeira qualidade. Ver no lo-
cal aci-"ti r •lcmil'! infn-irmeões.
cniM o ?r Manoel

(13988) g
COPACABANA — Aluga-se ótimo
.iparlamenlo de frente, à rua Bara-
Ia Ribeiro.. Ul. aptq. 601, com gran-ili' varanda, sala. quarto, banheiro
cniiioielo, amnla cozinha, área -de
serviço c W.C. de empregada. Alu-
miei CrS 3.500,00. Tratar à rua Seteile S"tembro. 237. 2." andar. tels.
13-1313 43-1241 e 52-0527.

(11491) 8
QUARTO — Num confortável apar-
Inmenlo (Posto 4) ocupado por um¦ asai. aluga-se ,» um senhor de trato
um vasto nuarto moblliado. Único
Inquilino. Sossego e respeito. Tem
telefone. Oomliigos Ferreira, 92
np'o. !)01 (200621 8
COPACABANA - Aluga-se uma
grande lota Av. N. S. Conacabana,
%ü. ver no lncal e tratar Av. Eras-
mo Braga. 29!) — 4.» andar, 'sala
42 Mão ep atende pelo telefone.

(20085) 8

HUA SENAPOR CORRÊA 33 — Alu-
fo aptos. 201 e 202 para solteiros
e casais. Vêr no local, ônibus 15 .
porta saltar Praça S. Salvador. Tra-
tar Banco Auxiliar Produção à Trav.
Ouvidor 1] das 12 is 18.

 (200171 10
STUDIO 82 m2 aluga-se moblliado
banheiro. Kitchencte. Entrada sopa.
rada, jardim. Fede referências. Tel.
25-5632. (10278) 10

* - M^wwM>¥W»yww*>wrv-y»y>

Gávea
PRAÇA PIO XI 38 — Aluga-se o
apto. 204 com vestíbulo, grandesala, quarto, banheiro e cozinha,
Kor 

Cri 3.000,00 e o apto. 103 com
ali, grande sala, varanda, 3 quar-tos, banheiro, cozinha e dep. de

empregada, por CrS 4.500,00 — Pode
ser visitado. Tratar na Adminis-
tradora Nacional. Av. Pres. An-
tonlo Carlos 207 2." pav. Tel. 42-1314.

(20046) 11

inanema
ALUGA-SE ótimo apartamento de
frente á Av. Editado Pessoa n.»
574, com sala, 3 quartos, copa, co-
zinha, banheiro e dependências de
empregada. Aluguel Cr$ 4.000,00.
Ver no local. Tratar no AUXILIA-
DORA PREDIAL S/A., á Travessa
do Ouvidor 32 l.o andar entre 12
e 18 horas (11263) 12
IPANEMA — Aluga-se quartos paracasais com vista para o mar cl esem nsòveis Av. Vieira Souto 168.

(6581) 12
ALUOA-SE por 6 ou 7 meses, apar-tamento confortável com 2 quartos,sala grande, pequena varanda defrente, cozinha e banheiro çomple-tos. Área com tanque a quarto e dep.sanlt. para empregada. A melo quar-telrao da prata, com telefone. Tra-tar no mesmo 4 rua Prudente de
Moraes 1644 — Apt.° 204 — 2.» - das12 às 18 horas - Aluguel 4.000,00.

(10452) 12
SENHORA viúva e filha maior,desejando se instalar no Rio.vpe»
çessltam alugar um quarto em casade família, nos bairros de Ipanema,Leblon ou Copacabana, com direitoa,° cff* ,Pe'a nianhS i o utilizaçãode gás, luz e cozinha. Trocam-sereferências. Bate mensal -Crf ...1.500,00. Para qualquer entendi-mento, procurar D. Leninha. notelefone: 27-9054, diariamente daa9 ás 11 horas. (12149) 12
IPANEMA — Aluga-se apartatnTntotérreo, moblliado; 2 quartos, sala,banheiro completo, cozinha, e duasboas áreas com tanque. CrS 4.000,00
2,ua»ínid"lte d« Morais, 730. Tel.27-Í7B. (9760) „>

i nu mi Alnmi ... nUnlialtMIilU
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Praça da Bandeira
1'itAVA DA -ANDBlItA' »• Altlun»au
úlliun lota ninlwilu dn .¦¦ im.lriili. ú
lln* HnrAo dn iKUKírmt ')\'.\ \\ ~ Tr-
lefonn VH-.1H4Z. (tiWiili IP

Santa Tereza
AIJDÕA--E' em Sta. Tereza

uma casa de 2 pavimentos
com 4 quartos, 2 salas, en-
trada de carro, etc, à rua
Almirante Alexandrino n°
284. Tratar pelo telefone
23-5485. 23
SANTA TERESA — Aluga-se pTn-
tndo de novo o apartamento da Hua
Terezina 16 n.« 1, com jardim pri-
Vativo. 25-8216. (07421 23
#Wi*»^lM^W^l>rWVVWVSlVWMWWVW

Sâo Cristóvão
SAO CRISTÓVÃO — Aluga-se casa
com 2 quartos, 2 salas, banheiro,
cozinha, quarto empregado. 2 áreas
etc. Aluguel 3.500,00 cruzeiros. Po-
de ser visitada das 2 às 5 horas.
Trata-se >pelo telefone 26-706B.

(18027) 24
»^MAM^MA^^^^^r^rWV<«VWV

Tijuca

C A S A
UõSOJa-tíü ;ilii),;;ir ütlSü do bòll üünslfilÇtiü

I Dll K K- M MM I I (ini
Kiiii llrlfiill Ifumi, :I(I7. I.ndii
il« «Ollibrit, VINDIMSI.
apai liimciild'. dc alio pilllrüi)
icsiilmclal, (onsllliildiii, dc

em centro de terreno para nuníliii alto trnlamen- llvln«tnm ¦'•, meiros nua
., . . drado», I) amplos «uarlosto, com Ti quartos, 2 banheiros sociais mesmo

andar. 2 salas, 2 quartos empregada, garage e
demais dependências Aceita-se entrega ime-
diata oii dentro 2 meses Fineza telefonai
42-3416. (632G) :!!)

Apartamento Copacabana
ALUOA-SE COM 3 QUARTOS, 2 SALAS, BANHEIRO

E MAIS DEPENDÊNCIAS. VÊR A RUA FRANCISCO SÁ,
61, APTO. 104 E TRATAR COM O SR. FERNANDES A RUA
SETE DE SETEMBRO, 186. (18047) 38

TIJUCA — ALUGA-SE — Casa na
Rua Oto de Alencar. Dois p_vt.°s cm
cima 4 quartos e quarto de banhos;
cm baixo duas salas, cozinha quarto,
área e quarto Independente de em-
pregada dispensa e banheiro. Loca!
excelente, pròx. Colégio Multar, Ins-
tltuto de Educac-o e outros íiuinn-
rotos estabelecimentos de ensino —
Tel.: 26-8171. '10463) 27
TIJUCA — Aluga-se excelente apar-
tamento, à Rua Hadock Lobo, 290
apto. 601, com sala, 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha e banhei-
ro de empregada. Aluguel Cr$ ...
3.200,00. ver no local, chaves com
o porteiro. Tratar na CIVIA. Sec.
de Adm. Trav. do Ouvidor. 17 —
Loja. Tel. 52-8166. (19088) 27
TIJUCA — Aluga-se bom aparta-
mento, com sala, 3 quartos, ba-
nheiro, cozinha e deps. empregada,
â Rua Mal. Taumaturgo de A-e-
vedo, 63 — ap. 303. Crt 3.800,00
mensais com flador, sem luvas.
Chaves por íavor no 203. Infs.i —
58-0155.1 Aceita-se proposta para
venda. (20027) 27
ALUGA-SE em primeira locação,
apartamento com sala, quarto, ba-
nheiro completo, cozinha, quarto e
dependências para empregada. Pró-
ximo Praça Saenz Pena. Aluguel
2.600 cruzeiros. Tratar telefone ...
38-4410,^^^^ (0754) 27

Subúrbios do Central
RIACHUELO — Aluga-se casa
il. 24 de Maio, 485, com 5
quartos, Z silas, escritório, de-
mais dependências, entrada pa-
ra auto. Tem luz e gás ligados.
Ver e tratar no local.
APARTAMENTOS - Alugam-se de
1.° locacEo ns. 201 c 301 da Avenida
João Ribeiro 334. Tratar no 341-B— Próximo aos Pilares.

(19062) 29

Sub da l.eonoídina
Aluga-se 2 ótimas casas, Indepcn-
dentes, tipo apartamento, 3 quar-
tos, 1 sala, copa. cozinha com enz
Esso, banheiro completo, dependên-
cias do empregados. Jardim e gran-
de área. sem luvas nem móveis,
á Rua General Silveira Sobrinho
372 ap. 101-201 Vila da Penha.
Tratar no lncal com Arlindn ou
telefone 42-1738. (97831 30
ALUGA-SE o último apartamento
de fino acabamento, cm l.a locação
com bondes e ônibus à porta, cons-
tando de grande sala, 2 ótimos quar-
tos, varanda, ampla, área de ser-
viço, 2 banheiros, cozinha com iiltrn-
gaz. etu. Ver e tratar a qualaucr
hora com o sr. Jaime na Rua Ura-
nos, 1211 ou pelos telefones 25-134B
e 52-0423. (9783) 30

APARTAMENTO COPACABANA
ALUGA-SE

Confortável, três quartos, duas salas, todas as peças amplas,
com muita luz. Todo pintado de novo. Dependências de em-
pregado. Banheiro em côr, área de serviço, «te. Cr$ 7.500.00.
Contrato dois anos, fiador ou depósito. Ver com o sr. Expedito.
Rua Fernando Mendes, 45 - apt." 1001. (19036) 38

Compra e Venda de Prédios e Terrenos

Centro
CENTRO — Loja — Traspasso con.
trato de 5 anos de loja c/ 5x35 mu.
m/ menos, à Rua Buenos Ayrot
Aluguel CrS 3.500.00 mensais. In-
formações 32-4964 c/ VIEIRA MAT-
TOS. (14895) 1
CENTRO - Apartamentos- prontos,habitação Imediata — Vendo am-
pios de fino acabamento, claros e
bem ventilados, com: sala, varan-
da, 2 quartos, banheiro completo,
cozinha, úrea com tanque. Cr| ...
325.000.00 com 50 por cento finar.-
ciados a longo prazo, 10 por cento
inicial, 10 por cento cm 60 dias e
o restante com muita facilidade àcombinar. — Detalhes com sr. íi-
mões. Avenida Antônio Carlos, 201
10.» andar - Sala 1002-C.

(160301 |H0
ÁREA — CENTRO — VENDO
ÁREA PLANA, próximo á rua
do Riachuelo, medindo 30 x 44
própria para CASA DE SAÜ-
DE, COLÉGIO, GARAGEM e
INDUSTRIA GRAFICA, preço
Crf 3.000.000,00, pagamento a
combinar, nio aceitam-se in»
termediários, tratar Av. Rio
Branco n. 120, 7°, sala "710. —
Tel. 32-9354, 32-7014 e 22-0851.

(16056) 100
CENTRO — Vendemos ótimo terro-
no junto à praça Mauá medindo II
x 22. projeto aprovado para 48
apartamentos. Preço Cr$ 
1.500.0110,00, estudamos facilidades
IMOBILIÁRIA CARIOCA à Rua
Buenos Aires. 10-2.» andar.

110299) Uin

Vjfsró'

COPACABANA — Alugam-se dlvor-
sos apartamentos no 10." andar, de
frente, no Edifício Levlatan, rua

.Paula Freitas ns. 28 a 32, com linda
vis'a para o mar. com sala quarto,rnzlnha e banheiro completo. Alu-
guel CrS 3.000.00. Ver com o encar-
regado sr. Almeida e tratar à Rua
7 de Setombro. 237 —2.» andar.
Tels 4.1-431.'! » 1.1-4241

118034) 8

1..EME — Aluga-se apartamento en)
l.a locação, andar alto de frente
com saleta. grande sala, jardim de
Inverno, 3 grandes quartos, banhei-
io com box, cozinha e dependência
de criados em Edlficlo de 2 por
andar, ver no local com o encarre-
gado á Av. Prado Júnior, 257 apto.
1102 e tratar à Av. Erasmo Braga,
tíOD — 4." andar, sala 42. Tel. 42-4688.

(20064) 8

COPACABANA — Aluga-se ótimo
apartamento de frente, com saleia,
quarto, varanda, banheiro completo
c Kitchencte, a Rua Pompeu Lou-
iciro, 54 aplo. 201. Aluguel cr$
2.600.00, ver no local, chaves com
o porteiro. Tratar na CIVIA. Sec.
cie Adm. Trav. do Ouvidor. 17 —
Loja. Tel. 52-8160. (19087) 8

COPACABANA — Aluga-se exce-
lente apartamento de frente em
primeira locação, á Rua Paula Frei-
tas 28 apto. 717. com quarto, sala,
varanda, banheiro completo e cozi-
nha. ver no local, chaves com o
porteiro. Tratar na CIVIA. Sec.
de Adm. Trav. do Ouvidor. 17 —
Loja. Tel. 52-8106. (-19086) 8

VOPACABANA — Aluga-se exce-
lente apartamento de frente, andar
térreo, A Rn- Souza Lima 422 apto.
101, com sala, quarto, corredor, co-
-illha. banheiro completo, área de
serviço com Ianque e quarto de
empregada, ver no local, chaves
com o porteiro. Tratar na CIVIA.
tlec. de Adm. Trav. do Ouvidor,
17 - t.oia Tel. 52-8166.

119085) 8

ALUGAM-SE aptos, em Copacabana,
,;iom quarto, banheiro. Kitch., mobi-
liado, tigua quente, telefone roupa
<lc cama. A partir de 2.000 00 Ho-
tel Santa Clara - 37-4042.

11127») 8

COPACABANA — Aluga-Sf nparta-
mento novo A ma Rsp. do Peru. 310
Apt.0 503. Tratar cora o encarregado
do Edlticio (19029) 8

§UAHT,0 M FRÍNTE em apart.de família peq., c| mobília, telefone,e café p| manh-, aluga-se a rapaz,â Av. Henrique Dumont 125 apt.1. Único Inquilino. (200411 12
ALUOA-SE em l.a locação o apar-tamento 101 da Rua Birlo da Torre81 — a qts., sala, cozinha, banheiro,
garage, dependências empregado.
Pode ser visto du ] fa 4 horas.
Informações 27-5004. (18044) 12

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Aluga-se - ruaGeneral. CUeério n.» 4Í7. apartamen-to mobilado, inclusive refrigerador,com duas salas, três quartos, doi»banheiros, dependências e garage.Chaves com o porteiro.

(12222) 18

ALUGA-SE magnífica sala de frên-te e um quarto junto bem mobi-liados a família de tratamento, em
pensão exclusivamente familiar comótimo passadio farto e variado,água em abundância • grande Jar-dlm para recreio Rua Ipiranga 3]
quase esquina de Laranjeiras.

(«000O 18
riJCRIVEL MAS E" VERDADEIGostaria p Sr. adquirir um apto.alugado s| contrato perto do Lsrgodo Machado em ótimo Prédio, deEntrada, sala, 2 qtos., dependênciascompletas do valor loeativo de...3.500,00 mensais, pagando a vista
pequeníssima entrada e combinar, eo saldo em prestações mensais deCr$ 3.125.00 durante 20 anos. impor,tância Inferior ao aluguel. Informa-
ções oi Platro à Av. Copacabana,75 — Apto. 204. (9747) 18

ICARAP — Aluga-se, em primeiralocação, apartamento com 3 quar-tos, sala quario empregada e de-
mais dependências, g,ís Esso. dis'-
tando li nuadra da praia. Rua Pte
Backer, 29. ' 1121941 _33
ICÃRAI aptos, de CrS 2.250.00. água
e taxes Depósito Contrato. Tel.
M-lSJfô; M.0166) 33
ICARAI — Apartamento. Àiuga*-se
novo com sala, três quartos, varan-
da, banheiro completo com boa e
caixa elétrica, cozinha, depcndonllas
para emnregada. foclli de ?az ifiso,"bo." para bicicleta, etc Rua nt-
zário Augusto n.° 84 - Apartaraeii-
to 301 (frente) esquina da rua Cel.
Moreira Cezar. a 100 metros da praiade Iearal. Ohave3 ao apartamento
n.° 101 do n.o 80 da mesma rua. —
Tratar com Clóvls Edlfírti \mrl-
bóia 10." nnder — Bola 107 - Av.
Am.ii-M ppir-t- T»l,'j 58"1 e 3713.

(10458) 33
HOTEL NOVO EM NITERÓI insta-
lado no prédio novo aluga exce-
lentes quartos e apartamentos fi-
namente mobi liados com banheiros
privativos. Situado a uns passosda praia o Jardim e 5 minutos das
barcas servido de multa condução,
cozinha de l.a ordem variada. Tra-
tamento fino. Água em abundância.
Diárias de reclame 50,00 com refei-
çfies. Para moradia preços especiais.
Rua Paulo Alves 83 A Iearal. Tel.
7472. (20013) 33

CENTRO — Ed. Rio Nilo. Em In-
corporação. Sinal de 13 mil cruzs.Vendemos apartamentos, oV nos-
sa propriedade, úar.i ser entregue
em 10 meses, Kd. tom 4 andai es,
com elevador, defronte a una Pia-
ça. Todos apartaintnios de Irtntc
com 1 e 2 quarfo3, «rtb, ¦? ,£., han.
e dependências de empregados. Pre-
ços de 150 mil a .'Hi5 mil cruzeiros.
Condições dc nagtii. Slnil J5.v8fl.00,
anos 60 dias 15.000.09 N.i -scrltura
16.000. O restante financiado, com
aluguéis rie 1..190,00. Tratar Av. Tre-
ze dc Maio n." 13 Ed Municipal,
sala 1120 no 11.» ntvti - Tel -
37-6757 pela msnhi A t.Kde: —
42-2055. 1097851 100
CENTRO"- Lerso 

"judicial. 
Al-

fonso Nunes venderá cm leilão dia
7 dc agosto de 1952 às 16,00 horas
eiii frente èõs "ies*T.os of prédios
sitos 4 P.ua do Ricchuelo, Ul, per-
tericentes ao Espólio da Francisco
Paula Lattuca. Mais Informações

22-3111. Vide anúm.-los detaMindor
nn Jornal do Comórcio.

1181751 KHI
PÊIWRO ^'-Esplanada-do CcsteiõApartamentos para entrega em
00 dias — Duas frentes — Av. Chur-
clilll e Av. Franklln RoosSíêlt" —
Próprio para renda, Sala, quarto,
banheiro e kitchnete. Preços a par-
tlr de CrS 288.000,00. Condições: 10%
de sinal', 10% trinta dia-; após, 25%
divididos em 10 meses, 5% na en-
trega das chaves e 50% financiados
cm 10 anos. Escritura lavrada após
o sinal. Depósitos cm conta vin-
culcda no Banco do Brasil S. A*. —
Vendas exclusivas da "Ocrll" Rua
Senador Dantas, 76, 12.» and. sll.2i'3.

(10076) 100
IW^M»W*|W»>^»^^^^W^»»i<W^i

cnm 1(1 c 18 metros qiiiidrn
dos, co/.inhn completa, ba-
nheiro completo cm côr, dc-
pendências para empregada
e grande arca dc serviço.
Aquecimento central, ferra-
gens dc luxo, armários em-
bulidos. CONSTRUÇÃO SÓ-
URK "PILOTIS" JA INICIA-

, DA. Dois elevadores, gara-
gem e incinerador no sub»
solo. Acabamento de alio lu-
xo. Condições: 50% FACI-
L1TADOS DURANTE A
CONSTRUÇÃO E 50% Fl-
NANCIADOS EM 10 ANOS.
Tratar com a proprietária:"ESA" EDIFICADORA, S. A.,
à Av. Presidente Vargas, 509
- 15° andar. Tei. 43-2470.

(31258) 700
COPACABANA — I" a Bulhões
de Carvalho — Vendemos em
construclo, 80% financiados a
militares e funcionários públl-
coi em geral. Jornalistas 100%
e particulares 60% financiados.
Facilita-se a parte nio financia-
da. Apartamento com ótima sa-
Ia, 1 e 2 quartos, banheiro de lu-
zo e cosinha. Preços a partir de
Crf 250.000,00. Tratar com Bar-
bosa ou Silva, à rui Senador
Dantas, 20 — Salas 1201 e 1203.

. 11 Í30 IIHII.llil
yUli(itl unv iiir.'iti.( d
l(H, PM! ' 'n(KM 'ih.U
11(1 HlO HN l.'«lll«lMH_
!Ul(.'lHult' v líilllllíl!
rum Si Miimliii .

Vfiiil.'-i.
tu I ¦HMi

i. ai.niJT
i.tiHm 7iiii

BOTAFOGO — Vende-se ótimo
prédio vazio, de 2 pavimentos, 4
quartos, 2 salas, hall, etc, situado _,„„,„, *„ _ „_,__ _«,„_
ZrrT%^\e7^"lrarZ _$_? ™8' **¦"" e 52-9070
vado para edifício de apartamentos.
Preço Crt 850.000,00 4 vista. - Tra-
tar av. Rio Bronco. 257. s/ 1405.
de 10 às 12 e 18 is 17.30 horas.

110145) 400

(83029) 700
COPACABANA: — No Ed.
EGAL-T- com frentes p. Av.
Rainha ElUabeth, Av. Atlántl-

BOTAFOGO - Vende-se aparta-
mento novo de (rente, com dois
quartot, sala, cozinha, banhei! n
completo quarto e banheiro de em-

Íregada, 
«rea com tanque. Ver e

ratar daa 10 ás 12 e das 14 is 18
horas na Rua Barlo de Mscaúbas
21 ap 402 IS. Clementei.

153071 400
BOTAFOGO - OPORTUNIDADE
EXCEPCIONAL PARA COMPRA
DE APARTAMENTOS HECENTE-
MENTE TERMINADOS c já com
habite-se, com Incomparavel facl-
lidade de pagamento. Preços a par.
tlr de Cr» 410.000,00 com CcS ....
300.000,00 .financiados pela Caixa
Econômica 4 longo prazo. Os apar-
tamentos sio todos de frente e ape-
nas dois por andar e tendo: grande
varanda, sala dois quartos banhei-
ro completo com box. cozinha,
quarto e banheiro de empregada,
áre» com tanque. Acabamento pri-moroso onde se incluem sancas em
todas as peças sociais, florfics nos
pontos de luz e Parquet Paulista
nos pisos da sala e entrada. Ver
no local â rua Real Grandeza, 198,
com o sr. ANTÔNIO e tratar com
JUVENCIO BARRETO JR - rua
Hodriso Silva 18. 10" and?' grupo
1005. Tel. 22-7226 '8574) 40C
BOTAFOGO 

"¦- 
Compro 

'transversal

à rua da Passagem casa com apro-
xlmadamente l.OOOnvJ. de terreno.
Tel.: 42-4835 e 22-0545 — Hudol!
Karter & Cia. Ltda. Avcrlda Rio
Branco. 173 sobreloin

MidKI) 4110

ca e Av. Copacabana, para en
trega em outubro vendemos am-
pios aptos, com aprox. 70mts2

1'ii'iriiii i Mini vendo niwrlimt-il-
to ÜujjflcabitiiQj ;i iiuarloa, miln, a
viiiMiMlnr, cl^i!i*iitI>>tirlfiH. Preço t>x-
crpriinuii, ffrnmld flnnnoIntnctHo
Teiel.: 4l)-7:il',l). ir,7lllli ','nil

COPACABANA— VtiiSõ, íi fcv tu-
pactibnhn, np de uii», qunno; un-
nheiro fl coj.ir.hfl, üo ironia, per CiÇ
IIOO.IXKI.OO, sriulo IIKI imiii.iki .1 vi 10
i> o refclnnlc a pruiau longo, - Trn*
lur A Irav. Ouvidor nt), ;t" H*oi»
13-0745, i _íTir, íim
COPACABANA -~*Vende-sa mw •
tnm ento <_*in construç/io nn rua Ba»
rata Ribeiro, próximo no ..ido, com
anl., quarto, eozinlm, bnílhutro e
quarto do enipreaoda; O ti mus con-
dlçfies de pagamento. Tratar nn rua
1" dc Marco, 0. 5" andar, sala 1,
lei. 43-li:illi). de 16 as 18 horas.

1275114) 1011
COPACABANA — Posto 2 - Apar-
tamento, sala, 2 quartos, etc. — En-
trada 74.000,00. Saldo 3.520.00 men-
sais. Fone 37-2631. (10061) 7(10 dCnclas

ande
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ri.AniiiNdo -» Apartamento"in cimslrticüii na H». — Iara »
Itttn slivi-ii.i Martins ¦' òonsi-n-
dn il : I iiiiirtn, liinliclro cnm-
pleto o lilicliiiictle, 1'ieco: CrS
SI0,1)00,00 com ruuilldadr dc
pitKitmrnto. CIVIA Vrav. Ou-
vldor, 17 — 2" (Sccçào de Ven-
das); — Trl : 5.-8160, de 8,30

[às 18,30, <i?°;_L 900
FLAMENGO •— Apartamento recéní-
construído pnni cntre„a Imediata,
vende-se mcfiiii/ico e espaçoso no -.,,, .,edifício Marechal Mar ;nh: s _e| 601, de irente,: prlmolrn [ocaçno,:c|
Moraes, constando du: aiVa, varan-li.i, 4 dqrmilôriQH e demais depen-

PA-AC-TK VASIO 1 2C0.0 ü.Oil —
l'ri",'o I .i e j i|ii.i,li;... II hanlicl-
ros, ;i sala», H quartos dc i>inpr«-
d-idoii, jardim, Rarageni. quintal, —
etc. Facilito. Açoito ofcrln; Chave»
visitas; Corretor Ramos da Límoo,
211-75711. ll!l|itll)_]001
ÕLOIIIA - Vende-se àruil Be*n-
Jamim Coustant, B5, apartamento

APARTAMENTO — Compra-sc OU
nlutfa-se apartamento na zona Sul.
de preferência próximo à praia, com
living grande, sala de jantar, quar-
to dormitórios, dois banheiros prin-
clpais e dependêuciafi para empre

Preço: CrS DUO.000.00 com
grande pari? flnanc. pelo La,' Bra-
sllclro, Dotalhcsi plantas e visitas
com a KNllt LTDA. Av. Graça
Aranha, 416-0 - tnlas 018 e 810 -
Tels.' :l2-7645 o 42-0012.

(27751) UOÜ
liados. No caso de compra, o fere- FLAMENGO -- Grande oportunida-
ce-se um pagamento inicial de 20''. de — Vendo ótimo e amplo aparta-
do valor, os restantes Ilrtanclados monto, andar baixo, com: 3 salas,
pela Tabela Price IS anos. Cartas . 3 quartos, banh. completo, copa, co-
com ofertas detalhadas para a por- zlnha, arca c| tanque, quarto c
tarla deste Jornal n.° 19051. banh. p| empregada e grande terra.

(19051) 700 | Co exclusivo. CrS 700:000,00 com 501
financiado a longo prazo. Detalhei
com sr. Simões, Av. Antônio Car.
los, 207 — 10." andar sala 1002-C
Está alugado t>t»m contrato.

(16028) U00

COPACABANA — Compro aparta-
mentos, bem situados, para aplica-
çüo de capital. Sem limite de pre-
çob. Pago à vista. Diretamente dos
proprietários. Tratar Av. Treze de
Maio, n.» 13, Ed. Municipal, sala
1120. Tel.: 42-2055. Das 14 ás 10 hs.

(97B6) 700
APARTAMENTO - Vende-se 

"um.

- Rua Duvlvler. 46, esquina dc
frente, com 4 quartos, 2 salas, va-
randas, banheiro, copa, cozinha,
quarto empregada, banheiro. En-
trego vazio. Preço 1.200.000 cru-
zeiros. Faclllta-sc uma parte. S.
Boseli. Praça Pio X, n.o 78, s]807.
Tel.: 43-3587. (9744) 700
VENDE-SE o apartamento M2 do
Edifício Nice a rua Ronald de Car-

de área privativa constando de: I van„° 6'- ._„a,ar "° Bu"C0ASrasJI<!t-
sal» c. Kmt»*: varanda; corre- JJ 

ác'omCrnéZ°r k^Ja A,fandcsa
dor; amplo quarto c. armário Snr. Alberto.
emb.; banheiro' completo c.
louca inglesa; copa-coxlnha
complita c. fogão de 4 bocas;
2 áreas» de serviço; banheiro e
quarto p. emprega, c. armário
c garage em condomínio. Aca-
bamento de ia. — Pretos des-
de Cr$ 375.000,00 c. 50% fl-
nanciados em 15 anos a 9%. —
Visitas diariamente, — inclusive
Domingos, das 9 às 12 lis. En-
trada pela Av. Atlântica esq.
K. Elliabeth. — CARLOS
MAC DOWELL DA COSTA E
ORLANDO MACEDO. — Av.
Rio Branco, 108, s. 703. — Te-
lefones: 42-.S0Í/952:.

AV. ATLÂNTICA — Para en-

(200101 700
COPACABANA — Propríetárin ven-
de diretamente o apartamento 805
do Ed. Mamanguape, Rua Figueiredo
Magalhães, esquina Maroni de Gus-
mão, 2 quartos, sala e dependências
Preço Cr» 390.000,00. CrS 173.0UO.O0
à vista e CrS 217.(100.00 financiados
em 18 anos. Informações pelo tele-
fone 47-3592. (9769) 700
RUA SIQUEIRA CAMPOS - Apt.
novo, com vista. R. Figueiredo Ma-
galhâes — Bairro Peixoto, térreo
elevado, vende-se urgente, entrega
Imediata, 3 quartos, sala, terraços,
etc. 200 mil â vista e 230 mil finan-
ciados. Tratar telefone 25-9783.

(20023) 700

magnífico apto. 'com todas as
peças sociais de frente const-n-
do de: hall; saleta; bar; varan-
da; 3 salas; 3 amplos quartos;
vestiário c. armários embuti-
dos; 2 banheiros c. louça inglê-
sa; copa; cozinha; amplas de-
pendências p. empregs. c. ar-
inários embutidos; grande área
dc serviço e garage em condo-

minio. CrS 2.500.000,00 o.Botafogo - Vendo uma loja novn parte financiada etti 15 .anos a
„_S___»h- íu?, Hiul G,;?ulc™' ,!,fi'i»%. — Visitas diariamente, in-osqnlna de Ipu, no melhor pontn ,.:„,;„• nnmlnirnr ita- e, _. i*comercial do bairro, com financia-1 h?*?„„ H„m'nf"«'., • •_.,!*«-í
mento e facilidades. - Tratar com '.'íi-"0 ,oca' a Av- Atlântica
Juvcnclo Barreto Jv Una Rodrigo MM» <H»to. n.° 10Ü4. — CAR-
Silva, IS. 10." andar - Oiuno H05 — |LOS MAC DOWELL DA COS-Tel. 22-7226. _ iimíqi •¦ço _A fc OULANDO MACEDO. —
CASAS EM Botafogo ¦ VEK- A», Rio Branco, 108, s. T03.
DEM-SE - Em avenida multo'bem — Tels.: 42-9304/9527
localizada. Com 2 e 3 quariou c duas
salas. Tratar pessoalmente com o
Dr. Custa - Av. Hio Branco, 137— s. 1.008. (19020) 400

OS BONS NEGÓCIOS NAO SE
PERDEM - VENDO OS SEGUIN-

_ TES TERRENOS EM COPACABA-
trera »m nnliihrn ->n-»mn« NA IPANEMA E LEBLON: (Semirega em outUDro vendemos, )nlermediarios) Barata Ribeiro 7 -

- 2.» andar fren-
de J. inverno, 2

uih. c|box, "cozi-

Andaraí

Ilhas

ALUGA-SE ótimo quarto com ousem móveis a pessoas de tratamen.to. Tem água corrente e telefonever a qualquer hora i Rua Umary
iranjelras. (18071) 1825. Laranjeiras.

Leblon
LEBLON — Alugamos apartamentode 3 quartos. I ssls, quarto e w, o.de empregada, cosinha, etc. Edifi-
çlo Lindo!» — Av. Delilm Moreira,814, ap. 308. Tratar oom Freire nafirma IMOBILIÁRIA LEMOS Ltda.& Av. Nilo Peçanha, 28, sala 702,Tel. 22-2483 e 42-8508. Aluguel deCr$ 5.500,00. (27532)17
LEBLON - Alugamos apartamen.
to á Av. Epitíclo Pessoa, 22, apt.»
101, com sala, quarto, cosinha • ba»
nheiro. Aluguel dt Crf 4.500,0o.
Tratar com Freire na firma IMO-
BILIARIA LEMOS LTDA. á Av,
Nilo Peçanha, 26, sala 702. Tel.: '-,
22-2483 • 42-9608. (27531)17
IEBLON — Aluga-se o apartamento
n" 503 em 1.» locação cem saleta,
cala, quarto, cozinha, banheiro, irea,
com tanque e W.O. de eaiprsgad»,
rua Dias Ferreira, 571. Tratar a rua
S6o José, 50 — 9.» andar — Sal»
902 - Com José. — Tel.: 42-1338.

(10383) 17
LEBLON — Alugamos A Rua Ge-
neral Artlgas, 183, ótimo aparta-
mento de frente, novo e em Edi-
ficio de luxo, com duas salas, três
quartos, copa-cozinha, quarto e ba-
nheiro de empregada e garage, Ver
no local com o porteiro. Tratar
com a Empreza Brasileira de Admi-
nistração Ltda., à Rua da Quitanda,47. 3,o andar, sala 1. Tel. 22-5827.

(19092) 17
LEBLON — Aluga-se apartamento
de 2 salas, 2 quartos, cozinha gran-de e dependências empregada. Alu-
guel: Crt 3.800,00. Rua Rainha Gui-
lhermlna 150 apto. 103: ver no local
e tratar na CONSTRUTORA VERA-
MAR Rua 7 Setembro 141 3.° and.

(19020) 17

ALUGO OU VENDO duas lindlssi-
mas residências, no mais belo re-
canto da ilha do Governador, recém-
construídas, primeira locação, dois
pavimentos, frente para o mar, am-
pia varanda, banheiro em côr, água
em abundância, grande- jardim, bon-
de, ônibus, lotação a 20 metros,
alugo por Cri 3.500,00 cada umacom fiador Idôneo ou vendo porCr$ 800.000,00 as duas. Ver Praia
da Olaria 153 ao lado do Mercadinho.

(18042) 34
ILHAS — Aluga-so em casa de
família um ou dois quartos juntos,com ou sem móveis a rapazes ou
pessoas que tubalhe fora. Praia das
Pltanguelrat, Estrada do Monjolo 64.
Ônibus Mauá-RIbeira. (10003) 31
<^^^<*AAAAiA^^A»*»^^»^^^WWvní»»*"WWW

Teresopolk
TERES6POLIS — Aluga-se confor-
tivel casa de campo, no meio de
grande jardim, mobtliada, com ul-
tragas e água corrente, constando de
duas salas, três quartos, dois banhei-
ros e grande varanda. Rua Arinos
517 — Tel. 2850. Aluguel Cr» 
2.000,00 — Mensal. Sendo para tndo
o ano. (12169) 38
TERESOPOLIS — Alto alugo por
Cr$ 3.500,00 casa com todo o con-
torto c| 3 qts., moblliada, louças,
ultra-gaz, tel., geladeira, etc. Tel.
25-9846. (11373) 36
igWWVWWV^^^WyWl^MWWWWWlV»

Apartamentos, casas e
cômodos

ANDARAHV — Travessa Vasconcí-
los 38 - Vendo 43 X 290 m. terre-
no aproveitável para 3 edifícios de
4 pavimentos e construção de 150
casas preço Crt 950.000.00. Facili-
ta-se — Rudolf Karter & Cia. LtdaAvenida Rio Branco 173 sobrelojaTel. 42-4635 « 22-0545

(085451 300

VENDO ótimos apartamentos em
construção á rua Dr. Aquino n" 23.
para serem entregues em dezem-
bro. com as seguintes dependên-
cias: sala, dois quartos, jardim de
Inverno, banheiro com box, área
de serviçri quarto » \V. C. de em-
pregada. Preço a partir de Cri ...
359.000,00 com 50% financiados.
Tratar na C. I. L. A. LTDA. A
rua Méslco n. 74 - 6» andar sala
606. Tel, 22-3864.

127128) 301)
ANDARAI — Vendo boas casas,
frente de rua, alugadas sem contra-
to e precisando uma reforma. Pre-
ço de cada CrS 300.000,00. Rua Ara-
ripe Júnior. Chaves n.o 25 com o Sr.
Rocha. Tratar com Ovidlo; nlo é
corretor — 43-1816. (26962) 300

BOTAFOGO — Vendemos á rua Vis-
conde Caravelas, 41 - 2.o andar freii-
te. um apartamento de
salas, 2 quartos, banh. •¦ha, área serviço e grande érea de
12.00 rr.2, descoberta clplso dc ladrl-
!bo pira jardim, garage exclusiva«ob Pilotis, entrega em julho, Ver
no local e tcatar-i rua Arsonbleia
104 s|3Il. dOIlvelra Santos è Pinto
Llmp T?ls : 22-0500 e 42-3196.
'^_L____ (20030) 400
VENDÊM-SÊ "duas 

(2) loias lua
Voluntários 475 -- 320.000,00 Sr. Pi-
nheiro — Fone 23-5200. (14986)400
BOTAFOGO 

"-"Leilío"'Judicial 
—

Atfonso Nune", venderá em leilão
jttayip de Agísto de 1952, ás 16.00
*ior»* em frente ao mesmo, o apar-
tíriienlo n.» 201 da Hua Voluntários
da Pátria n." 187, pertencente ao
Espolio de Regini Campos San Juan- Mais Inf.: 22-3111. Vide anúncios
detalhados no Jornal do Comércio.

(190671 400
JBÕTArOGÒ' - Vende-se urgente
terreno 13 x 40 em rua transversal
à pr.-!a. Próximo á Bears. Fone: ..
37-2631. (19065) 400

Catete

Botafogo
BOTAFOGO — Voluntários vendo
transversal 4 terrenos exelusivamen-
te para residência de luxo. Crt ..
900.000.00 — Tels.: 42-4635 c 22-6545— RUDOLF KARTER & CIA. -
Avenida Rio Branco, 173 - Sóbrelo-
Ja. (6551) 400
BOTAFOGO - Apartamentos
pelo preço do custo e en final
de construçSo. Amplo quarto,
banheiro completo, saleta e kit»
chinele Ver i rua Real Gran-
ctesa n. 100. Tratar com o pro»
prietário na IMOBILIÁRIA JI-
QUITI Ltda. á Av. Graça Ara-
nha n. 203. s' 312/313. — Tel.:
22-5376. (31438) 400

DEPOSITO
Procura-se psra alugar, possível-

mente no centro ou próximo para
planos, entrega imediata. Informa-
çfies: Av. Rio Branco, 277, Telefone:
32-4293. tratar com o Sr. MILTON.

(14991) 38
CONSULTÓRIOS MÉDICOS - Alu-
gam-se e também um laaoratAno
de análises, Crt 3.000.00, Instalado
e aparelhado InformaçSes 32-7541
e 32-7357 0157ÍI 38

APARTAMENTO VASIO
Aluga-se esplêndido aparta-

mento com boas acomodações
para família de tratamento. Rua
Cindido Mendes 99 Ap. 603;
procurar o porteiro.

(14999) 38

ÁTELIER DE COSTURA
Traspasso um elegantemente mon-

tado em 2 aperta, térreos, em Copa-
cabana, com linda vitrine. Licencia-
do e legalizado. Preço Cri 130.000.00
Tratar Tel.: 37-5247. (12374) 38

GARÇONIÉRE ALUGA-SEALUGA-SE magnífico apartamento
cm Edifício em centro de terreno,! apartamento de quarto e banheirocom 3 quartos, sala, saleta, cozinha. modemlMlmo, mobilado com finobanheiro completo, dependências de gosto, frente ao Country Clube e áempregada, grande área de serviço ' 30 mts. da prnla de Ipanema, aluga-
garage com box, caixa dágua pri-; je por seis meses n uma pessoa. Crtvallva c Play-Ground para criança.! 3.000.00 mensais. Denósito Cr» 
Preço Crt 6.000,00, com fiador. Te- 12.000,00. Tel.: 27-3893, Sr. Roberto,
lefonc 47-7521. (19027) 171 (20084) 38

APARTAMENTO 100% Fl-
NANCIADO - PRAZO 15
ANOS - SEM ENTRADA -
RUA REAL GRANDEZA, 53 -
Contendo: vestíbulo, magnífico
sala tom varanda amplo, dois
granoes quartos, ótimo banhai-
ro, copa, coxinha, área de ser-
viço com tanque, quarto e W.C.
de empregada, entrada de ser-
viço. Tem inquilino sem con-
trato. Ver e tratar diretamente
com o proprietário, das 9 às 12
diariamente, no apartamento
101 do prédio 45. (10030) 400
BOTAFOGO - PRÓXIMO ASEARS — Para entrega emagosto próximo, vende-se «par-
tamentos de 1 sala, 2 quartos,banheiro, cozinha, dependências
de empregados e terraço de ser-
viço çom tanque revestido deaaulejos, em Edlficlo de 4 pavi-mentos à rua Visconde de OuroPreto, n.° 61 com 2 apartamen-
toa por andar, presos a partir«!? Cr$ 423.000,00 com 58% petaTabela Price e facilidade da par»te nSo financiada. Ver no local
e tratar diretamente com os pro-
nrletárlos e construtores IT. C.
Cordeiro Guerra, à Av. Rio
Branco, n.° 17.3-14.° Telefones
42-2407 e 52-0119.

CATETE — «_«_». — vendo piximo ao largo do Machado' ófimaloja com subsolo alugado com con-trato rendendo Crf 4.6j».O0 men-sais. Preço: Cr$ ;oo.00O,Ui, sendo
Cr| 200.000,00 flnanc. a longo pra-zo. — Infs. e visitas com John R.
Amaral Schaefer, Aua Senador Dan-
tas. 18, saln 916 - 42-8303.

(13037) ECO
CATETE — Apartamentos em inl-
do de construção, desde quarto c
banheiro, até dois quartos e banhei-
ro, aala, etc. Preço desde 100 mil
Cruzs. sem entrada Inicial e em
prestações, • começar d* dois mil
Cruzs, Ocasllo única, Edlficlo em
construçSo A Rua Santo Amaro —"Titan". Tratar na Organização Ju-
dlclárla Bast-nl, Travessa do Ouvi-
dor,_ll — G.°_.  (31449) 500
CATETE - Ed. Mlchigín 

~h. 
das

Laranjeiras, 91, a 100 metros do Lar-
go do Machado, vendo oi últimos
apartamentos em final de construçSo
Acabamento luxuoso Interna e ex-
ternamente. Prédio com duas fren-
tes. Todos os aptos, têm 2 amplas sa-Ias, 3 grandes quartos, banheiro em
cor c| louça da porcelana branca, co-
pa-cozlnha e garagem. Salas e quar-toa com pisos dc Parquet Paulista
em. delicados desenhos; área de ter-
viço em azulejo. Grande parte finan-
dada pela Caixa Econômica. Tratar
com Juvenclo Barreto Jr. R, Rodrigo
Silva 18 10? G 1003. Tel.: _J-7_?a

(12048) SOO
VENDE-SE, por motivo de'viagem,
apartamento novo, térreo, mobília-
do, com sala, grande dormitório, ba-nheiro completo e cozinha por CrS190.000,00, parte financiada, faclll-tando-se o restante. Ver e tratar árua Bento Lisboa, 159 — Apto. 103.

Copacabana
AVENIDA ATLÂNTICA — Posto" 4— Vende-se no suntuoso edifícioCamões, em construçSo adiantada,
e de propriedade da Sul Am.rica,
magnífico apartamento com todas
as peças sociais de frente, constan-
do de 2 salas, varanda, 3 dormito-
rios, 2 banheiros nobres, copa, co-
zlnha, 2 quartos de empregadas,
irea de serviço e garagem. Preço:
1J30.000.0O cruzeiros com financia-
mento de 535.000 cruzeiros «m 15
anos. Facilita-se parta do pagamen-to A vista, aMls detalhes e plantaexclusivamente com a Enir Ltda.,
i Av. Graça Aranha, 418, 8° andar
salas 818 e 819. Telefones 43-9012 e
S2-5446.  (27752) 700
BNG.? TITO LIVIO vende apt.»
di> grande aala, 2 qts,, cos..compIc-
ta, área c| tanque, var„ térreo de
frente, entr. Independente, na r.
Emílio Borba, P6st0 4 1|2,100 mil de
entrada, 60 mil a combinar e 10O
mil, 5 ano». Av. Rio Branco, 184 —
42-1760.  (27663)700

AV. ATLÂNTICA — Veude-
íuó. magnífico apto. c. aprox.
15iiinls2 de área, constando de
3 grand.., quartos; living; am-
ph banheiro; po-Ihha e depen-
dências.) Todas as petas sociais
de frente, Visita» duriainente
no local à Av. Atlântica. 408G
ap.u. i,0(i, das U às 12 hs. CrS
li050.1)00,00 c. parte financia-
(Ia em 15 anos. CARLOS MAC
I>OVtt.LL DA COSIA E OR-
LANDO MACEDO. — Av. Rio
Branco, 108, s. 703. — Tels.í
42-9304/8527

COfACABANA — l'ostu 0. —
Para entres- cm ouiuliru ven-
dsmu. magnífico apto. eom
2?0uits2 cam todas as pec_i so-
ciais de frente p. Av. Copava-
baru e Av. Rainha Ellzabeth;
com vista p. o mar . constan-
do de: hall; saleta; 2 salões; 4
grandes auartos; 2 banheiros;
copa; cozinha; grande irea de
servij ; quarto e banh. p. em-
pregi^dos e garagv- em coudomi-
nio. — Crf 1.800.000,00 c. par-
te financiada cm 15 anos a
9%. — Visitas diariamente das
9 às 12 hs. no Ed. Egalité, Av.
Atlântica 4066 apto. 1210. —
CARLOS MAC DOWELL DA
COSTA E ORLANDO MACE-
DO. — Av. Rio Branco, 108,
s. 703. - Tela.: 42-9527/9304.

(33502) 700
ANDÃR~APARTAMÊNTO de gran-de luxo, localização previlcglada, no
eixo da rua Xavier da Silveira, ladoda sombra, longe dc bondes bote-
qulns c sem lojas no térreo. Pisos
rrotegidos contra ruídos; pintura a
óleo: elevadores "Otis"; louça "Stan-
dard". Forno crematório para lixo.
Caixas para 90.000 litros dágua. —
Instalação especial para televisão
transformadores da R. C. A.) Te-
lefone para garage e portaria. Dis-
pondo de hall saleta da entrada ga-lerla dobre de 9 x 2.5 m. living de0 x 3 m. varanda envidraçada temhldumlnio) de 11 x 25 m., blbllote-
ca de 5,5 x 4 m. e sala de jantar de6,20 x 4 m. formando grandioso con-
junto social de 140 m2; 3 banheiros
principais, sendo 2 de côr, 4 quar-tos, 15 armários embutidos, sala de
almoço, copa, cozinha; 2 quartos e
um banheiro com box para criados;
um quarto para depósito, garage no
nivel da rua e revestida de azulejos
brancos, calxilhos basculantes de
hldumlnio, portas internas almofa-
dadas com maçanetas de cristal. Fl-
nanclamento da C. E. Ver e tratar
lem Intermediários, á praça Eugê-
nlo Jardim, 6, semente dando refe-
rCncias. Em adiantada construçfio
para entrega dentro de alguns me-
ses; (20082) 700
COPACABANA — Vendemos â"RÜa
Pompeu Loureiro, em incorporação,
inicio de construç5o, ótimos apt.°s
c|j. Inv., 1 sala, 2 qtos., banheiro,
cozinha, quarto e dep, de empreg.
Preço 250.000,00: entrada 40.000,00,
rest. suaves prestações. Inf. Tel.:
42-9802 c|H. Ribas ou Corrêa Lima.

30 — CrS 1.800. — Barata Ribeiro
11.50 x 18,50 — CrS 2.000 — Júlio de
Castilhos 12,50 x 30 — CrS 3.400 —
Bulhões de Carvalho — 12 x 40 —
Leopoldo Miguez — 13 x 20 — Bo-
livar 10 x 25 — CrS 3.200.000,00 -
Visconde Pirajá — 15 x 30 — Av.
Visconde Albuquerque 12 x 30 —
Cr$ 2.200 — Arlstides Spinola 20 x
30 — CrS 3.300 — Nascimento Sll-
va 15 x 20 — Cr| 2.600 — Alberto
Campos 20 x 30 — CrS 4.000 — Nas-
cimento Silva 11 x 25 — CrS 1.600

General Artlgas — 14 x 40 — CrS
2.300 - NEGOCIO URGENTE E
DIRETO - ÁLVARO LIMA LEAL

Av. Copacabana 540s|902 — Tel.:
37-8114. (10975) 700
AV. N: S. COPACABANA — EDI-
FICIO MENESCAL - Vende-se.
neste Edifício, o apartamento de
n.° 604, composto dc entrada, jar-
dim de inverno, espaçoso living, sa-
Ia de jantar, 3 grandes quartos, 2
sanitários completos, copa, cozinha,
varanda de serviço, quarto e W. C.
com banheiro para empregados. —
Preço base, com móveis CrS 
1.200.000.00. Para-qualquer Infor-
ni.ção. telefonar "para 27-9954 e
procurar D. Margarida, entre 9 da
manhã e 5 da tarde. Chaves com o
Porteiro do Edlficlo, Snr. Alberto.

(20033) 700
APARTAMENTO COPACABANA -
Família retirando-se para os Esta-
dos Unidos, vende um lindíssimo
apartamento, com 2 salas, 3 quar»tos, cozinha, banheiro, quarto efe
empregada e dem. dep. Completa-
rnente moblliado, em rico decorado,
móveis de Hollywood, tapetes, crls-
i.ils, faquelro, geladeira, rádio e bar
completo o muitas outras benfelto-
rias. Negócio Urgente. Preço com
tudo Incluldd: Cr» 980.000,00. Mar-
car vl'ttan neio telefone 42-8397.

(20080i 700

COPACABANA - Vendo na Av.
Copacabana, na altura do Posto 3.
apto. pronto, cljardim de inverno, 2
salas, 2 amplos quartos clarmárlos
embutidos, banheiro completo, co-
zínlia clbox plgeladcira, todo guar-
nectdo c|sancas e garage. Financio
a metade do preço a longo prazo.
Tratar com JUVENtIO BARRETO
.IR. — Rua Rodrigo Silva. 18 - 10°

jand. G. 1005 - Tsl : 22-7226.
(190941 Í00

P.OTAFOGO - Vende-se por Cri..
950.000,00 á vista, terreno de 10 por33 com casa, tendo 2 frentes, ruas
Goethe e Martins Ferreira, 53. Ga»
barito S andares. Ver no local de10',. até 16 hs, (26645) 400 18,30

ENO.» TITO LIVIO vende apt.n
quase pronto na Av, Copacabana,
vista para o mar, junto ao Metro,
c| salão, 2 qtos., dep, de empre.,
garage, 7.» andar, 290 mil de entra-
da e 240 mil em 20 anos. Av. Rio
Bianco, 134 si 406 - 42-1769.

(37Mo)70O
COPACABANA — Para entre-
ra imediata, apartamento de
frente em prédio de S pavlmen-
tos e constando de: quarto, va-
randa, banheiro completo e kit-
chlnctte. Preço: Cr$ 225.001,60
«om 60% financiado em 15
anos. CIVIA. — Trv. Ouvidor,
17 — 2° (Secção de Vendas),

Tel,: 53-8166, de 8,(9 àa

COPACABANA — Compro aparta-
mento de frente A Airenida Atlántl-
ca, ou próximo - mesma, com 3
quartos, 2 salas, dependências ge-ral» e garagem. P.igo até Ci$ 
1.000.000,00 à vista. SoluçJo rápi-
da. Informs. para John Ii, Ama-
ral Schaefer — Roa Sen. Dantas
118, |ala 910 - Tel.. 42-0305.

COPACABANA — Vendo á rua
Paula Freitas, próximo A praia, a-

Íiartamcnto 
térreo, tendo vestlbu-

o quarto, cozinha e banneiro com-
pleto « boa área com tanque. Pre-
ço Cr$ 300.000,00. Entrega rápida.
Facilito até 50%. Infs. e visitas
com John R. Amaral Schaefer —
Rua Senador Dantiu, 118, pala 910
— Te).: 42-8305,  (18035) 700
ÈNG.» TITO LIVIO vende spt.t
cl jardim dc inverno, qto., sala, co-
slnha, de frente, pronta entrega, 2.»
and., 4 r. Sá Ferreira, 100 mil de
entrada 6 200 mil em 5 ano». Av. Rio
Branco, 134 s| 406 - «-17C9.

(27662)700
ENO.» TITO LIVIO, vende upts.
prontos no Posto 6 cl sala, 2 qts.,
dep. de empr., garage, de frente o
de fundos, desde 270 mil de entra-
da e 150 mil financiados. Av. Rio
Branco. 134 s\ 406 — 42-1769.

(27666)700
ENO.» TITO LiyiO vende apt.» t
de qto. e «ala, juntos ou separados, |
prontos e em construçSo, c| grande
facilidade dc pagamento. Av. Rio
Branco, 134, s| 406 — 42-1769.

(27669)_700
COP. BAIRRO PEIXOTO — Ven-
de-se bom apto. fundos mas claro
e fresco. Prédio isolado. Sala, 3
qtos., dependências completas e ga-
rage. 550 mil cruzeiros. Desconto

/««»-.,--___- P»M venda á vista. Proprietário —
(33073). 7<K> ,-fcTçl,: 27.0364, ., - -.^ ,(12248),.700

COPACABANA — Vende-se i Rua
Barata Ribeiro, apartamento paraentrega imediata, com 3 quarto-»,sala, saleta, cozinha, banheiro so-
ciai completo, quarto e serventias
de empregado, de frente, com va-
randas, etc. Preço: 700 mil Cruzs.
facilltando-se 507». Obséquio tratar
na Organização Judiciária Bastam
Travessa do Ouvidor n.° 11 - 6."
andai

COPACABANA - Cónipra"-se liin
terreno plano, ou casa antiga, paiaconstruçSo de Edifício de aoana-
mento Paga-se em dinheiro c nm-
ném com apartamentos no local.
Negocio seguro. Obséquio tralar na
Organização Judiciária Basbnl -
Travessa dn Ouvidor. 11 - ii.» an-
dar.

AV. ATLÂNTICA - Apsrtcmento
com dois amplos quartos. iala, co-
zinha, banheiro de luxo c| nox cm
louça amexica em côr, quarto e ser-
ventlas de empregado, dc frente,
entrega Imediata, cm Edifício de
esquina, não sendo, entretanto, o
apartamento de frente para a Praia
e sim para a Rua da esquina. In-
formes, visitas, etc. na Organiza-
çfio Judiciária Bastani — Travessa
do Ouvidor, 11 - 6.» andar. Preço:
510 mil Cruzs. á vista.

(314441 700
COPACABANA — Vende-se aparta-
mento com 3 quartos, 1 salão, bn-
nheiro, cozinha, dependência dc
criado e garage. á Rua Toncleros,
257. Ver no local e tratar Av. Eras-
mo Braga. 299 — 4.» andar, sala 42.
Tel.: 42-4686. (20063) 700

FLAMENGO — Apartamento prontode frente andar baixo — Vende-se
cm suntuoso edifício á rua Marquez
dc Abrantes constando de hall, sale-
ta, 2 grandes salas varanda, jardim
Inverno envidraçado, 4 dormitórios
com armários, 2 banheiros sociais,
copa e cozinha, 2 quartos de empre»
dada, ótima área de serviço e ga-rage. (O apartamento é todo pintfdoa óleo-. Preço único CrS 1.100.000.00
ioni financiamento da C. Econômica
ile CrS 501).000.09 podendo-se laclli-
lar parte do "pagamento a vista. —
Planta, detalhes e visitas rxcluslva-¦nente co:n a ENIR LTDA., Av
Graça Aranha, 410, 8." — Salas 818
e 8,10 - Tels.' 42-9012 - 52-544(1.

127753) 900
FLAMENGO - Vende-se aparta-
mento de Ia. locação, nntrega Ime
diata com saleta, sala. dois quartos,armários embutidos; duas varandas,
cozinha, banheiro, quarto e banhei-
ro de emprsgi.da, área de serviço e
Itarago. Preço: crS 550.(IOO.OO cntia-
da CrS 150.0i10.00 e o rrslo financia-
do. Run Paissandú. 1515. apto. 704.
Chaves rom o porteiro. Informações:
Fone: 25-3223 e 43-2523.

!____. "^
FLAMENGO - VENDE-SE aparta-
mento á Rua Palssandú, entre Se-
nador Vergueiro c Praia do Fia-
mengo, com sala, três quartos, va-
randa. banheiro em cor, cozinha, dc-
pendências de empregada, ncabamen-
to de luxo, pintado a óleo com san-
cas, armários embutidos. Entrega
imediata. Preço CrS 600.000,00 sen-
do duzentos mil a vista, cem facl-
litados e 300 mil cruzeiros em 15
anos. Pagamento total a vista com
grande redução. Tratar-com Dr.
Calmou, de 16 ás 18 horas na rua
1." de Março. 9. 5.» undar. sala 1.
só pessoalmente. (27503) 900

VENDE-SE Apt». com 3 quartos, 2
salas, grande terraço, garage, etc.
Praia do Flamengo, n.» 300. apt*.
1101, esq da Rua Tucumã. Entrega
Imediata. Sliuaçíio privilegiada. TO-
das as peças de frente. Tratar com
a Organização Guedes Ltdc. Av.
Erasmo Braga. 227. s/317. Telef.:
42-0130 (12318) 900
FLAMENGO — Grande oporturlldâ-
dc. Vendo junto a praia, aptos., dt:
sala, 1 e 2 quartos, banh. completo,
cozinha, área c| tanque, quarto e
banh. pi empregada. 70% financia-
dos em 5 anos, em prestações men-
sais sem juros durante a constru.
ção, ltl% inicial e o restante com
muita facilidade a combinar. Deta-
lhes com Snr. Simões, Av. Antônio
Carlos. 207 - 10.» andar sala 1002-C

I1S029) 900

PRAÇÃ"s. SALVADOR-"^T"Vendo
por CrS 195.000.00 cl financiamento
os aptos. 205. 304 e 404 próprios
para solteiros, casais ou renda.
Ver no local á rua Senador Cor.
rela. 33. chaves cl porteiro. Tratar
Banco Auxiliar da Produçáo, i
Trav. do Ouvidor. 12. das 12 is 18.

(17632) 900
-FLAMBNGO - Vende-se apt." A rua
Almte. Tamandaré, 9.<- and., com 3
quartos, 2 salas, etc, garage e di-
verbos melhoramentos Internos. —
Pronta entrega. Com grande, fl-
nanclamento. Possibilidade de per-
muta. Tel.: 25-7993. (19080) 900
FLAMENGO — Apartamento com
70'/,, de financiamento.' Vende-se,
ainda não habitado, i rua Marques
do Paraná, 75 — apart.» 602, com
saleta, grande sala, 3 quartos, sen-
do um com varanda, banheiro com-
pleto com box, cozinha espaçosa,
dependências de empregado e ga-racc. Ver no local com o Porteiro
VIEIRA e tratar
José, 70 - Loja -  .
Preço 700 mil cruzeiros com finan.
clamento dc 707,. Posse e entre-
ga Imediata. (20060) 900

FLAMENGO - Vendo belíssimo
aoartamento á Av. Rui Barbosa —
(EDIFÍCIO BARÃO DE LAGUNA).
com 3 salas. 4 quartos, 2 banhei-
ros em cór. hall nobre, rouparla,
copa. cozinha, 2 quartos de empre-
gada banheiro dc empregada e área
de serviço, c'227 mts2. dc área Útil,
completamente mobiliado. Tratar _
rua do Rosário n." 98 — l.o andar- Tel.i ?'-0092, JOSE' STLVIO MA-
GALHAES. (20052) 900

vfo -

ENG.o TITO LIVIO - Vende-seapto. de frente, pronta entrega. 100mil de entrada, 105 mil a combinare 78 mil em IS anos. Sul América,
ç| qt.», sala, pequena cozinha, lln-do banh.», Posto 5, 4.° and. — Av.Rio Branco, 134 - SI 406 — 42-1769.

.(27671) 700

GÁVEA - Vendo urgente esplên-
dldo terreno 15 x 00, a 200 metrosda Praça Santos Dumont (Jockey).rua calçada nronto para construir,rua quase plana com espetacularvista para o hipódromo. Lagoa, Ipa-nema e Leblon. Também troco poraoartniuenios na zona sul ou rcsl-déncio. dando ou voltando a dlfe-rença Tratar pelos tels. 27-4979 e23-5,191. Base: - 759.000.00.
APARTAMENTO — Vende-se o den^ 202. com 3 quartos, sala, cozi-nha. banheiro com armário embu-tido, • área com tanque, quarto em-
pr,??,a?a; uma va£a na Baragem, emedifício acabado de construir, áRua Ildefonso Simões Lopes n.°56, podendo ser habitado imediata-mento, preço CrS 6OO.O00.00, me-ade à vista metade financiada Ta-hela Price. Trata-se com Abel G.Pereira. Rua Quitanda, 69 4.°, sa-ia 25. Chaves na portaria' com sr.Figueiredo das 14 às 17 horas.

(6730) 1001
GÁVEA -"Ve7idõ"árêa-d'e"trlnta~e
seis mil metros quadrados com ca-sas aproveitáveis para colégio etcbase: Cr$ 25.000.00..00 perio doJockey Club. - Tels.: 42-4635 e
Í-Va545,.-- Rudolf KARTER tet-iA. Ltda - Av Rio Branco, 173,sobreloja. 15540, IOoi

Mili.t;i, 2 grandes anlna conjugada*
com área Me 117 ml!., íi amplos dor-
mltórios. cofns c nrmiir.os embuti-
do& grande jnr.llm de inverno com
deslumbrante viain, 2 banheiros so-
ciais, ampla cozinha, quarto e ba-
nheiro de empregadas c raragem.
Preço 85O0(.'O,CO com 312.000,00 de
entrada, 70.(100.(10 cm li prestações•nensaís e 430,000,0o cm 10 anos pe»
Ia tabela Price a juros dc 12% ao
ano em prestações do CrS 0.284,00.
Para visitas c rirmois Informações
Av. Rio Branco. 257, 09, saias 001 e
902. Tel.: 52-3307.

r 11)035) 110O

JÍOflO
GLORIA — Vende-se à R. Bcnja»
min Constant, terreno de 17.50 X
30 ms. com prédio. Telefonar para
58-2326 - 27-4300 c 42-7111.

(10347) 1100

GLÓRIA - Edifício Cân-
dido Mendes, situado à Kua
Cândido Mendes 63. Cons-
trução já iniciada — Apar-
tamentos a partir de Cr$
200.000,00, vestíbulo, sala,
quarto, jardim de inverno.
banheiro completo, kitch-
nett e play ground. Situar*-
ção magnífica, construção
esmerada, garantia de en*
tregn no prazo previsto.
Condições de pagamento:
5%. sinal de reserva: 5% na
escritura; 35% em 24 men-
saudades. SEM JUROS. 10%
na enlreira das chaves; 45%
financiados cm 5 anos. De-
talhes é informações com a
PROPRIETÁRIA CONSTRU-
TORA E INCORPORADOKA,
Cia. Comercial e Imobiliária
Brasil ICncibra) - Av. Rio
Branco, 311 • 7° • salas
714-716. Telefone: 42-4086.

uoo
GLORIA — Vende-se doía aparto-
mentos, de dois quarto!., etc., sendo
um na Gloria, com duas varandas
para o mar c outro no centro. —
Preço: 330.000,0(1 e 3"0.000.00, com
entrada de 15u.000,00 ada e o resto
bem (Inanciado, a embinar. Tra-
tar na rua Washington Luiz, 3 apt.»
304, esquina da Av. Mem de Sa —
Ed. Normancll".
GLORIA — Renda — Vendo à rua
Santa Cristina, cdidclo com 4 «par-
tamentos, todos recóm-alugadcs com
contrato de 2 anos, rendendo ao
todo 1.080,03 por mes. ^reço à vis-
ta 1.200.000.00. Inl., visitas e plan-
tas com John R. Amaral Schaeler
— R» Sen. Dantas, 118, sala «16 —
42-8305. (iaoa.i) uoo

Grajaú
VENDE-SE um terreno a rua Vlsoon-
de .de Santa Izabel junto e depois
do n.° 535. com projeto aprovado
para construção de um prédio eom
3 pavimentos com 14' apartamentos
— Ver domingo, 27 das 0,30 is Xhfjpf
ras no local com o proprieUrlo,ífci
planta e de 2.» a 6.» telra com Ra»
zende das 10 às 12 horas, pelo tele-
fone 43-6741 (12270) 1200
GRAJAÚ — Vendemos à R. Ita-
baiana 131 apto. 202 com saleta —
sala, 2 qts., copa, coz., ban. e deps.
empregado. Preço 300.000,00 com
facilidade aceitamos oferta para
pagamento a visto,. Pode ser visto
e entregue desocupado. Tratar oom
M. Sayer ou Pcdrosa Jornal Co-
mércio 3.» s. 322. (10384) 1200
GHAJAU — 20.000.00 de binai. —

iVendo aptos, com quarto, sala, co-
zinha, saleta e banheiro, Ed. coin
frente para jardim, local magnífico.
Grande facilidade de pagamento.
Preços 225.000,00. Tratar Av. Treze
de Maio ii.° 13. Ed. Municipal sala
1120, U.o pvt. Tels.: 37-6757 e 42-2095

I007M) IDOO

Ipanema
diretamente 3ÉJ--.-----. tt; •_—
Tel.: 42-9343 ^ IPANEMA — ótimos aparta

mentos a Av. Henrique Du-
mont, n.° 85, próximo a Praia.
construção do Dr. Luís Gloseffl
Jannuzii. já na 6a. lace, lado
da sombra è constando de: 1 aa-
Ia, 1 e 2 quartos, banheiro eom-
pleto e pequena cozinha eom fo-
«rio de 3 bocas. Preços: de Cr$
250.000,00 à CrS 285.000,00 e oa
de 2 quartos CrS 385.000,00.
com 40% financiado e o restan-
te pago conforme andamento d»
obra. CtVIA — Trv. Ouvidor.
17 _ 2o (Seccão de Vendas).
— Tel.: 52-8166. de 8,30 às
18,30. (33076) 1300

IPANEMA — Vendo apartamento
vazio, de frente para a LagAa, cora
3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
terraço com 2 quartos, tanque e
Instalações empreg. Tratar com o
nrnprlolário a Av. Nilo Peçanha,
155, s/512, tels.: 42-4472 e 32-7378.
Preço: CrS 600.000,00. (123661 1300
IPANEMA — Vendemos por Cr?
1.200.000.00. com facilidade, linda
residência de 2 pavimentos. de 3
quartos. 3 salas c dependências.
Construtora Gomes Fen-elra. Av.
Graça Aranha, 20S, 2.°. Tels. 32-6383

22-4016. (11404) 1300

IPANEMA — CASA — Vende-se i
Rua Redentor, com aa seguintes de-
pendências: I.« pavimento: Varanda,
3 salas, hall, cozinha, despensa. ga-
rag2 l' dependências de empregada.
2.° pavimento: Hall; •» quartos e ba-
nheiro. Preço: CrS 1.000.000.00. Tra-
tar pelo Tc!,: ¦17-0KÍ9.

(20074) UOO

R. MIGUEL PEREIRA - 1.500.000
Palacete belíssimo, centro de ter-reno. Vendo. Facilito. Chaves, vis!-tas: Corretor Ramos da Lagoa,20-7578.

COPACABANA - Vendo aparta-
mentos em construçSo com sala,
quarto, banheiro completo e cozi-
nha, à Rua Bolívar, 162. °reço:
Cr| 220.000,00, com parte financia-
da. Hllton Uchoa Cavalcanti. Av. jb,bT.,„.1t: ,Nilo Peçanha. 155. «ala 512 Te].: f,P,í?l^IENI° 

~ L,ux° ,42-4472 e 32-7376 1.250.000.00 — Ocupando o 4° pavl-
i^isii inn mc"'° dc um belíssimo edifício no-

vo, moderno, belíssimo. Facilito. —
Tem grande garagem. Está vazio —
Corretor Hamos da Lasoa — Tel.:
26-7578. (19047) 1001

COPACABANA — Vendo cm edifi-
cio familiar de esquina, vazio, o es-
plôndldo apartamento n.o 501 da
rua Duvlvler 49, cisaleta. 2 salas
conjugadas c|cortlnas, sendo uma
atapetada, 3 quartos, baniteirn de
cor, ótima cozinha, dependências
completas de empregadas, área de
serviço tflda de azulejo, peças am-
pias e bons armários, pintado de
novo e acabamento de primoirlssl-ma, c| lustres e "plafoniers", etc.
Chaves com o porteiro e tratar c|
o proprietário p. tel.t 37-0326.

(10268) 700
COPACABANA — Vendo o apart.
1.001 de frente, a rua Djalma Ul-
rich, 444, quase esquina Barata RI-
beiro, 2 quartos, sala, dep. empreg.
pronta entrega. Entrada de 150.000,00— Restante financ. e facilitados —
Tratar tel.: 37-3064 - Sr. Mario.

(18009) 700
LOJAS E SI LOJAS - Posto 4 —
Em esquina com 57 ms. de frente,
lado da sombra, no Ed. 22 dc Maio.
Anita Garibaldi, esquina Toncleros,
proprietário vende diretamente, as
restantes 3 lojas e I b1 lojas cn 7
unidades separadas oil anexadas à
vontade do comprador. Adaptação
n acabamento pf c| c ao gosto do
adquirente. Tratar com líaul às
5as. das 3 às 4 à ri, 7 .Setembro,
69-71, Não sc atende ao telefone.

(I!

IPANEMA — Vendo casa nova de
esquina, n 50 metros da praia, ótl-
ma p/ pequena família que de:4Íie
muito conforto, tendo: 2 salas, copa,
cozinha, garage e varanda: 2.» plst»dois quartos, sendo um duplo,
quarto armário, banheiro, sala d*
costura e quarto dc empregada: 3Í>
piso — composto do amplo deposito
adaptável a auarto de crianças, (rtSnásio ou oficina. Financio 50% do
preço :i lonso prazo. Entrego abso-
lutamente limpa de imediato. Tra-
tar com JUVENCIO BARRETO JR.
Rua Rodrigo Silva, 18 - 10.° and.'- G/ 1 005 — Tel,: 22-7226.

(19097) 1800
VENDEM-SE: terreno à rua MOTT
junto e depois do prédio 80 desem-
baraçado para construir jâ e cor»
facilidade de paRamento. Prédio fj
rua Teodoro da Silva com 2 quar*tos, 2 salas, instalações completai
e área c frente do mar. Prédios coa
merciais na rua São Francisco Xa-
vier ocupados para oçougue e pa»daria com pequenos contratos. In-
formncõ&i com os proDrletárlos, à
rua MEIRA UE VASCONCELOS, —
206. (19006) 1200)
CASA X APARTAMENTO — Ba»
se 1,500.000.00. Vendo ou troco por
apartamento. Corretor Ramos dl
Lagoa. Tc!.: 2C-757S.

(19046) 130»
COMPRO casa até 2.000.000,00 —
Ipanema, Leblon para servir A
cliente chegado de íora. Corretor
Ramos da Lagoa, te!,: 26-7578.

(19045) UM
IPANEMA — Compra-se uma resi-
dèncla com 5 quartos e demais de-
pendências, cm centro de terreno,
preferencialmente. Obséquio tratar
à Travessa do Ouvidor, 11 - 6.° an-
dar. (31448) 1300
CASA IPANEMA — FEITIÒ BUN-
GALOW — Vende-se na Rua Paul
Rcdfern n.° 63. Contendo no pavi-mento térreo, sala grande, cozinha,
quarto, banheiro e W.C. para'em-
pregada no primeiro e segundo pa-vimento quatro quartos, banheiro.

PALACETE — Aluau com opção de
compra no prazo de um ano. Ur-
gente. Corretor Ramos da Lagoa,
26-737B.

TALACETE — Compro até 3.000.00— Urgente. Tenho cliente para ne-
góclo rápido. Correlor Ramos da
Lagoa, tol.: 26-7570.

(19041) 1001
PALACETES - Compro até 1.200 e
1.500. Tenho 2 clientes para compra
rápida. Marcar dia visita Corretor
Ramos da Lagoa, 26-7578.

O CORRETOR RAMOS da Lagoa
compra seu Palacete, tem cliente-
Ia para negócio rápido. Especial!-
zado no Bairro serve melhor, aten-
de a domicilio. Corretor Ramos da
Lagoa, tel,; 26-7578.

(19042) 1001
JARDIM BOTÂNICO — ótimos
apart. novos e desocupados, c/ 2
quartos, sala, banh. comp!,, cozi-
nha ampla, área et tanque, chuv.
e w.c. de empregada; 100 mil cru-
zeiros dc entrada e o saldo em 10
anos. — Plantas e detalhes na IMO-
BILIARIA CARIOCA, à rua Buenos
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Laranfetras
JSSfSi liAnArtJKlttAB — ' AtMr<
tamelilii iiiiniiii, il" Imita, Wnil».
m maíhlllio, enill sairia, varan-
tias, anl". 2 (lmlullniloa, liailliolrn

irtlnHa»Cor, '1'l">-rnjlllll» ilependii
"Mhnrefatln « arei aarvlco. rraflo!
Cí» 4ao.mm.iill, com t>"(|ti<!iia parte
flnandailK — Drinllira. planta e
vlallaa excluslvauienle com • UNIU
LTDA,, Av. (traça Aranha, 416, *.'.
Mia 818 o mil - Telu.: 42-901J e
M>*t48, (37781) 14*0
lARANJElRAS - Vendo, no JiV-
dlm Laranjeiras, run Bellsárlo Tá-
vera, 08, npnrtnmonto vago, ele
frente, edifício de 3 paV.menfo»,
oom 2 qunrlas, grande sala, quar'to de empregada e banheiro, de<
mais dependências c garagem. —
Preço: Crf 520.0HO.OO. Grande par-
te financiada cm prestações dt Crf
S.110,00 (15 anos). Tratar com pro-
prletárlo a partir de segunda-fel-
*a, de 9J0 As 12,00 e 14,00 áa 1Í.00.
flr. Paulo. Tel.: 43-4629.

__) 1400
' CASA VAZIA, pintada de novo em

«ondicOes de ser ocupada Imediata-
mente, vende-se 4 quartos, 2 silas
garagem c dependências terreno de~ i 70 tratar diariamente com

MANtA 'fr.nw.A v.niiii Atinúti
i»»»a «| 4. 8 mi «i num lua a • anlaa
•(«. Ihftm(iavn«« ,lj-«WHo/ VISilUA
MATJron. 910(1~VÊNDT:*SR 

cm Sta. Tcre-
RH uma casa dc 2 pavimeu-
to» com 4 quartos, 2 salas,
entrada de carro, etc, à rua
Áimlrante Alexandrino. Fa*
clllta-se o pagamento. Tra-
tar pelo tel. 23*5485.

(25903) 2100
»^»*A0VVM»*»»*'VMVt*A«*V*^*w* -

São Cristóvão

r
• proprietário das lo às 3 horas,
_if ¦ -delra do Ascurra, 139.

(00778) 1400
LARANJEIRAS — No majestoso E-
dlflclo CIBASA cm construção ti-
Sre pllotls, ei play.ground. vendo
os últimos c magníficos apartamen-
toi compostos dc varanda, três tala?
• três quartos, copa e cozinha, dou
banheiros, quarto c banheiro pj «m-
prelados. Preços a partir de UM
mil cruzeiros. Plantas e maiores dt*
telhes c| JOSÉ' SYLVIO, à Rui dó
Rosário. 08 1.° andar. Tel. 23-00M.

i20)51) 1400

Leblon
LEBLON — Vendo por 1.464
contos (preço único) ótimo ter-
reno na Rua Capitão César de
Andrade, junto da esquina da
Av. Visconde de Albuquerque

ao lado do n.° 962 da mesi
Avenida, medindo 14x30. —Ire»
Alencar, Edifício Jornal do
Contmercio — 5o andar.• 

(09791) 1501
•VENDO à Av. Bartolomeu Mltre

Bartamento 
de sala, banheiro •

tchnette por 150.000.00 com par-
to financiada. Tratar à Tv. Ouvi-
dor. 39-3-v andar — fone 43-8743.¦ r£ (27745) 1300
tíBLON: — Vende-se ótimo aparta,
mento de frente para a Avenida Bar.
tolomeu Mltre, com sala, 3 quartoa,
banheiro, cozinha, dependências
Completas de empregado e área de
serviço com tanque, para entrega
dentro de 30 dias. Preço Cr| ......
a«).000,(Xi. com financiamento dt CrS
890.000,00 para segurado do IP ASE.
— Tratar pelo telefone 52-5103.

(09730) 1500

SAO CHISTOVAO — Junto a Ave-
nlda. Brasil rua Suo Cristóvão ven-
do magnífico imóvel industrial per-
to dos oito mil metros quadrados
le área, todos construídos com du-
entoa metros de fachada — base
.Tf 25.000.000,00. Rudolf Karter &

Cia.' Ltda. — Avenida Rio Branco
173 sobreloja — tel. 22-6545 e ....
42-4S38J (06544) 2200
SAO CRISTÓVÃO — Zona Portuá-
ria — Vendo áreas 1.500 m2 — ....
1.400 m2 — 1.330 m2 — Terrenos
11*) x 67.50 — 11 x 58 — Para Tra-
piches. Galpões ou Indústrias. NSo
atendo Intermediários. Tel.: 25-8343.
SAO CRISTÓVÃO-— Vende-se boa
residência á Rua Euclldes da Cunha
com 4 quartos, 2 salas, iardim, quln-
tal, etc. Preço 550 mil Crf. faclU-
tando-se 250. mil Crf. Obséquio tra-
tar A Travessa do Ouvidor 11 — 6.°
na Organização Judiciária Bastanl.•_ (31447) 2200
APARTAMENTOS em 8. Crls-
tovio, prontos para serem habl-
Mos, i nu General Bruce, 445,
a S minutos do centro, 70% fl-
naneiado, Jtm Intermediários;
com sala, 2 e 3 quartos t demais
dcpend4nei..s, de Crf 265.000,00
a Crf SSO.040,00. O menor pre*

Kdo 
mercado imobiliário, va-

Ido o metro quando de Crf
S. 150,00 a Crf 4.200,00 apenas,
dé Área construída. Facilidade
de transportes. Comércio varia-
do no local. Visitas diariamente
das 8 as lt .ioras, inclusive do-
mlncos. VENDAS diretas com a
Construtora: Empresa de Cons-
trações Gerais 8. A. — Av.
Nilo Peçanha, 12, sala 813 a 821.
Tel. 22-9894 — Rio.

(33025) 2200
t*t»%^M^<W<WMWWWr»V****A»W*<»<>>»^»*'

IlOilIA VáníltHnut •¦¦'-•¦ d* IlHtOi
eni mIIIm ilr- n|>l Ú0IM ¦' num luj,
I -i.i». VarAlHlüi i!"i» lu •' WC i(i. i
tMiiptKtfinln, liüllt fjuliilftli *'**i»rt11 in,*tt'i
bÜQ •» iiHiilfifin pi» fi mm Ir* ili» Um,
P!nl »**¦«» ItlletiUlfl, Pinvn Ctt
.wi.ihm.to, A.yiiin ti« íllinilulniiieli'
tu p«r i|H«l'iini ni!:<n ou !untU<iln
Vt>r lln iim Almte. Ari rn"* ...(tBi
J7I. Tinliu ernn FIlKltlK nn flnnn
IMODII.IAHIA l.KMOS l.liln.. * Av.
Nilo Poçimha n. M; aula 7<M'3. -
Tel.: M 2ms e ll if«.

(17330) Mal
VICENTE DE. CAHVALHO - Ven-
rie-se magníficas lojas a partir da
Crt 150 000,(111. com financiamento
de 60% cm 10 nnos. ótimo ponto de
comércio. Ver no locnl com o Sr
Joau, a Estrada Vicente de Carva
lho, 653. c tratar diretamente com
os proprietários c construtor?,
FONSECA, ALBUQUERQUE & CIA
LTDA., à rua Sfio José, 90, 9.° an-
dar, grupo 902. Telefone: 42-1338.

(14519) 2Wli
ESTAÇÃO DE ENCANTADO — Lei-
ISo Judicial — Afonso Nunes ven-
dera em leilão dia 31 de julho de
1932 ás 17,00 horas em frente ao
mesmo, o prédio sito á Rua José
Domingues n.° 383, pertencente »o
Espólio Ormlnda Maria de Albu-
querque Neves. Mais inf. 22-3111.
vide anúncios detalhados no Jornal
do Comércio. (16179) 2800
CENTRAL DO BRASIL - Até Ma-
dureira e próximo à linha férrea,
compra-se uma vila, apartamentos
ou casas mesmo antigas, Obséquio
tratar na Organização Judiciária
Bastanl, Travessa do Ouvidor 11 —
6.» andar. (31446) 2800

VFNtrriI-ÍW t'n*n n* rtjClI.Ül i>tnln dn
lll,,, t, t-cg/ueilri) W! A 11119, Mi'
iit.ihh, Wl, nu oilttVBti p"'lV'> IM ''«*•«
un hotlléi Mini n Mun iln 'Jiillnn-
ih, 1114, uOltl Blí AllifliluÜ ri'yO;

00,00, (IHHill) 3100221)

Pctrópolis
FETRóVOlilEI — ÓTIMO TEK-
ItENO 1M.ANO. — Situado em
«.mi» dc fl iiiivlmrntos, «o r<in-
tro do VetropiillN, com ffçhtc
pnra % ruas e uma área de
452,20 niJ. Preço: ürf 
350.000,(10. CIVIA, Trv. Ou-
vldor, 17 — Io (Suo«So de Ven-
das). — Tel.: 52-8166, de 8,30
às 18,30. <S!077) 3500
PETRÒPOLIS - PARQUE CA-
RANGGLA — Lotes com água
lua, exfotos, melo-flos de ira-
nlto, sarxetas empedmdaa c onl-
bus i porta. — Otlmo clima -
seco e sem ruço. Propriedade
e vendas dc Técnica e Imobl-
liaria Lida. - Av. Alie. Barroso
n. 91, grupo 804/5. Em Petro-
polis: Estrada Caranrola, 321.

(1850) 3500
PETRÒPOLIS — Vende-se casa rua
Coronel Veiga, 170. Ver na mesma
e tratar no Rio — 27-8249.

(10391) 3500

ESTAÇÃO DE ENCANTADO — Lei-
lão Judicial — Affonso Nunes ven-
dera em leilão dia 31 de Julho de
1952 as 16,30 horas em frente ao
mesmo, o prédio sito á rua José
Domingues n." 369, pertencente ao
Espólio de Ormlnda Maria de Al-
buquerque Neves. Mais Into.ma-
coei 22-3111. Vide anúncios Jetalha
dos ne Jornal do Comércio.

(16181) 2800

ESTAÇÃO DE ENCANTADO — Lei-
lão Judicial — Affonso Nunes ven-
dera em leilío dia 31 de julho de
1952 ás 16,00 horas em frente ao
mesmo, o prédio sito á Rua José
Domingues n.» 371, pertencente so
Espólio de Ormlnda Maria de Al-
buquerque Neves. Mais Inf. 22-3111.
Vide anúncios detalhados no Jornal
do Comércio. (16180) 2800

ITArPAVA — Terreno com 7.400
metros quadrados plantado o Já com
casa  '- —' J'~'-~ J~
Uo
Crf
se negócio com automóvel ou pe-
queno apartamento. Proprietário:
«-2466. (20007) 3500

No me-
Caran-

Jacarepaguá

Zona Industrial

VENDE-SE urgente por Crf 
1.580.000.00 o prédio da rua Gé-
neraj Venancla Flores 113 ao lado
da praia do Leblon: composto d*
dois amplos pavlmentos garagem c
jardim. Tel. 37-7773 e 42-7786.

(16364) 1S0O
LEBLON — Tenho neste bairro, ai-
guns apartamentos protnos e outros
em construção adiantada — Preços
e tamanhos diversos com parte fl-
tianclada, etc. — Detalhes com Sr.
Simões. Av. Antônio Carlos, 207 —
10.* andar - Sala 1002-C.

(16027) 1500
LEBLON - EDIFÍCIO BERE-
NICE — Na Av. Bartolomeu
Mltre, esquina de Juqula. Ven*
dem-se magníficos apartamen-
toe, de fundos, lado da sombra,
servidos por 2 elevadores, e
constituídos de saleta, grande
living, vestibulo, 3 quartos, oe*
Unha completa, banheiro eom*
pleto com box para chuveiro,
noa área de serviço com' tan-
que, dependências para empre-
|ada e armários embutidos. —•
Construção de 6 pavlmentos. —
Garagem e Incinerador de Un»
no subsolo. Acabamento etme*
rado, com material de primeira
quaUdade. OBRA EM FRANCA
EXECUÇÃO. Excepcionais eon*
dleóes de pagamento. — 14 %
de- sinal: 30 % durante a cons*
trnçao e 60 rr FINANCIADOS
EM 8 A 10 ANOS. — Tratar

• com a proprietária: .VESA" —
EDDtCADORA. S A., i Av.
Presidente Varetas n. 549. 15°
andar. Tel. 43-2470.

ZONA INDUSTRIAL - ENGENHO
DA BAINHA - Vendo lotes de SOO
a 600 m2. base Crf 160.000,00 com
entrada de Crf 33.000,00 restante em
cinco anos só serve para Indústria— entre a Estrada Velha da Pavuna
e Avenida Automóvel Club Junto
da Estação. — Tel. 42-4635 e
22-854*. - Rudolf Karter óc Cia
Ltda. Avenida Rio Branco 173 so-
breloja. (06547) 2400

Tijuca

MÍNIMO 100 MIL M2. -
lhor clima de Petrópolls
gola, á 6 quilômetros Oa Av. 15, em

iropriedade com cerca de 4 mi-
hfies de m2„ sítios a psrtlr de cem

mil m2. Paisagem e panorama des-
lumbrantes. Clima maravilhoso, sé-
co e isento de ruço. M2 de 2 a 12
Crs. Diretamente com o proprie-tirio. Tratar ás quintas-feiras daa
3 ás 4 com RAUL. B. 7 de Setem-
bro, 69/71. Nio se atende so tele-
fone. (19052) 3500
VARIANTE RIO PETRÒPOLIS

J /% II I» IHIÃ IMÍHI n." ir I.NTIIAOA |-()ltH'IMÍS(M'INT/\H

TIPO "A" — 1
TIPO "B" — 1

M BOTÂNICO
ESPLÊNDIDOS APARTAMENTOS - PREÇO JUSTO

--J/I CONCLUÍDOS»
;:: j rs ssís; sa «SfrFilr&íir tb.anc.amos

ELEVADOR SOCIAL ATÉ A GARAGE - FACILITAMOS^-HNANCIA/^;,
RIO IMÓVEIS LOTEAMENTOS LTDA. - Av. Ri" Branco. 151 15.» mirim - Uruji» 150!) rBl.t!!'üNF

COMPRAMOS TERRAS
NO VALE DO PARAÍBA - Sl possível, com pe-

quena frente para a Rodovia Presidente Dutra ou etn
suas proximidades.

EM PLANALTOS PRÓXIMOS AO DISTRITO FE*
DERAL — Cora frente para estrada de rodagem.

Grande Companhia de plantações necessita duas
áreas de aproximadamente 1.000 alqueires cada, com
facilidade de pagamento.

Si o proprietário tiver áreas de maior extensão
asseguramos a valorização do restante.

Ofertas diretas, sem intermediários, a Luiz Vergne
de Abreu - Av. Rio Branco, 138,15° andar - Rio de
Janeiro. Tel. 32*8583. (»7»7) 91

FAZENDA - MIGUEL PEREIRA
— Magnífica propriedade de 20 ai-
quelrea geométricos em mata, pas-
tos e cultura3 diversos. Sede en-ESB2 mm\ measse*» «;

para a Variante Rlo-Pctrópolis. Pre-
Co a partir de Cr» 35.00040. Tratar

APARTAMENTOS DE UJXO
Edifício "SEVBES". — Ven-
dem-se em Inicio de construção
à Eua Visconde Figueiredo 32,
em edifício de 4 pavlmentos si-
bre pllotls, com elevador OTIS,

Rrto 
de Conde Bonfim e Saens

na, tendo vestibulo, saleta,
grande living, S bons quartos,
banheiro em c4r, cosinha ampla
eom armádio — dispensa e de-
pendências empregado. Gara-
gem. — Are» de serviço espa-
con com entrada Independente.
Sancas e floróes nas pecas prin-
cipals. Pintara • óleo no ba-
nhalro e cosinha. Fogio de lu-
M 4 bocas eom tampo esmal-
tatto para cobertura. Exaustor
elétrico ns cosinha. Armários.— ' ¦' ens Lstonte. Preto a

de 414 mil craselros com
 de pagamento. Av.

Almirante Barroso 99 sala 205
J. C. Faria. (19082) 2500

JACAREPAGUÁ' - Vendo sitio
aproslmadamente 80 mil m2. Es<
trada Sertão. Água abundante, •'casas de moradia. Um milhão e
quinhentos mil cruzeiros, facilita-
se. Tel.: 42-4633 e 22-6545. Rudolf
Karter & Cia. Ltda. Avenida Rio
Branco, 173. sobreloja.

(06541) 3001

JÀCARÊPÃGUA'"^ OPORTUNTOÃ.
DE ÚNICA — Magníficos lotes pia-
nos perto do Largo da Taquara com
luz e fsrta condução. Pequena en-
trada e longo financiamento SEM
JUROS. Sr. Sérgio. Av. Rio Bran-
co, 311, s/ 710 - 42-40*6.

(18013) 3001

na Ocril 1 Rus Ssnador Dantas, 76,
12.* and., »/ 1.203.

(10077) 3500
VENDE-SE um apartamento em Pe-
trópoüs. Avenida Pedro I — Preço:
200,000,00 à vista ou com pequeno
financiamento. Tem entrada, varan-
da, quarto, aala, banheiro e cozinha.
Tratar com Waldemar de Barros —
Avenida 15 de Novembro n.° 283 —
Telefone 4740 — Petrópolls.

(18033) 3500

Meier
MEIER — Vende-se apartamento
com boas acomodações, alto e com
quintal. Tratar no local, Av. Ama-

LEBLON — Vendo um otlmo ter
reno plano e com entrega lmtdfa-
ta.de 24,00 x 30.00 em rua trans-
verssl. Tratar com sr. Cutft Bara-
ta Ribeiro, 323, loja B, du 15 as
11 horas.

LEBLON — Perto da Ataulfo dl

Salva 
vendo um terreno de Uj00 X

1,00 por CrS 1.200.000,00. Tratar e|
ar. CURT. Barata Ribeiro, 313, lo-
Ja B, das 15 ás )8 horas.

(0Í746) 1800

TIJUCA — Vende-se i Bua
Professor Oablso, 1 prédio com
terreno de 7,06x31, entrego va-
slo, preço 100.000 craselros. S.
Bot»m?Praça Pio X. 18, sala
141. —Tel. 23-2327.->, (09745) 2500

LEBLON — Apartamento construi-
do eom amplo quarto, cozinha, ba-
nheiro, armário embutido, defron-
te a um parque. Preço 220.000,00,
sinal de 20.000,00, na escritura ....
15.000,00 e longo financiamento. —
Tels.: 37-6757 e 42-2055.

(09787) 1500

TUVCA-MCDA — APABTA-
MENTO COM 60% FINANCIA-
DO EM 15 ANOS, JDBOS DE"•*.¦¦ — Em final de constru-
«io. devendo aer entregue até
• fun do ano, e constando-de:
1 iate, varanda, z quartos, ba-
nheiro completo, cosinha, quar-
to • dependências de emprega-
dú. Garage à parte. Preços:
dé Crf 305.000,00 a Cr!
145.444,44 com 20% de sinal,
20% na entrega das chaves e o
restante financiado. CIVIA —
Trv. Ouvidor, 17 — 2» (Seccio
de Vendas). — Tel.: 52-8166,
de 8.S0 às 18,30.

(33078) 8500

ro Cavalcanti, 975. apartamento 2C2
Não se atende aos domingos •

(14994» 3101)
^^^^^.^«^^^aVIi,^^»***)»^^*-»»*)*^^

Siò. da Leopoldina
PENHA — Ventlo terreno-dê Ü) X
li, murado ri? 2 lacjsà rua Solda-
do Paiva (Bairro Dourado), quase
em frente ao n.°131. Facilita-se o
ppgamcntu - Tel.: 25-7993 ;VP (19081) 3200

AVENIDA BRASIL — OiUNSUCES-
SO — Vendo 'grandes e pequenas
orcas — clc frente para Av. Brasil

e riias' transversais; para galpões
ou indústrias' lidas jireximus do
Hospital «Jo I.A.P.E.T.C. rua Pia-
via Farneze — Terreno S3 x CO —
áiea 1.115 m2 — um milhão e cin-
quenta mil cruj.elros, rua Nova Je-
rusalém, terreno de 22 x 50, área dc
1.100 m2 — um milhão e cinqüenta
mil cruzeiros, tua Cuiiherme Frota
área 825 m2 — terreno 16.50 x 50
700.000,00 — tem 2 casas, entr^n
vazias, ruas Capitão Cirlos. íroa
B.005 m2 — terreno 17,50 x 46 —
tem 3 casas —,i«nti*J!!0 vazias; ....
700.000,00 — faetrltoTí rua da Procla-
mação, área 960 m2 — terreno 24
X 40 — 750.000,00 — rua 54 de Fove-
reiro 148, — Arca 612 ni2 — terreno
18 X 34 — 400.000,00 — rua 17 de
Fevereiro, 67 — área 7^0 m2 - ter-
reno 28 X 25 — 580 mil cruzeiros,
área 300 m2 - 12 x 25 — 270 mil
cruzeiros ,Ver este no local com
dona Leonor, rlrea 550 m2 tcrrsno
11 X 50 — 400.006,00 — Terrena 8 x
28,50 — 250 mil cruzeiros á rua
Nova Jerusalóm, Arcas 1.500 metros
quadrados a 700 — Por metro qua-

.drado, — 2Ü00 in2 — 890 por metro
quadrado, - áreas 10.000 metros
quadrados, — 20,000 m2 a Cs$ 700 00
por metro quadrado, áreas 1.500 m2
— a 750 por metro qusdrndo 2.000
m2 — a 800 por metre quadrado,
nSo atendo intermediários - Tel.-
25-5543. (18031)3200
fVXftAAAA**VVVV*»*a*ar »•"¦*¦* I* "«">'¦¦¦*¦¦¦'

PETBOFOLI8 — Vendem-se,
no EDIFÍCIO ARCADIA. situa-1
do na praça D. Pedro D, Junto
da Confeitaria D'AngeIo, mag-
nliicos apartamentos de salas
amplas, 2 e 3 quartos e demais
dependências, — e conjuntos de
salas para escritórios, médicos c
dentistas. Acabamento esmera-
do, com material de primeira
aualidade. Onatro elevadores
ATLAS. ENTREGA EM DF.
ZEMBRO DESTE ANO. Paga-
mento: 10 % de sinal: 10 % du-
rante a construção: 10 % no
"habite-se" e 70 % FINANCIA-
DOS EM 8 ANOS Tratar, nd
local, nu, no Rio, com "F.SA"
tíDIFlCADORA. 8. A. - Av.
Presidente Vargas n. Rflfl 15°
andar. Tel.: 43-3171».

(31257) 3500

conforto para familia ds tralamtn:
to e um apartamento completo e
independente. Eunita e granue pis-
cina de água nascente, lago de pa-
:os, pomar, etc. Casa de admlnis-
trsçlo, 4 outras de colonos, coenei-
ras, eatábulos, pocilga, esterquelra,
galinheiro, paiol. Gado leiteiro,
porcos, ave» e maquinárlos agrlco-
ias. Preço 1.200.000,00, so as ben-
reitorias valem 800 mil cruzeiros. —
Informações dr Marques — Tel:
48-2873. (19018) 3700

EDIFÍCIO PRÓPRIO PARA .
INDÚSTRIA •

Vendo um desocupado, alto e bel-
xos, em «ona Industrial, água, luz e
força. Base 800.000,00, faculto paga?
mento. Com o Sr. Oullherzne à Rua
Washington Luís n.° 451. — Tel.:
2555 — Petrápolls. (31062) 91

AV. ATLÂNTICA - APARTAMENTO DUPIIX
ARQUITETURA MODERNA -» SITUAÇÃO PRIVILEGIADA

GRANDE LUXO - ÜNICO NO GÊNERO PELA ORIGINALIDADE

V,»d. eom Ul. .*««« sm* «m com pé jJJ«^-^í^ra,S-Jtt..,eoS
quartos, sendo um duplo, três banheiro» «orlais de louça Inglesa, amp a v»<^ t 

em„utidoi.
?ozlnha dependências de empregada e garagem ™« J**ai/BS S?',0*Tratar diretamente
Ver àAv. AtttnUea. 134 - apt." 1.201 Clisves çom o porteiro do Edifício, xraiar M

eom o proprleUrlo, Dr. Masesrenhas pelo wlefone 37-St"«.

quatro

APARTAMENTOS
EM COPACABANA NA AVENIDA ATLÂNTICA

com box e «•

SfTIO — PETRÒPOLIS --VENDO
A 15 MINUTOS DO CENTRO, CU-
MA ADORÁVEL. MEDE 88.000 m2,
em várzea de culturas, matas e pas-
tos, bosques e Jardins, casa de reste
dênefa contai tável composta dç
grande varanda em SSo Caetano. 2
salfiea de 10 metros por 8 com larei-
ra, 5 quartos, 2 quartos de banho
completos» copa, e grande cozinha,
garagem para 2 carros, casa paru
empregados com todo conforto, avia-
rio e outras edificações. Preço: ....
Cr$ 820.000,00, 50% financiados, tra-
tase a Av. Pres. Vargas; 435 — 12,«
?9la 1201 - Sr. SOARfcS --TEL.:
43-8535 — N. B. — NASCENTTW DE
ÁGUA POTÁVEL F, RIACHO.

(20031) 3700

PETRÒPOLIS — Frento ao Palace
Hotel - ¦ Vendo casa residencial

g£ gVr^Vra^íSr-a^Crí: 
í-> i-a empregados, moinho, .,

VAZENDA PARA RECREIO E REN-
LíA — VENDO ótima situada em cli-
ma adorável, ülüiurio («si metros,
dista do Rio 3 horas e 30 minutes.
mede 145 alqueires geométricos cm
várzeas de culturas e capinhtrrua.
pasto formados e divididos em Jara-
guá e roclnho, várias nasc;ntes eu
rlrchoà; queda para 121) «.!•. de
força, çass de i-esitlència conforta-
vel com água encanad', luz elítri-

e telefone. 14 casas de colonos,.

22-6545 - Rudolf Karter & Cia. i PI™^1™' c.>va,™J
Ltda. - Avenida Rio Branco TO ^f™^/porcos e aves, casa par.nsohrcln.i.i. , •.(08842) 3500, MColB e armazém (j. sô-o.» e molha-

INSTALAÇÕES COMBUS LTDA.
*»r»tw»m--m»»»»Bism»m»T^^¦«^^¦i»Bi»^ifji».fji»»»âa«a»j-^i^»p—

ENGENHARIA -- ARQUITETURA -

CONSTRUÇÕES - INSTALAÇÕES
- IMPERMEABILIZAÇÕES

Vendem-se pequenos epirlimenlos, hall, quarto, banheiro ^^
randa. Água mmilK* gelada. NÉhfc • _$£Ê&J&jÍ&&
Pronta entrega. Negócio «reto. Ver e tratar à A». AIlinHca, 3716, das 9 aYJ^JWJ;
mente, (em e sr. Hugo. ______ ° '

ESCRITÓRIO .

WALDEMAR MESQUITA
RIO DE JANtlKO - SAO PAULO -> SANTOS

Compra, Vendia Adminbtriçio de (móveis
AVtNIDA 13 DE MAIO, U, ».» ANDA»

SALAS Í40-1 - X£L. 3Í-HM IDIFICIO DARK.E

APARTAMENTO — Comprue ài
vista. Três quartos, salas • dejnals
dependências com garagem. Térreo .
ou com elevador. Pronto ou em fi-
nal de construcio. Base Cri .....
400 000,00. Ofertas para 10.440
¦•este tornai

Av. Rio BRANCO, 257 - 14.« ANDAR TEL.: 32-9342
(33084) 91

burros, arrelos
rnentas diversss.

APARTAMENTOS -i Cri iaO.000.00
fliianeicdos 00T» 10 anos Tabela
Price Pronta entrega ..com saleta
quaro arrriiirto kllchenette e ba-
nheiro NSo petca csla oportunida-
de para o próximo verSo Edifício
Ir.rieradoi Av 15 fle Ntivcmbro In-
formagfics com o Sr ERNANI. ac-
nrerola « diariamente . Inclusive
^£%^W,g____§m

APARTAMENTO - LEBLON -
Vendo ou alugo com ou sem mé'
vels. Apartamento novo, residência
do proprietário, final da Av. Ataul-
fo de Paiva, no 8» andar. Edifício
de 8 pavlmentos. magnífica vista,
com grande sala, dois dormitório*
varanda envidraçada, boas depen-
dínclas de emregada. vários ar-
márlos embutidos e garagem, O
pretendente escrever para a caüta
deste Jornal a n. 19074. dando r«-
Bidência ou telefone.

(19074) 1500

TIJUCA — Vendemos por Cr|....
J.000.000,00, com facilidade, magnl
¦ea residência de 6 quartos, 5 sa-
¦taa e dependências, própria para
embaixada ou família de alto trata-
manto. CONSTRUTORA GOMES
FERREIRA. Av. Grata Aranha, 206,
1*. Telefones: 32-6383 e 22-4916. _

21, rua

Wiferof

LEBLON — Vendo belíssimo apar«
tamento, pront.i tntrega, a quar-
tos, sala, quarto e dependências
emp, etc. CrS 450.000,00, finane. de
UO.0G0.O0. Acelta-sc negócio com a
Caixa Econômica. Ver à rua José
Linhares, 144, apartamento 302 cum
sr. Marcclino e I ratar tel. 37-3864.
Sr. Mário. (18007) 1500
>«*tJ»rf»^»«st*t*V»«->*.»**>*W*»r«»^i»>*^»V<**>*^*^*'»*^*^A^A^^Ar

Leme

VENDB-SE terreno 18 x
Franca Júnior, extremidade R. Ma
ria Amalia, linda vista. Preço ...
120.000. — Telefonar Sr. JOÃO —
41-6866. (20024) 2500

LEME — A Kua Gustavo Sun*
paio 598 vende-se o apartanwn*
to 702 composto tlu saleta, sala,
ifols quartos, quarto de empre*

Sada 
e todas as demais depen*

ênclas. Pode ser visto no» dltf
úteis entre 10 c 13 horas. Preço

, Ct$ 420.000,00 com financia-
mento. Informações e deottit
detalhes diretamente com o pra*
prletárlo à Rua Sicadnra Ca*
bral. 49 — Io and.

(19084) 16*0

VENDE-SE o magnífico prédio da
Rua Conde de Bonfim, 577, que
ocupa um terreno de 18 x 70; presta-
w para uma boa Incorporação, ho-
teL penais, colégio ou casa de saú-
de. Trata-ae no local de manha
cado, tel:. 38-1171 ou à Av. Rio
Branco, 9. sala W. tel.: 23-2428, en-
tra 15 « 17 hs. - (9766) 2500
PROPRIETÁRIO, motivo mudança,
vende sua aprazível residência con-
tendo dois modernos apartamentos,
em rua transversal i H. Lobo. Lu-
gar tranqüilo — Cartas para porta-
ria deste Jornal 19.010.(IMHHjWOO

USINA — TIJUCA — Leilão Judi-
ciai — Affonso Nunes, venderá em
lelllo dia 15 de Agosto de 1962, ás
16,00 horas i Rua Rocha Miranda n.°
109. um automóvel marca "Studba,
ker",pertencent« ao Espólio de AU,
liba Beblano e Eurydlce Silva Be,
blano. Mela Inf.: 22-3111' Vide
anúncios detalhados no Jornal do
Comércio. (19068) 2500

LEME — Apartamento de 2 quarto».
1 saio., dep. de empregada. Ven-
demos a rua Gustavo Sampaio, 560,
apto. 104 — entrega imediata. Pre-
ço Cr$ 390.0O0.U0. sendo Cr| 
190.000,00 à vista e o restante em 16
anos pela Tabe, Price. Ver no lo-
Cal das 14 ás 18 horas e tratar na
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. *
Av. Nilo Peçanha, 26. sala, 701/S —
Tel. 22-2483 c 12-0506 — com O
$R. FREIPE. (27533) 1600
ttrijviAnru-T.rinrirriri**!*' --•"***»««»«aaaai

ICARAI' — ' Vendo ou troca por
apartamento zona sul, casa com Ra
rasem. Tel : 26^1575 - CrS 
550.000.00. (101871 M00
•V>VVVW^fWV^^^^Mr>^>^r>AMMr\M

Teresópolis

dos estação de estrada de ferro
rientro rt»s terras. TratR-sc direta-
mente à Av. Pres. Vargas; 433
l?.o - o?ia 1201 — SR SOARES -
TEL.: 43-8585. (20030) 3700

TERRENO - Chácaras Rio Pairo-
jjolls — Vende-s.- próxim* ao Bar"ico-Tlco, com 9.912,50 m2. dc cs-

aulnà 
e cm condições de ser lotes-

o. Tratar peln telefona: 27-04M
(16011) 3700

TERESÓPOLIS — Vendo magnífico
sitio em Quebra-Fro*co tendo clv
otienta • mil metros quadrados, com
duas boas casas res.dencfals, mui-
tas benfeitorias, lago, etc, quase l
todo plano, seis milhões de cruzei-
ros. Tel.: .4M035 é 22-0515. Rudolf
Ksrtét tz Cie. Ltda. Avenida Rio
Branco, 173. sobreloja.

(06552) 3601

'RRTÜMDA MO-PETROPOLIB K. 16
Tico-Tfco" — Vppde-s<* Ch5.iiri.iiia

de 25 x 100, cercada e plantada, tem
luz e forca na frente, traia pelo
Tel.: -48-2143. com FERNANDES

Edificio Nogueira
RUA CARLOS DE- CAMP08, 137 (Próximo «o Fluminense)

Em fase fias! <ie acabamento, vendo apartamentos de
vestibulo, ampla sala, 2 bons dormitórios,, banheiro, ampla
copa-cozínha e demais ilcpendênclM. Edifício dc 4 pavlmen-
tos. Parte financiada pelo LAR BRASILEIRO em 18 aios.
Preços desde Cr$ 400.000,00. Plantas e demais informações
nn escritório de PAULO VALENTE — AVENIDA ALMI-
RANTE B,vrvROSO, 87 - 11.' — Salas 1,110-1 — 22-1388.

(33574) 91

«AV*Á>WV »VVWV

TERESÓPOLIS — Vendo de maio'
porção qualquer frente oom 68 me-
tros 35 m. de fundos, de Cr$ 70.00
â Crt l>u,00 o metro quadrado de-
terreno com ngua, luz e telefnno
Financiamento a combinar Tratai
ao lado a Rua Plral, 1847

(5808) SBOO

TERESÓPOLIS — Com Cr$150.000.00
de entrada, restante fnr-llllado ven-
do cnsa na Várzea, em terreno de
1250 in2. Detalhes fones 26-8591 e
Teresópolis 2354. Entrega imediata.

(318021 3000 j
*<*^M*tfVbW«^MMV*t*,VM*-*>4***a*<^»*«^A»A»-V*.fVV>A^V** |

Ilhas
JARDIM GUANABARA - Vendo
terrenos bem situados, com água
luz e telefone: ver e tratar no to-
cal, com HERMES Av 200 n 55
ou no Rio, Av Erasmo Brasa 227
11°. sala 1109 - Fone- 42-3375

(110281 3400

razendas e Sítios
ESTRADA RIC-PETBóPOLlS. K. I
17 "Figueira", vende-se área 00 x
SOO à 600 jnetres dn estrada, ha
luz e força a 200 metros, próprio
para Aviário, Chácara ou Industria.
— Tel.: 46-2143 — FERNANDES.

(18010) 3700!

GALPÕESr
tfy\ ESTRUTURA METÁLICA

HAKtrARES ¦

CONSTRUÇÕES
CONCRETO ARMADO
Projetos — Orientações

Incorporações
ms*, eno. SYLVIO BUNÉA

ESPECIALIZADO NOS E.E. UU.

"TECOMAT"
fmpf *fc Cons!'j;otí t M ''*' i'i

AV. PRES. VASCAS, 446, Sala H06
I fl . 4 3-95 21

Edifício Itapeteiú
RÜA XONtíLlShOS, 301 — POSTO 4

Vendo o apartamento n.° 704 com magnífica vista e lln*
ininação, de vestibulo, amplo living, armários embatidos,
2 banheiros sociais, i dormitórios (separados), cozinha, de-

pendências de empregada e. vagas para carro, cm eondomí-
nio. Construção em pllotls. Vistas diretamente no edifício
e entrega máxima í-m fi mc=e'". Financiamento de 40% —*

60% facilitados até fevereiro. Preço: CrJ 710.000,00. An-
dares 1." c 2.° por Cr$ 650.000,00. Tratar com PAULO VA-
LENTE — Av. Almte. Bnrro3o, St7 — 11." — Salas, 1.110 e
1.111 — 23-1388.

(22574) 91

- CHÁCARAS RI0-PEIR6P0UJ-
A 20 MINUTOS DA PRAÇA MAUA

PRESTAÇÕES DE CRS 71r7C
Com esta irrisória mensalidade V. S. poderá adqul-

rir lote situados no Km. 16 da "YMANTE W0PETR6-
POLIS", servidos por Irem, ônibus e aulos lotações e, com
fios de alfa tensão da Lighf.

0 loleamenfo Já se encontra com ruas abertas e lotes
demarcados. Damos posse ImeíWa, podendo construir,
plantar etc.

Condução diária para o local, a disposição dos Inte-
ressados.

PROTER LTDA.
Av. Presidente Wilson, 164 - 4.° andar - Sala 409 -

Tel. 32-4335

0 Nome PROTER é Sinônimo de Honestidade e Semi-
rança Comercial. (91)

^J^T^J^^v*r^*^^1!^TJTr1^^r^^*^> toooooee oooocoooococooooei * uinnnnnnnr

TJJUCA — Vendo c| entrada de

8.000,00 
apart.* de 3 quartos, sala,

e. alufido »/ contrato & Bua Otá-
vio Kelly, 40 apto. 3. Ver o apto.
n.* 1 ti dona Adella e tratar Tel.:vio Kell
n.* 1 ei•7-39M - MARIO. (18008) 2500

BARRA DA TIJUCA — Vende-se
no Tiluca-M»r, em rua Já aberta
• próximo a praia da Barra, bom i
lota de 13x37. Preço 130 mil CrJ..
faeilltando-ie o pagamento de Cem
mil Cr|. Obséquio tratar à Tra-
vessa do Ouvidor 11 — 6." andar.

(31445) 2600•^«.jijxjvv^via-wnri**************************

Urea

Lins de Vasconcelos
APARTAMENTOS - De frente ven-
dem-se os últimos, posse Imediata
com pequena entrada. Preço desdf

.Crt soo.ooo.on saldo financiado' «ra
14 anos Tabela Trice. Ver i Bua
Dona Franclsca n.° 20, ap. 303 n.*
40, apt. 201, 202 e 302. com ampla
sala, c| varanda pintada a óleo,
molduras, lustres de luxo, 3 quar-
toi, copa. cozinha, banheiro eom-
pleto c| bnx, quarto e W. C. dt
ímpregad» área de serviço e tan-
oue. acabamento esmerado, acua
em,abundância. Tr«tar á Rua As-
aembléia. 11, sala 6"4. - Telefone
42-3390, diariamente, com o pro-
prtetario (0M«> "00
jMimiM ni-i-m *'

URCA — Vende-se apartamento
térreo eom 2 q., 2 s„ varanda e de-
mais dependências por Cr$ 500.000,00
tendo 50% financiados. Ver hoje*
amtnhl e depois de amanhã, de 3
às 6. Rua Otávio Corrêa, 273, apto
2 « tratar por 26-5033.(20067) 2600

->jvii-MaW^*yi"* **,**¦¦—»*»^** .«,«j>»a*a..

Vila Isabel
VTLA ISABEL — Vende-ss casa va-
tia à Rua Torres Homem, 31. Acei-
ta-se oferta. (8720) 2700

RioComprido

2 salas, varanda», dep.H
ànpreg. etc. Terreno com 2 fren-

Trt'!Zi^.o.no,-n mtn - Bua Santa

VILA ISABEL — Orajaú - Ven-
de-se os últimos magníficos aparta-
mentos novos er» pintura em rua
sossegada onde ht multa condução.
FadlIU-se o pagamento. Inf. pelo
tel. 26-3642. (llllj);_2700
jvixij~inj'L*iriri~i*'i* * ¦¦«¦¦¦¦»*»****^'*»*»*'

Subúrbios da Central
jGBdÕCK LOBO - vendo casa 1
JJJVto/vazla, remodelada com 4
quartoa,
^VtÒ%xOi39i32 mts . ^\Wuúit Barão de Ubi. Preço Cr»
gcTooO,00 com 50% ílnancladosein
*«S.' toform. 32-4964 ««mm
MAlfOS. 111*4») cUOl
XT...I mt»****

Çantajeresa
iÃÜTA TERESA - Vendo 3_re«i-
SlSu» de luxo em centro dt ter-
ZSoàe treze mil metros a. rea-
ÍSflvamente trinta e "k.^1.,?*:

&lradR°udo.7 &*»¦

^Avenida 
Rio *»»&»&

ESTAÇÃO DE ENCANTADO — Lei-
Uo Judicial — Afonso Nunes ven-
dera em letlSo dia 30 de Julho de
1952 ás 16.00 horas em frente ao
mesmo o prédio sito á Rua Goiás
n.o 39», pertencente ao Espólio de
Ormlnda Maria de Albuquerque Ne-
ves. Mais Inf. 22-3111. Vide anún-
cios detalhados no Jornal do Co-
mérclo. (16182) 2800

ESTAÇÃO DE ENCANTADO — Lei-
ISo Judicial — Affonso Nunes ven-
dera em leilão dia 30 de Julho de
1952 ás 17.00 horas em frente ao
mesmo o prédio sito á Rua Goiás
n.* 402, pertencente ao Espolio, de
Ormlnda Maria de Albuquerque
Neves. Mais Inf. 22-3111. Vide anun-
dos detalhados no Jornal do Co-
mérclo. (16183) W00

Plaza Copacabana Hotel
Inauguração brevemente
Luxo. conforto e distinção con graça dos em sistema

inédito na América do Sul.
Boite. restaurantes dietético e familiar, bar. farmácia,

lavanderia, roof-garden. play-ground — salões de música è
de leitura — portaria — recepção — câmbio — turismo —

agência postal — etc.

Isenção de Impostos!
Ausência da Lei do Inquilinato!

RENDA VARIÁVEL ENTRE
500,00 e 1.000,00 - DIÁRIOS

Dois últimos apartamentos á venda. Ambos de frente,
ótimas acomodações, acabamento aprimorado. .

PREÇO: - CrS 390.000,00
CONDIÇÕES: - 50 % NO ATO ASSINATURA DA ESCRI-

TURA.

50% EM 5 PRESTAÇÕES MENSAIS.

AV. PRADO JÚNIOR, 78/80
6.° andar -COPACABANA.

TERRENO
AVENIDA BRASIL

Vendo maRnffico terreno de esquina, c/ 3.566 m2,
90 metros de frente pela Av Brasil, 48,55 metros pela
outra rua. Em frente ao Balneário de Ramos. Paga*
menlo facilitado e financiado 40%. Tratar à Av. Nilo
Peçanha, 155 — s/302 - Dr. Fossati, tel.: 22*0659.(9776191

COMPRA-SE APARTAMENTOS
OU CASA

Compro um» casa on apartamento na Tijuca, Orajaft,
Laranjeiras, Botafogo on Copacabana, à viita, sem lnter-
medlários. — Tratar com PAULO — Telefone: 37-2144.

(32129) 81

(h0O___mps"para 
qualquer TIPO Oí FECHAOUBA se

ouAuroMova
CHAVEIRO OFICIAI DA lAtONTE

"REI DAS CHAVES,
L0JANM LQJAN°2

LARGO UA CARIOCA, 5 RUA ME XI Cl), 128 B

LEBLON - APARTAMENTOS
Vendemos em eonitrae&o, para entrega em 12 meses,

com 1 sala, 2 quartos, banheiro, eosinha. quarto • W. O.
de empregada. Preços a partir de CrS 395.000,00. Sinais
do 25%, e o restante durante a construcio, Tratar com
FERNANDO SCHILLER. na IMOBIUABIA LEMOS LTDA..
i Avenida Nilo Peçanha. 26. V andar — aala 706 — Tele-
fone: 32-1993. (31474) 91

MEYER
Vendo a rua Camarista Méler, 260, 270 e 280, apartamen-

tos com sala, quarto, banheiro c cozinha, em Inicio de cons*
trucão. Preço: Cr$ 120.000,00, sinal de reserva CrJ 10.080.00
na escritura de promessa mais Cr$ 20.000,00 e o restante em
10 anos, de prestação de Cr$ 1.291,20. Plantas e detalhes
com Irio SUva, na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. à Av.
NUo Peçanha, 26, sala 701-703 — Tels. 22-2483 e 42-8506. -

(33548) 91

Grupo na Avenida com lOft m2.
Vende-se um de esquina ent andar; alto. de grande

edifício, com hall, dois grandes calões, sala e excelente
banheiro.

42*6030-Ramal 19. («0061)91

MEYER
Vendo à rua Monsenhor Jerônimo n. 890 (antiga Bor-

ges Monteiro), ot 3 últimos apartamentos, com 1 saleta, sala,
3 quartos, banheiro, cosinha, quarto e banheiro de emprega-
das. Novos e vastos. Preço Cr$ 300.000,00. sinal de CrS
100 000,00 e o restante em prestações de Cr$ 3.020,90 Tra-
tar com Irio Silva na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA , à ave*
nlda Nilo Peçanha n. 26, sala 701. Tels.: 22-2483 e 42-8506.

(33549) 91

Área com galpão - Av. Brasil
Firma liquidando-»*, venda étlma iria antoi do IA.P.E.T.C. —

RoniaeaiM d* 7.000 m2 com enorme falpto com eicrltorio, entrega
imediata. Preto d* grande oportunidade. Tratar pelo telefona I2-S5OT.

(80071) 91

CORRÊAS
BAIRRO SERRADOR

Vende-ia ama bom construída caia, em nm terreno medindo (00
metroa da frente por 100 metros da fundos, contando: nnta varanda do
14 rata z 4 mt» — 1 Urine, laralra, S quartoa, banheiro social, coilnha
ampla com iaitalaçlo de ultra-gáa, garagem, tendo 2 quarto», casa para
o caseiro, um grande bar no Jardim. O terreno esta todo ajardinado,
tendo uma boa horta o um pomar com varias fruteira».

A caaa está toda moblliada Inclusive oom uma geladeira da 11 pis,
Ja.tendo telefone instalado. Prego" Crf 900.000,00, facUltando-M 50%,
acalta-se, como parta do pagamento, um apartamento no Rto. Ver no
local eom prévia autorização do proprietário, tratar na Prata Pio X
n. 71, sala 80J, fone 23-311», no Horário d* 14 as II hora». (20003) 91

goeooBBoaooooooeooeoooi

GALPÃO - Av. BRASIL
Vende-se no Rua Bonfim n. 175, quase esquina com Av.

Brasil, em fins de acabamento com um andar para carga de
1.000 quilos por m2. Área total construída 700 mz. Tel. 47-5698

APARTAMENTOS NO CENTRO
Vende-se um iodar inteiro à Rua Riachuele n.1147

— 10.' and. com 7 apartamentos de quarto, sala, cozi-
nha, mobillados, desocupados. Preço de ocasião. Ver no
local. Tratar na Rua Frei Caneca, 511 com o Sr. «dd
phooucSr. Nelson. Tel. 32-4355. (32817)91

• 434149 segunda-feira com o ir. Gerson (19001) 91

BOTAFOGO
Vendo à rua São Clemente, 124, junto à rua Bam-

bina. as últimas 6 casas de vila. com varanda, 2 salas,
3 quartos, banheiro, cozinha e quintal — Preço: Crt
320.000.00. sinal de Cr$ 110.000,00 e o restante em pres-
tacôes mensais de Crt 3.413.20 Tratar com Irio Silva
na Imobiliária LEMOS LTDA., à Av. Nilo Peçanha. 20.
sala 701 - Telefone: 22*2483. (31481> 01



2." Cudomo < Oltltl IO l>,\ Al AMI V

OAVIO 0, StlUNICX __-~-"Y

QUANDO FALA 
*

ÉBTOBTOCKIuji wtmsn

_t__________f Brtíw»tII
aiiall I ¦"¦"" _______ _*_ I

___ _____¦ Hh BI—-""'""'— i

n^.!ílflf^iriTari____Mil H<W ;,*» .'io h». |

O CORAÇÃO"
(S,PeLLB0UND) „,_,,,

JWMOAnos A,çomp.N«ciONmt Mjnr.p wtchgoc»;

<ÇSTA MISTO.,: i. r^i ESCRITA25 APONTAPEIAICmETÁ/

A A * A * A * A * * * * * __Í_L_____1__**_* *******

MfiryiSplOJf *•*'-'" - no^™*™
HOPCIAMARR

fesSrYACIOAílAME
M Sí4 ENGANOU

T<Vvu-IHni. IM* «!<• .1 ullit» ll<> li>.V

i A A Am
•__•*, • > _•_. J__.,.. / A

MIWN-WRCflER tt
AT tvj. rw.rfí ftUWJ Ifiliíl í'. T

£_j*___^gJj^«__^gW'*__g^ OP*** iMgWIOI •.ACPtawr. M\ I .unnli; Sm  _ i _

I******* UM FILME DA PARAMOUNT A_MARCA DASÊSTRe.As"TFr+:iif»*|

*»W^^»BBm.KlJ _____F* /^^^^__^_^t*»BBBBBBBBB* \__l_____________ _______»»»»»»»»»»»»»»»¦**»»»_____, ^**^ rt/jlàt _¦ ¦BBBBBBBB*»à*»l»*»*»BaBBBBBBBBBBBB*

1*5/ ÍP^%&S!* [°^£Sm
fim» ii I _M_w_w_uii 10 iiios^^taal**»»^»^»»^!»*»^ ^v. 

"C/f 
MM |i_____ffl« E11til1 aSE. W--"-ai' SE S3 ^pi^5TO&it}___B__l__Éll-_>. _|_Ssl!__~___._!.

pRLRClBti.EBI.QM-

pLamRl|Di TIjunn 1

acnuHíí
VRZLQBq liMPbRini

LUIGI PÍCCHI
^rnL

4$*.< OIBtCÍO:
ARrWANDOCOU'

1 .0IALO0OSVAO GOGÓ

-- ° j, * •'•* _jí__fc¦¦ asai wmmnÊm

*iT»aoi

•t»"0»Out

ALICE MIRANDA
MIWÇÉPNI'

. pnoO.MULTIFILMEI

R«

£___£LlirMÕ3t

^^ 6« iam ul Kl *

9v*B^*ttm\^ l____________ * frrtnTii

f<\C AT* VERO IGíffiS
«V* PUI EUVL_ U^ht, ~ ,. -«vn______________[_¦ L^^^^^ _ *" ")""' j_S Ja__E__tSl

_____ ^satfsVaVPrib ¦bbbbbbbbPÍiIIJ^ ll '»*""lW*»**i>U»tCtnW Jwr ^BzZ*ir-Gwr- !_Bn |l\'VlP_P4 ; Mi 'ii»c*ti>o(cwwii • Jl

ffjjffijjjj }Mjjft_^B_h l vlJK^/^\_P^^ ; l.i.DiMI» S'HlA(tc'ltlA.Mi:OM*l

|KBJIK.WB.«aTaTaT
C /• .1' ','I.<'~:-:V :* __Éfcí

r^^^^Ujm_U_ml__ujAji|__|t|_y
iKalcl llll eBaVi

 .....í(J__áMKtÍ"'.lJ
i»3lii-&*iP-7>0-tDH • «)S(l'lH'Mi;!i3ll-l/'!i'IIIH * l-Jli'!i"0''M'lliK~\mmmmm

'M4KYA9TOK Ms,
wHJOHNKOLEG (ffl-1

KV* J06E'irUBkV ]F<
!,,' lotfaTiSxr TEWIVA"RCAPRESEHVAtAO; ioeeyitLAs! í»cjd«ií»io-inf">'a.|Tr^u"r|t GLOiür SIDKtv JTni niMt n*iu»» iiu».tjimSmibotcw\mÃ«dot aipmiW

t»»»J|j-|»aaT-»T«-at« ¦ iwm¦',aTaa»'*a**j»T*twan

VENEZIANAS PERCIANAS
(otuertiffl» — Tel: 22-8666

Mudamot cadarços, cordas, correias- Preços módicos — Sr. Azoredo.

HOJE-MONTE CARLOHOJE
Inicia a temporada internacional de 1952 no Rio de Janeiro

, apresentando"A FiLHA DE TIROLESA"
(Um script de Silveira Sampaio e Teófilo de Vasconcellos)

- "UM AUDACIOSO E EMPOLGANTE SHOW, QUE SUPLANTA, DE LONGE, EM LUXO, COMICJDA-
DE E ORIGINALIDADE, A TUDO 0 QUÍ ATÉ HOJE FOI APRESENTADO, NO GÊNERO, POR UMA

BOITE NO BRASIL."

—.. TEÓFILO DE VASCONCELLOS, no mais extravagante leilão de potros I~- GRANDE OTHELO, agora no mais "sabido" dos jockeys!O casamento de Tirolesa com Funny Boy !
. — O registro em cartório, de Paraibinha, a filha de Tirolesa !—.'Uma sensacional doma de potros em Ballet!

Desfile de modelos para o Sweepstake com creações de:NAZARETH !O cavalo de guerra, circo, caça, polo, salto, cow-hoy, corridas, repres.eitta'dos
pelas 20 mais lindas mulheres do Brasil, que compõem o famoso'elenco da boite.

MONTE CARLO
A ÚNICA BOITE NO RIO QUE APRESENTA 2 SHQWS POR NOITE!
À meia noite e trinta: "Um vagabundo tQcaem surdina", apresentando o maior artista

(04100 op o;us6 o) naa — lISOifl °P' Á uma,è0meia da manhã : "A FILHA DE TIROLESA"
apreséfitando Teófilo de Va&oncellos e Grande Othelo W

Reserve sua mesa, eom a devida antecedência, para as tradicionais noites de 2 e 3 dc Agosto (SweeDs-tâl<*>. rílos telefones 47-0644 ou 27-5863. (33008)

Direção Geral de Carlos Machado

PLANTAS PARA
PREFEITURA

Projetou para construções e Ineta- i
I laçO'. i - Desenha-se com rr.pldo*.
! Valeniim Tel: 32-7826

¦ (209-10) i
¦" LÒCA<AÔ W-"CONTRATOr I

Advogado pratico cm asiiuutoS d» ;Lel do InqullliiRtu, em locacOea, j.,contratos, demandas etc. Consulta
Grátis. Dr. Hflrmlnlo Azeredo. RvaTeôfllo Otonl 71 — 1.9 andar; .

 _____ (i_080)'tAlÀCO CAMURÇA" 
'

Spnhora chetráda da Arrjeníln» —
. tonde um. tamanho grande, as.»lm' comt) perfumes, vestidos1 e alauanas! miudezas. Tel.: 27-3951 • ofiamarOluceplna.

100.000
PFSSOAS JA ASSÍ5TIRAM

E AP! AUD1RAM 0 GRANDE

a TAMBÉM ASSISTIR
V-J»0 MAIOR -

t^) SUCESSO 00
rlMOMtNTO.

àenv^JWMÈÊMil

UOJI
R«yí>.UÍPP«'WKT(
(\LV0RAD(V I SINTA «Un
vm\m inêm

(877JJ

VENEZIANA
COPACABANA

Couscrtos — Reformas — Plníuran
^m _erni. Troca-se rail^roos, conlivu. 1Chamar BRAULIO 101 : 48-1320.

(ItOSlil
TAPETES PERSAS 

~
Dtplomi*.t.\ americano que _e jp- jtira, vende üVuentc nela melhor oíer- '

ta. alguns leg'tlmos tapetes persas.
To!.: .';7-02õ(l' (2C0Í51

TAPETE PERSA
I EOUKARA dc
le orraslilo. Tele

LANCHA

Vendo-s» BOÜKABA dc i,70m::l,lü
m.Prsço tle ocaslilo. Telefonar nara
o«-7C20. í18016)

Vcudu-cc ilUraa, 10 metrus pur ...'."..30, cüiji 'jEiadoIras, 0 cam«.s,'í la-'1
j vaterio c W.C: licenciada para pec- j' carl&á cm .'Uú-inar, rúülu, barcL-/. da

borrftchti c material do pcaca, barr-
tísslmo fCO.UCO CrS no Vateh Club— Aveutd:» p•''J^ell^ cbn» y? IIÜGÕ
ou l,AKeKJ!r.IIt.A (10020)

Tíítttoí USOEKTE
\rcu.:íi-.c soliwíoix-.i wte.ici.un,. ç.--•lio Pküliic, sue rúa-rounn -3Trjortaíi!'

mâqulua coríura, secrutâría, cama?,
lauiclleliTS; quudros, etc. At. Copa-
atbrti.a. l0úi>-7° — Apt.0 0.

I1DJ17)

VITORIOSA
SEMANA!

SENHORA
DE

FÁTIMA
UMA APRESEN-
TAÇAO DA

LUSO FILMES
Aioinp. Comp. Narioiui

H 0"j E
S/0 JOSÉ
BANDEIRANTES
SANTA CECÍLIA
CASSINO ICARAI
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TEMPORADA DE MÚSICA DE CAMERA PRO ARTE
2 ÚNICOS CONCERTOS - AUDITÓRIO DAA. B. I.

DIAS 8 E 15 DE AQÔSTO AS 21 HORAS

VIRTÜOSI
1NFOEMAÇÕES — INSCRIÇÕES E INGRESSOS
RITA MÉXICO, 74— SALA 601 ---TEL.: 22-1076

RAPTORES DE MULHERES
TRIPUUM OS DISCOS Vt?ADOÉS¥ -

TODOS PODEM SER HIPNOTIZADOS POOTKMIE ;;:;;
. ÍÁ FOI INVENTADA A MAQUINA DE CONSERVAR A TIDA '

;- o anjo e a'sereia — yoç^s^.mA^i'Z:::.:
AMOR FALSO, AMOR VERDADEIRO nc

..yT* A ESMERALDA DIABÓLICA — O AMOR DE 6STEl_%
O MARIDO DA MULHER QUE TRABALHA; Sogredos de Beleza, Canções, ¦¦¦•¦"•-'-•

-••-•'..•:' -'•: -'"••.: Passatempos, .Poesia, etc..
LEIA O N.o 262 DE ADAUnF HATFI A MÁGICA REVISTA DO AMOR,WW,n,,t """r " 

QUE DA SÓRTÈ-Cr$ 4,00. Nas bancas
¦a**-*-****-**^***'*-*--*'--***-**?^^

ROUPAS USADAS i
DE HOMEM ;

COMPRO. PAGO BEM. i
Telefone 22-5568

(18025)

ROUPAS USADAS
DE HOMEM

COMPROi. PAGO BEM.
Telefone: 42-0288

(20068)
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CHAT NOI*'

«MT* PECA, Y160SAKA' O HORÁRIO. DE INVERNO
1* tWUtO. 20.15 - Q*- SESSÃO AS 23 MORA*

QUINTA-FEIRA, Yesperal às 16 horai o preços fedjuidos.

ENXOFRE REFINADO
99,5%

<N«rtc-araerlcaao: coih certi-
ficado ele puma fornecido pe-Ia litoyfl:. Em pedaços, Isento
d» arUnlco, telarlo e wlerilo.
Pronta entrega no Kio.

J. D. Magalhães
• tOStt M^OJJ»

k Praça Pita X, 91 - aaLw .„«Tsii - Uo
 ._.. ... (3*784)

TEATRO CARLOS GOMES
ODLCINA af ODILUM A7.EVCD0
numa temporada popolarísiima! ...

POLTRONA Cri U,*o (stlo incluso)
UE HOJE ATÉ DOMINGO, as 21 horas

• <AtK«lrl«»t»»oj—i;»l.:Ji3-*Hi - ,--":
Hoi»; - sessfõ úalca às ti hs. — qtJHirtfA-rajtA, r»p. ts 11 hora. •¦"MME. S^l GENE"

u« sardeti o attWMO -. CrsCj<(».'*; iurlm s t. WMÍírlw

S.« MtS DE 58CBJO!
VE.PBOAIB: «íntatas-relrá*. SJiHd»» • Domlaax» àa U ksras 

''
¦ ¦' . »«»»»-»^«*«»a*»*««*s»*-»*«**»»i  ... oimiV'

v notável a tneraçadlssima comedia lie Pedro. JUoclivesperais- às quinta»! Sábados e Domlnirosf àí IS liaras.
Pia » de agAsto: "As SOLTEIKOHAS DOS CHAPÉUS VERDES"

Dia v> - Despedida de Dulclna e Odilon, por terem de cumprir
contrato em parto Aletre

KMW6I0IIP08TATIT
«m (atado d» nova — Vende-se. —
Praço crt a.ooa. Tel»fonj-*2-ao5. —»*. I—lt«. (87.8)

vy| \\\//\ l_H ____?^____lmwi

_____^^^ü Biv l_ TêãPu
túilUã delélUIS

AS CONQUISTAS _,
é NAPOLEÃO

, UÍWCOMEDIA MAlUCA PARA UMA PLATÉIA LOUCA...PELASARCAIHAD*1 
7*703 Of WAX «IUWCS f mir 'jOveOUL OS FAMOSOS; AU1ÜDE5 CC

PtCx:-RA*AA Df IwauiO ^ALÀKf*A MAS NAU CAI '

Nos entre-atos AVENA DE CASTRO era solos de Citara
Quinta-feira Vesperal às 16 horas CPreços reduzidos)
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TAPETES E CORTINAS
LAVAGESS E CONSERTOS

rens e consertos de tapetes, c
flção. *fletlram*>se <• colocam*

compromisso. Tel. *>-647*. Rua Pedro Amtrleo, <9.

Exeçutaan-se lavaiens e consertos de tapetes, cortinas • pasiadelras,
oom a mixlma perfeição. Retlram-se e colocam-se. Orçamentos' sem•.' 

(SM*«)

INCRÍVEL! FANTÁSTICO! EXTRAORDINÁRIO!

O violão que fala
O único no mundo executado com maestria por . 

',

AM MOREXO

VENHA VER 
'

NA SUPER-REVISTA CÔMICA

PAV AÉ ARARA
. de Luís Iglesias, este grande fenômeno, ao ltrdo de

José Vasconcelos, Jane Grey, Salomé, Bilinha, Almeidinha
e Djna Tereza

POLTRONA Cr$ 30;0ü e Cr^20,00 (selo à parte)

TEATRO JOÃO CAETANO

QUINTA-FEIRA

VESPERAL
ÁS 16 HORAS

COM CAMAROTE 5 PESSOAS,
Cr$ 50,00, ( OAlíMAS,

Cr$5r00 :

(SELO APARTE)

W4f4fMW

LEBELSON-MODAS^
MáWA/Aef/ ffè*/{<r/r.'citt

BARCO
de aço. esporte, 3,10 comp.reatar.,
qftea, carreta, coberta de lona, bar»
«notor- de pêpa. V»nd»-»», sjrtjhoralerto acima de Cr» 3.000,00. -.Tev-
M-1341i /-(teu



wv •

oinriun
M PAULO FILHO

Rcrlfleflr» » llflrii.iif - Av LiMinef Hrnini 471 (Ani nl 'fl.11
correio aa MHJlílft

M '\ II I D ft I

Diimrruii UBHBNl»

A.lniInlstrnciV - Av (íiimet freire

HlfDA 11)11 CIIKI-h
c <) s T a n E n o CADERNO - RIO DE JANEIRO, TÊBÇA-FEIRA, 2» DE JUL1H) I)E1»52

«I í Ani »1'H3)

N. 1B.2II5
ANO Lll 

SEMANA DO "SWEEPSTAKE»

As maiinais de domingo e ontem - Lord Antibes
com a melhor marca para a distância - 0 favorito
6ua!'cho floreou com sobras • Magnífico exercício

de Mancebo - 0 camoo da grande prova
GRANDE PRÊMIO

BRASIL

A corrida de amanhã em Corrêas

Começa a grande semana e a
corujaüa não tem descanso,
preparando-se para enfrentar a
maratona. Que promete exilo
sem precedentes. E o prado,
aos poucos, vai tomando um as-
pecto dilerente, quebrando o
ritmo costumeiro. Muito movi--
mento e muita confusão. De

tente 
que só aparace nestas

ppcas, uisposta a não perder os
mínimos detalhes, ficando a

Íiar 
cie tudo que cerca seus pre-

eritíos. E os carros vão apare-
cendo, cheios de curiosos, vindo
dos quatro cantos da cidade,' O dia amanhece cantando
límpido, sem vestígio de chu-
vas. E o cronista madrugador
ocupa seu lugar na tribuna, ob-
servando os acontecimentos.
Relembrando o matinal da vés-
mera, aquele domingo sossega-
jdo, sem "flashes" espoucando
•ja todo momento. Onde Man-
:cebo encheu as medidas revê-
-lando melhoras acentuadas que
b coloca entre os grandes trun-
íos da carreira. Quando o fi-
iho de Rolando, tendo por'fsparring" inicial Honolulu,
largou dos 3.040 um pouco len-
So — primeiro quilômetro em
68" e primeiros 1.440 em 97"
t-- para se encontrar com o
'Accordeon e apressar o passo,
completando a distância em•203'' 2/5, bem, ao lado do com-
¦panheiro. Com 136" na pri-
jneira volta; 135'' 2/5 na se-'íjunda; 106" 2/5 na milha; 67"
no último qirlômetro e tinali-
aanuo com 40" 2/5 na reta.
' 

Veio a seguir Cyrnoz, um dos
fout siders^ da carreira. Que
passou a distância em »04" 3/5,
sem agracar, chegando as que-
idas, com 103" 3/5 na milha li-
Bal; 70" 3/5 no quilômetro e
e reta em 44". Depois de sair

Com ai confirmações te Inseri-
cáo recebidas ontem, pela lecre-
tarla de corridas do J.C.B., flcon
pela seguinte lorma constituído o
campo do "Grande Prêmio Brasil",
que fará parte do programa da cor-
rida do próximo domingo no hi-
pódromo da Gávea:

Kl

[ 1 Gualicho  57
1 i 9 Vla.nl>-

3 Víoloncelle  59

Tévcre 

Cartaguinho

I Bolano .
" Fairplay

f 7 Panther

59

59

8 Cyrnoi  59

9 Atleta 59

10 Mancebo  57

11 Fort Napoleon  59

12 Blsofio 59

13 Lord Antibes

em 84'' 2/5, bem. Marca tra-
ziõa pela parelha Orgia-Ortita
nas mesmas condições. En-
quanto Newmarket preferiu

- . mais distância, registrando 90'.'
apressado, com 05 3/5 no pri- j nos 1.400, correndo bem. Imi-
meiro quilômetro e 95 nos tado por Nemo, chegando em

no quilômetro e 43"2/5 na reta.
Ferino abre o caminho pata

Gualicho, passando a milha em
102", com ótima ação. E o fa-
vorito da prova ven. a seguir,
controlado por todos os bino-
culos. Acompanhado de Fa-
aimbé larga dos 3,040 devagar
— primeiro quilômetro em 69"
e 1.440 em 99. Aperta um
pouco na milha, registrando
135"2/5 na última volta,
105"2/5 na milha, 07"l/5 no
quilômetro e 40"2/5 na reta,
com 204"2/5 no total, chegan-
do inteiro, agarrado com o com-
panheiro. E o pessoal íica ani-
mado com o neto de Congréve,
apesar de seu galope feio, dis-
copiando com o que acontecia
na pauliceia.

E Solano, depois de muito es-
lerado, finalmente aparece con-
.'uzido por Rigoni. Mas o tor-
flilho engana o ressoai, que¦iguardava um trabalho forte-.ia distância. Vem muito sua-
ve até os 2.040 onde faz cor-
•er, registrando 133"3/5, com
02"2/5 na milha final, 62"2/5

no uuilômetro e arrematando
cm 1'3" nos 200, pelo meio da

ria, sem ser exigido. Bom
: trabalho do tordilho, mas oue
i "inda deixa a desejar na falta

.1e um melhor aguerrimento.
E o cronista retira-se para

m drseanso, depois de obser-
-ar "Negro" Diaz passeando

| legremente pelo prado. E
i 'nmbra-se do trabalho de Té-
! are no sábado wissad >. quan-

-'o o ".'mão de Yptasto passou
a dist?T!cifi em 200" cravados,
-.rj.ppWiHo Fm 14"2/5 muito
ooríreHado por seu pUÔto, que
f.-zia força p?ra contê-lo.

A diretoria do Jockey Clube de 3
Petropolts, tendo á sua frente o
dinâmico presidente dr. Oslrls Fran-
co de Castro e o Incansável diretor
de corridas, major Nelson Feltal,
em um gesto simpático, resolveu
realizar a corrida. de amanha cm
homenagem âs delegações partici-
pantes da I Conferência Internado-
nal de Jornalistas de Turfe, que
hoje se instala nesta cidade. Outra
homenagem, aliás muito justa, c a
que será prestada ao dedicado crln-
dor e turfman dr. A. J. Peixoto
de Castro, cujo aniversário nata-
llcio transcorrerá amanha. Uma
daa provas 

'do programa terá o no-
me do grande equinocultor brasl-
leiro. Antes de ser iniciada a cor-

-rida, o Jockey Club de Pctrópolls
oferecerá, no Hlpódromo de Cor-
rias, um churrasco aos cronistas de
turf, às delegações estrangeiras e
ao dr. Peixoto de Castro.

8 Lamc-ijo, P. Coelho 80
Linda Dona, $. Pinheiro 5J |
Jsleda, D. P. Silva 54 i
Maná, X.X 36
Karuolito, J. Portilho ... 50 .

Retouche foi a vencedora do Prêmio Raphael de Barros
O Handicap Especial teve por ganhador Hosco

4.0 Páreo — 1.500 metros — CrS
15.000,00 — "Prova Especial Dr.
A. J. Peixoto de Castro Júnior".
— As 15,49 horas.

1— 1 Gallanl, M. Coutlnho ..
2 2 B. Dourada, I. Pinheiro

3 Burlantin, R. Urbina .
li '. 4 Hélio, S. Machado ......

S Fogo Bravo, C. Callcri
If 6 Obólin, A. Brito  53

7 Elanut, L. Rigoni ........ 53

Ks
58
53
56
58
58

X.440
Também Fort Napoleon nao

ag/adou, contrariando seu cos-
tume, ao arrematar fracamsn-
te "cosinhadu pelo Jeca, que o
esperou na milha. E o discuti-
do francês registrou 204" 4/5
na distância, com os seguintes
parciais: primeiro quilômetro
em 70'' 1/5; primeiros 1.440
env99" 2/5; primeiros 1.640 em
112; primeira volta em 136"
4/5; segunda volta eb 134" 4/5;
milha final em 105" 2/5 último
quilômetro em 68" e reta final
em 41" 4/5.

Bisofio encerrou o desfile dos
concorrentes com um trabalho
de causar pena, obrigando o
Geraldo a desmontar logo após
o exercido. Passou a distância
em 209" 2/5, com 65" 2/5 no

Írimeiro 
quilômetro e 96" nos

.440. Quando foi esperado por
Keveur, que chegou completa-
mente contido sem dar bola ao
companheiro, em 113" 2/5 na
milha, com 73" no último qui-
lômctro e 44" 2/5 na reta.

Outros trabalhos foram ano-
tados destacando-se o de Mano-
lete que passou os 1.400 em
90", muito bem, com o Napo
sossegado. Cavalo ligeiro, vin-
do da pauliceia com más mten-
çõés. Jangadeíro deixou boa
impressão com seus 97" 2/5 nos
1.500. Tal como Quambi, che-
gando em 98". bem. derrotan-
3o Caresse.

O stud rubro-negro abriu
suas comportas apresentando a
cavalhada. Encabeçada por Ho-
mero, que passou a milha em
106", muito fácil, despachando
Gold Dream. Veio a seguir 11-
vada, dando uma popa no Gay
Fox, com 93" 2/5 nos 1.40U,
fácil. Enquanto Laurina che-
gava em 91", firme. Goldena
derrota, Winter King, bardando
a milha em 102" 1/5, bem, e
Hajul dá o ar de sua
passando os 1.300 em
ine. ao lado de lana.

Zuniga não fica atraz mos-
trando Duty nos 1.600 em 103"
2/5, com sobras, ao lado de Sun
Valley. E Acapulco chega agar-
rado com Farouk, nos 1.300 em
04" 2/5. com reservas,

i Também Ernani gosta dos do-
mingo?, livre de muitos curió-
sos. E Matador deixou ótima
impressão, derrotando Nerú na
milha em 102". Onyx e Old
PaÜ são vistos juntos nos 1.300

mais um segundo. E Quejido
encerrou as atividades, despa-
chando Jamary nos 1.400 em
92" 3/5, muito fácil.

MONTARIAS COMPROMISSADAS

l.e Páreo — 1.150 metros — CrS
12.000.00 — "Delegações Européias"
— As 13,30 iioras.

Ks
Irak, M. Napoo  58
Pindorama, X.X  82
Islecha, L. Lins ,. 52
Calnana. B. Cruz J. 52

5Ruy, L. Domingues  57
Poranga, A. Torres 52

J. Sewenth, L. Rigoni ... 53
Sulamita, I. Pinheiro .... 64" Delano, A. Pinto 54
Montenegro, M. Coutlnho 53" Ala Sola, C. Calleri 52

10 File, P. Fernandes  53
" Abunan, S. Machado .... 53

2.0 Páreo — 1.150 metros — CrS
12.000,00. — "Delegações do Chile
e do Peru" — As 14,15 horas.

Ks
Nagoia, L. Rigoni  68
Jaty, B. Cruz  53
Loira, J. Portilho  53
Chapadáo, S, Machado .. 53

3f 5 Mazi, M. Nappo  63
8 Ben Hur, L. Lins 53

Tio Wllly, M. Coutinho .. 55
Mondròngo, S. Lourenço 56
Jaguari, A. Cataldl 58

3.» Páreo — 1.500 metros — CrS
12.000,00 — "Delegações do Uru-
gur.l e da Argentina". — As 15,00
horas. _

Ks
11 1 B. C. D., P. Fernandes .. 54

I 2 Bem Vista, M. Nappo ... 54
2f 3 Bruce, L. Rigoni ........ 56

4 Estr. do Sul, A. Nahid ... 54

S.o Páreo — 1.200 metros — CrS
12.000,00 — "Delegações do Brasil"

As 16,30 horas.
Ks

Armberé, P. Tavares .. 68
Franclsqulnho, J. Graça.. 84
Regulo, C. Calleri  84
Resete, M.. Nappo  54
Harlnha, A. Brito  88

8 Imaginário. ... Fernandes 68
Atle, A. Pinto  84
Maurlnho. L, Domlnguei 84

6." Páreo — 1.600 metros — CrS
12.000,00 — ¦»'»•• Conferência In-
ternacional, de Jornalistas de Turf"

As 17,18 horas.
Ks

lf 1 Odalr, L. Rigoni 53
I 2 M. Alegre, I. Pinheiro ... 54

2 I 3 Jurujuba, S. Lourenço ... 53
1 4 Máu, M. Nappo 84' 5 Javanez, B. Cruz 54

3( " J. Assú, A. O. Santos ... 53
8 Pacalano, M. Henriques .. 54

Jeruqul, C. Calleri 68
Lampelra, A. G. Silva ... 52

9Jrlsh Star. J. Nunes «3

Apostas na sede (Cineac-Trla-
non). Acumuladas e poules antecl-
nadas: terça-feira: das 12 ás 22 ho-
ras. Quarta-feira das 8 horas era
diante. Acumuladas até os doli ul-
timos páreo. Venda de poulei: pá-
reo a páreo. ¦

RESOLUÇÕES DA COMISSÃO
DE CORRIDAS

Em homenagem ái delegações
narticlpantea da 1.» Conferência In-
ternacional de Jornalistas de Turf,
considerar como cumpridas, as pe-
nalldades lmnostas aos profissionais,
exceto nos casos do art. 33 para-
crafo único do Código de Corri-
das (dolo) sem que tal, constitua
precedente para o futuro.

Ordenar o pagamento dos pre-
mios da reuniSo do dia 24, quinta-
feira, dia 31 de julho do corrente,
ás 13 ás 16 horas.

metros — Pista:

15,00. - Saida às 15.02.

A 11 _ Prêmios: Cr»
L 

'Animais nacional!
Bandeira ai

m&MMmi*. '«•'••'•'"' V' ' mV£^mm\ÊM^èãL.

Retouche

Figurava como_.0   principal
atrativo do programa da torri-
da de anteontem no hipódromo
da Gávea, o prêmio Raphael de
Barros, que proporcionou mais
um brilhante êxito a Retonche.
A. filha de Marter Veve, per-
correu a milha tm 98"2/5, sob
a direção do jockey L. Rigom.
No handicap especial VIII As-
sembléia da Comissão Interna-

cional de Mulheres, venceu
Hosco, secundado pelo seu com-
panheiro de box Arenoso, .no
tempo de.99" para os 1.600
metros. Montou o ganhador
o jockey B. Ribeiro. Na elimi-
natória dos três anos levou a
melhor Curare, conduzido pelo
jockey F4 Ingoyen, que com-
pletou o double com Parthe-
non.

l.o Parinonon, F. Irlgoyoti 01
2.» Madrigal, L. Rigoni, "
3.0 Guaruman, C. Calleri .... w
4.0 Osculo, A. Araújo w
5." Zanzibar, R. Martin» «
g.o Oore, J.. Marchant ]"
7.0 Moratln, U. Cunha 50
8.0 Elati, E. Castillo »•>

23.Bl'i
16.04!)
13.660
21.868
14.280

J1.00
-IU.00
54,00
34,00
52,00

.< Osculo)
3.105 233,00

(Znnzlbar)
92.875

liu»
12 0.427
13 4.260
14 3.754
22 7. UU
23 10.730
24 9.103
33 1.172
34 5.132
44 1.650

570,50
62,00
94,00

107,00
56,00
37,00
44,00

342,00
78,00

243,00

Tempo:
50.118

143". Vencedor: (3) 31,00.

são'Paulo, por Hunter/s Moon.. e
i. 1 aJi?;™»M Roberto c Nelson

Parchment. Proprietário: Stud Seabra.
Seabra. Tratador: J. Zuniga.

Criadores: Roberto

"traln»,
Saida boa, <^>^^^^^^X^ StoStlS. *»*ài

seguido de Zanzibar, Madrigal, Guaruman, rar», Guaruman empa-
vando-sé essa ordem até o jnelo da reU oposta, onoe lro No„
reinou e passou por M^^«,,ÍA^BJB' fêsse tempo Madrigal e
UM metro. Ocre despediu Busribn 

gJJ**££ se appresentaram e
Parthenon progredirarn;.Na reta, estesLcomP™vez derrotado por Par-

S^^dri^»^
cabeça. O 3." lugar coube a Guaruman a
em AC

doircorpos, ficando O«ulo

Bandeira ás 15,3o-. - Salda ás 15,31.

Cot - Anlmali - Joekeyi - Pêlo ——VENCEDOR
Poules 

'."'Ratelos' DUPLA8__'põülèã "• "'síitêloa

10 pareô — 1800 metros — Pista: A.U. — Prêmios: CrS
3Ó.CM0* 9.ÕÕ0.00, 4.5M.0O e 4x000,00, - Condicional J>ara
animais nacionais de
às 13,21.

Bandeira às'13,2, - SaidaJ

AS PRÓXIMAS CORRIDAS NA GÁVEA

graça,
6,?. flr-

REUNIÃO DA COMISSÃO
DE CORRIDAS

A cou.Lssúo de corridas do J.C.B.
reunida ontem, tomou a delibera-
«;fto de que o Julgamento das duas
últimas reuniões só será realizado
na próxlmii semana. Entretanto, or-
cienou o pagamento dos prômios das
corridas de 16, 19 e 20 deste mês e
permitiu a inscrição dos animais
Forfio o Altanusa.

Todos espsram Gualicho, o
"monstro ua pauliceia", que
tantos comentários despertou
após a sua estréia . liávea.
Z enquanto o lhe Druid não
chega, prende-se a atMcão cm
Cartaguinho, o alazão de Ha-
mon Rojas, uma das surpresas
da prova. Que pilotado pelo
Ribas larga dos 3.U4U sem preo-
cupações, passando o primeiro
quilômetro em 70"2/6 e os
1.440 em 100"3/o. Completa
a primeira volta em 140"2/5 e
a segunda em i37"l/5, finali-
zando bem «m 207"3/5 no to-
tal, com 87"3/5 no quilômetro
e 39"3/5 na reta.

Four Hills impressiona, ao
passar os 1.400 em 89"l/5,
correndo de verdade. Ainda
tinindo o tordilho. E a compa-
nheira Bakelita chega em
91 "8/5, regularmente. Nova
Iorque melhora para 91", com
boa ação, e Spencer chega em
92", agradando um pouco.

Surge outro candidato ao
Brasil7' e Rieck deixa boa im-
pressão com seus 206" na dis-
tãncla, lirme. Depois de sair
lentamente — primeiro quilo-
metro em 71" — para apertar
no final, registrado 103" na
derradeira milha, 64"3/5 no
quilômetro e 39" na reta. Para
contentamento do Moreno, que
nutre alguma esperança.

Víoloncelle é viste na raia,
ao voltar ao "paddoocfc" seguro
por seu supervisor. Fugindo
a observação do coruj! atarei a-
do. O que não acontece com
Garugero, agradando em cheio
com seus 95 nos 1.500. Vigo-
rosa trabalha bem com 104" na
milha, com reservas, e aparece
na volta fechada em 135". com
boa ação.

U stude da camiseta estrela-
da ficou muito tempo na dúvi-
da em escolher seus defensores.
Optando pela parelha Lord
dibes — Sir.less, poupando
os nacioanis. E o fran-
cês, no bridão de Marchant,
entusiasma com a marca regis-
trada, cravando 199" muito
bem. Num exercício puxado,
onde os primeiros 1.000 me-
tros são devorados em 65"l/5
e os 1.440 em 95". A toada
não é interrompida e a primei-
ra volta acusa 132"2/5 e a se-
gunda 133"4/5, com 66"3/5 no
derradeiro quilômetro e 40" na
reta final, despachando Porfio
que o esperou nos 2.040. Mar-
chant fica satisfeito com o tra-
balho, mas volta na Sinless, pas-
sando a distância em 202"3/5,
regularmente, dominada por
Platina, largando dos 2.040.
Também puxado o exercício da
alazã, nue sai em 65"2/5 e 94".
E no final chega cansada, com
137" na última volta, 71"l/5

Para as corridas de quinta-feira
(noturna!. Eábado e domingo pró-
xírnos, no hipótlromo da Gávea,, £o-
ram organizados ontem, os seguiu-
tes programas:

CORRIDA DE 31 DE JULHO

(Noturna)
1» páreo — As 20,30 horas — 1.500

metros — Cr| 50.000.00 — Jeffy 50,
Caoré EC. Haramun 50, Luetzow 56,
Harcm 50. Pacalano 60, Maço 52,
.langauelro 50, Jamary 56, Lumen
54, Populino 50, Guanumni 52, itul-
vò 52, Tapajú 50.

2" páreo — às 21,00 horas — 1.400
metros — CrS 50.000,00 — Espadar-
te 52, Alvitre 52, Follaror 50, Lord
Titan 58. Contrabanda 8:. Carinhoso Navarra Mj««™o , • % 

"{""Ml "J."
« inr.nrti,, bh Huhter Prince 56.1 no'"e 58, llum nada 68, Agtlll 88,

56, Cillaro 54, Tio Toledo 48, Gran
Chaco 54, Paris 50, Bauer 56, Indo-
lente 56, Statano 50, Byron 54, Pin-
dorama 48, Faroledo 82, Líbano 18,
Gladio 56, Cherife 54, Barqueiro 48.
Monetário 48, Narcótico 54, Letrado
54, Marabú 54 Pecado 56, Magi 50.

4" páreo — ás 14.25 horas - 1.30U
metros - Cr» 70.000,00 - Orgia
55, Frisa 66, Capltanea 66, Rose
Croix 55, Marsa 56. Aluln» 56, OVh-
tion 65, En Tou Cas 56, Xapuri 55.
ulrlna 55, Flezelá 55, Ibarra 55. La-
logata 55, Ilvaaa 55, Baitoca 55, Que-
rela 55, Goyana 55, Bojagua 58.

5" páreo — às 15.00 horas — 1.500
Cr| 70.COO.00 — Kantar 56, ElGIn 5S
Antílope 56. Submarino 56, Ametls-
ta Hlndú 54, Guadalquivir 52, Usas-
tro 51, Egil 66, Açude 50, Evoé 56,
Navarra 64, Nemo 52,^ Grand, So-

56, Incêndio 56, HUhter Prince 56
Come Onl 54,'Mau 50, Panóplla 52,
Napoleão 58, Boephorino 52, Dia-
mante Negro 52, Calmote 52, Mara-
caju 58, Mefisiòfeles 54.

3* páreo - às 21,30 horas1 — 1.400
metros CrS 60.000,00 — Halfpenny
56, Gildinha 56, Shamcless 50, Nora
66, Vendetta 56, Distingues 56, Tu-
muc Humac 56, Cora 56, Esquiva 53,
Neva 56, New Star 66, Titeia 56,
Sarita 66, Nerlta 56.

4° páreo — ás 22,05 horas — 1.300
metros — Cr| 60.000,00 — Cuba 50,
Bemvlsta 56, Gilmar 50, Lys 54, Ma-
ceúonla 50, Home Fleet 58, C.G.T.
H, Olerisa 5". Xlrka 56, Ogaripha 50
Oracla 66, Alegria 56, Calendula 50,
Gold Maid 48, Gold Mary 50, Dallas
56, Silesia 50, Faroleda 50, Sombra
Grande 48, Zaira 48. Dama 54.

5" páreo — às 22,40 horas — 1.300
metros — CrS 50.O00.00 — «Bettlng»
— Crasso 56, Alcnzuba 48, Grão VL-
zlr 50, Mau 58, Mazy 48, Cracóvta

Amaragi 54, Esplnheiro 52, New
York 56. Ilesu 56. Citor 56, Hot Dog
58, AndlroDa 54.

6° páreo — ás 15,40 horas - 2.400
metros — Cr$ 200.000,00 — Manfre-
do Costa Júnior (Bettlng) — Pewl
ter Platter 59, Gatillo 52, Best 52
Reveur 48, Santa Bela 49, Torpedo
t>9. Garimpeiro 50, Catão 48, Platina
55, Sinless 60, Faaimbê 67, Anubis
50, Sidon 55, Homero 52, Punlta-
qul 54, Sahlb 54, Parthenon 51, Re-
tang 52, Tor dl Quinto 50, Guaru-
man 48."7f 

páreo — ás 16.20 horus — 1.600
metros Cr» 60.000.00 ( Bettlng). -
Zanzibar 52. El Sirocco 52. Scarface
50, AlbardSo 54, Senta a Pua 56, Ca-
diz 58, Safira Ceylão 80, Gold Dre-
am 54» Florete 56, Sarg. Júnior 58,
Noviço. 50, El Toro 52, Indiscreto 52.
Master 53. Gentil 56, Oracl 51, An-
dorra 52, Oistr.la 54,vKarib 54, Galo
52, Falutcha 52, Dingo 52, Obélia
50, Guambl 54, Tróia 50, Ctitaguá

56, Hàstaluego 58, Topasio 54, La- 52, Holegf S4f Juvenil 50, Vtsigôdo.
mêgo 56, Bandoleiro 54, Stamina 52, 54. Acãfitn 50, Kastri 50.
D. IndaleciavSB. Frontal 58) Itaituba 8" páreo -=- às 17,00 horas — 1.400
58, Maná 52, Alvino 52, Oriento 52J rrietros — Cr* 80.000,00.
Arapuan 54, Pilantra 53. Muznscr f Halloween 56, Hacienda 56. Mareia
58 Ninguém 60. 52, Artimanha 56Í Ltlae 56, Starway

6» páreo - às 23,20 horas - 1.000 | fi*SUttrar Madre_56. Ml^Judy 52,
metros — Cr» 80.000X10 (Bettlng)

2" páreo — ás 13,10 horas — 1.300
Cr$ 80.0'JOiOO — Pernambuco — ha-
vel 53 .Curare 58, Oceanus 54, Ja-
mesão 60, Draksar 54, Targhi 54,
Otage 54, My Sun 58, Quinto 58,
qual! 54.

30 páreo — às 13,40 horas — l.COu
metros — Cr$ 110.000,00 — Duty 58,
Terzlca 49, Bakelita 49, Sidon 57,
Eudora 50, Marilina 50, La Fontaine
54, Goldena 52, Nix 48, Augusta 54,
tlomana 49, Vigorosa 50, La Pluma

4" páreo — ás 14.45 horas — 1.300
metros — Cr» 70.000.00 — Minas G.e-
rais — Coronet 68, Naughty Club 56,
Devasso 56, Araruama 50, Lupan 5b.
Sorriso 56, Edlmburgo 56. Artlnha
64, Oxford 56, Cáilo 56, El Garboco
86. Sal da Frente 56, Crosby 51,
Cv.iTagh 56, Enrico di Snvola 56,
Pandeiro 56.

(•) Ex-Grillon.

5" páreo — ás 14.55 horas — 1.500
metros — CrS 60.WO.CO — Rio de
Janeiro — Cangapé 58, Naya 54,-
Relama 56, Thunderbolt 56, Oracia
Ul. Alegria 50, Crambe 56, Mandi
58, FalcSo 86, Tangedor 54, Guaya-
naz 56, Maratlmba 54, Cataguá 58,
Colombiana 54, Baiano 68, Oscar 53,
Normalista 84, Fogo Belo 52, Happ..
Boy 56, Divina 54, Fundamento 36,
Cratur 34, Nardo 54, Sapé 56.

. 581." Indiscreto, E. Castillo .
2.0 Baiano, L. Rigoni 58
3.° Happy Boy, O. UUfia .. 58
4.° Surubiú. D. Moreira .... M
5." Camapuan, D. Silva 53

5.432
10.356
13.590
13.332
8.100

50.819

75.08 12 6.561
38,00 13 2.568
30,00/ 14 6.848
30.09 23 2.509
50,00 24 5.920

34 8.789
44 2.398

36,00
92,00
34,50
94,00
40,00
85,00
99,00

-aâaaak. . -..»¦. ./í-Wv, ,»

l.o Retouche, L. Rigoni  61
2.0 Sidon, E. Caitillo ....... 60
3.» La Fontaine. J. Marchant 82
4.0 Arcame, F. Irigoyen •¦ 56
S.o Eudora, O. Ultóa  Jf
8.° Lyonora, D. Moreira .... 56

39.802
15.056
14.101
13.876

18,00
46,00
49,00
50,00

(Retouche)
4.681 149,00

87.318

U 8.166 83,00
12 12.654 34,50
13 12.525 35,00
14 9.364 47,00
23 4.105 106,00
24 2.582 169,00
33 1,623 288,00
34. 3.576 122,00

54.600

98"2/5, Vencedor:NSo correram: Terzlca e Acrópole. _

ESditec.; SSS&-; r MfMttli.0 È-
msdon. Proprietário;' Hern.nl Azevedo Silva. Importador: Attilio Iru-

legul. Tratador: Mario de AlmeloTa.

^ffiÍ«t^rlS^m*'' "SLJLTdSS\ l cmelra reduziu-se a uma constante perseguição

29.573

Tempo: 118"3/5. Vencedor: (3) 75,00.N5o curreu: Theophilo.
Diferenças: 3 corpos e 5 corpos

Dupal: (34) 85,00. Placés: (3) 43,00, (6) 28,00
Movimento do páreo: Cr$ 864.420,00. i..ii„n„,inn
indiscreto — m.. c. 5 anos, São Paulo, por. Felicitation

Lue ?ropHetIrio: JoTge Jabour. Criador: Roberto e Nelson Seabra.
Tratador: Maurilio de Almeida.

Dada a uartida em boas condições, apareceu na vanguarda Indls-
cret? que lã o, "t™n" seguido cie Happy Boy. Baiano, Surubiú, e
Carnapuim, conservando-se essa ordem até o fim da ffiandjUug^ge
Happy Boy mostrou cansaço e Baiano o substituiu. Na reta Ind sçreto
fuinu e inesmo produzindo boa atropelada, Baiano n5o conseguiu1 mais
que formar a duola a 3 corpos. .0 3.» lugar foi conservado por Happy
Boy a 5 corpos, sendo 4.» Surubiú.

In

536 2.. PAREÔ - 1.400 metros - Pista: A.U. - Pf*mios. Cr»
55.000,00, 10.500,00. 8.250,00 e 4.000,00. - Animais nactonali
de 3 anos, sem mais de uma vitória no pais. - Bandeira ài
i:i,0 Salda às 13,47.

6° páreo
Cr» 10.000,00

Marshall 58, Kurdo 56, Guaruman
55, My Lord 54, Dago 54, Manitoba
52, Mustafá 55, Blue Dream 52, Ma-
tador 55, Jeca 52, Madrigal 54, Ar-
roz Amargo 31, R. Novarro 58, Cra-
cilo 51, Ituano 51, Idealista 5.4, Path
Finder 51. Ocre 53, Presidente 55.
Elati 51, Pesadelo 51.

7» páreo — às 24,00 horas — 1.400
metros Cr» 50.000.00 (Bettlng). -
Polm 58. Ecelero 50, Alvor 50, Sol
Bonito 54, Velho Podre 52, Intré-
pldo 52, Estônia 50, Estalo 54, Poeta
54, Jequitinhonha 48, ícaro 53, Rio
Verde 54, Carinho 52.

Os compromissos de montarlas pa-
ra a corrida noturna do dia 31 de
julho, serão recebidos hoje, terça-
feira, dia 29 do corrente, no hora-
rio e local dc costume.

CORRIDA DE 2 DE AGOSTO

1» páreo — às 12,55 horas — 1.500
metros — Cr$ 80.000,00 — Ave Alta
58, Valentine 54, Okayama 58, Sen-
zala54, Imahy 54, Bcliza 58, Midday
Lass 59, Caresse 54, Fair Cleópatra
54, Qullha 54, Florencantada 54.

2» Páreo — às 13,25 horas — 1.400
metrôs - Cr$ 60.000,00 - Guadal-

5uivlr 
53, Regulo 56, Manlcoré 56,

,thlé 86, Orlent Express 56, Unanio
50, Himoto 56, Enganador 56, Hes-
perus 56, Kaolln 56, Felino 56, Alm-
berê, 5'i, Aferldor 56, Esporte 5Ti,
Nemo 56, Netunio 56.

3» páreo — às 13,55 horas — 1.300
metros - Crf 00.000,00 — Theophilo

Predica 32, Pandorra 56, Nikota 56,
G. Gril 56, Ardena 52, Iluminada
52, Indayá 52. England 56 Curragh
58, F. Baby 56, Amaragi 53, Arraua-
rna 52.

CORRIDA DE 3 DE AGOSTO

1» páreo — às 12.40 horas — 1.300
metros — Cr» 70.000,00 — Distrito
Federal — Acapulco 55, Rlalto 55,
Quasl 55, Isomero 55, 'onfor 55, Ca-
Jú 55, Qucstor 55, Quiçá 55, El Mon-
te 55, Old Glory 55, Old Pall 55.

às 15,35 horas - 1.400
... — Blo Grande do Sul

(Èettlng) — Ferino 55, Prego 65,
Orbaneja 50, Arenoso 52, Laurina
55. Shahpur 53, Ner" 51, Newmarket
49, Queiido 57, Mantuano 51, Criado
54, Reveur 48, Garufcro 49. Tributa-
ria 48, Titânio 54, Porfio 62, Elati
48, Presidente 50, Camaleão 50, Best
52, Panchito 55, Sldon 55, Four Hills

57. Kurdo 48, Marshall 50.

7o páreo — Grande Prêmio Bra»
sil — às 16,25 horas — 3.000 metros
Cr? 1.000.000,00 (Bettlng) — Gua-
Ucho 57, Rieck 59, Víoloncelle 59,
Téverc 59, Òartaguindo 58*, Solapo
59, Fairplay 59, Panther 59, Cyrrlos
59, Atleta 59 Mancebo 57, Fort Na-
poleon 59, Blsofio 59, Lord Antibes
59. Sinless 57.

8" páreo -».às 17,05 horas — 1.600
metros-,— Cr» 80.000.00 — Paraná
— (Bettlng) — Flamboyant 56, Ce-
Cerescla 50, Astral 54, Papo de An-
Jo 56, Enio 52, Labano 52, Nais 54,
Pando 58, Pan 60, Corregio 52, Ga-
zoza 50, Demônico 52, Fair Prince
58, Nngasaki 53, Ner 63.

MuÚ MM W&M SM
¦¦1 Ba»

1." Curare, F. Irigoyen .... 55
2.° Oceanus, O. Ullôa 55
3.» Targhi, L. Rigoni 55
4.» Imahy, R. Urbina 53
5,o Falr Cleópatra, O. Macedo 53

12.UU!
22.178
10.673

1.625
9.144

35,00
20,00
42,00

178,00
49,00

12 11.310
13
22 799
23 7.702
33 4.026

33.883

24,00
27,00

339,00
35,00
67,00

La Fontaine que

con.ma ¦«mK»« -.."-.«-».»» rt» l/l ris corno. O 3." lugar coudb a

L^CFontSm.C°onu.aiíSu,ar4 
"corSoí 

m IS&. colocando-se Arcame

em 4.o.
Prêmios: Cr»

7.» PAREÔ — 1.300 metros - Plita: A.U.

ás 16,

.... 63
... 54

.... 86
... 83

l.o Amaragi, R. Martin»
2.o Shameless, C Calleri
3.o Nora, L. Blgoni .....
4.o Gildinha, A. G, Silva
S.oAfra, M. Henrique ...
B.o Vendetta, A. Araújo
7.0 Tumuc Humac, A. Ho*
é.ojonclii, P. Tavares .
S.o Encantada, .D. Silva .

10,oBaiuli, A. Aleixo

83
58
58
53
53
58

11.243
14.677
14.203
5.271
2.378
12.277
•3.088
4.382
1.281
2.458

411

81.667

58,00
44,50
46,00

124,00
275,00

53,00
50,00

149,00
510,00
266,00

1.590,00

11 2.990 134A0
12 7.792 51,00
13 4.468 89,50
14 5.932 67,00
22 8.181 65.00
23 8.617 60.00
24 7.752 52,80
33 888 481,00
34 6.105 65,50
44 1.302 307,00

Vencedor: (2) 35,00.
56.530

Não correram: Bucklghain, Murll e Benur
Diferenças: l corpo e 2 ™rP0s-.„TemP?,:>88,,3'r

Dupla: (12) 24 00 Placés: (2) 15,50. e (1) 12,00.
Movimento do páreo: CrS 975.130,00,
riiRArtE — m_ c, 3 anos, Sao Paulo, por Bala Hissar e i-uy"|.

ProprWârio: Stud^Seábra. Criadores: Roberto e Nelson Seabra. Tra-
tador: J. Zuniga

Salda boa, tomando a ponta Fair ÇMeoi^queise ^^^
posto até os 800 metros, onde Curare a dominou. Na reta, «pnwi

SboTe ffo1?.' Cr r'atgí a^or^de
Oceanus e o 4.° lugar a Imahy.

ll.o ftari, M. Coutinho  to «- 
 KWJ

81.667 I' 
gfSr.n?«-,?oo^o.".%™,r5o. Tempo: 8T2/B Vencedor: (3).58,00.

Oup?af"« «.M^acéi: (3, 18^, <6) 19,00 e (10) 15.00.

¥SS5ÂP? fP c 4 ínos' R.G?'do Sul, por Sea Besquest e Pe»
3aros\MAPr^eürlV:CMÍirBotttao.'Criador': Remonta do Exército.
Tratador: Pedro Gusos FllhP. ^^____

una e salda surgindo na dianteira Jonclls, pouco adiante dominado
oor Shamek» que atentou o posto até à reta. Nessa parte do per-
?,?«,? n^M^tou-se Amaragi que corria em 4.o lugar, em boa atro»
Peíada' Tcom e°4 carTálcanç»" ?.?Ate.u.i V&lS^&ElSZS

542 s« PARÉO — 1.400 metros — Pista: A.U. — PrêmlosjTCrS
40.000,00, 12.000,00, 6.000,00 e 4.00,00. - Anlmali nacionais
de 4 anos sem mais de uma vitória no pais. - Bandeira ia
16,30. - Salda is 16,32

Prado

JOCKEY CIUB BRASILEIRO
NOITE DE GALA DO "SWEEPSTAKE", QUINTA-

FEIRA, 31 DE JULHO
Além do programa de corridas, haverá "Souper-

dançante" nas Sociais, com duas grandes orquestras:
a do maestro Chiquinho, da Rádio Nacional, e a de
Laito Castro, de músicos e cantores típicos cubanos.
Para o baile, que irá das 22 às 3 horas, o traje é de
rigor (smoking). Reserva de mesas com o Sr. Derme»
vai, na Gerência, fones: 22-7640 e 42-1927. ( Haverá
ainda um atraente "show", animado por Maurilio Ner>
e Heitor de Carvalho, em que tomarão parte: Waldo
Ballet, com 9 primeiros bailarinos e respectivos solis
tas; Georges Boulanger, famoso violinista, gênero ei-
gano; o grande mágico Frakson; e o quinteto vocal
Anjos do Inferno. (32503)

lliHiiil||B|B|^ai ililH

i»»»»»j»M»»»»»-»-»-»»»»»»»»»»---»»-»»»------m-"'"™"^

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
Horário para vendas de Acumuladas, Bettings e

Concursos na semana do GRANDE PRÊMIO BRAS'L
CORRIDA Dlf QUINTA FEIRA

Cidade — Quarta-feira das 17 às 22 horas
Quinta-feira das 12 às 18 horas
Início das vendas às 16 horas
CORRIDA DE SÁBADO

Cidade — Sexta-feira das 17 às 22 horas
Sábado das 8 horas até 2 horas antes da
hora marcada para o primeiro páreo

Prado — Sexta-feira das 18 às 22 horas
Sábado início das vendas às 9 horas

CORRIDA DE DOMINGO
Cidade — Sábado das 17 às 22 horas
Prado — Sábado das 18 às 22 horas

Domingo início das vendas às 8 horas
Local na Cidade, Av. Nilo Peçanha, 12

No dia do QRANDE PRÊMIO BRASIL das 8:30 às
11:30 serão vendidas as "poules" antecipadas para
todos os páreos no Hipódromo da Gávea.

(32501)

3,o PAREÔ — 1.500 metros — Pista
30.000,00, 9.000,00, 4.500,00 e 4.00,00.
mais nacionais de 6 anos
- Salda às 14.16.

A.U. — Prêmios: Cr$
- Condicional para ani-

mais Idade. — Bandeira às 14,10. 1.° Seu Acaclo, J. Tinoco

l.o Emoetê, A. Nahid 68
2.° Andorra, F. Irigoyen .... 84
3.» Karib, I, Pinheiro 86
4.o Vibrante, 3. Tinoco 50
5.o Rochester, E. Castillo .... 56
6.0 Alvear, D. Moreira 86
7,o Júnior, H. Martin» 51"•8.0 Elan, D. Silva 52

|M|^»1
,1

LAMPADASíÉqst£dp8í

CASABLANCA
HOJE - O último dia de "DIVERTISSEMENT" um "SHOW de Ary

Barroso com todo o grandioso elenco da "BOITE"

P AN GARE*
\ AMANHÃ - Estréia de r a*liT U/11\L

edição extra
Uma produção de Haroldo Barbosa J

Acumuladas e Bettings, oferecidos aos freqüentadores com brindes e
despesas grátis

Fazem parte do "Show" os seguintes artistas: Oswaldo Elias — Al-
meidinha - Siwa - Araçary — Diana — Lia — Esther - Elsa — Lolita —
Margot e Odete - Aury — Mara — e os Irmãos Guarás.

Reservem suas mesas com antecedência para Sábado e Domingo do

SWEEPSTAKE
CASABLANCA

ísjí 26-7437 — 26-1783

HHSSs^^* «»*-¦ * r^'^m,'ml'^^m^^'mmnm^9^^Mm^m^m^m^mmt m awj

18.736
27.000
13,375
7.053

32,00
22,00
45,00
85,00

(Andorra)
4.746 127,00
1.101 547,00
3.318 182,00

75.330

11 3.253
12 10.973
13 2.620

10.193
1.831
7.413

102,00
30,00

126,00
32,00

181,00
45,00

249 1.329,00
1.935 171,00
2.908 114,00

41.378

Vencedor: (2) 32,00.Nfio correram: Holege, Bergamota e Crambe.
Dllerencas: 3 corpos e 1 corpo. Tempo: 97"2//5.

Dupla: (12) 30,00. Placés: (2) 13,00 e (1) 11,00,
. Movimento do páreo: Cr« 1 285.420,00. ,v„,«t. ProEMOETt — m., c. 8 anos, SSo Paulo, por Rao Haja e Eroleda. Pro-
prietário: Aior.Gigllottt. Tratador: Carlos C, Cabral.

Depois de larga demora. Inclusive o soar da sirene, a partida ocor»
reu em bom momento, ocupando a dianteira Júnior, que liderooo lote
até os 800 metTOS, onde Emoetê o suplantou. Iniciada a reta, Emoetê
procurou firmar-se e o conseguiu, despedindo a Rochester e KariD,
primeiro, que o atacaram e, por lim, contendo a carga de Andorra, que
formou a dupla a 3 corpos. O 3.o lugar coube a Karib, ai corpo oe
Andorra, sendo 4.° Vibrante.

2.o Egil, E. Caitillo 58
3.o Kantar,. O. Ullôa 58
4.o Sltor, L. Rigoni 56
S.o Usastro, A Vieira 58
6.o.Ianti, A. G. Silva 53
7.o El Gin, J. Portilho 58
8.° Parnaio, . A, Rosa. 56
9,o Borlantin, C. Calleri .... 54

IO.0 Coromy, D Moreira ..... 58

58 14.771
21.154
19.170
18.274
8.204
2.720

50,00
35,00
39,00
41,00
90,00

273,00
(Kantar)

5.313 140,00
1.102
2.036

673,00
364,00

11 1.467
12 12.804
13 4.115
14 12.314
22 1.935
23 4.589
24 12.956
33 771
34 8.287
44 7.724

348,00
40,00

124,00
41,00

284,00
111,00
39,00

681,50
88,50
56,90

63.760..¦¦••; -: 92.744
• Náo correram: Eiegal e Andiroba.
Diferenças: 1 corpo e 3 corpos. Tempo: 90". Vencedor: (11) 50,00.

Dupla: <24]l 39,00. Placés: (11) IS.00, (3) 14,00 e (1) 12,00.FMÒvlmento do páreo: Crf 1.738.350,00.
SEU ACACIO — ro.. a., 4 anos, Pernambuco, por Denblgh e Ven-

cedora Proprietário: Arthur Herman Lundgren. Criador: Frederico
J. Lundgren. Tratador; Eulogio Morgado.

Um tanto demorada* mas igual, a partida. Apareceu na vanguarda
Iantl oue fêz o Traln", segundo por Egil que precedia a Seu Acaclo «
os demais, só se alterando esse panorama, na reta, onde Egil, tendo
dormido iánti, pareceu ter a vitória assegurado. Entretanto nos últimos
duzentos metrôs apresentou-se Seü Acaclo em magnífico "rush" er
com êle alcançou e derrotou Egil para, com a vantagem de um corpo
vencer o páreo. O 3.» lugar pertenceu a Kantar que atropelou tarde,
sendo 4.0 o cavalo Citor.

KAO 9.o PABEO — (Handicap Especial) — "VIU Assembléia da Co»
•)4»1 mlsslo interamericana de Mulheres" — 1.600 metros — Pista:

GP - Prêmios: Cr» 60.000,00, 18.000,00, 9.000,00 e 4.000,00. —
Condicional para animais de qualquer pais de 3 anos e mais
idode. - Bandeira áa 17.0O. — Saida ás 17,03.

Mmwwz

i.e PAREÔ — 1.300 metros — Pilta: A.U. — Prêmioi: CrS
30.000,00, 9.000,00 e 4.500,00 • 4.000,080. — Condicional pan ani.
mais nacionais de 6 anos
- Salda às 14,30.

e mais idade. — Bandeira áa 14,25.

;-.t-aa»sa^Mi.wmi^iiroaisa«^-mM mmmmimZÍ-'fí? :"«¦•» . \>' »',fl HttT ^ '' 'li' <i>''' '^W^aBB^ím!!

Bi
MM-'Mm-m

l.o Irresistível, J Martins ., 51 4.413 153,00
2.o Cabo Frio, P. Tavares ... 52 10.333 65,00
3.0 Ituano, A. Portilho 54 20.040 34,00
4.o Don Euvaldo, U. Cunha .. 50 6.342 106,00
5.o Aliado, D. Moreira 54 20.713 33,00
6.0 Tapajú, P. Souza 47 2.759 244,00
7.o Grumete, J. Portilho .... 52 11.330 60,00
B.o Pacalano, D. Silva 52 851 793,00
9.o Tanganlca, R. Martins .... 49 7.530 89,00

12 7.520 52,00
13 6.054 65,00
14 3.510 112,00
22 2.802 151,00
23 10.237 38,00
24 6.791 58,00
33 4.549 86,50
34 6,554 60,00
44 1.370 287,00

49.19684.326
Não correu: Llpe.
Diferenças: 3/4 de corpo e 2 corpos. Tempo: 83". Vencedor: (8) 153,00.

Dupla: (44) 287,00. Placés: (8) 28,00, (9) 22,00 e (3) 16,00,
Movimento do páreo: Cr} 1.467.640,00.
IRRESISTÍVEL — m., o.', 6 anos, Sâo Paulo, por Helium e Tipoia.

Proprietário: Stud Delta. Criador: Luiz Pontes'Bueno. Tratador: Clau-
dlo Rosa.

Demorada a partida por causa de Cfrumete, que, afinal, pulou bem.
Tomou a ponta'Cabo Frio, que sustentou a liderança até à reta, resis-
tlndo bem a Ituano. Entretanto, nos 300 metros finais, apresentou-se em
enérgica e progressiva atropelada o cavala. Irresistível, que, diante da
tribuna social derrotou sem luta a Cabo Frio e venceu o páreo com
a vantagem de 3/4 de corpo. O 3.o lugar coube a Ituano, a 2 corpos
de Çabo-rrlo, deixando em 4V> Don Euvaldp,.

''''¦'.'" ¦ lr• •.' ¦:'- s V.- • ¦¦.'•';

l.o Hosco, B. Ribeiro 53
2.o Arenoso, A, Araújo 53
3.0 Best, A Portilho 52
4.°Torib!o, O. Ulloa 52
S.o Panchito, F. Irigoyen ... 55
S.o La Coruna, J. Portilho ... 52
7.o Espumoso, R. Martins ... 47
8.° Presidente. E. Castillo .. 53
9.o Coraje, A. Aleixo 52

22.924 55,00 11 6.607 85,0»
(Hosco) 12 23,225 24,00

9.917 81,00 13 4.343 130,00
10.191 79,00 14 5.232 108,00
43.901 18,00 22 6.922 81,00
6.736 120,00 23 10.544 53,00

(Toribio) 24 9.572 59,00
4.277 189,00 33 700 804,00
2.906 278,00 34 2.332 241.00

 I 44 894 630yJ»
100.842

I 70.371
NSo correram Shahpur, Quejido, Cyrnos e Kurdo.
Diferenças: 1/2 corpo e 1/2 corpo. Tempo: 99".Vencedor: (1) 35,00.

Dupla: (11) 85,00. Placés: (1) 28,00.
Movimento do páreo: Crí 1.810.580,00.
HOSCO  m., c, 4 anos, Argentina, por: Chateu Larose e Hop-

On. Proprietário: Stud El Rosai. Importador: B. Ribeiro. Tratador:
Justo Ferez.

Salda boa, apossando-se da ponta Presidente que, forçando, fêz o
"traln", seguido de Hosco, Best, Arenoso e os demais, sustentando, desde
03 1100 metros até o Inicio da reta, forte luta com Hosco que, afinal
o derrotou. No tiro direito Hosco se firmou, despedindo a Best, que foi
dominado por Arenoso, e muito firme com o companheiro a melo corpo
marcou a sua segunda vitória na Gávea. O 3.° lugar pertenceu a Best
que reacionando, no final, ficou a melo corpo de Arenoso. O cavalo
-Toribio foi o 4;° colocado.

MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS
Totallzador  CrS 12.8?9.430,00
Concurso  CrS 455.590.00

. . Total 
 CrS 13.285.020,00

CONCURSOS E BETTINGS
Bolo simples — 86 ganhadores com 5 pontos  CrS 584,00
Bolo duplo — 8 ganhadores com 15 pontos  CrJ 5.074,00
Bettlng simples — 23 ganhadores  ÇrS J-.5W.00
Bettlng duplo — 1 ganhadores  cr? zz.708.ui

¦ 
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