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dianle da afifude desafiadora de Israel
para com a ONU
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Hl <'Ue cm ¥i,,a do «¦«»»«¦• do-ofiadora
... _.'_JCE Tu" "0Ç-â" Unido$ fla di-Put0 <-° Rio Jor-
Ho 

'n^„$,0í0$- Un,do.- «»•*»,»»ordondo a entrega de fundos

Cl V,JZ:am'Kano de-ix-e «™ «W»o a medida «quantolirael persistir cm sua posição contrária aos planos da ONUpara manter a paz no Oriente Médio
Os Estados Unidos chamaram

h aionçáo dc Israel por sou nta-
quo contra três uldclns Jordn-nas. mas, explicou Dullei, a dc-cisão de rclordqr a entrega dosfundos niio c conseqüência dl-reta derse Incidonlc. Deriva,frisou, da negativa de Israel emcolaborar no plano da O.N.U.
para desenvolver os recursos do
rio Jordão om beneficio recl-
proco de Israel o do sous vizi-
nho» árabes. A disputa do Jor-
t! •> .y meçou cum o prole-toou M a, porque Israel desvio-
va cm seu proveito as águas do
rio. Quanto a tensão entre oOcidente o o Oriente o as ma-infestações de Churchlll do quoconviria uma reunião com o
primeiro-ministro soviético, Ma-
Jenkov. Dulles deu o entender
que, na opinião dos Estados
Unidos, tais conversações não
«orlam úteis enquanto não hou-
ver um acordo com' os russos
sobro pontos específicos. Dulles
declinou de entrar em maiores
detalhes sóbre o assunto, porem-não obstante, deu um categóri-
co não quando foi interpelado
íe Churchill lhe havia comunl-
cado algum plano de ir a Mos-
cou, por sua conta, conversar
com Malénkov. Mais adiante,
Dulles informou que acabava de
receber uma nota da Chinn co-
munista aceitando a sugestão
norte-americana de uma reu-
nlão preliminar cm Pan Mun
Jom, a realizar-se cm 20 do cor-
rente, para discutir questões re-
lacionadns com a próxima con-
ferência política da Coréia. Ma-
nifesfou que as deliberações de
Pan Mun Jom serão p:elimina-
res, mas que alentava esoerah-
cas da quo cond.uzirinm à "On-
ferência. plenária quc, afinal,
concertaria o tratado de paz.
Admitiu que a data de 2R do
outubro, fixada no armistício
para o inicio da conferência d?
p.az, não norterá rer satisfeita,
porém exnlicou que o dipriositl-
vo era somente utrta récòrnen-
daçÃP-è'J<i_e. háo resultaria ia-
tal o adiamento.

grandes potências ocidentais iô-bro Trieste, realizaram-se jácontatos preliminares neste sen-lido. Declinou responder à per-gunta lôbrc se os Estados Unidos utilizariam suas tropas pa-rn proteger as italianas, se estasentrassem nn zona "A" do Tri-este. Sublinhou, sem embargo,
quo não so estabeleceu data pa-ra a transferência dessa zona a
Itália, o que permito supor quoa» forcas norte-americanas e
britânicas pe.-mancccrão oll en-
quanto persistir o perigo do um
choquo entro a Iugoslávia e a
Itália. Sem entrar em detalhes,
Dulles disse quo havia multo
boas razões para tomar a deci-
são anglo-americana sobre Tri-
este. Admitiu que a Iugoslávia
não havia sido antecipadamente
informada sobre a decisão, mas
acrescentou que o assunto havia
estado cm discussão durante
anos.

RELATÓRIO

Tcl Avlv, 20 (U.P.) — O ge-
neral dinamarquês, Van Ben-
nike, observador principal das
Nações Unidas na Terra Santa,
seguiu hoje, por via aérea, pa-

ra Nova York, _ «m do apre-
sentar no Conselho de Seguran-
ça dos Nações Unidas um rola-
tórlo sobro n situação entre Is-
rael o os Estados Arabos. Defontes em geral bem Informadas
se dr :..¦ quo o general Bennlkc
apresentará lambem novo plano
para garantir n segurança nn
perturbndo Oriento - Médio. O
novo plano estaria destinado n
naclflcor todas ns fronteiras da
Israel com os Estados vizinhos,
Espera-se quo estes tomarão
suas decisões ncêrca das dlspu-
tas com o Estado Israelita na
reunião que amanhã realizará
ora Annam, Jordânia, o comitê
político da Liga Arabe.

Segundo fontes bem informa-
das, o plano de Bennlko com-
preendo estes pontos: 1) Cria-
ção de uma zonn desmilitarizo-
da paro circundar o território
dc Israel; a zona ficaria confia-
dn As Nações Unidas. 2) Am-
pliação da maquinaria da su-
pcrylsão da trégun, concertadn
pelas Nações Unidas, de modo
que compreenda unidades mó-
veis de observação, aéreas e
terrestres. 3) As nações Uni-
das pediriam a Israel e aos Es-
tados Árabes que retirem das
fronteiras as forças que atual-
mente mantêm estacionadas ali
ou que convergem sflbre elas, e
quc aceitem uma cláusula pela
qual nem árabes nem judeus
poderiam aproximar-se a me-
nos dc 5 quilômetros dos limi-
tes.

Acrescenta-se que o general
dinamarquês pedirá as Nações
Unidas os fundos necessárll*
para pôr imediatamente em vi-
gência o seu plano.

Pleno acordo entre os três grandes
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O JDBASIL DErENDE A COOPERAÇÃO ECON-MICX EJtTRE OS POVOS - N» Coriferlnel» btltroula*
Sc» o' B£l.T™A.eS™,?^°.V í°, "_-»•• CCàw*.* do* u«P»Ud., do-W£,|__. unido. taT__5.v
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--¦—.- ".-... v..|,ui nciuiuca., «ua-i-c-nao d oivic m oü paliesnSmlcamenta o« paliei «ubdei«nvoWldo«, atravéa dt_irt_tinj_a «calca e l
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á3n_}i.-._,U.Um,f.r-,ír'»í.' J?" raliet rabdeM_T»j«í.«. para o mt-ma de defí.a'do Slíndo IjWJ>^
fíSi JS..Í..IÍ3. !ntÍ° ~ "«.-«paeldade econímlía,'Na. foto, o delrtndo bruUelro, deputado He_tfcabal, vlce-pre»Idente da Conferêneia, quin-o .*•-___ a proposta braillelra. '

Objetivos da
Procurará saber em Londres da causa

da intervenção na Guiana
Lisboa, 20 (U. P.) — O deposto primeiro-ministro da Guia-na Britânica, Cheddi Jagan, declarou hoje nesta capital quevai a Londres com o propósito de exigir "as razões que de-terminaram a ação britânica cm nosso país". Acompanham oex-primeiro-ministrOj em sua viagem à Grã-Bretanha, seu ex-ministro de Educação, Lindcn Burnham, que também foi de-

posto quando os britânicos desembarcaram,suas tropas no ter-ritoric- dn colônia e anunciaram a suspensão, dá vigência da

pp'mtt^p.t^ £3_fen^i^ i*r*rhavia
Jagan disse que havia estado sob custódia policial, duran-te tres- horas, em Paramaribc-, Guaiana Holandesa, até a cir-tida de seu ayiao. Disse: o ex-%ernier"-quo tinha euperaíicade se entreytstar com q-.secretárioMe Colônias; Olivér Lyttel-._..-.>n^no;Towlgnv.Offíçr, durante.si.a-,visita a li6hdr^X?m!

•SíSí^"?^^"6 ° 
í^sm9 ? "avia .informado de 'que i,ào po-

A«,lr; r; 'í'e i"CebTfnutí ;W"»«f-'*W Imlhistro -de Estado partAssuntps Coloniais, Henry Hopkinsbn, que está realizariSo pre-

viagem
¦';,<•¦ 

f

tado que. so betn não ,«o. hou
vissem formulpdo convitra-ofi
dai- à Itália e à Irialoslávla' pn-
ia''• conferchelar cojn as- três

EOÉÉ0_
informe! 'dtí 'ministro -de Estodó 

"para

,„.,,„ - , íopkinsôn, que está realizando pre-sentemente uma viagem de inspeção pela Guiana Britânica."

Quando se fala, hoje cm dia, cm
Qu_:il,i. pLMisn-EC logo nos Mau-M.-ius,
e*seus ataques selvagens e na re-
pressão levada a cabo pelos inglú-
ses;-Maí-h4_outra5 coitas cm Quê-
nia. Coisas desse tipo, como nos
informa um correspondente1 do
Btitisli News Service: "Onre ml-
lliüts de libras aproximadamente Io-
ram destinados ao desenvolvimento
ti's terras, do gado e das redes de
água. O pessoal especializado pas-
sou de 46 europeus e 461 africanos
cm 19-HJ, para 114 europeus e 834
africanos em 1952. Na bacia quente
e úmida dq maior lago da África,
« Vitória Nianza, o governo esta-
beleccu uma escola para os peque-
nos agricultores, quc ai aprendem a
construir, com materiais da regISo,
f:tsaá bem melhores do que as que
habitam; onde lhes são empresta*
aos arados, que aprendem a mane-
lar: onde • aprendem os métodos de
cultura 'pela rotação e adubação e
ganham boas sementes preparadas
nos centros do governo. O governo
crloú também uma; Caixa de Me-
lhoramentos, cujos íundos provêm
cie um pequeno levantamento sóbre
a venda do milho, c que serve para
recompensar os que adotam molho-
ves processos de cultura",

O resultado de /tudo tòo é quemesmo etn zonas assoladas\ pelosMau-Maus "o número dé fazendas-
modílo cresce, a cultura\io café se
desenvolve (contam-se atualmente
mais dc 11.000 plantadores africanos
de core), e projeta-se Investir
70.000 libras, levantadas dos fundos
provenientes dos Impostos j pagos
principalmente pelos colonos euròl
peus, pára a construção de ,úmá
fabricai dc proparaç5b tio chá''.

Poderíamos dizer, em resumo^ que
os ingleses estão dando aos africa-
nos de sua colônia uma espécie de
Serviço Social Hural — esse que no
Brasil ío Ministério/da Agricultura
está querendo dar ao nosso lavrador
mas cujo projeto/de lei o Senado
ainda náo aprovou. >De quando em
quando há. no Brasil um/sobressalto
<le medo diante dé noticias do que
o café está sendo plantado lem gran-
de escala em países coloniais. O café
não se planta sozinho e nem é plan-
tado Isoladamente, como se houves-
50 alguma conspiração contra o café
brasileiro. O que acontece é que a
administração humanizada! dessas
colônias, os benefícios distribuído,
aos lavradores africanos, a difusão

"Necessitamos saber as razões quedeterminaram a acuo britânica emnosso pais — declarou Jagan. E nosagradaria- dizer que nada fizemos.
Fomos democraticamente eleitos, enão houve acusações concretas con-
tra nós". Por sua parte, o ex-mlnis-
tro da EducaçSo, Burnham, decla-
rou que não havia "justificação"
para o desembarque de tropas na
Guiana Britânica. Os britânicos cn-
vlaram reforços à colônia; depois
que o governador Slr Alfred Sava.
go, pediu ajuda. "NSo so registrou

violência alguma na Guiana Brltâ-
nica — disse Burnham. As tropas
desembarcaram em formação de ba-talha, na expectativa de resistência,
porém não tiveram nada que fazer.
Nao havia unidades de guerra brl-
tânteas em Ceargctown, quendo por-tlmos".

Jagan disse que tiveram dcalugar ,um avião especial que os le-
vasse dc Gcorgetown a Paramari-
bo. porque as "Linhas Aéreas Brl-
tânfcas"filhes haviam recusado pis-sagem em seus aviões.

O e.v-prlmelro-inlnlstro manifestou
que estava cm contato com os clie-
fes do Partido Trabalhista Brltâhl-
co e que tinha a esperança de en-
trcvlstar-se eom o cx-"prcmler"
Clement Attlce.

O PELATciítfO DO GOVÊIINO
INGLÊS

tonarei, 20 (R.) - o governo brl*
tânlco apresentou hoje o quadrocompleto cia "desastrosa" situação
que o compeliu, na semana passa*da, a suspender a Constituição da
Guiana Inglesa e a enviar vasos cie
guerra e tropas para-salvaguardar
a paz e Impedir um golpe comunista

Em relatório oficial ao Pariameii*
to, o govêrno,,acusou os ministros
gulanenses, chefiados.pedd dr, Ched-
di íagou, d* tll»seralnar..o 6dlo;ra-r«.. , „ .. ,.,
¦ O govirno enumerou-onze cxein-
pjós 

'impórtantís em que osmlruS-
tros "nSo'rnt(s!rarom. -'preocupação
pelo verdadeiro bem-éstar da có-
Iónla, colocando-a no caminho do
colapso".. Foram os seguintes; ',

1.").,— Fomento de greves còm
fins políticos: 2.» — tentativa de
abolir sindicatos estabelecidos, pormedidas legislativas; 3.» — levanta-
mento da proibição da entrada de
comunistas das Índias Ocidentais:-
4.") — apresentação de-projeto de
lei revocatórlo da regulamentação
da entrada de publicações indese-
jéveis e inundação do território com
literatura comunista; S.o) — má uti*
lização do direito dc nomeação para
juntas o comissões: 6.°)' — disse-

r-

Jagan
mlnacâo do ódio rac)»j; 7,">'
nejaniento d.i i.cculatiicac.m da igra.
ja e escolas n lntroduç.o do polillcanos livros dld.tlcb.;i8.°) — ncgll»
gínclas dos • deVcr»»7"édniliilstraU-
vos; O.") — sobpamenío __'lealdn-

| de da policia; 10.*), li, Uuu_!lva de
controlar o aervlço'p_bllfo^il.0| —
ameaça dé' violência;.;; • .¦

"Cada u.n destes nU'.t, Jliíc.ldo «<:•
paiadaineutc, foi dc efeltu c-uaiuic-
tivò; bastante séflo'Í_j .'desastroso.
Vistos â Itiz de suasí-iracOe. comu-
nlstís, era mequlvocirtíobjetivo dos
ministros" — tislna^- q ¦ relatório*.

Juntamente ¦ com. rjyjirlrnelro.ml-.
nistro Jagan, d-'docu_'i_)to menciona
tr.ioutrbi.mlnlstrosjpjlanon.c8 do
Partido Popular Prort-s.s.istq,- vlto-
riojo nas '.'-il-.lçáes dc abril:'-L. F.
c).- Burnhsrr- Educii.VíjJ A -!'.Çbw.,'

AJè.»,'. relatório què os ministros
dá EducacjSo', fc;; Tra balliu brganlra-
raih um. "Comitê de, Assunto» Colo.
nlnis e; .Africanos-',. o! qual.anun-
ciou seu. apoio' aos Mnu-Mau de Quê-nla e aos terroristas comunistas nu
Mnlala, especializando-se além disse
em; viciosa propaganda íntibrltilnlca

Contendo 13 mil palavras, of, rela-
tórlo fól elaborado -pelo governo
conservador pòr prenío da opn-
sição trabalhista. O debate noj Co-
rauns sobre a questão será na quln-
ta-fclro.

Afirmando que os ministros Jul*-nérjses minaram a confiança de to-
doa os Interesses comerciais da Co-
rmi.nldr.de na Guiana Inglesa. 9 ri-
I.-.tório assinala ser ampla o evi-

pia- dêncla de.que, enquanto'aa fumais
privadas nSo tiverem maior corí-
Ilonça no futuro da colOn"»,.?tiXt*
farão novos Investimentos de capl*.
tais ali. O. ri-latórlo-xlta exemplos
de oportunidades comerciais já per-',
dldas pela colônia.

; Formulando, acusações 'especificas,
o relatório disse que na primeirase:afio da .Assembléia, após as ciei-
cocr. o Partido recusmi-sc a traiu-
mltir o discurso dc lealdade A ral-
nha, embora fósse aprovado unanU
n.çmente. Ao mesmo terapo„ «>n-
trárlamcnte á orientação geral de

(Conclui n* S.» pâclna)

Churchill ovacionado nos Comuns
-- Importantes declarações de

Anthony Éden
LONDRES, 20 (U.P.) - Noi Comuns, Winston Churchill foi ovocionodo demorodamente,ao entrar oli nela primeira vex, desde que a doença, em junho, o afostou da atividadetm sua declaração, manifestou que as tres Democracias convidaram o Rússia nora umoconferência de ministros do Exterior em Lugono, a 9 do corrente. "Achamos 

que a reuniãoserá um posso valioso para diminuir a tensão intcrnocional e poro a solução dos problemaseuropeus mais importantes Confio que Molotov aceite o convite. Não mudou nossa convic-çao de que a realização de conversas amistosas c pessoais entre os principais figuras gover-namcntais so traicm beneficio a causa da paz."O "premier" recusou dor publicidade — como pedia o trabalhista Donnelly — aos ca-bogromas trocados entre o marquês de Salisbury o o governo de Washington Solisburydisse que havia retirado a suiestão para a realização dc conferências entre os mais altosdirigentes dos Quatro Grandes, quando viu que os Estodos Unidos c a França não a acci*lanam. t
IMPORTANTES DECLA- ido. enérgica' mas tlnhri n,n-RAÇÕES DE ANT1IONY ÉDEN vo' ££?*& ""uma"-.ouarfs, 20 (F. P.) — O go-

verno de sua mnjestado espera
sinceramente nue o trnvírnnsinceramente que o governotusso aceite o convite pura uma
reunião dos ministros dos cs-
trangeiros em Lugano, a 9 de
novembro, declarou Éden nos
Comuns. Se aceitar, será possi-Vç4 fazer progressos nu solu-
cão das questões alemãs * nus-
trinca".
I Sobre a questão de .'neste
Éden frisou que, se não rui pus-
jBvel adotar *cstatuto 

pernuno.i-
te, u culpa náo cabia às Damj-
cracias. Recordou que em mar-
Çp de 1948. a Franca, a Grã-
Bretanha o os Estados Unidos
haviam feito uma declaração rc-
eomendando que o conjunto do
território voltasse à Itália. 'Es-
sa declaração constitui fatoi di-
minante na situação, desde en-
tâo. Nos anos Eegumtcs, o go-verno da Grã-Bretanha e o dos
Estados Unidos, de cooperação
com o governo francês, jiroct-rjram constantemente animar a
liana e a Iugoslávia a cheinr
a-' uma solução amigável: mas
os sentimentos nacionalistas
num o outro pais mostraram-
M muito poderosos para permi-Ur solução mutuamente acei'á-
vel. Tal era a situação quandoa-crise se envenenou de novo,
cm agôslo. Declarações e dis-
cursos, de parle a parte, torna-
rata-se cada vez mais violentoi;

A .atmosfera aqueceu perigosa-«•Vénte. Os governos britânico e
mericano se consultaram para

situação
que teria se tornudu maii peii-
gosa se nada se fizesse. Essa
solução era imperfeita por dei-
xar. alguns eslovenos soa ndmi-
nistração italiana, o alguns ita-
jlanos sob administração iucos-
lava. Mas. a câmara recordará
que as repetidas tentativas dcchegar a acordo sôlire uma ha-se étnica haviam fracassado. Adivisão do território segundo aUnha aluai entre a zona 'A

nhançii. Estou convencido d«
que encontraremos meio da le-
var as duas partes a entrar era
acordo '.

Éden tombem anunciou qucas negociações anglo-eglpciaa
atingiram fase avançada e queso abriu novo capitulo no Iráu
com a chegada do novo govêr-no, ao qual a Inglaterra eslen-
dc mão amiga. Éden acrescen-
tou, que o covírno iraniano loi
informado dc que d governobrjtAnlco esta 'pronto 

a restabe-
?hnr ™i„ÍL S'U Cüm-° " ms- icrc'' °f rincões diplomáticas, r
M~,„,vl,a pv&Uc.a- Como m- a seguir disi-utir o complexoalçamos claramente na nossa ! problema rio petróleo,ricelaraçao de 8 du corrente, es- i Falando da Coréia, o chefe io
Kr*òT,"i ífísa. "Wo, un?3 SO- Forelngn Office declnrou-fe sa-lutao Imal. Nao é a solução que, tisíeito por saber mie chineses"PA.«Pcravamos antlBamcnteie rinrtricownos aceitaram a da-
ÁlTZJ scr admilid*> antectnd-, ta dc 20 do corrente pira reu-
fe em0rl?nLn,m-a ? °!5tra ""- »isP ••" P«" Mun Jom con,
cAkJ,n e_?hSLél* ? ?e nesof emissários americanos. Rendeuciaçao. Sabíamos que ela provo-! homenagem ao papel da comi»,caria.criticas e protestos: mas são neutra, è a seu piesk?én_.
v5±CTCSnC contatos mie ti-.o general Thimavva.' . if ti5vemos com Roma e Belgrado i nas indianas.
SJÍ_n.P- i. 80s meses' davam-. Sóbre o problema das rela-nos direito a crer que seria acei- , cões arabe-israelianas Edéit
*»rtZbT 

de m& v?ntat,c' -_-P LdIàíe °"e causam de no'vo mui-
c5ef__SB£i£5? 1"tar 3S rS3Pa lntWletaç«o: Mencionou o re-
m f nQR»i»r,*íam*.I-ulIar em R°-!('l"-so «<> conselho de segurança
venonnr „BJ[*2SH 

N."° '''"-'r" en-!il rc¦^n,•'i,0 nn ***«mo ipriden-e
i™",»1 MJ*«: mas miei o| entre a Jordânia e Israel, con-dizer que o governo britânico I clulda. "Espero que os àovêr-
vlmentosT^T^1?. °S n°- n.os israelensc e r^liSo ."nu. -
i__os?nv« mnviSíL 

la,iJtlas 9U i ciem. enquanto isso. a qualquer
noriom 

a»lvm? 
Ímen,'03 *"e n:,,) i!lr«'"> «ue possa agravar a sltin-PÇ-aem deixar de aumentar a i ção, cheia de nerigos

mílfrfíí. e eXCltar a "l''"''-0- En" | ENTREVISTA DE DULLESquanto esperamos, muntemo-1 Washlnoton. 20 (U P) —
T. gS.Mfef0.™. *».»_*-_« Çm entrevista coletiva, edeno,.nmencano se consultaram para dns Estados Unidos', -om o co- Ide nnrpVonT.r ™wíSSÍ\ .ê_?^

vdstar o abeesso. que envene
nata as relações entre a Itália
e tj| Iugoslávia. A solução anun

1.8 do corrente 6, com

possível para que todos os in-teressados tenham presente no
pensamento a necessidade stme-

fiuo conversou também comWinston Churchill muitos as-
suntos — mas que não poderiaun- Irior da unidade entre _ín_«5fs, I dizer sóbremqueMvèrsararr7ès íor- que,devem viver cm boa vir.i->SU!1S conversações

do BI
•¦ Washinoíon, 20 (U. P„) -
Eisenhower declarou,- hoje, queo 'desenvolvimento 

de relações
mais estreitas entre os Estados
Unidos e o Brasil encontrariam
sempre seu interesse combreen-
fiivo e sua cooperação. Ao re-
eeber as credenciais apresenta-
das pelo novo embaixador bra-
sileiro, dr. João Carlos Muniz,
o presidente norte-americano
manifestou:"O .caloroso espirito de ami-

: r——

àsií nos Estados UnSffiSS^^P!
")'V;.. **-f, ¦ ¦ r''.'_*f---*_>á?'íb •
/\ * y •¦ •

Asaiw

' '••'•'"a
Izade c coonfi»

açâò de Eisenhower e o discurso
0; sr. João Carlos Muhiz

,M_*.: que existe Governo de vossa excelência edesde ha t.htq tempo etítre nos*, de seu grande povo, a cosiu-

0 mistério dos diplomatas desaparecidos
"Siir ^ Donald afoga-se em "Gib-

-\\\.p "--TMtp-P ':-:Pr

de máquinas * agrícolas e do ensino
técnico estão criando na África ria*

' çScs futuras, estão dando novos' pai*
ses no mundo. Não se trata mais

—í_ jaajlorar uma colflnlá utilizando
o seu brasõ~"iiõ^í¥-^-asonas como
máquina ou um escravo, ftitóçk.
como a Gr3-Brctanha estão tratan-

¦ du os nativos como, s^res humanos
» o resultado è o aumento da pro-
duçSp agrícola dessas colônias. Des-
de qu« se dê ao hàmem do campo
incentivo e'amparo, tratores e ins-
truf-o, posse cia terra è sementes,
a produção aumenta.

d melo de não mais nos assustar-
n.03, e sim nos entusiasmarmos com
n* nh^ente prosperidade de povos

i': h*JmíÍdè3, é crescermos nós mesmos,
é nfio diIílá'Mnioà nuc' pfl-^eç colônia-
listas tratem suas colônias melhor
do que o Bracil trata o seu inte-

• ¦ Durante a Bevolução Espanhola eu pouco .vi Bur-
gess, què então havia entrado para a1 BBQ em Bristol.
Uma coisa terrível aconteceu— êle tornara-se-üm ias-
cista! Continuando a desdenhar os intelectuais burgue-
ses, êle agora elogiava o intenso realismo moderno dos
lideres nazistas; sua admiração pela 'crueldade econõ-
mica e um caminho mais curto para o'poder haviam-
no levado para o extremo oposto. i

A diferença entre Maclean e Burgess é que se a
gente desse uma carta a Maclean êleVi poria no correio:
Burgess provavelmente a esqueceria, ou teria aberto e
voltaria pára nos dizer o que deveríamos ter escrito.

Burgess e um grande amigo seu ficavam às vezes
com uma talentosa e bela mulher, uma novelista, quelembrava então, uni irredutível bastião da burguesia
cercado por comunistas, como o Alcazar de Toledo.

Um dia,,p amigo de Burgess velo a ela perturbado,mas impressionado. Guy havia-lhe confiado que éranao somente um membro, mas um agente secreto do
, Partido Comunista ,e qjue êle o havia convidado a par-ticipar de seu trabalho." O amigo havia recusado; por,sua parte a novelista percebeu que o fascismo de Bur-
gess se explicava: como um agente secreto, êle recebe-r? ,PFoy,àv.el*nente a Incumbência de investigar os Fas-

jclstas Britânicos e esperava passar, por um deles. Mes-imo assim, era impossível ter-se certeza.
Anos mais tarde disseram à novelista que êle havia

passado vários dia,s lutando com sua consciência, quan-do houve, o pacto Soviético-Alemãó, e que resolvera
esquecer tudo. Isto pode ter sido verdade.

COMUNISTA, NAZISTA OU ESPIÃO?

POR CYRIL COWNOLLY
voei está certo — isto poderia ser
exe.utádol" O Brigadeiro' olhou em
seu relógio e um frio olhar azul fi*
xou o chefe do Serviço Secreto."Neste momento senhor*', e havia

i frieza em sua voz, ('meus rapazes o
estão executando". .

Aqui temos que decidir se Bur-.
gess visitou a Alemanha como um
comunista secreto, um admirador do
nazismo; ou como um observador
de' nossos Serviços Secretos, ou —

5as 
várias escalas de seu pportu-ismo — como os três. Certa oca-

slfio êle levou alguns escoteiros a
um comido em Colônia.

Em janeiro de 1939 êle deixou a
BBC e no outono de 1940 estava fa-
íiaSttatrabalho confidencial para o
DepartameTu&~-__--Ouen'a,/ Nesse
tempo foi preso por estar guiando

(Um carro; bêbado e foi absolvido
por estar trabalhando 14 horas pordia e por teV estado^ havia poucoem um rálde',aéreo, 't \

Em Janeiro de 194Í, acha-se nova-
mente na.BEC e aí permaneceu portrês anos hís departamentos.de pro-
paganda européia. ! l\

Sua posição içnvolveu em \traba-lhos de ligação com organizações
nltamente secretns, até cjlie èle es-
têvc apto a loprefcntar o Forelgn
Oflice. Êle ajudou, por exemplo, a
remover tendências anti-russas dos
poloneses que estávamos treinando

v nara 6<ü_tagcm» -^-

Agora vemos o perfil das perso-nalidades de Burges» e Maclean.
Nasy instáveis fundaçOes . de suas
adojências, eles estavam erigindo as
criaturas que gostariam de ser, as
figuras de proa dê buõ» flainiára"^Sua pasta de documentos debaixo
,do braço, com as Iniciais O.H.M.S.
(Ao Serviço de Sua Majestade),
Donald é "Slr Donald Maclean". o
Tyrrell, o Eyre Crowejda segunda
guerra, o último grande diplomata
Liberal, terror dos injustos e espe*
rança des íraecs. "Sc *n5c íe"* por
vós, Sir Donald, "diria Hlbbentrop,"nós ainda teríamos ganho a paz".

Burgess, é um poder nos bastido-
res: um brigadeiro disfarçado Bri-
gVdeiro Brilhante, o famoso hlsto-
rlador, com sorriso infantil a frios
olhos azuis,.posto longe do público
para mtísões especiais. Com o pas-
so largo e os ombros ' inclinados,
desleixado e fumando sem parar,
êle fala — anda e fala — enquanto
a dlnbiillca simplicidade de seu pia-
no vai aparecendo e os homens dês-
teA e daquele serviço secreto e de
sabotagens, escutam estupefatos,

¦~*_W__.1____ Brilh.r_. «u •ASttt.Afrt

\

Em 1940 Donald Maclean casou-se
em' Paris com uma americana .t5o
agradável quanto seu nome, Melln-
da Marling, quc lhe deü dois fl-
lhos. Ela trouxe carinho e com-
preens5o à sua vida:. Guy Burgess,
todavia, com a continuação da guer-ra, iniciou uma existência.ainda
mais atrapalhada.. Um I novo ami-
go seu- fora feito prisioneiro de
guerra e Burges^, tornara-se [|a|ndamais insultuoso é, destruidor llqüan-
do bebia -- êle parecia, escolher as
coisas mais Imperdoáveis para Adi-
zer a todos. Seu sadismo mental,
que o levou algumas -vezes, a ser
surrado, náo excluía grande bonda*
ds para aqueles cm dificuldades.
Sobretudo êle desdenhava aqueles
que íe livravam, dé «eu pulso; era
um rufião afetivo, capaz do atos de
generosidade, como um magnata da
Idade ' Média. Ao mesmo; tem-
po, bebia e vivia extravagante*-
mente. Êle apreciava o luxo e as
aparências, os apartamentos no Ho*
tel Clarldge e os carros velozes, queêle dirigia abonmlnavelmcnto. Per-
tenda á febril sociedade dos tem-
porárlos Servidores Ctyls, enqüan»
to Maclean pertencia a cidadela se*
creta dos,Permanentes.,' ÍJ\ i

A posição da Búsiia como aliada,
muito facilitou aos -p>munlsü)s,: quea principio "püi3iàí»i,-r servir !*e c*«
próprio pais e ao pais de adoção,
sem haver conflito. Oa vacilantes
retornaram a linha Justa' e aqueles
que nunca haviam vacilado torna-
ram-se respeitados. Burgess agora
tinha um amigo, um diplomata es-
trangelro, que êle considerava o ho-
mem,mais Interessante ,<jU6 Jarnel»conhecera e com quem, êle conduzia
uma/ cruzada verbal em, favor do
comunismo, cada um usando um ar-
gumento diferente' com os simpa-
tlzantes: i,m aspecto e o outrovdeli-
cado. \ |

Podemos destacar uma certa for-
ma geral rias relações de Burgess.
Err. amizades românticas êle gos-
tava de dominar, mas sua admira-
ção intelectual, era quaae sempre
reservada para os mais velhos queêle. Havia também os íntimos, com
qúemVêlè preferia bebex «discutir.

transferido para o Departamento
de Noticias do Forelgn Office, em
1948, para o gabinete do Ministro
do Estado, sr, Hcctor i-McNell, em
1947 para a Secção B (Forelgn om*
ee) è em 1948 para o Departamento
Asiático do Forelgn Office. ..

, . Ém 1944, no ano qué Guy Giirgcss
íol da BBC para o EorelgriVC—lçe,
Donald Maclean estava de ! serviço
erh-Washington como prirnélro „e-eretário. Em sua volta cm Í948,õfe.
recejí úm Jantar dos amigos.; Foi
uma noite- agradável. Seu'encanto
era .baseado não cm vaidade, mas
eni sinceridade e êle não discutiria
ussuirtos de política exterior1 como
um especialista, mas sim como um
estudioso dos menores. Êle gostavada revista que eu então editava,
Hortzon, qpe era pira Burgess um
pasquim snob, uma fraca Injeção de
cultura em uma sociedade. Já mor-
.ta'.;,' 1

Em "sua 
volta de Washington êle

foi \t)omo conselheiro de iEmbalxa-
da para o Cairo. "Em Donald Ms-
clean eu vejo uma coragem e um
amor pela Justiça; vejo uma alma
que não podo ser desviada de seu
caminho certo e vejo isto nápro-
funda afeição por seus amigos, queêle 'sempre manifestou." ,'As'pala-'
vras de Stanley Baldwin sóbre o pai
pareciam eator-so tornando' verda-
delras sóbre o filho. ^Conselheiroaos 35, êle parecia estar om bom
caminho de Igualar a distinção de
,«eu pai. n ¦; .-'-.

i Em 1SM começamos a saber' quetudo não ia tão bem. For dito: queDonald, cujos altos princípios Libe-
rá!s haviam T-VMíbIdo um fórülican-
te na culta Washington; estavam- tâo
aniquilados pela pobreza' e corrup-
ção do Oriento Médio,qüe Cie tive-
ra um abalo.' Parece haver então
adotado o teoria de que o álcool
ajuda aa pessori a criarem uma sé*
gunda personalidade que, ainda que
pudesse estimularão elemento Ses-
trutivo, ievaris tsmbérri A verdade.
Donald tomou para seu ego dlferen-
te o nome/de "Gordon" inspirado
num gln dc exportação, tendo no
rótulo um feroz porco selvagem.

Quando chegava a noite, êle era
possuído por sua nova personallda-
de. Desmanchou uma 'ou duas fes-
tas, mas entrou em i dificuldades
mais sérias quando, eni um passeio
de barco no Nilo, com cerca de 20
pessoas na excursão, tomou o rifle
de uma sentlnela e começou.a por
em perigo a segurança dos- que lhe
catavam perto.

tervclo e, na confusão, quebrou
unia perna. Os dois foram manda-
dos para casa para se restabelece-
rem. Enquanto isso, a sra. Ma-
clenn, que também participara do
passeio de barco, fòl para h Espa-
ilha, para descançar com1 seus dois
filhos.

Qual foi a natureza do descontró.'
le de Donald? Não foi somente ex-
cesso de trabalho, mas excesso de
tensão nervosa; o esforço de ser"Slr Donald" e todo o aparato de"O.H.M.S." (Ao Serviço de Sua
Majestade), haviam sido demais
para êle c êle retornou a sua ado-
lescênclá, ou ao ideal dc seus dias
de Paris,-o livre c solitário Jovem
escultor, trabalhando a noite /todaem seu sótão. A recaída doa depri*
midos '6 íamlliar^para psicanalistas• houve também erítSo uma'breve
volta á sua precoce ambivalência
sexual. "Gordon"!havia traído "Slr
Donald". iV

De volta a Londres êle teve seis
meses de licença para se rcstabele-
cer e pensar no futuroi Continuava
bebendo e estava recebendo agora
tratamento de uma psicanalista. Sua
aparência era medonha; perdera-a
serenidade, suas mãos tremiam, sua
face estava usualmente livida. Dava
a impressão de haver passado a noi*
te acordado, em um túnel.

Alguns de seus amigos lhe acon-
solharam a exoneração, mostrando-
lhe que, se'êle não gostava daquele
tipo de vida e luto concordava com
a política que defendia, não pode*ria voltar, sem qué..tudo oijullo
acontecesse outra vez.

O Forelgn Office teve de pesar
seus anos dé trabalho dedicado, con-
tra o descontrole, ao qual eles atri-
bulram como causa a tensão das
longas horas dc trabalho e formali-
dades sociois\em Cairo e Washlng-,
tpn. Sua reputação' de inteligência
penetrante, sólido julgamento -N e
quieta operosidade fizeram pender
« bmúiiüã A S6U .t&vOT.

Os relatórios do psiquiatra tor-
naram-se mais animadores o pelooutono a decisão foi tomada. Em 6
de novembro, depois de umn noite
estifnnte, Donald voltou no Forelgn
Office, como chefe da Dlvlsüo Ame-
ricana fuma posiçíio menos pesada
dò que parece e que não envolvia
deverea sociais).

Comprou uma casa perto dc Wes-
telham, para sua mulher c seus
filhos, e para a qual êle esperava
voltar tfldas as noites, evitando aí

sos paises è uma fonte de oro
funda satisfação para mini O
firme desenvolvimento.! e | ma-
nifestação destas iciações apa-
recém claramente em nossa co-
operação cultural, política, eco-
nômica e militar, e'tenho con-
fiança na perpetuação e robus-
tecimento dessa vital associa-
ção."

Afirmou que o papel desem-
penhado pelo Brasil no desen-
volvimento da Organização dos
Estadosi Americanos e nas Na-
ções Unidas tem sido sempre
destacado e éonstrutivo. A so-
guir, felicitou o embaixador
Muniz por seu trabalho pes-soai em tais organizações. Ter-
minou enviando uma saudação
pessoal ao presidente Getúlio
Vargas e expressando seus me-
lhores desejos para o futuro do
povo do Brasil. ,

O novo embaixador brasileiro'
foi apresentado ao presidenteEisenhower pelo chefe do Pio-
toçolo do Departamento de Es-
tado, John F. Simmons. Depois
d__ctu.-inaáni_,--o-iímbalxador de-
clarou aos jornalistas que Eise-
nhower se encontrava de muito
bom-huroor e que o havia rece-
bido com grande cordialidade.
Disse ainda que o presidente ha-
via recordado passafíens de sua
visita ao\Brasil.

meira acolhida para os proble-mas que possam' promover osinteresses mútuos dos dois i i-ses, por outro lado, repnesen>am
uma grande responsabilidade
para mim, uma vez que sobremeus ombros pesa a inpi?mb:''n-
cia de elevá-las a nível aindamais alto, buscando, numa con-iugação de trabalho e esforços
imaginativos, angariar a sim-
patia e a compreensão gerais
para aqueles aspectos daquelas

O fato rte que o presidenteEisenhower haja estado no
Brasil — manifestou o embalxa-
dor Muniz — é uma circunstàn-
cia favorável para iniciar mi-
nha tarefa aqui."

Disse depois que Eisenhower
havia., indicado que sabia queMunizl tinha muitos anos de re-
sidência, nos EE. UU. e queestava, bem a par da vida e da
Historia deste país, Após es-
tas manifestações, o embalxa-
dor Muniz fêz uma breve decla-,
ração, em português. /Disse >n4
tao que, com efeito, havia pas-sado muitos anos nos EE. UU.
e que conhecia a amizade entre
os dois países, que se havia de-
senvolvido através de um fó-
cuio de cooperação e associação.

Disse, por fim, que Eisenho-
wer apreciava o calor dos sen-
timentos de amizade do Brasil
para com os, EE. UU. e quejem sua opinião, havia, iniciado
sua missão aqui sob os ^is fa-
Voráveis auspícios.,. !

N L \
O DISCURSO DO NOVO ,

EMBAIXADOR ,

I _
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.-«>vuu,. o, uuju ii-siieuo encon-
tramos hoiej como encontmre-
mos amanha, uma consMorávei
margem para maior cooperação.

Vivemos um momento nxis-tencial da História Universal
em que o mundo unificado pelatécnica se acha profundamentedividido espiritualmente. Assis-
timos ao embate entre duas con-
cepções antagônicas, que de
?P.1d? em vez se defrontam naHistória, o totalitarismo e o sis-'ema-de liberdade. Coube atseu. grande país, que nasceu sobo signo da liberdade, e que temna liberdade a essência do s*ucaráter nac/onM. • m«t:l çon-trai de sua vida, liderar _s.te-vos liyi/esVnestà luta^gignii^-íc^
cujo desenlace decidirá do dos-
tino da humanidade no períodohistórico que.se inicia. Graças
a imensa vitalidade dè seu oo-vo, aos recursos do seu gêniocriador, que já produziu tantas
instituições livres, inclusive nfederação, graças à sua crença
em Deus, a sua fé na liberdade,
os Estados Unidos da América
souberam congregar em torno
de si os povos livres que se or-
gamzam para a defesa da --on-
cepçao de vida que lhes é co-rniim, a única capaz de unir to-
dos os povos, pois é a única quecorresponde à essência mesma
do espírito humano.

Sob essa bandeira estão to- ídos os povos do hemisfério oci-
dental, cuja história, através ide i
tantas vicissitudes, oferece o es-.
peíáculo de uma luta constante ¦
em prol do ideal de liberdade o
solidariedade humanas.

Os povos | latino-americano?
atravessam também um momen-

to existencial eiíí seu processohistórico. O meu país, i prof un-damente encravado no coraçãoda América do Sul, não pode-ria deixar de sentir todos osanseios, aspirações e exigências
da consciência l.itino-america-
na, pois é .parte Integrante o
participa da formação dessaconsciência. O que caracteriza
o momento latino-americano 6o despertar de seus povos antoa necessidade imperiosa em quese encontram de alcançar ..con-
dicoes de vida que se coadunemcom sua concepção da dignidade
do homem. A luta contra a po-
preza, contra as endemias. con-
tra a ignorância, males essesoriundos de obstáculos de todaa ordem que se têm oposto aodesenvolvimento de economias
de alta produtividade, constiui
a preocuoação ' absorvente dos
povos latino-americanos. A for-
mulaçãn politico-juridic.i do
pan-americanismo já atingiu
alto grau | de elaboração. As
possibilidades de conflito na
America, graças a Deus, são ca-da vez mais remotas. O proble-ma crucial, que confronta hojeos povos'latino-americanos, é o
desenvolvimento econômico

A consciência aguda desse
problema dá fmneto a questãosoçiali! que. «e rlP úm ladn. <j
prova de míitiu-Hadê dn ('p>-átcr
nar-innal. póiyoi|Íro l;Hn. ofere-
oe nr.ivns periiios na eventuali-i
dado de se retardarem demasia-
dnmcnte o resultado dos esfor-.opí para atirHr lmi desenvnl-
vítrientri prnnòrjco mais auiríjoiSomente depois que as unida-
dos políticas dn continente fh-e-
rom ntiinMr, (.-,-mqt -mais "om-
nletas dc economia, quando osou pp-ãm/nlvirnento oonoôrníoo
coincidir oom sua organização
nolítica, poderá a América sen-
tir,,-se segura de seu destino. i

Assim como no |pass_do'J nos
encontramos heije unidos no
campo universal. O meu govêr-no está certo dc que, se a dire-
ção de esforços, hoje se faz num ¦
sentidn universal, nada impedi-'
rá. mas. pelo contrário, ' tudo
aconselhará a qhe. no continen-

tConc.iúi nn 5°. nápi^iV

VITA-SENIL
*ani os nervosos e r*.sotfldòs

Wtts/iiiioton, 20 U. P.) —Por!
ocasião da entrega de suas cre-
denciais, o novo embaixador do
Brasil, sr. João Cario. Muniz,
pronunciou o seguintd discur-
so: "Tenho a subida honra dc
apresentar a vossa excelência
as credenciais pelas quais o
presidente da República dos Es-
tados Unidos do Brasil me acre-
dita junto ao Governo dos Esta-
dos Unidas da América como
Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário, cumprindo-me,
ao_mesmo tempo, passar às suas
mãos as Revocutorias tie meu
distinto predecessor, o Embaixa-
dor Walther Moreira Salles.

As relações entre os Estados
Unidos e o .Brasil, se, por um
lado, oferecem garantia secura

| 
OS HOMENS NO ESPAÇO

Prosseguiremos na 5.a feira à publicação
da sensacional narrativa III

A AVENTURA DOÍ, CINCO
é o capítulo que inseriremos

5.° FEIRA

A partida do primeiro 
"espaçoplano" 

para
a primeira viagem siderai

0S- H0MENS NO ESPAÇO
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A mudança da conjuiitura|í*RJErf;,1f1^RA
O nível girai dot preços atingiu¦ ro imi corrente a altunt ée «tt»\ttte o i-i-. -i mMIo do ptttodo IBJ3.

I' v. ciiquinto o ctrablu permint*c»i» prálkimente contUtrta deade
tqutli época pnr tírça do eontrôlt«libelecido no comércio etttrlor.
DU ruullau. o granda afastamento
»n_re oi vtlortt do cniMlro not'""'¦"ii'' ixtirlor t int»iuir. «ritn.
do-ee eme «ltuaç«o lntuttentavtl¦ mn f_ítt aotuclo uirtntn.
' Nio .-? podendo, «nt talt clrcum-
lin* i-ii. tfttuir uma deflaçOo vlo-
l*n|a gut «levaiH o valor do cru-
ulro co tomado interior ao nível
0* -o_f_l tnliiMt-iup.1 ou. CBtSo,
b*lxar«__i(-uç!_t_.oM-4 do valor
d» cruuirft rli-«_va.i»«a* troca» In.
i-ni.ij, a |ohiç3o mali racional icrlt
a dt promo** M duat optriçSea ao
nnwmo INpo — dfflacionar o melo
clrculantt • dttvilorlztr o cruzeiro

jno merrado oaterlor — até aa obter
o encontro eu, pelo meno», a apro.

.'jflmiçlo tntre ot doli vatorea do
nuzelro,

Por ir.ni. foi magtstnl a provt-.! ii. l.i do mlnlitro Oawaldo Aranha,
• unitgnlndo num •_. golpe trmir-
. - pira cfttuar a polJtlta mili ra-
clonal dt acomodar oa Valorei ex
terlor e .interior do cruzeiro, iate
fnl o pilinH-D resultado positivo do
mu programa do açlo quando anua-
ciou a coossltniçJo d* toda.. is.au-
torldtdtt monetirlii aegundo umi
orltnUíIo uniforme.

O tueeaio desta providencia de
tanta rcperoitiSo no pala depende-
ri. tpenaa, de utlllzi-la em ctrâter
provisório com o objetivo doterml.
nado da restabelecer o equilíbrio
econômico. O governo vai ea colo-
car tntre a fortt procura • a fraci
oferta do divisas. So as lmportíln-
clu rwothl.las em ftc« do excesso
da procura n.1o so destinarem ao

objetivo dt aumentar a oferta da¦"">•*•', o novo tlatemi, como o an.ligo, Urinltiirl abatendo „ volume
(b comércio exterior Já bulinle dl*mlnuldo p*|ot ,wi„, do contrAItstetuado i ,,„, )„„r.„ período. Oa ln««tfc«a r.€ nl.,.i, j pelo I-ihnraMrlo
dt ZiUüjUh, do IruUluto Drullcl.ro do Geografia e Rslatlitlcs, reve.lun, por exemplo, no ano dt 1852.
¦ baixa dt quantidade exportada
pira 78% «a m*dl« anuit "do ptrto.do do 1035 a iv.*i. rol tm o re.
lulttdo d» dlrtgüBio divorciado dai
l»li econômicos Inexorável!,

Obaerva-tn agort, a dltpoilcio
• o lnttrísae do governo em atuar
dt tcôido com a rttlldadt, Attlm,
nilo vemos irardci part temorei emí.-.i-c da nova orientação adotada. O
custo da vM.-i nüo poderá aumen*
ttr uma vez paralltailat aa «mia-•'"-.1 porqutto lumento do preço de
tlgutnta mtipdorlas. sd at vartíl-
cará 1 custa .da dlmlnulçlo do prt-
ço do outras, Haverá, atm dúvida,
multo» movimento» no» preço» liull-
vldualt, mu, em conjunto, a ten-
díncla teri para a baixa. E è nt.

EXTINTO 0 MANDATO DO REITOR DA
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Mensagem do prefeito de Londres ao coronel
Dulcídio Cardoso

O prefeita aulnou decreto, decla.rindo exllr.to o mandato do Menorda Universidade do Dlitrlta Federal,t partir da data dt publtctcáo dtLei 753, dia 13 ds outubro de IIIM.

Do Lord Mayor (Prefeito) dc Lon-dres, recebeu o' coronel DuleldloCardoso a tegulntt mensagem: "Re-
cebl, hoje, com grande prazer o co-mandante do *Duqut dt Caxias",
que mo ofertou a iui linda men-
tagem.

Permita-me agradecer, ttmWm, es
bondosas expretiOei nela contldat.
Tenho certeza da qut o navio bra-
tllelro cm éguas do Tâmisa cstabele-

curou entrar em contado com todas
as dependência» dt neu Dcpartaiuen*
to tomando providenciai qut te fa
tlam ni-i. -j. i... Onttm ptrcomu
ot iii-.iiii..-. de .-¦... i. Escolar de Co.
pacabana, Dolafogo, Gávea, Centro,
Instituto Mi .u... r. ii..,;,.,:i.., Olval*
do rm/. Hospital N, S, do i.... i..
na Ilha do Governador e o Centro
dt Abreúgrafit. verificando as de-
iirii-ii.-i.i_ • a» in r. ¦ -i.i...1. -. de in..-
do a __ii..-|j-. para o aeu bom fun-
cionamento, uma vez quo sSo res-
i.ini .-. r i*. pela .- .iii.l.- da Juvcntudo
asco lar.

Eitáo convldadoi pirt uma reunião

Quarta-feira, 21 tio Outubro tio 105,.
a-4°nrvtsrjrVM3-Q_BC(mp_n

1.° Caderno

0 CENTENÁRIO DE CAP15TRAK0 DE ABREU

do Brasil e do Reino Unido.
.,, , ,,, Em nome dos cldadJos de Londres,o^rtoquo^taeo». verifique tp-Ji calorosamente, retribuo leut votos,

enviando os nossos pela continua
prosperidade dt tua nobre Cidade".

«rá mil* um laço de boa vontade a it rcilliir tmanhS. dia 22. és Ho tmliidt existente* entre os povos i horoi. ni _...!.« de mOilca do Inill

tintos anos delelevaçSo doi preços
Náo haver* prtjulto algum por-

qu» a .l-fln..*...,/ iwceisérla. Ela re-
pretent* a fue.da progreuo Inten.
alvo do mesmo modo que a Infla,
çlo representt » de progresso ex-
tentlvo. * a fue dt céleulo • de
orgpnlzaçüo que lubslllul a de es-
peeuliçlto, conforme ensina W. Som-
bar*, bueado numa ampla docu-
mentaçlo histórica.

Tudo Indica, .portanto, estar pr.'.-
xlm» a mudança di conjuntura dt
alta para a do baixa, se nüo sur-
glr algum fator novo que modifique
as condições observadas.

Sérgio N. Magalhães Jr.

Prol. Claudia GoularI de Andrade Ginecologia, Partos, Clrurglx
Da Arntl. Nacional d« Medicina,c.ms. Ed. Pflrto Alegre, i." andar, saiu 518/5%. Tel. 42-5353.

200 MIL TONELADAS DE TRIGO URUGUAI
NA BASE DE TROCAS

Grandes quantidades de açúcar e algodão serie enviadas
país — A missão do presidente da Colap

Tendo assumido o cargo de dlre-
tor do Departamento d» Saúdi Es*
colar o dr. GtntU dt Caitro pro-

tuto dt EducaçSo (rua Maria t lt.ir-
roí n. 173) todoi os professores dl-
plomtdoi nt turmt de 1843 a tira
de tralirtm do programa dt tolt-
nldadt comemorallvu do 10° anlver-
¦nio dt formttura.

A Prefeitura arrecadou ontem
Imporláncli dt Crf S.1O4.2M.0O,

i ter José da SUvi,
! mento de Obrai. pin o Deparla-

SSCRETAMA GERAL
us unani AS

DSSPACUOS DO PREFEITO
Na Sttrttarla de Vlaflo — Urbo-lil.'j.lm-.i Santo Antônio l.tila — Cia.Am. ri,-., Fabril — Aprovo e auto-n/.n; Ail.-ln. Martins Pontei o outra— Aprovo » projeto.
No <;-itiln.tr du Prefeita — Des-,

pachos do Prcsldcnto da ComissAo |tspoclal de Estacionamento dos Ca- bo — Osvaldo Miguel da Silva — Alrnlnhocs-rclra; Joio dos Santos — I fredo Pestana — Autorizo, em terPanbi Hocco Donato — Fletrangc- mos.

Ejla ttndo comimortdo o cen-!¦ n oi,, do ii..-. ii,i_i,]„ dt Capls.ii.ni.i dt Abriu, na-..nio, no r.¦.,.,-,,¦!•¦ 2» de outubro da 1W3. Da pro-grama do .„).,,i.!_.tc oensta a I-nauiumle, na iiióxlm» quinta*feira, kt 17.M, na Blbllottct Nt.rlonal, do uma expoilçün aíbre os.¦.-.!.- d» vlda a da otut doescritor em todos ns setore» qut«I» estudou, eiptclilmcnt», hltlò-
t 1. ¦-lli.isr.illa. ,ji..,.-i.,ll.i • llngult-tlca arqerlcani.

Hrxta-felr» prAxIma. ti ti ho-ras, a Sociedade Caplilrano de A-breu promoverá uma tolonldide,em aui sede, que funclnng na ca*st onde o wu patrona viveunt iiiuiii.li cinco .nu.' de iui vi.dt, A rut c*.,|,i-.n.,n,, dt Abrtu, 43.
Netsa fK-Asi.li), filirt o professorJjhiu* 1'iiriiio stbra a sentido ¦¦
o v»lor d» abr» de Caplstrana.
ittnouador do método da historio*

ora/Ia brnslltlra
A propóilto dn* homenaBcnii qu«estgo sendo prestadas a Caplstrano

do Abreu, ouvimos o professor Jo-
tt llonorlo Rodrigues, dlrttor dt
Biblioteca Nacional, que tt tttn dt-
dlcado ao tstudo d» abri da ti-crltor cetrenie, publicando nau*
lentldo, iilvrrs<ii trabalhos.¦Iii.iii Caplstrano di Abrtu — co-mtcou o profetsor Jost liondrlo
Kodrlguct — iií-.i-.-ti a 13 dt outu-
bro dt 1U3 na Cetra, • ftltctu
no Rio dt Jtntlra a 13 dt agiu-
to dt 11)17. Ntstci 74 inot tncom-
Plttot dtvotou-M com um» palxloextruordlntrlt ioi estudos brtslltl-
nu. Nlnguam o superou no conht-
cimento da hlstórli pltrit. Pou-
cot o ttrSo Igualado nai contrl-
bulçfies t geografia. 4 ttnogritla
e 4 lingüística americana. Na hli-
tdrla êle fez obra puramtnti mi-
dIU. uma espfcl» de converta tn-
tre mr.-.lrri. com n edlçSo critica
de "Hitt&rla do Drasll". da Frei
Vicente do Salvador, o nouo prl-mclro cronista, e a ciiic.li*. anottda
da "Hlstârti Geral do Rrasll", dt

,vlt-
- ettre

da

mil tonelada! dc farinha, confor-
me ajuste realizado dentro do con-
vânio comercial cm vigor, entre
os nos.sos p.'ii:x-3. Por outro lado,
durante sua permanência cm Bue-
nos Aires, tratou com as áutnrí-
dades platinas de certos proble-
mas pendentes na exportação bra-
silelra, principalmente de frutas,
ficando acertada a parte relativa
a banana e ao abacaxi.

Inquirido sobre os rumores de

De retfirno do Prata, onda flr-
mou acordos para aquisição de
farinha de trigo, o coronel 1I<-
lia Braga, presidente da COFAP
concedeu ligeiras declaraç-Scs à tm-
1 rensj. ainda a bordo do "Brctag-
ne", aceatuanao que os entendi-
mentos mantidos com es autori-
tíades uruguaias e argentinas irão
possibilitar, doravante, o maior in-
cremento na., relações comerciais
coni os nossos vizinhos do sul."No Uruguai — informou éle
— ficou ajustada a compra de
•l.o mil toneladas de farinha, tran-
:.i;...i esta bem proveitosa para,| ça-o um mal necessário, num país

Brasil, uma vez que nos per-
niíirá uma economia de aproxl-
madamente 75 mil dólares. Os pre-
ços são os dn paridade interna-
clonal. Além disso, consegui opçSo
para comprar mais 200 mil tone*
ladas de trigo uruguaio, grande
parte do qual em grão, e cujo

i iii.im-nlii se fará na base de
rocas. Enviaremos para lá gran-

fies quantl 'ades de açúcar e ai-

o Leta — Cardarcttl Carmlnl — Car-los Coelho — José Manoel — Ma-noel Monteiro — Joaquim Pinto Ne-to — Clemente Rodrigues da Silva— Nelson Prudente de Moraes —Adelino dc Jeius Borgvs Monteiro —b,ferido. Aeuarde sorteio pxra lo-¦-.ili.-.nAo do ponto de etUclonamen-to e conseqüente rodízio.
DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Despachos do Diretor — FraivilscoBezerra Souza — Darci de MirandaMedrado Dias — Frederico Pinto —

Pedro Teixeira — Argentino DelaLiberal — José Francisco da Silva —
José da Silva Neto — Adélla Bar-bosa de Olivvlra — Nelson MachadoVieira — Carlos Vilela CamposEugOnlo Dacourt — Anote-sc.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
DESPACHOS DO CHEFEDU SERVIÇO

>_.«..._,_. .... •—..i.., »_i j u" msiorta uerai ao iirajir
n£,SS?_>tatí _%__£ _7JK£SÍ Er*"'-*"» Adolfo dc Varnh.gcn

bo — Osvaldo Mimifl ri.i siivn _ ai. I ~Jf -E*1 obra dc métod» par» es-
tudlosos com aquele ensaio de I8.fi«Abre - os "Caminhos Antigos e o
Povoamento do Brasil" que pastama atribuir k conquista e ao pavoa-mento do aertlo a lmportlncia dt-
vlda. A ulttórla do Brasil n&o é
miU n história do sertlo c dot

Eiposióe sobro a vlda e a obra do osellor waronio, na Biblio*
teca Haíioea! o reedição dos "Capítulos dl História Colônia)"
— Sessão solene na sede da Sociedade Caplsfrano de Abreu,

além de oufras homenagens
tUdfll, i. l-_r-_,i oi lil.ililrnin-. tin,i.i, qu» abordou ptU prlmtlnvt> coma nlngutm. '

Ai homenagens

Prouegulndo, dlsst o prof. Jaii
llonorlo Rodrlgutii

— Ctplttrtno morrtu do parlod» Travessa Honqrlna. *S, logo trans-
formada tm ttdt dl Soclwlad» Ct-
plstrano dt Abrtu, onde tt cultlvt
tua memêrU • tua llcêo. F&ra um
homem simples e modesto, «penim
funclonlrlo da Biblioteca Nacional a
professor do P<_dro 11, mtt qutndnflICCOU Irv.-ir.ini-nn nn tiiinlllii ai-
gumas dn persontlldadti literária»
e polltlcoi mtti Importantii dt
época.

Em im.i. aulitrem mlntlir itu
70° anlverslrla cam um volume dt
i-fllabortçio dt mui amigai * dti*
clpulat. Klo mtndau Imprimir e
aitlnou t tegulntt dtclaraçlol "St-
gundo tou informado trama-to pa-ru mtu próximo aniversário Uma
pitulélt, pollantêla, ou colt» pior• mali tldiciila. M ftr ponlvel.Aoi meus tmlgot prtvlno qut con-
tldtro t tramóia como profunda-mtntt tntmlttoi». Nlo podtrtl mm-
ttr rtltçdtt com qu»m »>ilm Un-
ta desmorillztr-mt".

Multa maiores lio hoje tt bo-

ri, no itu ccntenirlo, com t Inl-
elttlva do Congrriio estabelecen-
do. ptla Itl ii" 1_K>S, dt > dt
Íuiii.i 

dêitt uno. o "Prtinlo Noclontl!ap'strano de Abreu , a recompen-
sar qulnqulntlmenti o mtlhor t«-
tudo uutfiilco ttuttda tm puqul.ias QttglMlg e ot doli nrímli.s na*
rt oa m.lhurci Irtbilbot MofrUt*
coi a tdlçlo dt tua cerrtspondíii*
cln a emlulo de selos; n cam*.
mortçlo not etcolts e Faculdade
do stu ctnttntrloi t aluda k ma*nuteneso da Sncledadi Caplilrano
dt Abreu: cem a ttitla. na dltU. no audltArln da Klnlgtérlo dtEduriçJa, prtsldlda pelo mlnlitroda EducaçDa. tm qut ultra o nrof.Kdgarda dt Cottro Rtbtlo; com •txpotlçga comemorativa dt tut vi-
dt • obra nt BlbllatKi Nacional,
a lnaugurar.it também no dit 33;com a rcedlçlo dot "Capltuloi da
HIltArtl Colonial": cum o Curto Ct>
fltlrane 

d» Abreu promovido ptlnnstitulo Histórico numa térlt dt
oito conftrénrlas; com • loltnlda-
de na Socitdadt Cipistrando dtAbreu, no dia ti, tm que fila*
ré e prof. Jaime Coelho; com i
idtilo e t simpatia doa tatudlfl.
m • di imprenn qut vêm tm
CAPlstrano dt Abrtu ur.v raro mo.
dito dt devoUda patgla aa conhe.
cimento do Brasil, concluiu o pro*

...'.'¦  l  ¦1 'Til  Lj.-nsassai

Crise e terceira posiçíio

nunagens qut tt promovtm ago- fttsor José Honório Rodrigues

DEPARTAMENTO DA RENDA
MERCANTIL

Atos d» Dlrttor — Impondo/mui*

HOMENAGEM À MARINHA
Os civis e militares unidos fqrão grandes

cousas no Brasil
O mlnlitro da Mtrlnha almlrtnte Capclulu t iui mignlflca ezpnalçlo,

tas nu firmo» abaixo relaclohtdas ctmlnhot qut a êle conduzem. Com
por lnirtçdet do lmpdito de Ven-1 um tnulo êle renovava todo o nté-dai e Consignações: Barros e Rei
gota Ltda. CrS 3.U3.00: F. 3', Ll*ma. CrS 1.148.40: Antônio Pinto Ter-cclro. Crí 10.022.00: Abílio Lima, CrS_8.93«.70; F; N. Sobrol e Cia. Ltda.Cr» S.000.00; José de Souza Ferrei-ra, CrS 3.S25.00: Café e Bor Par-
quo Ltda. Crj :2.352.00.

SECRETARIA DE S.Y0DE
E ASSISTÊNCIA

Atos do Secretário —Designando
lida Pacheco, para o Dep. dc Hir;i_-
nc: José Estevão Correio, para o De-

Henrique Octavio Coutlnho Fer^relra — Prove que em 5-11-ls, es-tava lotado ao Contencioso Fiscal ou

todo e o espirito db historio-
grafia brasileira. Fez ainda obra quetodoi podtm e devem ler. como
os "Capitulo» de História Colonial",
que hii perto de 50 anos lüo 11-
dos e relidos pelos que estudam
o Brasil e querem dcscobrlr-lho o
segredo.

Esttldos sóbre o (ndlo
Referindo-se ao interesse de Ca-

plstrano a respeito do indlo bra-
sllciro, aflrr.icu o prof. Josó Honó-
rio Rodrigues:

— Na geografia, as traduçóeapartamento de Tuberculose: Celeste' olcmScs .que empreendeu deramde Oliveira Alveas. para.o Laboro- a esta disciplina um rumo novo.t6rlo do Produtos Terapêuticos; NU- Wappaçus, Sellin, Klrcholf e seus
m-ninrtíf?i^„°^,1" "J*?"'"-i próprios ensaios mostravam um»™?..fll 

„!í. ..;^^^ ™ncrcta . prática.inii.irl.mil n.o iie onde „„ vja g aç:,0 da nalureIa .

exUnção da COFAP, o cel. He- i 
~í 

JÍSSWíí!! * . Desaproprlaçõrs
Ho Braga, reiterou seus pontos 

' 
L„__ietS H_f,K__ ? V. 

¦'H-5''1
de vista sóbre es* órg3o -Jul- m^»Jl&Si^ÍífSSS^£

ro; Encry Nunes Araújo — Apre-sente documentação que a creden-cie ao exercício do cargo ao qual sepropõe; Gutemberg Moisés — Com-pareça pessoa da família do servi-

Z.-inhira An
3 H. G. P.

Codão
Frisou o coronel Hélio Braga

que o Uruguai é nosso credor,
mas n..o lhe interessa pagamento
em dinheiro e sim em mercado-
rias. Daí. o aumento do volume
ile exportação para lá. até o res-
tabeleeimento de equilíbrio da ba-
lança comercial.

Na Argcntl n vamos adquirir 58

clia Fellx, paraAssistência Hospitalar
tônlo Pereira, paraSocorro.

I
I SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

.„,  ,„.„. .„„,,„ _ -„.,, ' E CULTURA
de economia deficitária e desor-
ganlzada como a nossa. Quanto
à sua extinção declarou apenas
tratar-se de um árgão do gover-
no e como tal deve ser conside-

Sóbre os pretendidos aumentos I servidor 
"detido* 

A_do"Bcli_Arto" Ro- ! ^I"1110' far' constituírem a Comis- |VcCn"ce.do preços da came e do leite, ' mano Botelho — Diga exatamente I £°i__fi!F _*?a de Jul«ar a Pro™
salientou que nóo estava a par, U"»! * Indenização que pretende 2í! 5?.',. .ça2 _ . s? ?e Gr;lvuI'1<
das reivindicações dos produtores. »bt" «» Prefeitura; Alalde dos Reis ""'""•"*" '"" "' *' -'• A""

Santos — Compareça ao 5 PS para

Atos do Secretário 
Conceição Pires, para responder pe

......v. ,,._„.., „a ,_<_iiU uo sem- L° «"Ptdlenteido Serviço dci Expedi
dor matricula número M7M. . fim' ?5"e' »|»n»el 5»>™WM _\°> .Sa_-' " estudo da língua os Bacaerl. qüede Informar ,m que local acha-se o ift.^J1™.?,'..'* ¦&£^J^-™$*Li_~ von den Stcinen mostrara per*

aç_io
reação do homem. A exploração

de vasto território do Xlnjú. feita
por Karl vnn den Stcinen, que foi
um dos melhores sucessos üeoíTráíi-
cos do sécuio pnssrdo, levando A
descoberta de tribos de diferentes

(línguas, sem contato cem n nossaAugusta da civilização, impressionou vlvamcn-
te Caplstrano dc Abreu, que Inl-
ciou a tradução do livro e logo

Rcntto do Almeida Uuillobtl rtc<
b_u. ontem, cm audiência especial,
na Procurtdartt dt Justiça do Tra-
b'*lho, qut vltnuu ptttatlmtnta tx-
picsaar a 8. Excla, o desejo de
manter rtliçóti comi a anua Mui-
nha. Para tradualr oa ttntlmtntot
dot Kiut colt.-os. usou dt palavr» o
procurador geral ilurabtrto Granda
que dltst qut t Ulttórla do Braall.
noa tut» plglDta mala belat, com o»
in ib tloqüintti fitos, moatra o pi-
ii"l decisivo quo a nossa heróico
Mtrlnha dt Guerra dsicmpenhnu ns
formtç&o da nona niclontlldadt e
nt construcío da nossa PiUrlt, por-
que ó graçti a eU que o nouo pais
possue a tut amplltudt dt coata •
inaiiiím a noa»» integridade territo-
rlal. Assim fica evidenciado logo o
uxtraorrllnárlo valor da Marinha
Brasileira, valor êsi« revelado em
tl-cunalêuclaa bem dsflnlda», como,
por exemplo, na época da Indcpen-
df nela, nio permitindo que a metrô-
i-iilo pudesso se eatabelecer «m
qualquer parte do nosao território na
uuerra do Paraguai, em que a noa.
so Armada, sem preparo técnico eu.
ficlente, Improvisada quase peloa
kn.pcrativua do momento, em virtude
da eicelcnt-3 qualidade dos nosso*:
marujos, imortalizada na atitude de
Barroro, conseguiu maravilha». __
nn» dlos atuais, em plena Segunda
Guerra Mundial, toda a nação ae

sempre reapondendo k» mal» varia*
dt» pergunto» uo» procuradorci
tcfutuacda qut *u nnsio pala deve
toratr-ts uma potência marítima de
prlpietrt ardem, part a defea» do
Cuitlnente. Maa para «tingirmos
(-"« pttrlAltco objetivo, far-ae da
inlatír a unllo de todo» o» brasil't-
ro» t a crliçlo de tuna verdadeira
mentalidade marítima. Integrada no
espirito do nosso povo.

' do Instituto de Belas Artes.
mas que iria estudar
ma e ver até onde ia
ça de suas pretensões.

proble-
justl-

VlTÓgii DOS. MBftCOS
o temais j.rofi-sion_.ís debitei

universitário sunerior na
Comissão de Serviço
Público da Câmara ,

Federal
Comunicou-^nos: "A A. M. D. T.

anuncia a todos os médicos a vitó
ria,alcançada na Comissão dc Ser-
vlçé Ptibl^cOj.dà .Gamara-; onde foi
aprovada a emenda* substitutiva que
gj.rante padrfló' "ó" cora aumento
quihquena.8'de 2Ü% para os mé-
dicos federais, autárquicos e para-
espiais e demais funcionários de
nível universitário superior.

A Comissão de Serviço Publico
aprovando a reestruturação no pa*
drão "O" atendeu às justas aspira-
çóes da classe que luta hi três anos
ni-'.-. equiparação dos médicos fede*
rafs. autárquicos e paraestatais aos
seus colegas da Prefeitura.

O projeto será encaminhado _os
próximos dias á ComlssSo de Fi-
nanças.

A. A. M. D. P; congratula-se com
os Deputador da Comissão de Ser*
viço Pública e chama a atenção
da classe módica para a uecessida-
dc de se manter imitia e coesa para
os 'pr&dmos embates a fira de vôr-,
conseguida a aprovação do proje-
to antes da terminação da atual
Legislatura'-'. ..-, . '. • ' *

OS 
'ENGENHEI!" 

r . E O PHOJEO
1.08J

"A Comissão Nacional pró au-
mento de salários dos engenheiros,
agrônomos e arquitetos, realizará,
na próxima quinta-feira, dia 22 do
corrente, às 18,30 horas, uma reu*
nilo na sede do Sindicato dos En-
genhetros, à rua Buenos Aires, 85
—-,3.i andar, para a qual solicita o
compárecimento de todos ,os mte-
reisados

Nesta reunião serão í tomadas de-
cisões visando o andamento mais
rápido.na Comissão de Finanças do
projeto que para ali foi encaminha-
do.

Manifesta, ainda, a Comissão o
seu rtgosijo pela" aprovação, na
ComlssSo de Serviço Público, da
emenda' n." 9 que «estrutura os
profissionais de nível unlversüá.io
superior em cargos isolados padrão"O",,com aumentos qüinqüenais de
20 pdr^cento.r
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HOMENAGEADO PELO TRIBÜHÂL
DE CONTAS

o ministro Edgar Romero
O Tribunal de Contas do Distrito

Federal despedlu-se ontem do ml-
n.stro Edgar Romero, que sc apo-
sentou por limite de Idade. Antes
de Se reunir ejn sessão, o Tribunal
prestou ao seu! antigo membrd uma
homenagem de grande amizade. À
sc-sio.'.' foi ";*)!w___tlIda. 

R.-?lo. ministro
Benjamin Reis Júnior, estando pre-
sentes, iodos os' ministros. Falou o
sr. Olímpio de Melo, quo fê_ o
elogio ,do sr. Edgar Romero como
político, antes, e depois como juiz.
Falou! também o presidente do Tri-
bunal. que pós em relevo os servi-
ços do sr. Edgar Homero àquela
corte. Em nome da Procuradoria, o
sr. M. Paulo Filho ressaltou a In-
teligência, o praparo e a correção
do ministro quo so aposentava, acen-
tuando que no Tribunal êle só dei-
xava amigos.
_ Todo a funólona-lgmodaqueleór-'
gaõ"asslstlu & homenagem; tendo
um servidor interpretado o scntl-|
mento da coletividade.

C£f OfiMA 05 COHTB&TO
DE ARRENDAMENTO DA VIAÇÃO

FÉRREA DO RIO 6RANDE
DO SUL

Porto Alegre, 20 (Asp.) — Re-
gressaram da capital do pais o sr.
Leonel Brlzola, secretário das Obras
Públicas, e o sr. Percio Heis, direr
tor da Vlaç5o Férrea do R. G. do
Sul. .'¦."..'¦.'•'..,

O engenheira Percio relatou as
demarches que Juntamente com o
sr. Brlzola realizou no Rio, em tor-
no da reforma do contrato de: or-
rendamento da Viaç3o. Verificou
tambóro^no Banco de Descnvoli/l-
mento Econômico a tramitação do
processo sóbre o reequlpamcnto (da
Rede. I
\ Informou qúe ainda êste mês che-
gari mais uma locomotiva dle.sel
hidráulica. Por iodo o mês de Ja-
neiro virão mais 10 máquinas Iguais
as quais melhorarão bastante o ser-
viço de transporte na citada ícr-
rovia. . ,

„ i „. ao,Brupo ^ffií Novecentos vurpreendeu com os seus feitos mtu.palavras foram recolhidas por von;,ut„ • i„.-.„,,.. _..»nr.n_ ..~ —Vi.dei. Sieinen. Caplstrano reuniu .... ,olt0V 
lns'aXc3 «'"fj08, P*r* "*

i ma "-'A ¦¦¦•__¦¦_ _.-*. « ter bem alt0 a dignidade do nosso4.000. Os Bacaerl e os Caxlnauá !DOVO eoIil.oriuiHoforam estudados no nio de Janeiro, 'P° -' ln"*'"rj->"!» eficientemente
com Índios que seus amigos, como tom' a» forcas marítima» «liada».

20 —
| ainda vive,
apareceu

esclar«clmentosrBVned"lta"Nun«"d;i' MONTEPIO DOS FMpREGAnos
Brito — Junte documento compro.. I MUNICIPAIS ...„ ., ,.,
bató-lo de idade; Olivlo do Nasci/! ., . . _. . ^ " Bcncral Som'-r c o general Ron- '•3,ura «ar*"",r a liberdade do Atlán*
mento' Batisto — Compareça ÍSt* lli -2.»ií_._'_ • ¦"' 1uart« feira, dnn trouxeram dos sertócs. Capls-.tl(*'n* Depuls dc analisar a situsçío
cumprir exigência; Maria da Coií'5" 8.15 as. 16- horas, o pagamento trano teve seis Índios em sua ca- caótica do mundo, o dr. Grandecelção Vieira - Compareça para '¦ nS„"euln'el ProP°st« de empr-is- sa: dois . caxinauás. um dos quais Inllrmou que agora mal» do que nun.cumprir exigência; Judite Pires da umos- -' .......
Silva — Compareça ao 3 P8' para • '_. . _.esclarecimentos; Rubem da Silva: Ji0™.".m. .V,c,"v0 ~ c6dle°
Pavão - Compareça munido dc dSs, P-^P0"»: •"-*"
selos de expediente no valor de CrJ |2,00 a fim de receber as certldóes;' Comuns efetivos — Código 21José Lopes de Araújo o José Lopes Propostas: '":"'.'
de Araújo — Compareçam para/ es-""' " 3657 — 3668 — 3659 —

3672 — *3874 — 3675 —
3C78 — 3880 — 3Sgl —
3886 | — 36S7 -r- ."680 —
3632 — 3693 — i 3015 —
363T — 3701 * —* . 5702 —
3704 — *370õ — 3706 —
3713. — , 3714 - . -, - .

Tiixlnin, que ontem lia necessitamos de união n»i>'nn»i
Biblioteca Nacional |A un|io du fflrc„ «rmad». ehtr»ipara aludar-nos na Identificação ,i _,, fArrM d« lerr» m». > »»¦dos retratos de índios que vamos \J'____ T^ ,JrV.Z'.^rL .'.expor, o quatro bacaerl dos quali a.un*!a0 

?? ,ôr-a, tnntdit com «a
último foi mandado do Alto I r6r"*M clvU' com " fflr»•ll, 1bí"*

çlareclmcntos; João Augusto Cpnirde Almeida — Compareça para/tra-tar de assunto de sen Interesse; *
Orestcs Rodrigues da Silva ,- dom-'pareça munido de dois selos deTcx-pedlcnte de CrS 2.001 a fim dej rc-!ceber as certldóes; Nalr de Ffcitas1Albuquerque — Junte ccrtldõcf pas-sadas pelas Secretarias de Hstado,contendo em dias o temnn ile ser-vIÇ0{_ Delphipa Faria — Retifique o | Eo 22 — Propostas: 3248 -— 3404

Emergências — Matrículas:

I Xlnçú pe.i general Rondon, qrrande brasileiro qu» realizou tam-
i bém uma dis maiores obras geo-
.Táticas c ctn!*'oi!icas d América.

AV crposfcdó i-,' A Expftsiapn da Biblioteca Na-
oional — .(.çclpreceu o ent evlstn-
do. — mostrará que não íol Pt-nueno o esnólio cientifico e lltc-
rórlo deixado por Caplstrano, dt-Comuns extranumerários — Códl-' ante de tontas conlriuulcóca defi

3671
3077
3603
3681,
3Õ90
3703
3711. ,

trlals e culturais, K.la unllo aô-
mente podo resultar d» compreermio
mútua, do conhecimento e valor
das sua» respectlvis atlvldailaa e
mima convivência cordial. Uma so*
i iodado progride, continuou , n chefo
Jo Ministério Público do Trabalho.
quando toma conaolêncl» da aolidt*
rledtd» dos* seus membros?, qutndoot grupos et» cImsc»* colabor»m

nome da outoreante na procuração;,Amélia Gomes dos Santos/ — Reco- '
nheça as firmas constantes do do-cumenlo dc 3-3-52, a fls/ 13./

JUNTEM SEUS DÍCRETOS
DE APOSENTADORIA

Orestes Zapaiolli X- José Áugus-to -- Arabela Mcrceclea Va'adão Or-.
llandlnl _ Silvia Gullani. i.ji-.ies -
Alzira Martins.

COMPAREÇAJUÍíesníbXDÊ^SE-
J.O_S_4>E-EXPEDII_NTE NO VALOU

DE CRJ 10,00 A FIM DE RE- i
RECER AS CERTIDÕES '

José Pereira de Arruda — Maurl- I
cio José Lcal Rocha — José Alba-'no da Nova Monteiro'— Júlio Mar-,tins Barbosa.

COMPAREÇAM PARA CIÊNCIA

Jorge

245 - 531 708 2340
2773 — 5693 7641 9338
992-1 — -0173 10791 11071

1103t — 11098 .— 13881 13803
16318 — 20933 219GB 24881
25778 — 28760 29777 32077
33174 — 3Í051 39374 39922
44101 — 45145 45719 jjreg
47791' —48183 --$sm~~^- 48719

-ÜÍW?—=r-31603 50095 61747
67600 — CBOÍÜ 70127 71774
99198 — 99059 I

Casamentos — Matrículas:
1673 — 27380 34467 48689

6OO00 — 07618

nltivas, de ensaios tio originais, pa |cooperam o agem em comum. O» cl-seriedade e novidade do-método vis e militares unido» e ' tolldárlo»e do fato, nas perspectivas novasnue abriu nos caminhos dos estu-dos brasileiros. Desde 1907, quan-do' lançava a I terceira èdiçíto ano-
tada da "História Geral do Bra-sü e Varnhagenf, e os "Capltu-
los da Hl.-.trtrli Colonial", Caplslra.
no ern rc-mt-do o maior sábiobrasileiro, aquele que mais se dc-

ensa do
, oonhecimeiilo humano que . _
i rir. sll.

Com a reet|l.5o de seus "Capl-
jtlilos de História Colonial" a sair: açora, des dois volumes de Cor-
| respondendo JJ50 .pags. cada um),
: de novos volumes de Ensaio e Es-

iss^^^Sm^^^^^sm

ARIOSTO DA SILVA PINTO í
Advogado

Esc. Av. Oraça Aranha, 81, 12.° and.
S. 1.203. Ttl.: 42-1304. Diariamente
das 11 ás 12 hora». (30935)

ELEIÇÃO DA H0VA DIRETORIA
DO COMITÊ DE IMPRENSA

DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA 

"
Realizou-se, ontem, a eleição para

a nova diretoria do Comitê de Im-,
prensa'' do Ministério da Fazenjia',
com a vitória da seguinte chapo:
dr. João do Rego Barros, presideii-
tc; Aírton Lopes, vice-presidente;
Manoel de Oliveira Lopes, secreta,
rio-geral; Djalma Nunes, tesourei-
ro. v e Francisco Portela Machado.
bibljotecirio; , '

A osse da .nóyel diretoria será
em data] previamente marcada pelo
ministro 6a"' Fazenda, qualidade:, de

presidente1 de. honra do Comitê. ¦

O ultimo poeamçnto das propostasenunciadas neste mês será efetuado
no dia 23.

Propostas cm exigência no M-42— Compareça — Matricula 2320
Propostas canceladas — Matrículas

Ernanl Joaquim Pereirada Cunha.

JUNTEM SEUS DECRETOS '
DE PROVIMENTO

Mário Moraes — Jo_é Pereira —
Antônio Gomes — Américo da Sil-va Mimoso Magalhães — JoaquimAprlglo Mendes — Antônio Ferreirai 43Õ_Òde Araújo — Olegário Rodrigues da1,bUva — Armando de Oliveira Ber- Inardes — Manoel de Jesus — Cori- I
a?.Íe.cÍrXa11"' Teixeira - Antônio | Fernando,de Paiva-Saltai - lnde-ítala Sammartlno-, ferido, por falta de amparo legal;

59151 39648 — 60432 — 9935049898 54888 — 5197 — 23852
23733 46023 —.49300 —, 9703
6346 fr- 301 — 14240 — 60102

16390 i- 54273 — 60964 — 10852
43010

DESPACHOS DO DIRETOR

DR. 'WASmiDN 
LUÍS

Missa em atão ds nraças
pelo seu natalício

Um, grupo de amigos do dr. Wa-
shlngton Luiz * Pereira de Souza
fará celebrar segunda-feira próxi-ma, 26 do corrente,, às U horas, naIçreja do Candelária, missa em açãodc graças pela passagem do anlver-
sárlo natalício do'ilustre brasileiro.

tomar conhc.imentp do plano Jáaprovado pela Diretoria para cons-trueflo do Ginásio na sede de Had-Coelho Cotta
So ÍI Glu""la Mongini -"""Nair; Mano.l Jo.é Nogue"r%-M^ltaífcaA doc.' UÈo P'cfa"'"cujõ início .onslgl
oC,^ 1^t^íSSS^imil Panemo- D.fírldo ôi»SèS W&ISsà

Í^JACUTINGA
/^'íiPBrfsíiBii aguardente de cas

tu preferencia
O líials gostoso •

íaodãvoi aporltivo. (''Jacutinga
6 oguordente que se

tooia suavemente.1^0^-^ , _.
:¦] \ - \A) AV A -

A:v'Av-' '¦.-..''!-'-vs'.': '

• X 
" ¦ \ ' 

\ t '
;¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦XÁ. : " 
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rio do Couto Costa — Mirla'JpséLamanner — Antônia Pereira doCastro — Antônia Nogueira FeitosoSebastião Corroa Dantas e AugU3-to da Cunha Mendes.
COMPAREÇAM PARA RECEBER

DOCUMENTOS
Emeslina Lomalino de Castro —Alzira Edlth Melrellea Garclo — Jus-

_»na,i Tel?elra B'helro - CrlsantaMartins Passos — Edmundo de* Cas-tro Goianna.

I REPUBLICADAS POR TEREM
SAÍDO COM INCORREÇÕES

Albino Neves da Silva — Compa-reça para cumprir exigência;. Gu-mercindo Noves de Castro — Çom-pareça ao 3 PS para prestar ekcla-reclmentos. \

SECRETARIA DE INTERIOR
_ SEGURANÇA

Atos do Secretário — Designando
César ,do Amaral\ Farias, para o Ser-
Mço de Expediente; tornando semefeito a portaria que designou Ar-
quimedes Pacheco, para o 10° DV*Despacho: L. Schimitt — Relevo ámulta; M. Rosa e Fernandes LtdaMantenho a 2.» multa; Armando
Silva Araújo — Reduzo a multa a
?.<!*.,rta..p*"t0 se na6a' em dez dias;
Hello Hcnriques Faulh Ber — Can-ceio o, auto; Manoel Martins — Re-duzo a multa a 507» se paga em d«dias; Industria Alimentícia/Far-co
Ltda. — Reduzo a multa ai50% se
paga em dez dias; Mário Luz Fer*
nandes — Cancelo o auto.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Atos do Secretário — Designando
Horoldo / Silvelro. Thomoz, para ¦ o
Departamento de Abastecimento; —
Nadin Cury. para o Departamento
de Agricultura: Osvaldo Santos Dou-
mas, para o gabinete do Secretário;
Ollnto José Teixeira, para o Merca-
dp São Manoel; José da Silva'Mello
para o Mercado de Madurcira': Sol-vador Cnneraüio, para o Setor doComércio Fbío; Dário Telles Carva-lho, para o Departamento de Vete-rinária; Manoel Joaquim da Cunha,
para o Departamento de Abasteci-
mento. \

SECRETARIA DE VIAÇÃO
E OI1RAS

Atos do Sfcretárlo — Designando
Apperktos de Oliveira Pinto, para oDepartamento de Obras: Heloiza Fiu-za Baeta Neves, para o Dcpartamen-
tp de Águas e Esgôto3; Djalma Ar-
moda, para o Dep. de Obras; Wal-

de Paula Pires — Francisco GomesPeçanha — Antenor Ribeira — De-

000,00 que sp destina tambéma conservação das sede.; c) — fl-xar em Cr? 10.000,00 a partir da*
ferida, a habilitação i pensão; João! q,ueln daf?' ° valor 4° titulo'de só-
Modesto de Medeiros — HerminioPaulo DV-vlla — José da Costa —
Godoíredo Formentl — Hugo Noguel-ra de Mattos Lima — Heloísa MonizReis -r- Jorge Pinto — Nalr D'EçaVeiga — José Rufino Costa — Octa-lia de Azambuja Raposo — SilvioAntônio da Silva — Deferido; Bel-miro Gomes da Silva — Aristides

cio Remido, tendo em vista o au-mento já em vigor, do mensalidadesocial e as contingências da atuall-dade. Outros assuntos foram obje-
Jo de consideração e decisão doPlenário as quais dar-se-á noticianoutra oportunidade. r

Interinos e extranumerários
José dos Santos — Luclano José Ro-í'?'ret?r,la <*° c*ube, cedeu a pedidodrigues ir Luiz Felipe de Lima — l ?e ,v?r'03 associados sua sede cen-
Deferida a reversão; Octavlano dal a Av* 13 de Mal0' 13' 83° andar
Costa — Aprlglp Raimundo — Ber-1 

~j_T? <,uo os Interinos e extranume-
nardo Bispo de Lima — Jo.*é Perel-ra Nunes — José Martins — PedroRodrigues dos Santos — IthamarHenr que Flores — Antônio Lapends— ZUa, de Aguiar Miranda — Helol-sa Gomes de Mattos — Mário Rapo-so Filho - Georglna da ConceiçãoChaves Amendola — Deferida, a ha-blUtaçáo prévia a pensão.
DESPACHOS DÒ; CHEFE DA DIVI-SAO DE BENEFÍCIOS

E INVERSÕES
Joaquim Rosa — Compareça a fimde prestar esclarecimentos,

DESPACHOS DO CHEFE DA CAR-TEIHA .DE PENSÕES
K <_UX'lLIOS' - ,

Margarida Ibs Grlllo Jordão —Agenor dos Santos — Habllitem-sea pensão os.seus beneficiários; Gàlisde Araújo falfixão — Osório Tolxel-ra dà'. Fonseca — Reinaldo NunesPinheiro. - Adélla Francisca LoboCos|à — Hermes Joié — Compare-
ça urgente. '

CLUBE MUNICIPAL
Conselho Deliberativo — Em ses-suo ordinária esteve reunido o Con-selho Deliberativo, na noite de 13do corrente, com a presença damaioria de seus Membros Efetivos.Consagrou o Conselho parte do Ex-pediente a homena?£i_i--i

do Dr.^Gy!lhei'mé Paranhi
ai>?_o

icinu] iit
Pararihos Velloso,Fundador-Benemérito,

temonte falecido. A vlda de tãoInsign^ cidadão, devotada ao ser-viço ipfiblico e a organização e dc-senvolvimento do Clube Municipal,foi recordada em várias de suas fa-ses, com Intensa emoção, com pala-vras de repassado sentimento pelosex-Prestdentcs do Clube — Dr. Cor.los Pena, Dr. Abelardo Baptlsto enelos ÇonselHeiroJ Dr. Orlando deBarros le Carlos Rocl.a. Na Ordeipdo Dia! ¦ o Conselho tomou resolu-
Ções de importância capital, como se-am: a) — aprovação do Orçamen-°,.dLclll.b,e para ° exercício 'de
1-11-953 a 11-10-954 com uma receita

rários da P.D.F. ae reunam paratrotar de Interesse da classe, ama-nha, quinta-feira, às 17,30 horas.
Estatuto do Funcionário — Está

convocada para amanha, quinta-feira03 14 horas na sedo central, a Co-missão designada'para acompanharna Câmara do Distrito Federal, ocurso do projeto relativo ao Esta-tuto dos Funcionários e. Leis de in-terêsse do Funcionalismo. i '
Bingo — Dia 28', "Dia* do Servi-dor , .p Departamento .Social reali-?ará umo grandiosa sossão de Bingo,as 21 horas, na quadra de esporteda sede de Haddock Lobo.

CENTRO DOS OFICIAIS ADMINIS-
,TRATIVOS DA| PREFEITURA

Dia do Servidor Póbllco — A Di-retorta tfo Centro dos Oficiais Ad-mlnistrativos da Prefeitura db Dis-trito Federal comemorará condigna-mente êste ano o Dia do FuncionárioPublico, realizando em sua sede ia-ciai, de 10,30 às 12 horas, uma sole-nldade cívica qué consistirá, espe-elalmente, no na.tcamento do aeunavilbüo cujas cores ¦ gloriosas ,vêm('f,ser aprovadas em recente As?em-bela Geral. A noite desse mesmaala, âs 21 horas, no Teatro Munlcl-pai, será representada pela Teatrodo Estudante uma alta comédia deautor nacional.
A par destos íeatlvldodos, a dlre-

iona prt_üãrS~5iKi
..„„ i íl0m. ao* Brondçs. benemérito» dorecen- Centro, o sr. Jerônlmo de Serquel-ra e a cxma.1 sra. Sllvlna Couto

puarte, que paranlnfarão o ato dehasteamento da bandeira do centrona gloriosa data de 28 do corrente.Espera-se o compárecimento de todoo quadro sa.jal e as dignlssimai fa-mlllai ás solenidade: promovidas pe-los pflciais admlnlstrativps da PDF,

f.ir..o grandns cousas no Braall
Agradecendo a homenagem quaera tributada k Marinha, o almlran.

ts Renato de Almeida Gulllobel
iMmo que tivera o máximo praierilo ouvir aquelai itlrmativa». ClvU
o mllltare», realmente, devem ler »
verdadeira compreen-iao mütu» dai
fuis igranilc» nupoinabllidade» e__Ti..„. i-p-a A„ ¦"'•miim aoflrdo
para o bem da Pátria. Jamais nev_-"'rins permitir, comn JA uma vez acon-
teceu na história, qut certoa ele.
mentos, no Interesse* exclusivo dassuas facções, ptovoquem hostllldá-
des entre civis e mllltarea, tal como
se dou na questão militar que pr»-cedeu a queda do Império, Bm »e.
Kiiida dlicorreu largamentn «obre aa
ri'ali?açne» da tua admlnlstraçlo.
ilustrando a» suas assertivos com
gráficos e mapas. Neste atntldo.anallzou a Instalação «de um grandeArsenal i_e construção, em Jacue-
cenga e outras Importantes obrg» d»Marinha em diferente» partes do
território nacional, EJstudou a» re-leçôes da Marinha de Guerra com aMarinha Mercante, e os esforços qui}o. ^Brasil está fazendo pára retomar | assim o epdgiu.

rumo das conitniçóès navais.

DONA JENNY GOMES
Seu aniversário natalício

Transcorre depois dt amanhã, dia
23. o anlveriârio natalício de doua
Jenny Gomes, m.le do brigadeiro
Eduardo Comei. A data e sempre
de festa para os Incontáveis admt-
radorei de dona Jenny, que nela
vêem a expressão firme c delicada
da senhora brasileira.

A Frente Marítima Pró-Zduirdo
Gomts a a Legião Brigadeiro Edu-
ardo Gomes farão celebrar amanhã
22, missa em ação de graças, as
9.30 minutos, nos altares mór e Co-
ração de Jesus da Catedral Metro-
polttana.

SEPULTADO 
'ONTEM

o ministro Virialo Vargas
Comnareçeu 90 enterro o presi-

dente Oe.úlio Vargas —
Dados bioqráíicos

do extinto
Foi sepultado ontem, k» 17 horas

no cemitério dt SSo João .la'1-.la,
o tqlnlitro Virláto Vtrgaa. falecido
na madrugada de onttm em sua
residência, à rua Gomei Carneiro
94, tm Ipanomn, vitima dt um co-
Ippso cardléoo, . '¦'.--.,. .

O fêretro saiu da Capela 3«j
Grande;», tendo aU comparecido
para prestar »uat últimas homen,i>
gens ao morto, que era aeu Irmão
mala velho, o presidente Getúlio
Vargai o demali membros dá fq-*
mllio. Anotamos, ainda, entrt os
presentes, todos os Ministros de Ei*
fado, representantes do Corpo Dl-
plomátlço, parlamentares, Jorna,'is*
tos, representantes do Poder Judl-
clârlo e numerosa» pessoas amigas
dq extinto.

O mlnlslrq Viriato Vargas, quefaleceu aos 79 anos de Idade., nis-
ceu ns cidade de SSo Borja, Rio
firande da Sul, primogênito, do ca-,
sal Mauõènjo—íiaícimento VatSsi

membro do Tribunal de Contas de
seu Estado natal Formou-se em
Direito pela Faculdade de Ouro
Preto, em Minai Gerais, tendo sido
prefeito de Suo Borja. Participou
da Revolução Fedcrallsta. cm 1393.
como ajudante dt ordent de atu
pai, general Manuel do Nascimen-
to Vargas, passando depois para a
reserva, onde chegou oo posto de
coronel. ...

Em 1913 veio para o Rio de Ja-
nelro, onde se dedicou ao torna-llsmo, ttndo fundado e dirigido o
DIÁRIO DO POVO, do qual st afãs-
tou quando seu estado' de saúde

O «r. Jn.r Msrla Bcllo, num
do» ;uii|;u. tia série que está pu*
bllcanilo no Jornal io ürtuü
(Potiçüo das^FMlet^ IV, et.lçHo
«•« W 'lt outubro), 'Mk& tm
que coiiiliie, mn» ao me»mo (cm*
po cxpfic o que certa .vcí de*
norointi Itrctira /kox-fâo,"A terceira posiçüo — escreve
ii ''ii-aiM.i José Maria licllo —
terá t> senifdo que lhe atribui o
i'1111111111 bom sriiui, o de equldiv
Iftncla entre" os extremo» ipai»
'¦ll mriliw ;i|i;iixim;iilii*,, |;ii, |,ni(;i*
do «overnlimo como do opojldo-
nisino' (IsleniAtico, como no
campo Internacional, Imagino, ie-
ria lambím, nüo a passiva jubor*
dinacSo ao» ;Estatlos Unidos nem
a miserável'.escravidJo ao co-
munlsmo ru*»o . "O fundamen*
lal para o Rrasil -+ escreve nin*
da. o autor da llitlôria da Re-
pública, nessa exposlqüo e resu*
mo do que procurei cotifitlcrai
uma terceira posiçáo — é o en-
riqúecimento do pais, isto é, a
elevação do Ínfimo nível do tida
de iinws» maioria de tuas popu*Inçfle», peliw iniciativa» intell-
B«ntcs, pelo trabalho eficiente,
Mas como procçssar.se tal en*
riqúecimento, num pi» desorpa-
ntifdo da Mpécie do nosso, é o
que o ar„ Schmid» nüo precisa,nem poderia precisar".' / .

Víf4'. ».'•>; ">• .

Honra-me , sobremaneira a
aleji(áo que uni' homem, das qua-lidadej de Inteligência e expe-
riinciB <lo sr. Hello, prestou ao
qUe escrevi. Outrns.im agrade-
ço-llio a oportunidade que me re
apresenta, ]w.a que cn explique
o que pretendo significar comn
terceira posição, o que dcsej'ci
efetivamente dizer c enquadrar
ne«se.i termos.

Em primeiro lugar, não me im-
porto com palavras: sou o pri-meiro a reconhecer que "tercei
ra posiçiio" é expressüo já com-
prometida por movimentos deõu-
tra natureza, as«im como o
alhei.imento a certos dramas, a
atitude de expectativa em face
de forças que decidem os de. ti-
nos do homem na conjuntura
mundial, etc... Escrevi tercei-
ra fiosiçSo recorrendo humilde*
nienie a uma linguagem corrente
rnpaj dc fazer-se entender portodos; com isto não queria in*
dirar (poU me falecia atitorida-
de) uma doutrina ou caminho a
seguir, senão sugerir realmente
uma mudança de posição — vis-
to não perecer compreensível
continuarmos, nós brasileiros
colocados da maneira que esta-
mos na hora difícil em que se
J. ¦_

encontra o nosso pais
A Itrctira foiicSo (paireitin.

•umi.! das palavra»! Indi,nr*n>á*
vel e reclamada peln» pwn«
gue procuram síitiar*sc nlrii' ¦<«•
fronteira» polfinira» e um t*.
tado de espirito raim' ilf •alvar
a nacionalidade, rrdlmltvto » »«;i-
lidado que è»le pai** afnal 'e-/
prescnlâ, arranenndo.n da rt^sf
de iii.*i*li*i|ii.u;."in e det.cn'iii»r.n"*h**
to, da falta de calor fHr"'1»
que o adoece ntis din> (illt* mr-
rejn.

Batendo-me pelo eiinqu'***"'"^!*
to narlnnal. eu quis atncar n rri-u
ae reinante num de iwij!*r-yc-'
los, o que me parecia o d<* iní.1'1
fácü evidência: tralavn**i'do
problema de base. ou seia, V. fot-
falecimento do organi.mi' brn*f-
lelro, Verifiquei, nn »„',„•<.. „„r
essa evidência era mal« «tmn-ta
do que real. O imui d' '•n*-i'iue.
cimento dêsle pala ,ern dr fniq
•' que hívia de mais dlflril de
ser çompr^ndlilo. n maiv d\tan-
te e athcto a toda e.«p#rlf de in*
terêsse por, parte do.« cidadão»
pom missSo pública em no»$a
terra. Governo e oposição iden-
tificavam-se, e continuam pcrfel-
tamente identificados, na falta de
sensibilidade para tudo que se
relacione com o desenvolvimento
narinnnl...

Atingindo o camlnlw que o
conduziria ao aproveitamento do
suas fajjulosas possibilidade* ma»
tefials, estaria o Brasil realigan»
do uma obra de afirmação na-
clonal, capar, de pôr tudo mais-•m movimento. Estou convicta*
mente certo de. que não haverá
l>ii.s"liilirladr- de qii-iliiwi afir-
mação de cultura nn de itisfSça
•Wial numa nação que nãn avan.
¦*"ii i mie mão con«i'(_niu íexccio
'•m palavras e gestos incon.c-
iifieute*-! desvenciihar.se do seu
colonialismo.

Procurando oferecer o que |ul»
co. talvez iulgnndi) mal. possuir¦le sii*Tiil*irmcnte válido — que
é o dom 1e pronunriar-mr a fa»
vor da .'atisa do enriquecimenio
— aqui nestas coluna" muita»
vezes afirmei e reafirmei cnl':n
nue me careciam iust.if e cia-
ras: dessa esnérie ile prcijaç-io
I* das mais variadas experiências,
conclui que não haverá riirimic.
cimento nacional, one não serüo
tiradas ns conseqüência.- palpá»
veis de nossos rertirsns nnten-
ciais, sem que mudemos de po-
sição, sem que se verifique umá
transformação de nossa menta-
1 idade,

A essa desejável mudança de
mentalidade é que denominei fer-
Cfiro posição.

AlieuMo Fredprirn Srhmidt

Br. SPINOSA ROTHIER
UOENÇAS SEXUAIS ¦ URINARIAS _ OPERAÇÕES DA PRÓSTATAMudou-se para a Rua Senador Dintts, 44 . 3,». Tel 23-3367 De 1 às 7 hs,

•; ' (2647S)

CIENTISTA BRASILEIRO CHAMADO
PORPlCCARD !

Foguete submarino, a invenção que levará
ao sábio suíço

!

J

São Paulo, 20 (Asp.) — Se-
gue, hoje, para a Europa, o
professor brasileiro Frederico
De Marco, o fazedor de chuvas
de Araraquara e conhecido
cientista patrício. .' •

O professor De Marco, antes
do mergulho do professor Pie-. sra. Cündlda Oornele, ^^*W_jrwVÍW^íhe^m^pardho

APENAS ADIADO
o pagamento aos fornecedores

da Prefeitura
Comunicam-nos do gabinete dn

prefeito:
'íCarece de fundamento a natioiade que a Secretaria Gtral dt Fi-nansas suspendeu o pagamento decontas de íorneíedort».
Houva apenas pequeno adlamen-

to determinado ptlo deieompauoentre os. rtoebimentot dt tributos
e o volume de dtsptsti, sltuacio
que será corrigidt, de futuro, coma adoção do Calendário dt Cobran-
ça, medida !J4 objeto dt mensagem
do Executivo i Câmara do Dlttrt-
to Fedenl. ~ ^Oi pagamtntos a fornteedoref tr-tarso normaliiadpi no correr doi
próximos dias:

E' oportuno lembrar que a af-reoadacíoi municipal sc ressente
neste exeroloio, dà falta de recolhi-
mento do imposto de Indústrias e
proflssSei devidos por bancos e
companhias de seguros, de cordacom a legislação em vigor (Lei n."74B, de 20 de novembro^de 18BÍ)".

Conselho Deliberativo — Reunc-sehoje o Conselho Deliberativo do Cen-tro dos Oficiais Administrativos, paratratar de assuntos relacionados como Estatuto do Funcionário Municipal' Jaimee as comemorações do dia 28 deste'
-_ü:_ i|;Sf^SSi-_S_i§B_tSi-vda ;>" £uncl"n5rl° inV

OR. COSTA JÚNIOR A
OLIKICA DE TUMOREB iOANÇÍJOIiOaiA RADIOTERAP1ARDA WtSIQPi- >8, 4.-*-Ttl.-l 38-1887,

^supiiMitócRs'
8.554.000,00 AVjMPRENSA~ 

NACIONAL
O diretor geriu de Fazenda au»torlzou o/suprimento de Crí ....8.554.000,(10 ao btpartamento daImprensa Nacional.

SíftáDOMUFBnr»
0 SR. ALCIU BARBEDO

p tr. Aloeu Barbedo, subprooura-
dor.geral da República, foi. reotn-
temente condecorado por Sm San-
tldade o Papa Pio xn com o titulo
do "Comendador da Ordem de Sgo
Gregfirio Magno'".

O sr. Alceu Barbedo receberá as
Insígnias das mios do cardislidon
Jaime Câmara, cm cerlmflnla quase reollzarâ âs 17 horas dq próximo

\"

Reúne-se hpje, dia 81 de outu7
bro, às 17 horas, no Paláclq Itama*-
ratl, a ComlssSo Nacional de As-
slstêncla Técnica, sob a pr-Midíh-cia do sr. Çleantho de Paiva Lei-

dia H_A. fme de SSo>wi^^«^^'^ *' ""«'f,'^

O minlsior Viriato Vargas deixouviúva, a sra. Maria Batina Nunes
Vorgos, e os seguintes filhos: (ir.Msnuel do Nascimento Vargas Neto,advogado e presidente do ConielboNacional da Desportoi, ira. Cftndi-da Vargas Tatsch, m8e do deputa^do ivete Vargas, coroa sl SerafimDornele» Vargas, cajiiandante doRegimento de Cavalaria" em S4p

de sur-invencãp, destinado aregistrar a açSo dba raios cós-
micos na profundidade do
oceano. O professor Piccard
usou o citado aparelho o agora
deseja oue o professor brasilei-
ro verifique, pessoalmente, oresultado colhido.

Adiantou o professor De
Marco que irá submeter a Pie-
card os planos para construção
de um novo tipo de batiscafo,

0 SUPRIMENTO DE CRS
286.009.440,00 AO

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

. O dlrttor gerai da Fazenda, dt
acordo com o critério qua vem
Sendo adotado pela mesma Dlre-
torig, autorizou o suprimento de
Cr* 286.009.440,00, correspondente

inteiramente diverso do ousado
pelo sábio suíço. Trata-se (fo
um "foguete submarino", cujn
construção obedeceria ao mes-*
mo principio doa* chamados"discos voadores". Trata-se d*
lima espécie de turbina giran-
do em t6mo de uma cabinè
central, que seria seu eixo e
onde ficariam os controles do
passo das pás, que permitiriam
aumentar a velocidade do
imersão ou paralisar o apare-
lho a determinada altura. Não
haveria problemas de lastro
nem de bombas.

¦:ãmkx}

Borja, coronel Unibeitoo Dorneles aos meses da'outubro • novembroVargas e InSz Vargai de Oliveira, do corrente exercido, .

INSTALAÇÃO, HOJE, DO SEMINÁRIO
DE MENORES A

!--".'.i".¦".'.. " 
¦-' 

/ ,";Falará o ministro da Justiça —* O temário
Hoje, no auditório do Mlois-'sentido do cuidar",cada uma de-tério. da Educação, às 10 horas,

instala-ge o Seminário de Mé-
nores, instituído, pela Comissão'
de Assistência ao Menor. O Sc-
minárlo terá1 a participação do
delegados das instituições as-
sistenclais desta capital e de
representantes do Ministério Pú*blico, além dos membros daqtie*
Ia Comissão.

Na sessão de instalação, o mtnistro da Justiça, sr. Tancredo
Keves, pronunciará discurso aht-
sivo ao ato, seguindo-se a cons-tituição da mesa diretora dostrabalhos e a\ apresentação detpses pelos participantes do con-clave. ¦/,

O temário do . qonçlave, quese encerrará no dia 28, é o se-
aulnte;_ formação de pessoal,Colocação familiar, recreação ointegração' do menor na comuni-
dade, criação de cooperativa pa-ra servir a instituições assis-tenciais, possibilidade de se es-
eçializarem aa instituições no

NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,»

lis de um só Mio" dé menorAemedidas que objetivem a cola*
boração da imprensa, rádio • televisão no controle do noticia'rio desldiflcante

PONTES NA VARIANTE
RIO-PífílóPGLIS

O presidenta da República roce-
bou comunlcacSo do quo foram en-
tragues ao tráfego pontes sftbre o
rlq Iguaçu, na variante Hio-Petró-
pólii, pela Departamento Nacional
de Estradai da Rodagem, ilo duas
pontes tdentlcii t paraltlti eom o
comprimento do 88,80 metros cada
uma. O custo total da obra foi de
Ci-Ç 4,941.000,00

cwerüci
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSES.!.
AV. PRES. VARGAS 463- A \

, -Tèl. 43-7398* Rio deJontiro

NOTICIANDO Ea.S.pT^
Concurso para almoxarifó

doS.P.F.C 269
A prova de Meroeologia e Qên-das Físicas do concurso para almo«xorlfo, realizada nos Estados do

Alagoas, Swglpe, BaWa, * EspiritaSanto, Santa Catarina, Paraníl Ilio
Granda do sul, são Paulo o *mi-
nas Gtral», ter* Identiticada n«
próximo dia 23, ás 15 horas, na Se-.
Cüo do ExecucSç da O. S. A. (Mi«nlstérlo da Fazenda — 7.» andar —>'
sala 71». Os candidatos tcrAo vista,da provt, logo a aeguir, mtdiantacomprovação da ldcntidado. .

médico"ind"u visitara I
0 DISTRITO FEDERAL

Sessão conjunta da Ajjociaçãçl
Módica do Disfrilo Federal e a

Sociedade Brasileira de Xx Radiologia/Médica

VENDE-SE \\
Apartamento novo, de frente, Xn-vier da Silveira 07, 002; 3 qtos. aala.garage, Financiado. Tel.: 2a-03ls

CONCURSO PARA OFICIAL
REUNIÃO DA COMISSÃO—^—«IITRUTIVO DO TRIBUNAL

DE COHfÃS^

V

Será realizada / depolt de amanha«s 11 horas, a identificação da pro-va de Legislação Geral o de Faien-da, nt Portaria do Tr.Ihum-,1 de Con-tai — Ministério da Fazenda. 13"andar, -* •/.
togo após os candidatos terüo vista das mesmas, na data, hora e lo-cal acima Indicados.

*

O Or. B. C. Son, emlnento radioilogitta IníO' realizará na dia W:\d0corrente it 89,30 horta na sedo da.A. M. D, F. uma confcrOnda étm
bre ,o tema;. "^woólacíe MWloaMundial i« Problemas do; proCssíítmédica lia índia". O ilustro vlst«tante é portador dot tegulntet tf-,tulos: Ex-Presldente da Associo çSoda Radiologia da índia, Secretária'
Geral Honorário da AssociaçBo Mâ-dica da índia, Membro do Conte»lho dá Asiodtclo Medica Mun-
dial, Seorctárlo para ot pulsos oslfi-ticos da Associação Médica Mun-*'diai, Si!ss»dQ__4 i.» ConferSnolaMédica Educacional reaiisaii» *_aagosto de 1053 em Londres e Dt-legado á 7.t Assembléia Geral daAssociação Médica Mundial reali-zada em Haia.

Após a palestro do Professor lndúserá realizada uma conferência do)Dr. Vitor Rosa «obre radiologia dnvesicula billar.

|
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Salta em terra carioca
ÇOK..I.IO DA MAXnA*-. Qnarfa-?elra» 21 «le Outubro fa WS"L.*.._.,_,,,U-W--Q.U..J....-KKJ;.;' iVii;iiB'jj__„._..¦'fr, _¦_ _i¦ tim~*_ri"¦__¦_..fir^T--g-^-—.— ; 

o ',:.'"¦ '

mais discutido «judeu errante" dos últimos tempos

R^íM1 1 Í__fiiffilÍ_Mx^_Í^ È___fÍ_É__ÍÍÍ_llffl5
[Yj--"Y^^___HB*iiiiiiti3^EBt 'P^x_B«S_jft TCtjT___>_________________j_^É^^___^^^_WfW^ * ' - iPi

^^^^fe"®l_Pi-^^^_^SíÍ^«^^^^^^H___L tÍ_ ¦*'«'* *¦'¦'¦'•*'^^^^^f^^fe^^l

I jí* !¦_____, Í^_M____é '/H *****¦"¦ i

_____S-tT|_ . _b___I ____________ __________i____B _______________!( ___rf* _____B8ni~ i_By---Bfe KT-itl^*™'*'^™
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Acusado das mais torpes ações, inclusive de ter pertencido à Zwi Migdal— Nenhuma prova concreta, no entanto; contra o homem que esteve
preso dois anos num transatlântico - Talvez apenas porque os grandescòntraventores nâo deixam rastros...

!__llSSwr . Í- '".,ernaciona'»/icomo traficante de entorpecentes e de es- wu^rH n° m'"'" dn Br""' "cravas brancas. O Bnen estava ha dois anos no '"Breragne" e tentou deiembarco " f" b,m lon" d" """¦ '"¦'- *
mUtíüLVe',\T' C(!rtud0' \%r"?T..txit0J- ~ro Proibido ° $eu detembarque. Porquemarítimas sabiam de sua "ficho", nada recomendável, e que o indica como ummais perigosos do repelente comércio do lenodnio.

NADA DE PROVAS
Os grandes còntraventores geralmente não deixamrastros que possam comprometê-los definitivamente. Tan-io a Polícia como a Justiça vislumbram, nesses casso,leves Indícios. Ou vestígios. Vestígios que freqüentemen-te sao desfeitos pela própria memória dos responsáveispela segurança da sociedade. Assim, seria ou será 0'brlen.Graças à sua habilidade e nada haver de concreto sobreos seus crimes dc costumes, o Juiz da 17.* Vara Crimlralconcedeu-lhe kabr-ccrpt-, E o "judeu errante" pír-,Tinalmenje, pisar a terra brasileira nas primeiras hora-da manha de ontem.

H #
f_Ü f.
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'.', ¦"::• Vi, •'¦, Itt .'•' T ¦¦¦; «...'JM_a«l^}p.5jg)t

o corpo a a ilmalcom entorpecen-
ttt. Nlo viam ntm a cor do dl-
nhelro unho no vil comércio tm
partt recambiado pari t família.
Tinham roupa, comida, bebldi. mt-
dlcoa. pitteloi, tutom.veli, Jélat.tuxúrli.. tudo tudo menot dinheiro,
tmor. ilude, moral » trtnqulltda-
de...

ORGANIZAÇÕES SECRETAS

longe dn tuit lonttt d»rendi, », calmamente, irrtctdirmllhOet t mllhõti dt cruitlrotl

O DESTINO»

Ignora-it o dtillno do "ludeu
errinte". t|( poderá Ir pari SáoDomingos, ricir por iqui mttmo.Sempre, porém, terl um ptttdelon*o prtprlimtnle pira n policiaide cottumet: mai ptrt aqueles che.fet dt família, p0brei. » numtro-•aa, cum fllhaa Ho ttnldii pelomignelltmo do "underground" dtmt di tmtrguri.

| Imperturbável, ante espoucar Incessante dos "flashes",
CBrien leva um cigarro à boca

PÂNICO NO FORO PAULISTA
Ura anônimo informou que ia estourar ali uma bomba

^._.ÍÍ?.m2uI .' .2IÍ (Asp) - Cêr"a de 16'30 horas de o-t-m. «m>desconhecido telefonou para o 13» Oficio de Familia, informan-do que às 17 horas iria estourar ali uma/bomba relógio degrande poder destruidor. O fato foi imediatamente comunica-do ao secretário da Segurança, que destacou para o local umgrupo de investigadores, a fim de vasculharem todo o prédiofcnquanto isso, como medida de segurança, o Palácio da Jus-tiça, onde funciona aquele Ofício, foi totalmente evacuado, sen-do todos os seus funcionários mandados para a rua
_ As investigações prosseguiram até às 18 horas, hora do«.«lamento do prédio, sem que nada acontecesse.

O ALTO CAJTISMO

CBrien t fido como eiften doi
malt audaciosos. Talver etlejamot
fazendo Injuttljça em veicular aqui-
lo que tOda » Imprenta tem dito.
Aaalm. nlo o acusemos dlretamen-
le. Llmltemo-not t mostrar como•gem ot ctfleni lnterniclonalt, en-tr» ot qualt vem êle lendo enqua-drado. Em muitos paliei da Eu-ropa, principalmente na IUlIa, Hun-
grla. Polônia, Alemanha, oi lndui-
trltlt da prostituição encontravam
o material humano para o teu mer-cido. Iim pessoalmente At aldelatou enviavam agentet. Caçavam, «n-
tre at famlllat numerosas, que pai-tavam fome, a» mocinha» mala bo-nltat e ofereciam aoi pait alto»salárlot. Salários que dariam para
ot palt mitir a fome doa fllhoa
e, com a tobra. fazer outrai coita».
A» mocinhas eram "contratadas"
para serviços geralt, como balcSet,
teatros, cinemas. Partiam dat ai-
delat tob i "proteclo" dot Indlvl-
duot que te apresentavam como
'gentes de companhias especlillza-
dai em colocpçKo de moças. Tudo
era ajeitado deita forma. Quandoa» moças, Inexperientes, chega-

vam a Berlim, Paris, ou Mtrtelha,
eram encaminhada! aos rlcot apar-
tamentot. Durante temanaa ertm"educidii" para a prottltulclo. Aos
poucot admlllam umi vldi emanei-
psda. livre, com certo luxo, dlver-tflct e iem i preocupiçao de gi-nhar 0 tuttento ordenhando nos
«tábulos, lavando roupa, ou en-
frentando outrat dificuldades, tstet
Induttrlalt do corpo humano dlt-
punham de mettrct na arte de ca-
tlvar aa crlaturat. Em pouco tem-
po atingiam o objetivo. E quatenaturalmente, ou mesmo natural-
mente, at camponesa! te alunda-
ram noa mlatérloa da "rua da amar-
gura".

E DEPOIS?

Tornadas profissionais, essas po-bres provincianas nlo poderiamvoltar A sociedade. Eram vigiadas.
Os "Industriais" dispunham de po-llclalt A sua disposição. Eram ho-
mem e mulheres mala corajosos do
que os "leões de chácara" das boltet
c das cisas suspeitas do'Rio e SSo
Paulo. De pés e mllos atados, essas
Infelizes criaturas tinham, apenas,
um prazer: beber multo, encharcar

_««st traficantes ie organir.vam
em einprétri cu]ot r_tu'ai r.r-n-
dlam as mai finalidades Pm e.tm«
pio: en contlltuldi uma firma para 

-°P*«'»«>ant.
mipmtar ctfi do Britll. Em um
tno estai emprtsas comprivim ai-
gumai toneladas dt café e nlo ¦•
Importavam com o retto. Noi teut
etcrltdrlos funcionavam a contabl-
tldade, o serviço de Inlormaçftei
(eiplonagem particular), teclo de
higiene, teclo Jurídica, reltçAet pO-
bllcu. Claro qua lt policiai erim
Interessadas nestli rides de cafUi-
mo t ie beneficiavam com o teu
funcionamento. Ot principal» ex-
ploradoret nunca Um 101 bit landi
nem nas rasai mali ou menot dlt-
creln onde t» negociava o corpo
humano. Controlavam o comercio
â distancia, como fazem, no Rio
e em Sio Paulo, ot banqueirot do
chamado JOgo do "bicho".

NA ZONA SUL

As vantagens das chuvas artificiais
Realizou-se, ontem, no auditório

da Associação Brasileira de Imprcn.
•a, a anunciada conferência do en.
genhclro Janot Pacheco, tObre ottema»:' "Chuvat Artiflclala", "Dia-
elpaçâode Nevoeiros" e "Combate
As Geadas".

CoVn o auditório lotado, desta-
oando-te autoridades civis « mlllta-
tres, engenheiros, senadores» deputa-
do» e jornalistas, Iniciou o confe-rençlsta sua ¦ palestrai afirmando
3uo 

íalartaj-gabro çl .ernat anuncia-os e, principalmente, para dirimirdúvidas relacionadas com ns inova-
çoes por Ile acrescida» aos já tiooaníiecidos processos americanos,
de provocar chuvas artificiais.

Esolareceu o professor Janot que<o seu interesse e amor aos f©nome-nos da natureza, datam do ano de2931 e sao assinalados por um acon-
teclmento deveras interessante. En-contrava-se o engenheiro ém Veveyna Suíça, quando, certa noite, foidespertado pelo ribombar dos ca-nhões. Sua curiosidade levou-o ali_!onnar-te do que ocorria e a re-velaçíb calou funde, em aec étpl-rito. O governo de Cantüo, Ãa 2 ho-ras da manhB, soubera que, vindada • França; aproximava-te uma chu.

A dissipaçâo dos nevoeiros e o com-
bate às geadas^coi.s_i.u.ram os te-
mas abordados pelo professor Janot

em sua conferência na A.B.I.

m™™ .le__H!_í"' X_-.,erU íelta na artlfloUl tem trazido para as áreas
!l~u.^..1.me^.1?.t"'__ôrd«"0'« o eovtc- outróra Improdutivas, estéreis,^ queentraram a produzir os mais vano, entío, que os velhos canhíes,
postados fios morros, dessem una• "yauta «ro» e com Isso, devidoa cofncussSo", a chuva de pedrate transformou em chuva comum.Salvou-se assim, graças a essa r6-
plda providência, a colheita e abriu-te novo campo de indagação paraseu espirito curloto e amante danatureza.
AS VANTAOENS DAS

ARTIFICIAIS CHUVAS

_ Emteguldapastaotngenhtlroade-ya da pedra, ameaçando, asalm, a monstrar at vantagens que a chuva

...nüo esqueço o famoso linho m^ T__3>M,M11 ¦
t de produtos de timento-omianto %_l*M__t| | MvêV

fobrUados pela ETERNIT DD BRASIL CIMENTO AMIANTO SA

riidos ceretls, pastagens, etc, cltan-do entre outros os estados do Te-xas, Colorado e Novo México, nosEstados Unidos, bem como as v.ís-taa regiões da Austrália e da Afri-ca.
A América Central Intensificou o

plantio de café, graças a estas chu-vas. Tal é a Importância das chu-vat artificiais em todot os setoresda vida atual, que oa {Estados Uni-dos, precursores das mesmos, vémde há multo, votando verbas espe-ciais para serem aplicadas total-mente no estudo da matéria.
CHUVA8 NUM ESTADO POR

l SEMANA
Sobre o nosso sertSo, acentua oorador que, dlspondo-se de duas cs-taçfies geradoras, pode-se, perfeita-mente, banhar um estado nordestl-

no em cada semana. As chuvas tor-rendais se farão sentir, como as quecaíram sobre Cajazelros, de 118mm„
de 127mm., como as que banharamAntenor Navarro e multas outras
paragens do alto sertão da Paraíbae que forçaram o Rio Paraíba a cor-rer, depois de uma pausa de cercade oito meses, durante a prolongadaestiagem.

— "As chuvat artificiais, prosse-giau o conferenclsta, permltlrfio nonordeste, o milagre da realizaçãode duas colheitas por ano e os ogrloultores IançarSo as sementes no

I\\ 
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'.(*¦¦¦:.".'.'.*'. .¦'.'" ' *"*""¦*"""' '¦ «•«• "u._ caineitas por ano e os aRri-*. oultores IançarSo as sementes no
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solo, assegurando-sc da chegada das
chuvas em dias previamente mar-
cados".

COMBATE AS GEADAS E DISSI-
PAÇAO DE NEVOEIRO

Sobre o combate As geadas e A
dissipaçâo de nevoeiros, o conferen-
clsta faz longas referencias, citando
oa desastrosos efeitos dat primeiras
que assolaram o Brasil, do Rio
Grande do Sul a Minas Geralt.— "Calcula-se, disse, que o Bra
sll sofreu um prejuízo superior a
800 milhões de dólares. Dissipaçâo
de nevoeiros e combate a geadassão problemas correlatos às chuvas
artificiais. Podcndo-se provocar a
formação de nuvens, pode-se com-,
bater tanto os nevoeiros como evi-
tar-se a formação das geadas, pois
que, para a ocorrência desta, é con-
duç.o essencial nSo existir uma sã
nuvem. Para se ter uma idéia da.
importância do problema, basta ei-
tar que, somente em Londres, em
uma semana, nos fina de dezembro
do ano passado, morreram 3.990
pessoas, devido ao "FOG", cerra-
ção baixa, carregada de fuligem.
Calcula-se que cerca de 1.000 to-
neladas por ano de fuligem' sSo ex-
polidas pelas chaminés das tábri-
cas. Tal fuligem conduzida pelacerrado, torna o fenftmeno alta-
mente alarmante e prejudicial A
saúde, contribuindo com alto lndi-
ce de mortal ido".

MAIS RÁPIDAS AS OPERAÇÕES

O-BRIEN SERIA UM; DÍSSES?

0'Brlen teria tido um desses tra-
ficantet? A resposta náo pode ser
dada ainda afirmativamente. Ai
autoridades da Polida Marítima o
têm como perigoso tratleante. Por
outro lado, o» marítimo» e atro-
mulas que Ja pisaram (erras da
Frznça. da Polânla. da Hungria,
saoem de sua' fama.

VAI EXAMINAR A PRAÇA

CBrien, cujo nome verdadeiro é
Istvar Ragan, talvez tenha pertencldu » temível Zwi Migdal, Isto
éle náo dirá a ninguém. Essa rede
dé mercadores de escravas brancas
lamaia permitiu a alguma Polida
do mundo descobrir oa teu» mem-
brot. Usava códigos secretos. Seul
Ir.tegrantet conheciam-te por tlm-
pies cumprimentos. O "Judeu erran-
t'" or» nono hóspede, provável-mente estava bem Informado tftbrea nossa praça. Mas precisa fazer
uma Inspeção no palt a fim de vercomo poderá te Instalar com 0 teunegócio rendoso. Evidentemente,
0'Brlen nâo abrirá nenhum casatutpelta, para fazer concorrência atanta» outrat que existem por ai.NSo. tle,poderá adquirir um bo-tequlm. uma bolt», algum hotel desegunda classe, montar !u_n etcrl.»tórlo modesto em qualquer segundoandar da Rua da Carioca. Ou met

0'Brlen vliltou, ontem, a» pralai•H «ona tul. Pitou aa areia, de
Leme, Leblon. Ipa-nema. Olhou para oa altot edi-

Jlclot e viu anúr.clot de aparttmen.lot pari loctçBo. e, náo «terá deeilnnhir. -e fêr c.loilr.* tftbre otlucrot que poderl» ter com • ex-poraçflo da Indútlrla do lenoclnlonetla capital...

COMUNICADO SOBRE A ENTREGA DO
EDIFÍCIO DOM ROLANDO

A CONSTRUTORA CANADÁ comunica qu»
no dia SI do corronto «*>. á entregue oos
condôminos, o edifício DOM ROLANDO,
construído om Copacabana a Av. Ral-
nha Elizabolh. 95 pos io 6, rigorosamente

dentro do praio contratado e com me-
Ihor acabamento do que o Indicado nas
especificações.
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Toehi oí *êíkht"DOM"eti Ao/t
conifru/t/oj foram entreguei dentro
éot pratos previstos e contratados.

TRIGO DO URUGUAI E DA ARGENTINA PARA 0 BRASIL
Pelo "Bretagne" regressouontem a esta capital a coronel

o_vi04_.Brafta> Presidente da
..,AP* que es{ève em Monte-vidéti e Buenos Aires, ondeassinou acordos e entabobunegociações paro a realização

de tratados comerciais.
Aalando, à reportagem, o co-ronel Hélio Braga adiantou terfechado negócio, em BuenosAires, pnra a compra de 58 miltoneladas de farinha de trigo

para embarque Imediato, den-tro do convênio comerciainrgentino-brasllelro. Informoutambém oue. ali, resolvera ou-tros problemas, como o da im-
portação pela Argentina, debanana, abacaxi e laranja doBrasil.

Em Montevidéu firmou acflr-do para a importação de 80 mil

Mercadorias brasileiras em pagamento — Não
dará o aumento pleiteado para o leite e pode-
rá intervir no caso da carne em Minas Gerais

- Declarações do presidente da COFAP

toneladas de trigo uruguaio,
que chegará ao Brasil com umaeconomia de 70 mil dólares.Admitiu a probabilidade de vi-rem daquele pais mais 200 miltoneladas do produto, sendo
que 50 por cento de grãos coutro tanto de farinha.

O presidente do COFAP
jjostrava-sa aatisíeito com os

Interurbano, caso de policia

Í5_2ÈÍ___i1ií!

o melhor e mais perfeito
trator de sua classe!

Faça sua reserva, ainda hoje

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA
Mato Grosso, Minai Gerais, (exceto o
Triângulo Mineiro), Espirito.Santo, Rio
de Janeiro e Distrito Federal.

CASSIO MÜMZ S. MÁ-
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

R. Senador Dantas, 74.1a. S. Lojt.- TeL 52-7221-Rio

Após tecer comentários sobre sua
maneira de trabalhar, fabricando
nuvens e depois precipitando a chu-
va, por método de sua criação, o
engenheiro Janot Pacheco passa a
fazer referencias sobre a dissipa-
ç8o de nevoeiros, dizendo: — "Para
a dissipaçâo de nevoeiros a opera-
ção é mala rápida, bem como paraevitar a geada, pois se trata ape-
nas de obter uma cobertura de nu-
vens no céu, nüo sendo necessário
levar-se a operação por várias ho-
ras, como requer a provocação da
chuva. Tendo em vista a enorme
área que pode ser beneficiada com
a chuva artificial, o céu ficando to-
talmente coberto por negras nuvens,
pode-se garantir que todo o Esta-
do de SSo Paulo, por exemplo, po-dera Ilvrar-se de uma geada, poruma operaefio simultânea de tr.s
ou quatro ostaç.es geradorasl de
acfirdo com as que usamos ordlná-rlamente, para a provocação das
chuvas".

—1 "E* necessário exclarecer —
acentuou — que a limpeza de uma
pista de pouso coberta por densonevoeiro, n3o demanda mais deuma hora de operação o que já te-mos constatado várias vezes nasnossas longas peregrinações por vários estados do Brasil".

REABERTURA DA CASA
DO SARGENTO

O sr. Antônio José da Silva e ou-tros sócios da Cata do Sargehtodo Brasil, devidamente autorizados
pelas autoridades competentes,
promoverão uma Assembléia Ge-ral na sede daquela Associação, atlm de tratar do assunto de rei.-vante Importância, relativo* a rea-hertura da cais.

Pov. nosso Intermédio fazem umapelo a todo a quadto social, nosentido de que comparecia no pró-ximo dia 28, quarta-feira, it 20horas, na rua Júlio do Carmo, 1.3.

ASSUMIU 0 CARGO DE
CORREGEDOR DA JUSTIÇA

Por haver entrado em gozo defírina o desembargador Már<o Gul-m«_rfl.s, Fernando Pinheiro,i tssu-min, ontem, o exercício do cargo odesembargador, Emanuel Sodré iVl-
çc-Presldente do Tribunal de Jiis.t!ça, que, assim, acumulará aa fun-çoea de Corregedor e Vlce-Preal-dente do Tribunal de Justiça.

Nao basta o tituaçâo i)erdad_.ram«trt_i eneruante em ouejiea qualquer pessoa que necestite ligação Interurbana, timaMt que o célebre "01" é o raniál mate tnutto da compínhia.
ai que representa o

Melaram ao pobre mor-"Vol haver demora de•¦ a gente, saiba que con-
Chefe para reclamar con-
nuitaj vezes, a resposta

UM FILME SOBRE AS CHUVAS
Finalizando sua conferência o en-

genheiro Janot Pacheco agradeceua ajuda prestada pelos Ministériosda Guerra: e. da Aeronáutica, pelaPrefeitura do Distrito Federal, e acolaboração do rádio e da lmpren-sa;..í>!ls, operaçSes' de suas chuvasartificiais. ,Após a palestrai foi ijxibido umfilme sobre as primeiras experiên-
çlas do engenheiro em Posses, ondetodos os aspectos das operações fo-ram filmadas c, mais tarde, a chuva provocado quando cala ahundantemente. )
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Não é ju/iciente o tormento ii™desplante com que as telefonistas
tal que deseja «eruir-.e do telc/iduas a três horas...!" Não ba***seguindo ligar-se com a teíe/onitutra o mutismo de "01", uai obter _»_...„ ,., _.. u ,desconcertante de que não possui a-chefe meios de se co-municar com tuas aubal.erntu. \

Agora a coisa é mais arave. Maltntam pestoalmente aspessoas que têm de usar o interurbant... Trana/orma-je, as-sim, o caso administrativo da dcsirt-ti_miàç_io do teniico, emautêntico "caso de policia". , , 
"...

Uma senhora que se encontra 'no Rto, oindo de Sãoraulo para tratar de assuntos diversos dh .nteréate jtirí-dico, como tiuesje encontrado dificuldade eto obter ligaçãopara aquela capital, quando d pediu pelo telefone do hotelem que se hospeda, foi d Companhia Tele/ónies, para fala'
ffn.ü,m~ Si c"M~ej- B«Perou lon.o tempo e teve, assim
d_™u'rf0,i_ fí.°r -f -5_Qtte V"T' "HK oheaaram muitoaepois aela eram atendidas cam^** «normal >.ive«»e tnonten-
grava explicar, ,/ Em pinico, procurou o sub-

Recorreu d' te!efonista-cheffnlssárl° de Loren=. * ^uem rela-
tatiüas alcançou que lhe fizessetÍ,°A°C0"'f,°- A' d'"i!*™iss foram
SSo Paulo, quando foi .tó^a^SS.^
para falar para Id quase tr__tl.nn. onde se encontrava nf .!se a uma das tele/onistas, peinicação. A informação foi a d~ "^ —
(juntou, então, sem malícia, sc l kf}_ECCAITAIIe a resposta ueio agressiua: "lHrKUCfl !UU ¦ ¦ .se quiser". i

Buidentemente isso não sãi (ConUn"«"10 '» *¦* . áslnt)

vem imperar eiro, neste grande pais, sejaPelo «isto. quando o interposta ao serviço das aspirações
posta virá, em pancadaria... >s povos deste hemisfério no

intido de uni maior equilíbriovigor em suas estruturas eco-

MSmlcas, 

cuias fendas, por cons-tuirem a única brecha na cru-ida para a qual está voltada atençap do governo de vossa ex-'lenda, estão clamando por umevigoramento do conceito \dexillo mutuo, a fim de que nãodiga que,a proximidade dei~ nh.os, por si própria, é de
l_ i i «• '. ' 

. 
'. 

1 '¦>. I0lde a Produzir\uma Identlda-Instruções rçlafívas ao assunto baixadas pelo ff^SÍSSSffigai•il, de cujos habitantes e 
"de

ujas autoridades guardo tãoratas recordações, estou certo*e que vossa excelência, senhorresidente, que Já antes se tor-•ou tao-merecedor da gratidão
; respeito de nós brasileiros,
,ujnndo-nos, juntamente com
jiitros, na manutenção dos prin-Jpios da paz e da dignidade hu-
nana, nao se furtará a estender-<Xe seu apoio em todas E aque-ris ocasiões em que vier à soli-Ptp-lp\ no interesse de ambo.

ji países. Ao concluir, e valèn-
tp-me desta oportunidade, dese-na, em nome do meu presi-.
2^nte e do poyo brasileiro, es-
a.nder a vossa excelência os^nceros votos que formulamos
2_a sua felicidade pessoal escilo bem-estar e prosperidade
itiral do povo e do Governo dos
Mtados Unidos da América."
/df >cl«_ ^_!
ti:

entendimentos que realizara
naqueles paises, asseverando
serem os mesmos auspiciosos.

Salientou o fato do Uruguai,
do qual o Brasil é credor, dar
preferência aos nossos prpdu-tos como pagamento do Crigo
que noa enviar, e não à nossa
moeda. \

MAL NECESSÁRIO

A uma pergunta do repórter
o coronel Braga respondeu:"Para o Brasil, pais de produ-

FERIRAM-SE CINCO PROFESSO-
RAS NA COLISÃO

Foi preso em fligrante c au-tuado pela delegacia de Bangu.27.° Distrito, o motorista doI.AJP.I,, Darci Ivan Cunha Silveira,residente na Vil* Maciel, 464. .
Dirigia Cie o camlnhfio chapa9-19-69. pertencente ao citado Jns-tituto, quando na esquina da RuaGeneral Gomes de Castro, com aRut "E. em Padre Miguel, eon-alu com o auto 8-15-40, dirigido

pelo, motorista Genésto Ferraz. So-freram ferimentos as professflrasmunicipais, da Escola Pedro Amau-ry: Clélla Barbosa Pereira, Mirai-da Andrade Reis, Neuma Noguel-ra, Solange dos Rela e Ivete dtSilva Reis. Medicadas no Posto deEmergência de Bangu e retiraram-«e, depois de socorridas.
O comissário SalomBo de dlt ao27.oTSistfrtõ—tomou-t6<Jas_asjro-

vld.nclas nó caso, fazendo os he-ces<iárlos registros.
QUERIA APIU./v-

L0KEN" 
RfCRAFT

At tutorldades paul:
esta representada pelSalomSo, do 27.0 Dlstrf
declarou M. C. que
nlium mal á criança
apossara da mesma
sair de Lorena. Dis
de "carona" de cldad
pois todos se compai
Ia tem recursos e conj""'!"»1»©!
pequena ao colo.

ção deficitária e desorganizada,
considero a COFAP um mal
necessário,"

O LEITE !

A respeito do problema doleite, cujo aumento vem sendo
pleiteado pelos produtores, ocoronel Hélio Braga informou
que era radicalmente contrário
a qualquer elevação de preço,de modo que não daria os CrS5,00 pleiteados por litro.

Indagado de como recebia anoticia do aumento de CrS 5.00
no quilo de carne em Belo Ho-rizonte, respondeu que tem au-toridade {.ara intervir no eo-
mércio de Minas Gerais, atra-vés da COAP do Estado. .

NIVELAMENTO DA
I BALANÇA COMERCIAL

Encerrando sua palestra com ios repórteres o coronel Hélio
Braga afirmou que aua viagem
contribuirá para o nivelamen-
to da balança comercial doBrasil com a Argentina e oUruguai, uma vez que o nosso
pais terá também oportunidade
de exportar mais as suas mer-cadorias, como forma de pa-gamento.

fTS5o_»r*
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Pagometsto da ctiaqwt
ar» 3 i_lautos.
Méxlmoa Juros.

BANCO

OLIVEIRA ROXO SA
IUA MIO-B COUTO 1.

ao lodo da R. do Ouvidor

O desembargador Mario Gulma-rães Fernandes Pinheiro, Corre-
gedor da Justiça, a fim de regula-rtzar as notificações, citações e In-tlmaçSes de qualquer membro demissão diplomática estrangeiraexarou o despacho seguinte:"Os avisos do Ministério da Jus-tlça de fls. 2, 7 e 11 vém merecen-do desta Corregedoria ¦ maioratenção, neles se agitando questãode relevfincla Internacional, Vcomo
a da Imunidade de jurlsdlçüo cl-vil e criminal dos agentes dlnlo-
mátlcos.

I NSo I lhe compeUndo corrigir os .atos praticados not autos pelot Jul-zos, porque cometida essa correi-
ç3o ao Conselho de Justiça pêloart. 12, n.° I_I, do Cídlgo de Orgu-nlzaçüo Judiciária, redação do art71. da Lei n.« 1.301, de 23 de de-zembro de 1950, esta Corregedoria.
dentro da esfera de sua competên-
£Iíí^r.>"_d" no arl" » flo mem.» .Código, determina, como providên ,/cia aAbre a controvérsia auecltodua expedição de clrculnr, recomen-
dando aos srs. Juizes que, antes deordenarem a citação, lntlmaçüo ounotificação .de qualquer membrode missãb diplomática es.rangolr.-i
tela de que categoria fír. verlfl-
quem se ocorre, na espécie, algu-ma cxceçSo á regra da Imunidade
e que, para essa verificação e s6-bre a forma de efetuaçSo da dlll-
gencla, consultem, como ArgSo es-
peclállzadó no assunto, o Minlsté-

rio das Relações Exteriores, aemodo a evitar Incidentes e súsce-tibilidades internacionais.
Esija cautelosa prévia consultaem nada diminui o poder judlcan-te. \ O próprio Código de ProcessoCivil presume no juiz a Ignorância

dc direito estadual, municipal, cos-tumelro, singular ou estrangeiro,
quando, em seu art. 212, obriga a
quem o alega provar-lhe o teor ea vigência e faculta ao Julgador,
para excluir tal presunçSo, a dis-
pensa dessa prova.' 

/;/' :. ^ _

CARNAVAL DE 1954

Correio da Manhã
Capital e Estados: //

Ano (com dirsito ao Almanaque) .. Cr$ 150,00
Semestre Cr$ 80,00

.Exterior: -¦ X '-.. X .
Ano (com direito ao Almanaque) .. Cr$ 300,00 \
Semestre.. Ct^ 180,00

Uma das finalidades da Asso-clação de Cronistas Camaval.s-
cos é Juntamente aquela de tn-
elementar o carnaval carioca, de
modo que possa obter, cada ano
maior éxlto. Desse moto, além
dé multas ' outrat providências
que vêm sendo tomadas pela dl-
retorla daquela associação, seus
membros efetuarão ainda1 esta
semana uma visita ao /chefe do
Estado-Malor e ao comandante
da Policia Militar. Nessa oportu-
n ídade, os cronistas especializa-
dos solicitarão àquelas altas au-
torldades á colaboração daquelaconpontç-o militar para o maior
brilhantismo do carnaval de1954. ,

O apelo principal a ser efetua-
do, podemos adiantar, será o de
que os músicos da Polir!- MUI-
tar participem do desfile df"terça-feira gorda", uma vez
que se apresenta, no fomento,problemática a presença dosmesmos em face a uma delibera-
çao proibitiva. A ter mantida aproibição, nlo há nefir, o des-tOe das grandes sociedade», semduvida a mais bela tradição domaior carnaval do mundo, seráimensamente prejudicado.Assim, acreditamos, aquelasautoridades saberio comprem-der e levar na devida conta o«WHo que lhee será feito I
pelot cronistas carnavalescos dacidade. ,

ijn.a.m.tm.at.ma} •«>r#eoo_

Sey.ii.i_ contra fiiuu
e*À. dh tsesyRòfl

ita&pe
.ms.

ir... ~M. ll-'l, ~.-
Embaixador Hlldebrando Accloly.
Consultor Jurídico do Ministério, á
qual se refere o dito aviso, porqueesse parecer poderá ter ^consultadopelo Dr. Juiz na Secretária desta
Correjísdorla. ' \\No oficio de resposta ab^MInlsté-
rio da Justiça serão solicitadas tn-
formações sobre normas e fórmu-
Ias obseCvávels entre a Justiça dês-
te Distrito e os agentes diploma-
ticos estrangeiros na prática de

atos- Judiciais."

-ijoüit .s. 4.-: 'I
I Ivell. 1» • 5.» |

RESTAURA" l.fa g}

or í Companliia I
I SCflR RUDGE I~7J de Papéis I

f " 
l mais fino» ¦ original, artigos para pra- »1

¦'-,,] rjmodtrnoi erlital», porealanqt dè vórlai fei 
"\

^^^^^^^lat, 
perfumarlas a bljoutarla» — o i.goro, í|

;^B=r^' L^í ,omP°' uma visita, à tua '. W \\

ruído, provococ llSc _T__1 Mi' Ea\ Üt

Rua da Candeia EM
< carrRadgi, ds Pop«li. V. •_nçonjrarâ!_i(m_

...... u mumoros ob|ttoi ornàmantalt •úlali, aqulle
qu» o latl.farâ plenamente, pela beleza do »i_||0,
qualidade e preço. \,'¦ "V" XL
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.« 2

(ÍM fRENTí AO TAIULÍIRO OA IAIANA).
TELS. .2^360 - 22-79S4 . 22-8083
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A mudança da Mnjuiilura:í*^'1fi,™«^
CORRKÍO PA MANHA — Qunrta-fclrn, 21 «lc Outubro do 1053 1.° Caderno

O nível f»r»l do» preços •tingiuna nu» corrente • altur» a» t»t*váite u nlvtl tntVdlo do ptilo.li» jau.
iva, .,.,,.».».. ., ,..,„¦.„„ ,,.,,„..,.
i«u. prátkamanie coruiairte deada
•quel» época por fftrç» do .mural»
calabelecido no coroereto exterior.
OU, multou o grande afastamento
Mira tu valora* do eruulro nn»
iMrcadp» anterior * Inlartor, crl«n*
do-«e «ma *Hti»(flo Insustentável
tm»- «.i.t. totuçla in_-.,t~.
' Nlo a». ut».!ri.,i„. em t»li elrcun»-
Unclat, efetuar uma delirão vlo*
l*nla uu» alcvune o valor do cru*¦«ii.. M «areado interior ao nível
ú_ '»,»_-»_ lnt_n_|ria_al mi. «Mio.
faalxar«_taso<ac-|_oN>«l &, v»|or
dt» ciuiaii. •b_.rr.v_. bm troca»'Jn.
ternas, a tohicSo mal» racional «cri*
-» d* prontoe* *• duu opere-Se» aom-,i,i tm». — deflacionar o meto
rlrcutanta ¦ deavilorliar o «ruielro
no mercado anterior — até ae obter
i. encontro ou, pelo meno», a apro.
/Imaçáo entre c_ dol» valorei do
. iiit-ir...

Por i.i.». foi miglitral a provi-
tlíncla do mlnUtro Oawaldo Aranha,
. onaegtilndo num »ó (olpe armar*
•o p»ra efetuar a política m»t» r«-
clon»l de acomodar oa Valoro» ex*
tertor e .latertor do cruzetra. taw
foi o prttnrtro multado. peatUvo do
Mm programa de açto quando anua-
ciou a. oooolentçJo do todaa a» au-
torldadea monetárlaa segundo uma
orientado uniforme.

O «uceMo dena providencia de
tanta repercutaSo no pat» depende*
rá, apenu, de utllltá-1» em caráter
provlaorlo rom o objetivo determl.
nado da reitabeleeer o equilíbrio
eeonãmleo. O govttmo vai u colo-
car entra a forte procura e a fraca
oferta de dtvi»»». So as lmportan-
cias recoDildt» em face do excesso
tia procura n.lo ae destinarem ao

objetivo d* aumentar a oferta da«Uviaae, o novo ilaiema. como o an.tlg», "«rmlnirá abatendo e volume
Uo .-.......;., , ,i.,.... jj u«*i»nie dl.ininulUo peli» rfpiiu» jo controle
•'etu»doNim;mn|o período, o» In.
dte*e <í ,i.„„, pelo Uboratorlo
da EitaüiUca, do buUluto Drullel*
ro de Oengrafta a UsUtltlIca, (rve-
Iam, por exemplo, no ano de ituj,
a baixa da quintlitade exportada
par» 78* da »Mi» anuat no perto,do da 1933 a 1M9. 1 „i esse o re.
«un».!.. d» .iirir.-,.ui., divorciado da»
1*U eeonAmlrai Inexorável».

i»i-r:v, •.. agiira, » dl»poal"So
• o Ínterim do (Ovérao er» atuar
de acArdo com a i-aii.i.»,,». Assim,
nSn vemos' rarfle» p»r» temores em
fac» d» nova orientação adotada. O
cuito d» vMa i-..-.., poderá aumen*
tar uma ve* «aralUtda» u emt»-
»6ea porque W» aumento <lo preço de
«igum»- tneiratlorlu. id a» vertfl-
rirá á cuita .da dlmlnuIçSo do pr»-
ço da outra».' Haverá, >»m dúvida,
multo» morrmeflto» no» preço» Imll-
vi.iu.il", mu, em conjunto, a ten*
deneta «ara para » baixa, Z e ne*
OB_árto que tao a* verifique apAi
tinto» ann» deleleviçío doa preço».

Náo ItaverA prejulro algum por-
que a deflaça.^ ascestirla. Ela re.
pnaent» » fase,d» progreue Inten.
slvo do m*fmo modo qu* a infla-
çio repreienta a de profre-ro ex*
te-alvo. t a fase de cálculo e de
organlzaçio que «ubitltul a de ei-
peculaçlo, conforme enilna W. Som-
bart, batendo numa ampla docu-
mi-nt-iç.-.., Iilttoráca.

Tudo indica. portanto, eatar prd*
xlma a mudança da conjuntura de
alia para » da baixa, ae náo <ur-
glr algum fator novo que modifique
aa condlçfle» observadas.

Sérgio N. Magalhães Jr.

EXTINTO 0 MANDATO DO REITOR DA
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Mensagem do prefeito de Londres ao coronel
Dulcídio Cardoso

O prefeito otaln.iu decreto, decla*, curou entrar em contaria com t("d»t

mmmsTtrSBK^W^

0 CENTENÁRIO DE CAPLSTRAHO DE ABREU

Prof. Claudia Goulart dc Andrade _g^»_e_^.<«L_
Con». Ed, P6rto Alegro, 8." »ndar, tuiaa 318/520. T»l. tí-3353.

ranflu extinto o iimndato do Heitorda Unlvertidade do Dlitrllo Federal,
a partir n» data da publlciçáo daLei 7H3, dl» 13 de outubro de 1033,

Do Lord Mayor (Prefeito) de Lon-
dret, recebeu o coronel Dulrldlo
Cardoio a aegulnte mentagems "Re*
cebl, hoje, com grande prazer o eo*mandante do "Duque de Caxlat",
qu» mo ofertou a tua linda men-
ugem.

Pcrmlta-mc agradecer, tamMm, aa
bondo*»» expreiioe» nela contida».
Tenho certeza da qua o navio bra-i-ii.-i... em água» do Tamlca eitabele-
cera mala um laço de boa vontade
a amUatle nM.ni.-s entre o» povoido Draitl e do Itelno Unido.

Em nome dos cldadAo» de Londret.
caloroiamente, retribuo «eu» voto»,
enviando oa n»,•-,... pela continua
protperkladc de sua nobre Cidade".

Tendo aiaumldo o cargo de dlre*
tor do Departamento de Saúde E»-
colar o dr. Gentil de Caatro pro-

ai dependência» d» tl,, i>. | .„i. „.
ta lomtndo providenciai que »e fa*
ii-mi neceaárlo. Ontem percorreuoi Dlitrltoi de SaúJo Etcolar de Ca.
pacabana, Dotafogo, Gávea, Centro,
Imllluto Medico Pedagógico Oival-
do Cru», llotpltal N. 8. do Loreto
na Ilha do Governador e o r.nu..
de Abreúgrafla. verKU-ando ai de*
fu-ifiu-i.li e u I». ¦, -.-i,i.„l. -. de mo*
do a uná-lai para o icu bom fun*
clonamento, uma ve» qu» »áo rei*
pomáveli pela uúdo da Juventudeassolar.

Eitáo convidado* para uma reunlilo
a m realliar amanhl, dia tt, át 13
horu, na ula de múilca do Inill*
tulo de Edueaçlo (rua Maria e Bar-
roí n. 373) todo» o» profeuAre» dl*
plomido» na turma de 1943 a fim
de tralarem do programa de. aole*
nldade comemoratlvu do 10- aniver*
...... de formatura.

A Prefeitura arrecadou ontem
importância de Cr| 8.104.22S.M.

DSSPACUOS DO PREFEITO
Na Secretaria de Vlati o — Urbn-tti.-jili.r.i Santo Antônio Ltda — Cia.Am. fu-,t Fabril — Aprovo c auto-tlzo; A.l.-liii Martins Ponte» o outra— Aprovo a projeto.
No Gabinete do Prefeito — De«-,  -

pachos do Preildcnto da Comissão n0 Pereira Le3o — Luiz PedriraEapoclnl do Estacionamento do» Ca- I bo — Otvaldo Miguel da Silva —

280 Mil TOMADAS DE TRIGO URUGUAI
| HA BASE DE TROCAS

Grandes quantidades de açúcar e algodão serão enviadas
aquele país — A missão do presidente da Coíap

De retOmo do Prata, onda flr-
im.ii acordo» para aquisição de
farinha de trigo, o coronel He-
lio* Braga, presidente da COFAP
concedeu ligeira» declarações áim-
prensa, ainda a bordo do "Bretag-
ne", acentuando que os entendi-
mentos mantidos com as autorl-
dade» uruguaia» ' e argentlnaa Irão
possibilitar, doravante, o maior in*
cromento nas relações comerciais
com os nosso» vizinho» do sul."No Uruguai — informou èle— ficou ajustada a compra de
1,0 mil toneladas dc farinha, tran-
tação esta bem proveitosa para
o Brasil, uma vez que nos per-
milirá uma economia do aproxl-
madamente 78 mil dólares. Os pre-•vos são os dn paridade Interna-
cional. Além cübso, consegui opção
para comprar mais 200 mil tone-
latia» de trigo uruguaio, grande
pnrte do qual em grão, e cujo
nagamento se fará na base de
trocas. Enviaremos para lá gran-
des quan*. -adea de açúcar e ai-
Eodío".

Frisou o coronel Hélio Braga
que o Uruguai ó nosso credor,
mas nSo lhe interessa pagamento
em dinheiro e sim em mercado-
rias. Dal. o aumento do volume
de exportação para lã, até o res-
labelecimento de equilíbrio da ba-
lança comercial.

Na Argcntl a vamos adquirir 58

r VlTógi4 PÔS JÊDtCOSe demais frrofiísionãís 
'debitei

universitário sunerior na
Comissão de Serviço
Público da Câmara

Federal
Comunicou-nos: "A A. M. D. -.

anuncia a todos os médicos a vitó
ria,alcançada .na Comissão dc Ser-
viço. publico : Ja Câmara onde foi
aprüvada a emenda1 suhstiruttva quo¦ garante padrSô "O" com aumento
qüinqüenais'de 20% para os mé-
dicos federais, autárquicos 6 para-

/estatais e demais funcionários do1 nível universitário. superior.
A ÇomlssSo de Serviço Público

aprovando a reestruturação no pa-
ÍÒ.'! atendeu ás Justas aspira-

ções da clãsaêrque-lut^ há tr?» anoi
peTa equiparaçfio dos médicos fede-
raia» autárquicos, e paraestatals aos
seus colegas da Prefeitura.

O projeto será encaminhado nos
próximos dias à Comissão de Fl-
nanças. f

A. A. M. D. p; congratula-se com
os Deputadoir da ComlliSo de- Ser-
viço Público; e chama a -tençüo
da classe módica para a aecessida-
de'de se manter tinida e coesa para
os 'prftdmos embate», a fim. do vêr
conseguida a aprovação do proje-
to antes da terminação da atual
Legislatura".

OS _Jt_ENHEIROS E O PHOJEO
:';.;-'»- 1.08J

"A Comissão Nacional pró au-
mento de salários dos engenheiros,
agrondmoa e arquitetos, realizará,
na prójdma quinta-feira, dia 22 do
corrente, â» 18J0 horas, uma reu-
niào na sede do Sindicato dos En-
genhelíos, à rua Buenos Aires, 85
— 3.*'a»ndar, para a qual solicita o
compárecimento de todos os mte-
ressados.

Nesta 'reunião 
seráo tomadas de-

cisões visando o andamento mais
rápido.na Comissão de Finanças do
projeto que para ali foi encaminha-
do. ¦;.- '¦'¦ -"",'f

Manifesta, ainda, a Comissão o
aeu regosljo pela" aprovação, na

, Comlsslo \de Serviço Público, „da
emenífa' n.ejl que reestrutura os
proflasUnal» j de nível unlversltá.io
superior em cargos Isolados padrão"0".,cçm aumentos qüinqüenal» de
20 pdr.iC.ento.

mil toneladas dc farinha, cortfor-
me ajuste realizado dentro do con-
vánlo comercial cm vigor, entro
oi nossos países. Por outro lado.
durante sua permanência cm Bue-
nos Aires» tratou com as autorl-
dades platina* de certos proble-
mas pendentes na exportação bra-
slleira, principalmente de frutas,
ficando acertada a parte relativa
a banana e ao abacaxi.

Inquirido sobre os rum oro» do

i.iiiiiiü.M-VVir.-i: João dos Santos —
Panba llocco Donato — Plelrange-Io Lcta — Cardarcttl Carmlnl — Car-loa Coelho — José Manoel — Ma-noel Monteiro — Joaquim Pinto Ne-to — Clemente Rodrigues da Silva— Nvlaon Prudente de Moraes —
Adelino dc Jemi Borges Monteiro —Utlerido. Aguarde urlelo para la-•-.in.-.»..-.*» do ponto de etuclonamen-
to e conseqüente rodízio.
DEPARTAMENTO DO PESSOAL

Deipachoi do Diretor — FranciscoBezerra Souza — Darci de MirandaMedrado Diai — Frederico Pinto —
Pedro Teixeira — Argentino DelaLiberal — José Francisco da Silva —
Joté da Silva Neto — Adélia Bar-bosa de Oliveira — Nelson MachadoVieira — Carlos Vüela Campoi eEugOnlo Dacourt — Aoole-sc.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
DESPACHOS DO CHEFE

DS SERVIÇO
Henrique Octavio Coutlnho Fer-rcira — Prove que em 5-ll-ts, e«-tava lotado ao Contencioso Fiscal ou

(cr José da Silva, para o Deporta-mento de Obras.
8ECRKTAK1A GERAL

DE FINANÇAS
Dttpaebo do Secretário — Edgardnoquet Pinto — Avelino Antônio dc"arla — Auloriio, em lármoi; AIcl-

Ba-
Al-

Autorizo, em ti-r-Iredo Pestana
mo».

DEPARTAMENTO DA RENDA
MERCANTIL

Ato» da Dlrttor — Impondo mui*tas nas firmas abaixo relacionadas

Kfl* tcn.i,. comemorado o cen*lenárlo da nuclmtnla de Capi».irauo d» Abreu, naicldo. BO Ceará,tle a .io outubro d» lláx Do pro-¦rama de «alenldade eonsta a i-iiaiisuraçao, na próxima quinta»feira, áa IT.M, na Biblioteca Na*cional, de uma expoilçlo iAlire nto-.i.. i... d» vida e da obra do¦ . ii(..i tm todot ot telnre» que41» etludou, eapeclilment», hltlò.nu. .-in»»»,,hi., geografia a llngul»-Ile» americana.
Hexta-felra prAxIma, 4» II ho-rat, a Sociedade Capltlrano de A*breu promoverá um» solenidade,em »ua i.d.-, que funclong na ca*•a onde o teu patrono viveu»,. último» cinco ano» de »ua vi*da. * rut Captotrinn de Abreu, 43.Neti* oeaaUo. falirá o i»rofe»snrJaime Coelho aObra o tentldo oo valor da obra de Capltlrano...'cin.iM.l.i, do i,i,'ii.iiii da hlilorlo-

U' .1/1.1 lii.lMlrli.l
A propósito das homenagens queeitáo tendo preatadat a Caplitrano

de Abreu, ouvlmoi o profetiorJo-t« llonérlo Rodrlguet, diretor dalillillnleea Nacional, que te tem d»*dicado ao estudo da obra do ta*crltor cearente, publicando naiaetenlldo. dlverioi trabalho».
Joáo CapUtrano d» Abreu — co*mecou o profestor Joié HonârloIlodrlgut» — nasceu a 23 de outu*

bro de 1133 no Ceará, e faleceuno Rio de Janeiro • 13 de »g6t-to de IttT. Ntite» 14 «noa Incom*
pleto» devotou-»» com uma palxloextraordinária ao» ettudo» bratllcl.
ri»». Ninguém o luperou no conhe*cimento da hlilérl» pátrl». Pou*
coa o terão Igualado na» contrl*bulçSei á geografia, á elnografla
e á lingul-tica americana. Na hlt-
toria 41e fez obra puramente eni-dita, uma espécie de converta en*tre meitree, com o edlçáo crlllcade "Hlitórla do nraill". da FreiVicente do Salvador, o noaio pri*melro cronUta, e a edição anotadada "Hlitórla Geral do Braall", deFrancltco Adolfo de Varnhagen, vt».
ronde de Porto Seguro, o meitreda ni.via hlttorlograila no aéculoXIX .Fez obra de método para et-ttidloto» com «quCle entalo de 1199

Eipojiçio jèbro a vida e a obra do escritor tiarette, na BlbÜt
lota Nacloaal o roe«(ão dos "Capítulo* da HlsMHa Colonial"
— Sossão solene na sede da Sociedade Capbhrano do abreu,

além de oulras homenagens
tudot. ver-ie-lo oi prnhlimai. etema» qua abordou pala prlmilr»vet coma ninguém.

Al homenagem

Prouegulndo, dlue o i...»i. Jotaii»,ii,',ii,, Kodrigueti
— Capltlrano morreu no poria.1.. 'Ir.ivi-.:., II,in»,uim, 41. l<»g.itr»j«-

formada tm lede da 8oclertade Ca-
plilrano de Abreu, onde te cultiva
•ua memerta • iui liç.in. Fúia umhomem ilmplet a modesto, tpent»
funcionário da Biblioteca Nacional e
profestor do Pedro II, m»i quindnfaleceu levertm-no ao túmulo ai*
fuma» d«» per»on»lldade< literária»
a polltlcu mtt» Importante» daépoca.

Km ItU. quiseram attlnalar teuToe aruvertárlo com um volume de
o.lai.oraçáo de MUa amigai • dl»-
clpulat. El» mandou , Imprimir e
atalnou a icgulnte declaraçloi "8e-
gundo tou Informado trama-M pa-i~ meu próximo «nlversirlo Uma
paiulíla, pollantála. ou coita piore mala ildlcula, te fôr ponlvel.Aot meu» amigo» prevlno qu» con-tliicro a tramóia como profunda-mente tnamlilosa. Nlo poderei man-ter reltede» com quom «Mim ten-
ta ilesníorillirr-m*".

Multa niílore» Ua hojt U ho.

ra, no teu centenárlu, com a Inl-
elatlva do Congrruo ettabelecen-
do, pela lei n" 1JM, da I da
luiiiu dáitt ano. o "1'rsmla Noclontlc»p'ttr»no de Abreu", a reeomptn-
tar qulnqulnalmente o melhor **•
tudo tilitàrtco bweada tm peaqul.ut urliiiiult e oe dott pr4mlo» na-
rá dd nvtlhoret trtbalho» tjl.-grAil-
cot a edlçlo da tu» eoirespi.ndfn-
ela; a emlialo de tlloi; t comt-
tnortçáo nat etcolat e Faculdade
do leu ctnlenárloj a ajuda á ma-nuttmçao d» Sociedade CapUIrann
de Abreu: cem a aaatlo. no diatt ne auditório do MinltKrlo daEduraçlo, presidida pelo ministro
da Edueaçlo, em que talará o nrof.
¦dgarde de Cattro Rebelo; eom a•xpoelçáo comemorativa de lua vi-
da • obra na Biblioteca Nacional,
• Inaugurar-te ttinW-m no dia a
com • ttedlçlo do» "Capitulo» d»
História Colonial"; com o Curto Ca.
nt-ttrano da Ahrau promovido peloinstituto lUitártco numa teelc de
oito oonferenelu; com a tolenlda
de na Sociedade Caplttrando deAtirrti, no dia O, am que tn)n
rá o prof, Jaime Coelho; com i
adatto e a alrmutli doa eiludin
toi a da impretit» que vim em
Capltlrano d» Abreu un raro mo.
dito de devotada palxlo ao conhe.
cimento do llrasll, concluiu o pro-

Crise e terceira posição

mtnagens que »e promovem ago* feaior Joiá llonúrlo Rodrlgue».

Povoamento do Brasil" que passama atribuir I conquista e ao povoa-mento do aertlo a Importância de-
vida. A iilitAria do Braall nlo é
mala a historia do lertlo e do»

_ caminho» que a Ile conduzem. Com
por lnfraçde» do lmpoito de Ven-1 um entalo elo renova"» todo o mé-''"" " '¦'"""•'  '" '"'' toda e o espírito do hlilorlo*

grafia brasileira. Fez ainda obra queIodos podem e devem ler, como
os "Capítulos de Illitòria Colonial",
Sue 

há perto de 30 ano» s.lo 11-
oa e relidos pelos que eitudtm

o Brasil e querem dcscobrlr-lhe o
segredo.

Eiliidot sdbre o futllo
nefertndo-te ao inl.-r.Vje de Ca-

plitrano a retpcito do índio bra*
lilelro, afirr.tcu o prof. José llonó-
rio Rodrigues:

| ' — Na geografia, ai traduções
: alemães .que empreendeu deram

a esta disciplina um rumo novo.
] Wappaçus, Scllln, Klrchoff o seus

m,_,„ H. ii»»........ i,'.,, . ,'"',;¦ i P^prlos ensaioi mostravam uma
cha Fe?lx nara c 5?,^ ÍSA°" í SM,ri1'1-'mal! cnncreta e prática.

dai e Consignações: Barros e Ret
gosa Ltda. CrJ J.a_t.0O: F. j; Llma. Cri 4.148,40; Antônio Pinto Ter-cciro, CrJ 10.OM.00; Abílio Uma, CrJ"JB.930.70; F.' N. Sobral e Cia. Ltda.CrJ 9.000,00: José de Souza Ferrei-ra, CrJ 3.223.00: Café e Bar Par-
que Lida. CrJ .2.202.00.

SECRETARIA DE SAODE
E ASSISTÊNCIA

.Ato» do Secretário — Designando1 lida Pacheco, para o Dep. de lllirlc-' ne: José Estevão Correio, para o De-
partamento de Tuberculose; Celestedc Oliveira Alveas, para o Laboratorlo dc Produtos Terapêuticos: NIITá dp Vascorí.cllos. para o Dcparta

exUnção da COFAP, o ccl. He- j ?,a f 
''|?J"„d,ri» ",'. Desapropriações j Socorro

tonlo Pereiro, para o H. G. P.

Uo Braga, reiterou seus pontos
de vista sabre esse órgüo — jul-
ga-o um mal necessário, num paisde economia deifeitarta e desor-
ganizada como a nossa. Quantoà sua extinc-i-i declarou apenas
tratar-se dc um órgão do govêr-no e como tal deve ter conside-
rado.

Sobro os pretendidos aumentos
do preços da came e do leite,
salientou que não estava a par» 'liai

(I único do aru 1.» da Lei '415-5'),
Uernardete Barbosa de Almeida —
Apiescate teu diploma de Enfermei-ro; Enery Nunes Araújo — Apre-sente documentaçáo que a creden-cie ao exercício do carco ao qual aepropõe; Gutemberg Moisés — Com-pareça pessoa da família do servi-dor matricula número 637US, a fimde Informar em que local acha-se o

1
I SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

E CULTURA
Atoi do Secretário — Augusta da

Conceição Pires, para responder pc- .. ,
™te*PM_nnoee|'d2^^^ « *^acüo do livro e logo
fos- Imberê Cama?™ FUv^*3.\° esXu'5a d* "n«ua °* B,*c:l"1' »«•
ftuln^?c^lítff«_;™r^_. «L"... <•» SMni" !P-s-to«>» P«-^*^-*isJm%mJ&: ^^srwSTSav W \ssz. _? ns? »_aü~

______L-_Í^^!S?*../5!?I!_.--!.** B-nilo de Almeida Ouillobtl ree
beu, ontem, em audiência especial,
o» Procuraduti da JuiUga do Tra-
I.- loo. que rlirara peaaaalmtnta ex-
prestar a 8, Excla, o dwejo de
manter reUçSu com a nom Marl-
nha, Para tradutlr oa aentlmintoa
doa mu» cult.tj, utou da palavra o
procurador geral Humberto Oranda
que di»»e qu» a llltlíirla do Brull,
nu tuu páglau mala belu, cnm o*
mala «loq.4n.lta fato», mottra o pa-
,i„l decialvo que a noaaa herdlca
Marinha d» Guerra deiempenltou na
formaçáo dt noaaa naclonalldadt e
na comtruclo da noaaa 1'Attl», por-
que 6 rraçai» 1 ela que o notto pal»
potaue a aua amplitude de coata
tinanlcm a noua Integridade tertito-
rlal. Assim fica evidenciado logo» o
uztraorjlnárlo valor da Marinha
Brasileira, valor esse revelado em
. imiiialánclai bem daflnidu, como,
por exemplo, na época da Xii-I.pen-
liínelj, náo permitindo que a metrô-
i.i.le piniess»! íe etlábelecer «m
qualquer parte do nouo terrllérlo na
uuerra do Paraguai, em que a noa.
sa Armada, tem preparo tAcnlco «u»
Ilclente, Improviuda quase peloa
iniperativus do momento, em virtude
da cxcelcnt-: qualidade dns nos.-»-»».-
niarujoa, Imortalizada na atitude de
Barroso, cniiaurulu maravilhai, E
nna dlu atualt, em plena Segunda
Guerra .Mundial, toda a naçfio ae
surpreendeu com os aeu» feito» Inau-

HOMENAGEM A MARINHA
Os civis e militares unidos fqrão grandes

cousas no Brasil
O ministro da Marlnh» almirante Concluiu a »ua magnífica expotlçlo,

reação do homem. A exploração
de vasto território dn Xinjú, feita
por Karl vnn den Stclnen, que foi
um dos melhores sucessos geográfl*cos do século passedo, levando èdescoberta de tribos de diferentes
Ifn-nias, sem contato cem a nossa
civilização, impressionou vlvamcn-

I te Capislrano de Abreu, que Inl

«empre respondendo it iniit tarla
du percunlu uo» procura.lorei
«. 1 -iituur.do que \> nouo ptlt deve
toratr»s« uma potência marítima »lc
primeira ordem, para a dcf«u do
CtntlDentc. Mn.- para atingirmos
(Me patriótico objetivo, far-ae da
inlttír a unllo de tedoei o» braallel.
ro» e a crltçlo de uma verdadeira
mentalidade marítima. Integrada nu
espirito do no-Jo povo.

das reivindicações dos produtores,
mas que iria estudar o proble-
ma e ver até onde la a Justi-
ça de suas pretensões.

itelho — DIci ,»»in»mi. ai111 encarrcgaaa ae julgar a prova _.,:„... . _ — VÚTj •—•*»—*»- surpreenucu eom oa teutLe.nlzaçãS^ue^pSe:^ ^M_?^_3_vC»™^ ^"¦apSW ^rlÜttH • "<«"<" _**!W P-™ ¦»«•

HOMENAGEADO PELO TR1BÜHAL
DE CONTAS

o ministro Edgar Romero
O Tribunal de' Contas do "Distrito

Federal despediu-se ontem do mi-
nistro Edgar Homero, que se apo-
sentou por limite de Idade. Antes
de se reunir cm sessáo, o Tribunal
prestou ao aeu! antigo membro uma
homenagem de grande amizade. À
*«.í«,_l"foi'.'_yÍtò,íija, p'elò';, ministro
Bcnjamin Reis Júnior, estando pre;
sentes todos os'ministros. Falou o
sr. Olímpio de Melo, que ÍÔz o
elorilo do sr. Edgar Homero como
político, antes, je depois como juiz.
Falou também o presidente do Trl-
bunal» que pás em relevo os servi-.
ços do sr. Edgar Homero àquela
corte. Em nome da Procuradoria, o
sr. M. Paulo Filho, ressaltou a In-
teligènda, q preparo e a correção
do ministro que £0 aposentava, acen-
tuando que no Tribunal êle sô dei-
xava amigos.

Todo a funcionalismo daquele flr-
gáo assistiu _ homenagem, tendo
um servidor interpretado o senti-
mento da coletividade.

¦ mi »
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REFOfiMA DO CONTRATO
DE ARRENDAMENTO DA VIAÇ&O

FÉRREA DO RIO GRANDE
DO SUL

Porto Alegre, 20 (Asp.) — Re-
grassaram da capital do pais o sr.j
Leonel Brlzola, secretário das Obras
Públicas, e o sr. Perclo Heis, direr
tor da Vlaçao Férrea do R. G. do
Sul. ,

Q engenheiro Perclo relatou as
demarches que- Juntamente oom o
sr. Brlzola realizou no Rio, em tor-
no da reforma do contrato de' or-
rendamento, da VlaçSo. Verificou
também no Banco de Desenvolvi-
mento Econômico a tramitação do
processo sobre o recquipamenlo da
R6de.

Informou que álnda.êste mês che-
gará mais uma locomotiva diesel
hidráulica. Por todo o mês da ía-
nelroVtrSo mais 10 máquinas Iguais
as quais melhorarão bastante o ser-
viço de transporte na cltadai fer-
rovia. ¦¦-.

ARIOSTfl"DA"si_VA PINTO
Advogado

Esc. At. Graça Aranha, 81, 12.° and.
S, 1.203. Tel.: 42-1304» Diariamente
du 11 ás 12 horu. (30835)

ELEIÇÃO DA «OVA DIRETORIA
DO COMITÊ DE IMPRENSA

DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA

Realizou-se, ontem, a eleição para
a nova diretoria do Comitê de Im*
prensa do Ministério da Fazenda»
com a vitória' da seguinte chapa:
dr. JoSo do Rego Barros, presiden-
te; Aírton Lopes, vice-presidente;
Manoel de Oliveira Lopes, secreta-
rio-geral; DJalma Nunes, tesourei-
ro, e Francisco Portela Machado
bibliotecário. . '•

-A osse,-cta ;n4yel diretoria será
em" data "previamente marcada pelo
ministro da Fazenda, qualidade-,de

presidente de honra do\Comitê. -

2bt7r d. PrcfeitüraTÀSrtdé do»rUml Ú0 ™lmi de Bela, Artes

Sc__.Cnr^^U?N-Seí,_. I MONIEPXO nos FMPREGAnOS
Brito — Junte».lotuiueiito compro-i! MUNICIPAISbatário de Idade; Olivla do Nasci/!

inm _ _ . . iter bem alto a dignidade do nouo
& X^letl.onSdeC5aXnne?rUoá C^ 

t£%r£m«^7T
com índios que teus amigos, como *om " "•«"* "arl^lm."J *'*?.""
o general Som'<r c o general Ron- i'""'a K3rantir a liberdade do Atlán

mento' Batista — compareça* pari!., Sc.ri .eíftuado • hoje, quarta feira,'don trouxeram dos sertõet. Capls-:,l[ca- Depois de analisar a situaçío
cumprir exigência; Maria da ConJ-,'5" W5 as» le-horas, o pagamento irano teve seit Índios cm sua ca- caótica do mundo, o dr. GrandeceMo Vieira - Compareça plta ^ 

"*um,e5 *"roP°s'-s de ompres- .,,,: dois caxinauás, um do»quais nílrm,u que agora mais do que min-cumprir exigência; Judlte Pires da, "mos- | ainda vive. o Tuxinin, que ontem ca neceisltamoa de unlâo naCopalSilva — Compareça ao 3 PS para'esclarecimentos; Rubem da Siíva!Pavão — Compareça munido dc dois iselos de expediente no valor de CrJ2.00 a fim de receber as certldcfes;'José Lopes de Araújo c José Lopesde Araújo — Compareçam para*'cs-
çlareçlmentos; João Augusto Cpnlrde Almeida — Compareça para/tra-Ur d» assunto de sen lnterfsse;

Comum efetivo — Código 20 —
Proposta: 1617

Comum efetivos — Código' 21 —
Propostas:

apareceu na Biblioteca Nacional i a unllo du forças arma*-, entre.nara ajudar-nos na Identiflcaçáo .» d,, «_. d. ,„._ _,, ...dos retratos de Índios que vamos '•„„,,* 
T^,ó,rl. _™.hÍ»1. .'.expor, o quatro bacaerl doa .qual» ?.un!So °" •orca- "m*A** '«" «-

último foi matidado do Alto | 'a""í"-< clvl», com aa fflrçaa Indua-

Orcitta Rodrigues da Sllv:
pareça munido dc dois $cL_
pedlente de CrS 2,00^ a fim deí té- ! 36ST —,olc

3667 — 3668 — 3669 3671
3672 — ' 

3674 — 3675 3077
: I 3078 — 3380 -- 3681 ' 3603

3686 : — 3687 • -i- , r680 — 3601,
ot de7ex-'. 3092 - 3693 ,u— 

-
3615 —
3702 —
3706 —

pareça munido dc dòi<
pedlente de CrS 2,00'a fim dejic-! ""W — 3701"*—'
eeber a» certidões; Nair dè Ffeilasr3"M e- '3'06
Albuquerque — Junte ccrtldócT pas- i S7'-. — » |3714.sadas pelas Secretarias de tístado,' , .¦ . . 

'.
contendo em dias o temoo ae ser- j Comuns cxtranumerárlos — Códiviço; Delphinn Faria — Retifique o I S° --" — Propostas: 3248. 3404nome da outorgante na prtícuraçao;, 1Amélia Gome» dos Saltos/— Reco- I Emergência» — Matriculai:nheça as firmas constantes do do- I
cumento dc 3-3-52, a fls/ 13. I 245• j 2773

JUNTEM, SEUS DECRETOS I ,?„.,'DE APOSENTADORIA j^JJ
Orestes Zapaiolli 4 Josó Áusus-! ^?2?to _. Arabela Mcrcetfes Vaiadão Or-. rf}„?landlni _ Silvia Ciullanc, t.oi-.ies - ._íi_J

Alzira Martins. 4T'91¦ i uü(K7
COMPAREÇAM MUNIDOS DE SE- ! SJJS!LOS DE EXPEDIENTE NO VALOR -8?1"8DE CRJ 10,00 A FIM DE RE-

531
5693
-0473
11098
20903
28760
30051
43245

' 48183
/ 51608
68O?0
99059

7G.1
7641
10791
13881
21966
29777
39374
45719
48389
50695
70427

3703
3711:

S340
9338
11071
13893
24881
32077:»_

Xlnçú pe.» general Rondon, qrrande brasileiro qu» realizou tam-
bém uma dns maiores obras geo-
aráflcas o ctnfíKlcas d América.

Ayfc.Tposrc.Id.
»-,' A ExpéslSpo da RIMIoteca Na-
Plprçal — .("¦••IrrcL-eu o ent evlsto-
do. — mostrará que náo foi pe-nueno o csntillo cientifico e llte-
ríirlo deixado por Caplstrano, dl-ante do tantas contrlbulcílea defi-nlllvas, de ensaios tio originais,' pa

tr|ala e culturais. Kita unllo só-
niènt* pode reíultsr da compreenjdlo
mútua, do conhecimento e valor
Vias aua» respectiva» atividade» e
numa eon vi vencia cordial. Urna,-ao*
t-íedade progride, continuou ,o chefe,
lo Mnilatérlo Público do Trabalho,
quando toma conaclêncla da solida,
rledailo dos-seus membroí. qiundi,o» grupo» e u claaar» colaboram,
cooperam e agem em comum, O» ei-iim-ci?, m. vMOtUU-i Vitu U[lgl|lttl_, fjp -wujjt-t uitt w u,,iuii em L'uiuUIil. KJB Cliseriedade e novidade dn;.-metido via e militares unido» e «ollilirlo»_ do" fato, nás perspectivas novasnue abriu nos caminhos dos estu-doa brasileiros.- Desde 1907, quan-do lançava a terceira edlclo nno.tada da "HlBtórin Geral do tira-sil o Varnlingcn" e 01 "Capitu-

los da Hbtérl* Colonial", Caplstra-
era, rciut-do. o maior sábio

4871B
61747
71774

RECER AS CERTIDÕES
José Pereira de Arruda —_Mauri-cio José Leal Bocha — José Alba-no da Nova Monteiro — Júlio Mar-tins Barbosa.
COMPAREÇAM PARA CIÊNCIA
Ernani Joaquim Pereira e Jorgeda Cunha, 1

JUNTEM SEUS DECRETOS
DE PROVIMENTO

Mário Moraes -r Joié Pereira —Antônio Gomes — Américo da Sil-va Mimoso Magalhães — JoaquimAprfglo Mendes — Antônio Ferreirade Araújo — Olegárlo Rodrigues dabllva — Armando de Oliveira Ber-nardes — Manoel de Jesus — Cori

Casamentos — Matrículas:
1673_ —

CUÜÜO — 2738Q_—
67618

34407 — 46689

O ultimo pagamento dos propostasanunciadas neste mês será eletuadono dia 23.
Propostas! em exigência no M-42— Compareça — Matricula 2329

; Propostas canceladas — Matrículas

— 4G232 ' *ln!5')cIrv, nquíle que mais se de-
I riicnr.-i a cita província imensa doeonhcclmenln humano que é olirr-ill.

Com a reerMrão dè seu* "Capi-
tulos de História Colonial" a sairaçora, des doía volumes de Cor-
respondênçlfi J55O .pngs. cada um),de novos volumes de Ensaio e Es-

STwwpeiüH Luís
Missa em arãp da .traças

pelo seu nalalício
Um grupo de amigos do dr» Wa-

shlngton Luiz ' Pereira de Souza
fará celebrar segunda-feira próxl-ma, 26 do corrente, ás 11 horas, naiçreja da Candelária, missa em açãodo graças pela; passagem do aniver-
sário natallclOido Ilustre brasileiro.

tomar conhecimento do plano Jáaprovado pela Diretoria para cons-
.  _...„.,r„ ,eKat-1 iruía-°, dí Gln*'o na sede de Had-

Manoel José Nogueira — Mllitao Ca- i ,. L"bo pnra cu'° lnlcl° conslg-
panema — Deferido pague-se: Her- I ?,£ ?? 0rÇíimcntò da Verba de CrS
minlo Alves da Costa — Nlcanor *15'5000'00 1ue SB desttaa também
de Paula Pires — Francisco Gomes a conse""vaeão das sedei; O — fi-
Peçanha - Antenor. Ribeiro - De- xar e,S Crf 10.000,00 a'partir da-
ferida, a habilitação i'pensão; João q,u<] _ da 5" 0.Valor do titulo de só-
Modesto de Medeiros — Hermlnlo ' ° I .»ei?ldo, tendo em vltta o au-Paula D'Avlla — José da I Costa — mc"'o Ja em vigor da mensalidade'"--• - ¦ social e as contingências da atuall-

59151 39648 60432 —
•1Ü808 -X. 54888 5197 —
23733 -1 46023 49360 —
6346 301 14240 —
16390 54273 60964 —
43040

99350
23852
9703

C01D2
10852

DESPACHOS DOI DIRETOR

\

¦lACUTINGA
Puríssima aguardente de cana

Hereca sua preferencia
.__H O mais gostoso o
JBX~ tmlíúív»! íiperiíivs.

^L 
mm...

X
toma suavemente.

*v»

Coe?hoCCnr«i'lhQ l?**** 
~ A?'0"!0 ! Fernando de Paiva • Sallco - lnde-

Cravo Rlzzo — Fernando Melra eoutros — Alberto Domingos de Oll-• velra — Edith Chagas \breu — Má-rio do Couto Costa —'Maria JpséLamanner — AntOnia Pereira déCastro — Antônia Nogueira FeltosaSebastião Corroa Dantas e.Augu-t-to da Cunha Mendes..
COMPAREÇAM PARA RECEDER

DOCUMENIOS

. Ernestino Lomalino dè, Castro —Alzira Editli Meirelles Garcia — Jus-tina Teixeira Biheirò — CrlsantaMartins Passos — Edmundo dc Cas-tro Goianna.
REPUBLICADAS POR TEREM
SAÍDO COM INCORREÇÕES

Albina Neves da Silva — Corapa-reça para cumprir exlgáncla;. Gu-mercindo Neves de Castro — Com-pareça ao 3 PS para prestar escla-reclmentos. -

SECRETARIA DE INTERIOR I \
j E SEGURANÇA I 

'

Atos do Secretário _- DesignandoCésar do Amaral Farias, para o Ser-viço de Expediente; tornando semefelti» a portaria que designou Ar-quimedes Pacheco, para o 10° DV-Despacho: L. Schimitt — Relevo amulta; M. Rosa, e Fernandes Ltda..Mantenho a 2.» multa; ArmandoSilva Araújo — Reduzo a multa aquarta parto se paga' em dez dias;Hélio Henriques Faulh Ber — Can-ceio o auto; Manoel Martins -_ Rc-duzo a multa a 50% se paga cm dezdias;' Indiistria Alimentícia Far-coLtda. — Reduzo a multa a 50% se
paga cm dez dias; Mário Luz Fer-nandes — cancelo o auto.
SECRETARIA Dt} AGRICULTURA

Atos do Secretário — Designando
Haroldo Silveira, Thomaz. para • oDepartamento de Abastecimento; —
Nadin Cury. para o Departamento
de Agricultura; Osvaldo Santos Dou-mas. para o gabinete do Secretário;Olinto José Teixeira, para o'Merca-do São Manoel; José da Silva Mello,
para o Merendo de Madurelra; Sal-vatlor Car-orazio, Para o' Setor; doComércio Fixo; Dárlo Telles Carva-
(lio. para o Departamento dè Vete-rinárla; Manoel Joaquim da Cunha,
para o Departamento cie Abasteci-mento. J ..-. - -

SECRETARIA DE VIAÇAO
E ODIIAS

Atos do Secretário — Designando

Conselho Deliberativo — Em ses-são ordinária esteve reunido o Con-stlho Deliberativo, na noite de 13do corrente, com a / presença damaioria de seus Membros Efetivos.Consap.rou o Conselho parte da Ex-pedlente a homenagem á memóriadp Dr. Guilherme Paranhos Velloso,kò?io Fundador-Benemérlto, recen-temente falecido. A vida do táoimlgne cidadão, devotada ao ser.viça público e a organização e de-seiivolvlmento do Clube Municipal,foi recordada em^várias de..«.uaç-fn-
2c5,-canr~hUer,"sã^rh6çã0i com pala-vras dé repassado sentimento pelosex-Presidentes do/Clube — Dr. Cár-los Pena, Dr, Abelardo Baptista enelos Conselheiros Dr. Orlando deBarros e Carlos Rocha. Na Ordem

mmm, P^ÍS^ Í fflÊSLÍmmWÈmA
za Baeta Neves, para oto de AguaD e Esgôto3
mada,

Godotredo Formenti —| Hugo Noguel.ra de Mattos Lima — Heloísa MonizRc s t- Jorge Pinto — Nalr D'EçoVeiga — José Rufino Costi _, Octa-lia dé Azambuja. Raposo — SilvioAntorilo da Silva,— Deferido; Bel-miro Gomes da Silva -i ArlstldeaJosé dos Santos — Luclana José Ro-driguçs1.13- Luiz Felipe de Llm» —nelcrlda a reversão; Octávlano daCosta — Aprigio Raimundo _ Ber-nardo Bispo de Lima — José Perel-ra Nunes — José Martins — PedroRodrigues dos Santos — IthamarHenrique Flores — Antônio Lapenda— Zlla.de Aguiar Miranda — Heloi-sa Gomes.de Mattos — Mário Rapo-so Filho — Georgipa da ConceiçãoChaves Amendola — Deferida, a ha-blUtacáo prévia á pensão.
DESPACHOS DO CHEFE DA DIVI-SAO DE BENEFÍCIOS

E INVERSÕES
Joaquim Rosa — Compareça a fimde prestar esclarecimentos,

DESPACHOS DO CHEFE DA CAR-TEIRA DE PENSÕES
E AUXÍLIOS

Margarida Ibs Grillo Jordáo —
Agenor dos Santos — Habllltem-sca ponsãQ os,teut bcnollclárlqs; Galisdc Araulo paiaxSo -- Osório Telxei.
o. íai Fo.n'ec.aJ.TT PÇWoldo Núne»Pinheiro — Adélia, Francisca LoboCosta — Hermes Joié — Compare-
ça urgente'

CLUBE MUNIcÍpàL
V

, neioiza nu- jam: a) u. aprovação do Orçarhen-Denartamçn- to do clube paraV o exercício (te; DJalma Ar-' 1-11-953 a 11-10-954 com uma receito

dade. Outros assuntos foram obje-to de consideração e- decisão doPlenário as quais dar-se-á noticianoutra oportunidade.
Interinos e «xtranunterárlos _ aDlrptoria do Clube, cedeu a pedidotle/vários associados sua sede cen-tra) à Av. 13 de Maio, 13, 23» andarporá que os interinos e extranume-rários da 'P.D.F. «e reunam paratralar de interesse da classe, ama-nha, quinta-feira, às 17,30 horas,
Estatuto dó Funcionário — Estáconvocada para amanha, quinta-feira61 14 horas na sede central, a Co*missão designada para acompanhar

na»Câmara do Distrito Federal, o
curso do projeto relativo ao Esta-tuto dos Funcionários e Leis do in-terésse do Funcionalismo.

Bingo — Dia 28, i-DIa do Servi-oor , ,p Departamento Social reali*
5»i™ uma grandiosa sossSo de Bingo,as 21 horas, na quadra \de,'- e?porteda sede de Haddoçk Lobo.' V /
CENTRO DOS OFICIAIS ADMINIS-

TR ATI VOS DA PREFEITURA
Dia ilo Servidor Publico, — Á Di-retoria do Centro dos Oficiais Ad-ministrativos da Prefeitura do Dls-trito Federal comemorará condigna-monte este ano o Dia do FuncionárioPubllno, reallzáhdo em sua sede «o-ciai, de 10.30 às'l?Sboras, uma sole-nidade cívica • que consistirá, espe-clalmente, no hasteámento do aeupavilhão éujàs cores • gloriosas vémtle ser aprovadas em recente Aisem-bí Ia Geral. A noite disse meimodia. às 21 horas, no Teatro Munioi»pai, será representada, pelo Teatro

, do \ Estudante'uma alta-comédia de
I autor nacional: /

A. par destas lestlvidadei, a dire-lorla prestará significativa homena-gem aos grande», benemérito» docentro, \o sr. Jerónlmo de Scrquel-ra e a exma. sra. Silvlna Couto
puarte. que paraninfaráo o ato deliasteamento da bandeira do centrona gloriosa tinia de 23 do corrente.í«pera-se o compárecimento de todo0 8S**f-l io-"!3' e as digníssima» fa-\mlllaj às solenidade» promovidas pe-los oficiais administrativos da PDF,

Conselho Deliberativo — Reune-sehoje o Conselho1 Deliberativo do Cen-tro dos Oficiais Administrativos, paratratar dç.assuntos relacionados com  .... ,„„„,, „u „„,,.o Estatuto do Funcionário Municipal! Jaime Câmara cm cerlmAm.q-as comemorações do dia 28 dêstei 
'"«^-"w-a, em cciimónm

f.trSo grandes cousas no Braall.
Agradecendo a homenagem quaera tributada à Marinha, o almlran-

te Renato de Almeida Gulllobel
iIImo que tivera o máximo praaerdo ouvir aquela» afirmativa». Clvl*
11 mllltarea, realmente, devem ter averdadeira compreendo nintu» daa
púi» grande» re»pon»abllidade» e
nuirem «einpro de comum «côr.ln
para o bem da Pátria. Jamaia deve-
mos permitir, como Já uma vez «con-
teceu _n«_hlaUri*,-que- eertct-ele,
monto.*, no interesse exclusivo das
auas facções, provoquem hostlllda-
des entre ci»ls e mlllta.r«a, tal comose deu na queslSo militar que pr»-cedeu a queda do Império, 8m »e.
Kulda discorreu largamente «obre aa
r-alizaçOe» da aua administração,
ilustrando as auaa assertivas comráficos e mapas. Neste «entldo.analizou a Instalação *de um grandeArsenal de construção, em Jacue-
canga e outras importantes obra» da,Marinha em diferente» partes do
território nacional. HJttq^ou a» rc»leçóes da Marinha do Guerra com aMirlnha Mercante, e os esforços queo Brasil está fazeqdo pára retomaro rumo dos cpnetruçóes navais.

APENAS ADIADO
o pagamento aos fornecedores

da Prefeitura
Comunicam-no» do gabinete dn

prefeito:
"Carece de tundamento a notloiado que a Secretaria Geral de Fl*nança» guspendeu q pagamento d»conta» de fornecedora». ,-.\
Houve apena» pebueno adiamen-

to determinado, pelo deieompauoentre o» recebimento» de tributo»
e o volume de despesa», tttutçáo
que terá corrlgtd», de futuro, coma adoção do Calendário de Cobran-
ça, medida Já objeto de mensagem
do Executivo á Cáiiara do DlHnto Federal. |

O» pagamento» a ííorntcedore» er»taráo normaliitdoJ ho correr dot
próximo» dias.

E' oportuno lembrtr que a ar'reoadaçáo municipal 1 te ressentenêite exerbloio, da falta de recolhi-
mento do impoato de' indttstrlaa e
profisiõe» devido» por banoo»,ecompanhia» de aeguròs,' de cordocom a leglslaçío em vigor (Lei n."748, de 20 de novembro de 1S62)".

+

DONA JENNY GOMES
Seu aniversário nalalício

Transcorre depol» de ámanhâ, dia
23, o anlvetiárlo nalalício de doua
Jenny Gomes, mie do brigadeiro
Eduardo Gome», a data t sempre
de festa para os incontáveis adml-
radore» de dona Jenny, que nela
víom a expressão firme c delicada
da aenhora brasileira.

A Frente Marítima Pró-Eduardo
Gomes a a Legião Brigadeiro Edu-
ardo Gomes farão celebrar amanha
23, missa em açáo de graça», as
9,3o minutos, nos altares mór e Co
ração de Jesus da Catedral Melro-
poi itana,

SEPULTADO ONTEM
o ministro Viriafo Vargas
Comnarecpu 90 enterro o presi-

dente Oeftjii. Vargas —
Dados bioqráticos

do extinto
rol sepultado ontem, à» 17 horai

no cemitério de São João .Ja»Uu,
o ministro Virlato Vargas, falecido
na madrugada de ontem cm aua
reildencia, à rua Gome» Carneiro
04, em Ipanema, vitima de um co-
lapso cardíaco,.. 

' - '. "...
O féretro saiu da Capela liai

Grandeza,, tendo ali comparecida
para prestar »uat últimas homena-
gens oo morto, que era »eu Irmão
mal» velho, o presidente Getúllo
Várga» e demais membros da fa.-
mtlla. Anotamot, ainda, entre os
presente», todos ot Ministros de Es-
todo, representante* do Corpo Dl-
plomâtlço, parlamentares, Jomaüs-
tas, representantes do Poder Judl-
ciárlo e numerosas pessoas tmigoi
dq extinto.

O minislrq Viriato Vargas, quefaleceu aos 79 anos de Idade,, ms-ceu n» cidade de 5So Borja. Rt0Grande do Sul, primogênito dq ca-
sal Manoel do Nascimento VaiE?»
e.ara. Cindida Dornele» Vargas, tolmembro do .Tribuna! de Contáa- de
seu Estado natal Formou-sa em
Direito pela Faculdade de Ouro
Preto» em Min»» Gerais, tendo sido
prefeito de SJo Borja. Participou
da Revolução federallsta. «Jiri lü.18,
como ajudante de ordens de aeu
pal, general Manuel do Nascimcn
to Vargas, passando depois para a
reterva, onde chegou ao posto de
coronel. _<.:

Em 1913 veio para o Rio de Ja-
nelro, onde se dedicou ao jorng-llimo, tendo fundado e dirigida o
DIÁRIO DO POVO, do qual oe afa«-
tou quando aeu estado de saúdeassim o exigiu.

O ministor Viriato Vargas deixou
viúva, a ara. Maria Bálblria Nunes
Varga», e os seguintes filhos: dr.Manuel do Nascimento Vargas Neto,
advogado e presidente do ConselhoNacional de Desporto»,' «ra. Ç&ndi-da Vargw Tatsçh, mie do deputa"do Ivete Vargas, coronel Setaflm
Dornelet Vargas, comandante .Jq
Regimento de Cavalaria' em I S3pBorja, ooronel Umbelino Domelej
Varga» e Inéz Varga» de\011velrg;

O «r. Joie Maria licii.». num
dói arligoj da «érle que e»la pu-i.Ii.-.hi.Ii. no Jornal tio liratü
(Posição dat*mtes{ IV, otllçfto
dc 16 d* outubro),'Intittn m
que comiíie, mas no mesmo tem-
po e*pO« o que certa .ve* de*
iicmiu-i Itrttire fotifie."A terceira posiçXo — escreve
o en«ài»u 10*4 Maria üt-llo —
terá o «entldo que lha' atribui o
t »,iiiimi bom :--ii-ii. o de cquldts
iftncia «ntre oa extremo» rnala
(•ii influi'. .i]i;iÍMiii.nl,^. i.'iu longe
do jjovernlimo como do oposldo
iii-iiii. tilgt.rrit.tico. como no
..-.mini Internacional, imagino, ae-
ria t;imlii'iii, nllo a passiva tubor*
dinaeSo aos Estidos Unidos nem
« niliçrAvfl r-i-iitviilâo 80 CO*
munlsmo ru<io". "O (undamen*
Inl para o Brasil — escreve nin-
tia o autor da História da Re-
piihlica, netsa exposicSo e resu-
mo do que procurei considerar
uma terceira poslçüo — i o en-
riqúecimento do pais, isto é, n
elevação do Ínfimo nível de tida
de imens* maioria de suas popu*laçoe», peláa iniciativas intejl*
emes, pelo trabalho eficiente.
Mas como processar-se tal cn*riqúecimento, num pais desorpa*
nwado da cqpecieda nosso, i o
que o ar.. SchmidJ n.o precisa,nem poderia precisar", j ,

% >"• X 
' 

.' P . ';-. ''(.._ .
Honra-me , sobremaneira a

ntejiçílo que uni'homem, das qua-hdadej de inleligcncia e expe-
rienein do sr. Hello, prestou ao
que escrevi. Ouiiwiim aurade-
ço*)he a oporlniiiilnde t|ue me re-apresenta,-"pi^ra que eu expliqur
u que pretendo significar rom»»
terceira posição, o que desejei
efetivamente di*cr e enquadrarne.«ses tírmos.

Fm primeiro lugar, não me im-
porto com palavras; sou o pri-meiro a reconhecer nue "lerrci
ra posiçüo" i expressar» já com-
prometida por movimento» de ou-
tra natureza, assim como oalheiamento a certos dramas, aatitude de expectativa em face
de forças que decidem os desti-
nos do homem na conjuntura
mundial, etc... Escrevi tercei-
ra posição recorrendo humilde-
mente a uma linguagem corrente
cana? de fazer-se entender porMos; com isto não queria in-
dirar (pois me falecia auforida-
de) uma doutrina ou caminho a
seguir, senão sugerir realmente
uma mudança de posição — vis-
to não parecer compreensível
continuarmos, nós brasileiros
colocados dn maneira que esta-
mos na hora dificil em que se

encontra o nosso pais
A terceira Posição (pnlremnj

acima dai palavra». inili-n>'n»i|
vel e i i-i l.iiiiuii.i i»» I»,- |hii.i-oI
tiuc procuram iltuar-H' »l*!ii. .'at
fronlelrai pulímicn* r mn e«»!
tado de espiriln cnm* de >nlvni
H ll.li ii.M.iliilinlr rwliinlnMo I» ••;(»
lidado que este pal» uflrti»1 '<•
presenta, arraneando<n da i' >c'
de in,'i.|i'.|ii:ii;."in e ftt*h(?ntHÍ'»r.f»%**ii-
to, da falia de calor e Mc»'^
que o ndoecr mu» <!..»-. nue mr*
rem.

Batendo-me pelo eiiriqU'11"»""!*
to ii.n-ii.iiai. eu i|tii< iiiintr ii rrt-
ae reinante num de sen» «¦*•>(*•
tos, o que me parecia o de (iiiniilácll evidência: tratava-»' do
problema de base. ou sela V. fot*
i.iln iiuriiiii do orgnnitini. hrnsí-
leiro. Verifiquei, no «>"i.t"t, nua
essa evidência era mnlt »pnn'|n,
do que real. O intui d< "ii"''iiip.
cimento deste paja ,ern dr falo
»» que havia de mais difiril de
ser compr:cn<ll(|o. n niai» ii'>tiin»
te e aüielo a (ôda espécie de in-
terêsse por parte dos ridndfios
com misaSo pública em nossa
terra. Governo e oposição Iden-
tificavam-se, e continuam pcrfel-
tamente identificados, na falta de
sensibilidade para tudo <jue fe
relacione çom o desenvolvimenlo
nacional...

Atingindo o caminho que o
conduziria ao aproveitamento do
suas fabulosas possihiljdgdei ma-
teriaia, estaria o Brasil rcalizan*
do uma obra de afirmação na-
rional. capaz de pôr tudo maia••m movimento. Estou convicta*
mente certo de_ que não haverá,
ii(.s»!lii|irlndí de quntmier nfir-
mneão de rullura nu de iu*t!ça ,toéial numa nnçío que não avan* '
i'"'U mie não can"ff?tiiii íexeelo
••m palavras e gestos incon>e-
iificnte*! desvcnrilhar-se do seu
colonialismo.

Procurando oferecer o que lul-
co. talvez julgando nmt. possuir•Ir sif-idarmcnte válido — que
é o dnni it pronunriar-mc 'a fa»
vor da :ausa do enriqueoimenio
— aqui nestas coluna- muitas
vezes afirmei e reafirmei coisa»
nue me pareciam justai e cia-
ras: dessa esnírie de prci-ação »
»• das mais variadas experiências,
conclui que não haverá enrinue-
cimento nacional, nne não serão
tiradas as conseqüência* palpá*veis de nossos recursos poten-
ciais, sem que mudemn- de po-
fição, sem que se verifique umá
transformação de nossa menta* \1 idade,

A essa desejável mudança de
mentalidade é que denominei fer-
ceira posição.

Alieuatfi Prederiro Srlimidt

Br. SPINOSA ROTHIER
OOENÇA9 SEXUAIS B DRlNARlAS - OPERAÇÕES DA PRÓSTATAMudou-ie para a Rua Senador Danta», «4 . J>, Tel ??-3367 De l as 7 hl.

(J647J)

CIENTISTA BRASILEIRO CHAMADO
jPORPltCARD

Foguete submarino, a invenção que levará
1 ao sábio suíço

São Paulo, 20 (Asp.) — Se
gue, hoje, para a Europa, o
professor brasileiro FredericoDe Marco, o fazedor de chuvasde Araraquara e conhecidocientista patrício^ r

Ó professor De Marco, anteado mergulho do professor Pie-
çard, enviara-lhe ;mn aparelhoae sim invenção,! destinado aregistrar a ação dos raios côs-micos na profundidade dooceano. O professor Piccardusouxo citado aparelho e agora
deseja aue o professor brasilei-ro verifique, pessoalmente, oresultado colhido. S*

Adiantou o professor , De
Marco que irá submeter a Pie-
çard os planos pkra construção
de um novo tipo de batiscafo,

inteiramente diverso do ousado
pelo sábio suíço. Trata-se da
um "foguete submarino", cujst
construção obedeceria ao mès-,'
mo principio dos chamados"discos voadores". Trata-se d«
uma espécie, de turbina giran-do em torno de uma cabina
central, quo seria seu eixo e
onde ficariam os controles do
passo das pás, que permitiriamaumentar a velocidade de
imersão ou paralisar o apare-
lho a determinada altura. Não
haveria problemas de lastro
nem de bombas.

0 SUPRIMENTO DE CRS
286.009.440,00 AO

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

. O diretor geral da fazenda, de
acordo com o critério quo vem
sendo adotado pela mesma Dire-
toria, autorizou o suprimento de
Çra 2M.00fl.«0,OO,^correspondente
aps n"ese» r^e outubro e novembro
do corrente I exercício) ',

V' • " \ '
\.
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DR. GOSTA JÚNIOR
OLINIOA DE TUMORES

TwíK?dFcr^
8.554,000.00 a imprensa
n i NACIONAL
O diretor jera) da fazenda au.torizou o «uprimento de Cr$

Imprensa Nacional.

CONDÍfíSADOWÍb VATICANO
/ 0 SB. ALCE» Bwgw^

0 -*• Ale«"i Barbedo, «ubprboura-
dor.geral da Bepúblloa, foi ^eoèn*temente condecorado por Sua1 San-tldade o Papa Pio Xn com o titulo
de "Comendador da Ordem de S5oGreg6rio Magno

O sr. Alceu Barbedo receberá atInsígnias das mios do cardlal don
que-« mm m wmm mm^m^Êm^mM w$s

INSTALAÇÃO, HOJE, DO SEMINÁRIO
DEMEPES,

Falará o ministro da Justiça —¦ O temário
i.*?0'?' »?. auditório¦ do Minis-sentido de cuidar cttãk uma^de,téno.da Educação, às lOJtioras. las>e um só tipo de Sorf .„ „ D„ „ „„ . . . „,e(1jdaa que otjjjjtlvèia a colaiboraeao d_ imprensa, rádio • te-
instála-se o Seminário de Me-nores, instituído pela Comissãode 'Assistência ao Menor: O Se-
minárlo terá a participação dedelegados das institulçoos as-Sistencials desta capital e derepresentantes do Ministério Pú-
blico, além dos membros daqüe-
la Comissão, i

Na sessão de instalação, o mi-nistro da Justiça, sr. TancredoNeves, pronunciará discurso alu-
?/y°, Io ato> seguindo-se a cons-tituição da mesa diretora dostrabalhos e a apresentação deteses pelos participantes do con-clave^ ¦

\ O temário do çonqlave, quese encerrará no dia 28, é o se-
éulnte:_ formação de pessoal,olocaçao familiar, recreação eintegração do menor na comuni-dade, criação de cooperativa pa-ra servir a , instituições asais-tençtais, possibilidade de se ea-
peci&hzaram aa instituições no

.UfflBMdDá COMISSAQ"
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

\ A TÍCNICA

levlslo' no;contrôiê"'d"o "noticia,
rio desldiflcante. ,'

i m *mt \ '¦:
PONTES NA VARIANTE

RIO-PETRÓPGLIS
O prcildento dn Répúblloa rece-

beu comunlcéçBo de que^ foram en.
troguca ao tráfego pontes sObre o
rio Iguaçu, na variante Bio-Petrp-
polis, pela Departamento Nacional
de Estrada» de Rodagens. Uo duas
pontea Idêntica» o paralelaa com o
comprimento de 88,80 metros cada
uma. O custo total da obra foi de
CrS 4.941.000.00. /

' yEVÍE-SE
Apartamento novo, de frente, __.vier da Silveira S7, 502: 3 Qtoa. aalagarage. Financiado. Tel,: íj-osisf

(18788)

CONCURSO PARA OFICIAL
INSTRUTIVO DO TRIBUNAL

Dí CONTAS

¦

\Reúne-se hpje, dia 21 de outu-
bro, As 17 horas, ho Paláclq Itama*
ratt, a Comissão' Nacional de As-
sistíncia Técnica sob a prnldên-cia, do sr. Çleantho de Paiva Lei-te, A reunlljo tratará de assuntos de

^laturwa Interna, \ „

'V

iSeri realizada depol» de\aman1_aa 11 hora», a identificação da prd1*va de Legislação Geral e de Fàzen\»da, na Portaria do Trjbunal d- Coníta» -r Ministério da Fazenda, 12 o
andar. \ -f
. Logo após os eandldntós ter8o vista dua mesmas, na data, hora e lo-cal acima Indicado.-!,

cwetotct
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHOFLUMINENSES.H.
AV. PRBS. VARGAS 463. A
Tel. 43-739S "f!ià de Janeiro1

NOTÍCIAS,DÒff.A.S.PTÕ
Concurso para almoxarife

do S.P.F.C. 26^ xA.
A prova dè Meroeologla e C16n-

dai Flsicaa do conourso para almo*
xarlfe, realizada no» Estados de
Alagoa», Sergipe,, Bahia,'Espirita
Santo, Santa Catarina, Paraná, Ilio
Grande.do Sul,'Sfio Paulo o Mi-
na3 Gerais, será identificada no
próximo dia 23, ás. IS hora», na 8o
Bao de Exeoucüo ds O. S.AÁ. (MUnlatérlo da Fazenda — 1.»\andar —>
sala 715). Os candidatos terflo visto

.da prova,/ logo a aegulr, madlanta
comprovação da Identidade,

r MÊDIÍ0'lHDy VISITARA |
0 DISTRITO FEDERAL

Sesjão conjunta da Ajsoclaçã.
Médica do Disfrilo Federal e a

Sociedade Brasileira de
Radjòlo!|la Médica »ii)

O Dr. B. C. Sen, eminente radia»
logtits indú realizará no dia, 23 dtt
corrente *s «0,30 horas na cedo dn
A. M. O..F. uma conferência st.
bre ,o tema;. '^Moclacío M«d(o4
Mundial •» Problemas Vda proflssgqmédica na Índia". O lluat.ro visl*1
tante é portador dos seguintes tt*
tuloi: Ex-presidente da Àiioclaçao
de Radiologia' da índia. Secretário
Geral Honorário da AaaoclacSo Mé*

índia, Membro do Conte»
Médica Mun»

dica
lho da Associa-üo
ÍÜI. _*_r-t_rio -*— ,_ «_»*.
tlcdi da \AsiociacJo Médica Mun.
dial, Delegado A 1.» Conferência
Médica. Educacional reallsafe em

Jagôsto de 1953 em Londre» e De.
legado à 7.» Atiembléla 'Geral da:Associação Médica Mundlanõall-.
zada em Haia.

Ap6s a palestra do Professo! IndO
será reaUzada uma conferência do
Or. Vitor Rosa «Obre .radiologia daveslcula billar. \\
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CORREIO DA" MANÜA»—Qiiarín-felra, 21 de Outubro <lt* 1053'
mjUemm~emmÍ_tmemWm)t ¦¦•i-'..'-' w-fÉÉI— I ii ".,.'.„.¦¦¦ iiibalia em terra carioca ,, ,

0 mais discutido "judeu errante" dos últimos tempos

¦»:..*C__c •*___?*_-*_* S ^iyr_--/T----l BWTTf ¦i/ffBB 
' -ív-^*' 1

t &£ •"!_? **¦¦¦'*¦¦ Cf-:'í*-.*i-§2___^i^__fe^**'-t^___________à *_Lafi_S£ ' __S'*- * *"£*"-• I

Acusado das mais torpes ações, inclusive de ter pertencido à Zwi Migdal
— Nenhuma prova concreta, no entanto, contra o homem que esteve
preso dois anos num transatlântico — Talvez apenas porque os grandes

contraventores nâo deixam rastros...

Dc mau humor, arredio, fugindo do imprensa ou virando at costas para oi jornalista!-.•embarcou neita capital Michael Patrick 0'Brien, de nacionalidade hún_ara, apontado,'
pelos conhecedores dot bas fonds internacionais, como traficante de entorpecentes e de es-cravas brancas. 0'Bricn estava há dois anos no Bretagne" e tentou desembarcar em diver*sos países, sem, contudo, lograr êxito. Era proibido o seu desembarque. Porque as políciasmarítimas sabiam de sua "ficha", nada recomendável, e que o indica como um dos homens
mais perigosos do repelente comércio do lenocínio. i

NADA DE PROVAS

Os grandes contraventores geralmente não deixam
rastros que possam comprometê-los definitivamente. Tan»
to a Polícia como a Justiça vislumbram, nesses casso,
leves Indícios. Ou vestígios. Vestígios que freqüentemen»
te são desfeitos pela própria memória dos responsáveis
pela segurança da sociedade. Assim, seria ou será 0'brien.
Graças à sua habilidade e nada haver de concreto sóbre
os seus crimes dc costumes, o Juiz da 17.' Vara Crimira!
concedeu-lhe hnb?*- cerpv. E o "judeu errante" pnr-.finalmente, pisar a terra brasileira nas primeiras hora:
da manhã de ontem.

J Imperturbável, ante espoucar incessante dos "flashes",
0'Brien leva um cigarro à boca

PÂNICO NO FORO PAULISTA
Um anônimo'informou que ia estourar ali uma bomba

São Paulo, 20 (Asp) — Cerca de 16,30 horas de ontem, um
dCKonhecido telefonou para o 13° Ofício de Famüia, Iniorman-
do que às 17 horas iria estourar ali uma bomba relógio de
fiirande poder destruidor. O fato foi imediatamente comunica-
do ao secretário da Segurança, que destacou para o local um
grupo de investigadores, a fim de vasculharem todo o prédio.Enquanto isso, como medida de segurança, o Palácio da Jus-
tiça, onde funciona aquele Ofício, foi totalmente evacuado, sen-
Co todos os seus funcionários mandados para a rua.

As investigações prosseguiram até às ,18 horas, hora. do
fechamento do prédio, sem que nada acontecesse.

O ALTO CAFTISMO

0'Brlen * Udo como caften doi
mali audaciosos. Talvez estejamos
fazendo Injustiça em veicular aqui-
lo què toda a Imprensa tem dltr.
Ar.ilm, nlo o acusemos dlretamen-
te. Llmltemo-nos a mostrar como
agem os caftens Internaclonati, en-
tre o» quais vem êle sendo enqua-
drado. Em muitos países da Eu-
ropa, principalmente na Itália, Hun-
grla, Polônia, Alemanha, os lndus*
trials da prostituição encontravam
o material humano para o seu mer-
cado. Iam pessoalmente às aldeias
ou enviavam agentes. Caçavam, «n-
tre as famílias numerosas, que pas-savam fome, as mocinhas mais bo-
nltas e ofereciam aos pais altos
salários. Salários que dariam para
os pais matar a fome dos filhos
e, com a sobra, fazer outras coisas.
As mocinhas eram "contratadas"
para serviços gerais, como balcões,
teatros, cinemas. Partiam dás ai-
delas sob a "proteçüo" dos Indlvl*
duos que se apresentavam como
?gentes de companhias especializa-
das em colocpçflo de mocas. Tudo
era ajeitado dessa forma. Quando
as moças, Inexperiente., chega-

vam a Berlim, Paris, ou Marselha,
eram encaminhadas aos ricos apar-
tamentos. Durante semanas eram"educadas" para á proslltulçílo. Aos
poucos admitiam uma vida emanei-
pr.da, livre, com certo luxo. dlver-
soes e sem a preocupação de ga-nhar o sustento ordenhando nos
estábulos, lavando roupa, ou en-
frentando outras, difleuldadea. Esses
Industriais do corpo humano dls-
punham de mestres na arte de ca-
tlvar as criaturas. Em pouco tem-
po atingiam o objetivo. E quase
naturalmente, ou mesmo natural-
mente, as camponesas se afunda-
vam noa mtstérloa da "rua da amar-
gura".

i_\ DEPOIS?

Tornadas profissionais, essas po-
bres provincianas nSo poderiam
voltar á sociedade. Eram vigiadas.
Os "industriais" dispunham de po-
llclals â sua disposição. Eram ho-
mens e mulheres mais corajosos do
que os "lefies de chácara" das noites
e das casas suspeitas do Rio e São
Paulo. De pis e mflos atados, essas
Infelizes criaturas tinham, apenas,
um prazer: beber multo, encharcar

As vantagens das chuvas artificiais
Bcallzou-se, ontem, no' auditório

da Associação Brasileira de lmpren-
¦a, a anunciada conferência do en-
genheiro Janot Pacheco, sobre os
temas: "Chuvas Artificiais", "Dls-
Blpacáo-de Nevoeiros" e "Combate
is Geadas".

Corn o auditório lotado, desta*
cando-so autoridades civis e mllita*
res, engenheiros, senadores, deputa-
dos e jornalistas, Iniciou o confe-
renclata sua • palestra, afirmando

Sue 
falaria,- «6bre os) temas anuncia-

os e, principalmente, para dirimir
dúvidas, relacionadas com as inova-
çBes por 41o acrescidas aos ji t&o
conhecidos processos americanos,
de provocar chuvas artificiais.

Esclareceu o professor Janot que
O seu interesse e amor aos renome-
nos dl natureza, datam do ano de
1931 e sáo assinalados por um acon-
leclmento deveras interessante, En*
contrava-se o engenheiro ém Vevey
na Sulca, quando, certa noite, foi
despertado pelo ribombar dos ca-
nh6é-. Sua curiosidade levou-o a
iníormar-se do que ocorria e a re-
vclaoSo calou funde em nec espl-
rito. O governo de Cantão, âs 2 ho-
ras' da mantíS, soubera que,, vinda
da-Fransa aproximava-se.uma chu-
ya do pedra, ameaçando,'__drn, a

A dissipação dos nevoeiros e o com-
bate às geadas, constituíram os te-
mas abordados pelo professor Janot

em sua conferência na Á.B.I.

colheita de uvas, que seria feita na
semana Imediata. Ordenou o govêr-no, entfio, que os velhos canhões,
postados rios morros, dessem uma
salva de tiros e com Isso, devido
- "concussao", a chuva de pedrase transformou em chuva comum.
Salvou-se assim, graças a essa rá-
pidá providencia, a colheita e abriu-
se novo campo de Indagação paraseu espirito curioso e amante da
natureza.
AS VANTAGENS DAS ' CHUVAS

( ARTIFICIAIS
Em seguida passa o engenheiro a de-

rrionstrar as vantagens que a chuva

''...n.o esqueço o famoso linha
de produtos de (imento-nmianto'

fabrkndos pela ETERNIT. DD''BRASIL CIMENTO AMIANTO SA

artificial tem trazido para as áreas
outróra ImproduUvas, estéreis, queentraram a produzir os mais va-
riados cereais, pastagens, etc, cltan-
do entre outros os estados do Te-
__as, Colorado e Novo México, nos
Estados Unidos, bem como as vas-
tas.regi.es da Austrália e da Afrt-
ca.

A América Central Intensificou o
plantio de café, graças a estas chu*
vas. Tal é a importância das chu-
vas artificiais em todos os setores
da vida atual, que os Estados Uni-
dos, precursores das mesmas, vêm
de há multo, votando verbas espe-
ciais para serem aplicadas total-
mente no estudo dá matéria.

CHUVA8 NUM ESTADO POR
SEMANA

Sobre o nosso sertSo, I acentua o
orador que, dispondo-se de duas cs-
taçfies geradoras, pode-se, perfeita-
mente, banhar um estado nordesti-
no em cada semana. As chuvas tor-
rendais se farão senUr, como as que
caíram sobre Cajazeiros, de ílSmm.,
de 127mm., como ás que banharam
Antenor Navarro e multas outras
paragens do alto sertio da Paraíba
e que forçaram ò Rio Paraíba a cor-
rer, depois de uma pausa de cerca
dè oito meses, durante a prolongada
estiagem.

— "As chuvas artificiais, prosse-
gulu o conferenclsta, permitirão no
nordeste, o milagre da realização
de duas colheitas por ano e os agrl-
cultores lançarão as sementes no

FERGUSON
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Maio Grosso, MinãFGõíãisr {«x-ôíc^o
Triângulo Mlnoiro), Espírito Santo, Rio

, do Janoiro o Distrito Fodoral.

solo, assegurando-se da chegada das
chuvas cm dias previamente mar-
cados".

COMBATE AS CEADAS E DISSI-
PAÇAO DE NEVOEIRO

Sobre o combate ás geadas e á
disslpaçSo de nevoeiros, o conferen-
clsta laz longas referencias, citando
os desastrosos efeitos daa primeiras
que assolaram o Brasil, do Hlo
Grande do Sul a Minas Gerais.

— "Calcula-se, disse, que o Bra-
sil sofreu um prejuízo superior a
800 milhões de dólares. Dissipação
de nevoeiros e combate a geadas,
são problemas correlatos às chuvas
artificiais. Podendo-se provocar a
formação db nuvens, pode-se com-,
bater tanto os nevoeiros como evi-
tar-se a formação das geadas, pois
que, para a ocorrência desta, é con-
cíuçiío essencial náo existir uma só
nuvem. Para se ter uma Idéia da
importância do problema, basta ei-
tar que, somente em Londres, em
uma semana, nos fins de dezembro
do ano passado, morreram 3.990
pessoas, devido ao ."FOG", cerra-
cão baixa, carregada de fuligem.
Calcula-se que cerca de 1.000 to-
neladas por ano de fuligem sáo ex-
pelldas pelas chaminés das fábrl-
cas. Tal fuligem conduzida—p*la-
cerraçSo, toma o fenômeno alta-
mente alarmante e prejudicial á
saúde, contribuindo com alto lndl-
ce de mortallde", I

MAIS RÁPIDAS AS OPERAÇÕES

Após tecer comentários sobro sua
maneira de trabalhar, fabricando
nuvens e depois precipitando a chu-
va, por método de sua criação, o
engenheiro Janot Pacheco passa a
fazer referencias sobre a dissipa
çfío de nevoeiros, dizendo: — "Para
a dissipação de nevoeiros a opera-
çáo é mais rápida, bem como para
evitar a geada, pois se trata ape
nas de obter uma cobertura de nu
vens no céu, háo sendo necessário
levar-se a operação por varias ho
ras, como requer a provocação da
chuva. Tendo em vista a enorme
área que pode ser beneficiada com
a chuva artificial, o céu ficando to-
taimente coberto por negras nuvens,
pode-se garantir qué todo o Esta-
do de SSo Paulo, por exemplo, po-
dera livrar-se de uma geada, por
uma operação simultânea de tres
ou quatro estaçSes geradoras, de
acordo com as que usamos ordlnà
riamente, para a provocação das
chuvas".— "E* necessário exclarecer —
acentuou — que a limpeza de uma
pista de pouso coberta por denso
nevoeiro, não demanda mais de
uma hora de operação o que Já te
mos constatado várias vezes nas
nossas longas peregrinações por vá-
rios estados do Brasil".

\ '
UM FILME SOBRE AS CHUVAS
Finalizando sua conferência o en-

genheiro Janot Pacheco agradeceu
a ajuda prestada pelos Ministérios
da Guerra1 ei. da Aeronáutica, pelaPrefeitura do Distrito Federal, e*(a
colaboração do rádio e da \ lmpren-
sa, nas operaçSes de suas chuvas
artificiais.

Após a palestra foi exibido um
filme sobre as primeiras experlên-
cias do engenheiro em Posses, oride
todos os aspectos das operaçSes fo-
ram filmadas c, mais tarde, a chu-
va provocada quando cola ahun-
dantemente.

o corpo t a alma com entorpecen*
tes. Nlo viam • nem a cAr do dl*
nheiro ganho no vil comércio tm
parte recambiado para • família.
Tinham roupa, comida, bebida, mé-
dlcos. passeios, automóveis, jóias,
luxaria,, tudo tudo menos dinheiro,
amor, saúde, moral • trsnqulllda*
de...

ORGANIZAÇÕES SECRETAS

-••cs traficantes íe nr.anmva—
cm ctt.prtirs cujo» rótu'.n rircn»
dlam os suss finalidades Pm r-itm*
pio: era constituída uma firma para „p'"'abi"!Importar cite do Brasil. Em um
ano essas empresas compravam ai*
gumas toneladas de café e nto st
Importavam com o reslo. Noi seus
escritórios funcionavam a contsbl-
lldade. o serviço de Infarmaçóes
(espionagem particular), seção de
higiene, seçlo jurídica, relações pú-
bllcas. Claro que as policias eram
Interessadas nessas redes de caftls-
ms e ae beneficiavam cnm o aeu
funcionamento. Oa principais ex-
ploradores nunca Iam aos bas fonds
nem nas casas mais ou menos dls-
cretat onde se negociava o corpo
humano. Controlavam o comércio
á distância, como faztm, no Rio
e em SSo Paulo, os banqueiros do
chamado Jogo do "bicho".

me ir ptra Sáo Paulo. E com osseu» colaboradores agenciar Ingênuas
mulheres no interior do Brasil, ft.
rar bem longe dss sua, fontt, dt
renda, <¦ rtlmamrnte, arrteadar
mllhfies « milhões dt cruttirotl

O DESTINO?

Ignora-tt o destino do "Judeu
errante", fl- podtrá tr para Sao
Domingos. Tlcar por aqui mttmo.
Sempre, porém, será um pessdelonâo próprltmcnlt para at policiasde costumes: mas para aqueles che*
fes dt famílias pobres, e numero-
•as. cujas filhas sáo atraídas pelomagnetismo do "underground" da
rua da amargura.

NA ZONA SUL

0'Brien visitou, oniem. as praiasda zona sul. Pitou ai areia.

0'BRIEN SERIA UM DESSES?

0'Brlen teria sido um desses tra-
ficantes? A resposta nSo pode ser
dada ainda afirmativamente. Aa
autoridades dt Polida Marítima o
tém como perigoso trsflcante. Por
outro lado, ot marítimos e aero-
mulas que Já pisaram terras da
França, da Polônia, da Hungria,
sabem de sua' fama.

VAI EXAMINAR A PRAÇA

0'Brlen, cujo nome verdadeiro é
Istvar Ragan, talvez tenha perten-
cidu a temível Zwi Migdal. Isto
éle nSo dirá a ninguém. Essa rede
de mercadores de escravas brancas
Jamais permitiu a alguma Policia
do mundo descobrir os seus mem-
bros. Usava códigos secretos. Seus
Integrantes conheciam-se por sim-
pies cumprimentos. O "judeu errsn-
ts" ora nosso hóspede, provável-
mente estava bem Informado sóbre
a nossa praça. Mas precisa fazer
uma inspeção no pais a fim de vér
como poderá se instalar com o 'eu
negócio rendoso. Evidentemente,
0'Brlen nSo abrirá nenhum casa
suspeita, para fazer concorrência a
tantas outras que existem por aí.
Náo. Êle poderá adquirir um bo-
tcqulm, uma boite, algum hotel de
segunda classe, montar um escri'
tórlo modesto em qualquer segundo
andar da Rua da Carioca. Ou mes-
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REABERTURA DA CASA
DO SARGENTO

O sr. Antônio José da Silva e ou-tros sócios da Casa do Sargento
do Brasil, devidamente autorizados
pelas autoridades competentes,
promoveráo uma Assembléia Ge-
rei na sede daquela Associação, a
fim de tratar do assunto de relê-
vante Importância, relativos a rea-
bertura - da-casa. .,—

Pav nosso Intermédio fazem umapelo a todo o quadro social, no
sentido de que comparecia no pró-xlmo dia 28, quarta-feira, às 20
horas, na rua Jullo do Carmo, 113.

ASSUMIU 0 CARGO DE
CORREGEDOR DA JUSTIÇA

Por haver entrado em gflio deférias o desembargador Mário Gul-murfles, Fernando Pinheiro, assu-mlu, ontem, o exercício do cargo odesembargador, Emanuel Sodré, VI-ce-PresIdento do Tribunal de Jus-tíçn, que, assim, acumulará as fun-
çóes de Corregedor e Vlce-PresI-
dente do Tribunal de Justiça!.

Leme,
de

Leblon, Ipa-
nema. Olhou para os altos edl-
flclos e viu anúncios de apartamen-
tot para locaçáo e. náo -será de
estranhar, -e fé» rálrulns sóbre ni
lucros que poderia ler com a ex-
p'oraçín da Indústria do lenocínio
nesta capital...

tô-Í'
¦y y

COMUNICADO SOBRE A ENTREGA DO

EDIFÍCIO DOM tfOLANDO

A CONSTRUTORA CANADÁ comunica quo
no dia Si do carrpn.o soca ontreguo Gos

condôminos, o odifício DOM ROLANDO,

construído om Copacabana a Av. Rol-

nha Elizabotft, 95 poito <5, rigorosamente

dentro do prazo contratado e com me-

lhor acabamento do qüe o Indicado nas

especificações.

m
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[omtrtitora lanada
Rio Bronco, 173 andar * Md* Telefônico: 37-9191
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cantttuidos forem entregues dentro.
dos prazos previstos t conirttedos. ;

TRIGO DO URUGUAI E DA ARGENTINA PARA 0 DRASIL
Pelo "Bretagne" regressou

ontem a esta capital « coronel
Hello Braga, presidente da
COFAP, que esteve em Monte-
vidéu e Buenos Aires, onde
assinou acordos e entabolou
negociações para a realização
de tratados comerciais.

Aalando, _ reportagem, o co-
ronel Hélio Braga adiantou ter
fechado negócio, em Buenos
Aires, para a compra de 58 mil
toneladas de farinha de trigo
para embarque imediato, den-
tro do convênio comercial
argentino-brasllciro. Informou
também oue. ali. resolvera ou-
tros problemas, como o da im-
portação pela Argentina, de
banana, abacaxi e laranja do
Brasil.

Em Montevidéu firmou acflr-
do para a importação de 80 mil

Mercadorias brasileiras em pagamento — Não
dará o aumento pleiteado para o leite e pode-
rá intervir no caso da carne em Minas Gerais

— Declarações do presidente da COFAP

toneladas de trigo uruguaio,
que chegará ao Brasil com uma
economia de 70 mil dólares.
Admitiu a probabilidade de vi-
rem daquele pais mais 200 mil
toneladas do produto, sendo
que SO por cento de grãos e
outro tanto de farinha.

O presidente da COFAP
jgostrnva-so satisfeito com os

Interurbano, caso de polícia
Não basta a situação verdadeiramente enervaníc em que

fica qualquer pessoa que necessite ligação interurbana, uma
uez.que o célebre "01" i o ramal mato mudo da companhia.

I que representa o
eclaram ao pobre mor-"Vai haver demora de

agente, saiba que con-
hefe para reclamar con-
íuitas vezes, a resposta

Não é suficiente o tormento inl
desplante com que as tele/onltta*
tat que deseja servir-se do tele/i

. duas a três horas....'" Não basta
seguindo lígtar-se com a J "
tra o tnurismo de "01", oai obter ... ., .. .„,.„....
desconcertante de que não possui a phefe meios de se co-municar com suas subalternas. *•''•¦'

Agora a coisa é mais grave. Maltratam pessoalmente as
pessoas que têm de usar o interurbano.^ Transforma-se, as-
sim, o caso administrativo da desorganização do serviço, cm
autêntico "caso de policia". s t

Uma senhora que se encontra no R!o, vindo de São
Paulo para tratar de assuntos diversos dt interesse júri-dico, como tivesse encontrado dificuldade em obter ligação
para aquela capital, quando a pediu, pelo telefone do hotel
em quei se hospeda, foi d Companhia, Telefônica, para falarde uma das cabines. Esperou longo1 tempo e teve, assimmesmo, o dissabor de ver que pe?""'" nuè cheaaram muitodepois dela eram atendidas com
grava explicar.

Recorreu à telefonista-cheff
tatlvas alcançou que lhe fizesse
São Paulo, quando foi interroí
para falar para l(i, quase três
se a uma das telefonistas, peinicação. A informação foi a d
guntou, então, sem malícia, se i
e a resposta veio agressiva: "1
se quiser".

Evidentemente isso não sã<
pessoa que busca um serviço pú
ta para tratar com o público,
vem imperar.... , |)Pelo visto, quando o interp.
posta virá. em pancadaria...

entendimentos que realizara
naqueles paises, asseverando
serem os mesmos auspiciosos.

Salientou o fato do Uruguai,
do qual o Brasil é credor, dar
preferência aos nossos produ-
tos como pagamento do trigo
que nos enviar, e não a nossa
moeda.

MAL NECESSÁRIO

A uma pergunta do repórter
o coronel Braga respondeu:"Para o Brasil, pais de produ-

FERIRAM-SE CINCO PROFESSO*
RAS NA COLISÃO

Foi preso cm flagrante c au-
tuado pela delegacia de Bangu,
27.» Distrito, o motorista do
I.A.P.I., Darci Ivan Cunha Silveira,
residente na Vila Maciel, 464. ,Á

Dirigia êle o caminhão chapa
9-10-69, pertencente aa citado Ins-ti tuto, quando na esquina da.jR.ua
General Gomes de Castro, còm' a
Rua "E", em Padre Miguel, cõll-
dlu com o auto 5-15-40, dirigido
pelo motorista Genéslo Ferraz. So-
freram ferimentos as professArasmunicipais, da Escola Pedro Amau-
ry: Clélla Barbosa Pereira, Mirai-
da Andrade Reis, Ncuma Noguel-
ra, Solange dos Reis e Ivete da
Silva Reli. Medicadas no Posto de
Emergência de Bangu e retiraram-
se, depois de socorridas.

O comissário Salom5o de dia ao
27.» Distrito tomou todas as pro*vidfencias no caso, farendn ns nc-
cesuárlos registros.

ção deficitária e desorganizada,
considero a COFAP um mal
necessário,"

O LEITE

A respeito do problema do
leite, cujo aumento vem sendo
pleiteado pelos produtores, o
coronel Hélio Braga informou
que era radicalmente contrário
a qualquer elevação de preço,
de modo que não daria os C.-$
5,00 pleiteados por litro.

Indagado de como recebia a
noticia do aumento de CrS 5,00
no quilo de carne em Belo Ho-
rizonte, respondeu que tem au-
toridade para intervir no co-
mércio de Minas Gerais, atra-
vés da COAP do Estado.

NIVELAMENTO DA 
'

BALANÇA COMERCIAL

Encerrando sua palestra com
os repórteres o coronel Hélio
Braga afirmou que sua viagem
contribuirá para o nivelamen-
to da balança comercial do
Brasil com a Argentina e o
Uruguai, uma vez que o nosso
pais terá também oportunidade
de exportar mais as suas mer-
cadorias, como forma de pa-
gamento.

no centro
da cidade

JLnnn II.

INTIMAÇAO DE M
,f de missões diploiu

Instruções relativas ao assunto baixadas pelo Ci¦V
O desembargador Mario Guima-

rães Fernandes Pinheiro, Corre-
gedor da Justiça, a ílm de regula-
rlzar as notificações, cltaçfies e In-
tlmaçfies de qualquer membro de
missão diplomática estrangeira,
exarou o despacho seguinte:

"Os avisos do Ministério da Jus-
tiça de fls. 2, 7 e 11 vem merecen-
do desta Corregedorla a maior
atenção, neles se agitando questãodo relevância Internacional, como
a da Imunidade de jurlsdlçüo cl-
vil e criminal dos agentes dlplo-
míticos. \

. NSò lhe competindo corrigir os
atos praticados nos autos pelos Jul-
zoa, porque cometida essa correi*
ção ao Conselho de Justiça peloart. 12, n.° III, do Código de Orgu-
nlzaçGo Judiciária, redação do art.
71. da Lei n.« 1.301, de 28 de de-
zembro de 1950, esta Corregedorla.
dentro da esfera de sua competen-
ela traçada no art. '.0 rio mesmn
Código, determina, como provldCn
cia sobre a controvérsia suscitada,
a expedlçüo de circular, recomen-
dundo sos.srs. Juizes que, antes de
ordenarem I a citaçSo, íntlmaçáo ou
notificação de qualquer membro
de missão diplomática estrangeira,
seja de que categoria, for, - vorlfl-
quem se ocorre, na espécie, algu-l
ma exceçfio A regra da imunidade
e que, para essa verificação e sâ-
bre a forma de efetuação da dlli-
gèncla, consultem, como órgão e.3-
peclállzado no assunto, o Mlnlsté-

rio das Relações Exteriores, de
modo a evitar Incidentes e Busce-
tibllldades Internacionais.

Essa i cautelosa prévio consulta
em nada diminui o poder judlcan-te. O próprio Código de Processo
Civil presume no Juiz a Ignorância
de direito estadual, municipal, cos-
tumeiro, singular ou estrangeiro,
quando, em seu art. 212, obriga a
quem o alega provar-lhe o teor e
a vigência e faculta ao Julgador,
para excluir tal presunção, a dls-
pensa dessa prova.

Correio da Manha
Capital e Estados: }"'\-' 

'f

Ano (com direito aò Almanaque)
Semestre

Exterior:
Ano {com direito ao Almanaque)
Semestre ... /

Cr$
Cr$

CrS
Cr$

150,00
80,00

300,00
180,00

CARNAVAL DE 1954
Uma das finalidades da Asso-

claçao de Cronistas Carnavales-
cos ê justamente aquela de ln-

I crementar o carnaval carioca, de
modo que possa obter, cada ano.

I maior iilto. Desse moto, além
| dc multas outras providências
; qúe vêm sendo tomadas pela i di-
¦ retorla daquela associação, seus

membros efetuarão ainda esta
semana nma visita ao chefe 4oEstado-Malor • ao comandante
da Policia Militar. Nessa oportu-
ntdade, os cronistas especializar
dos solicitarão àquelas altas au-
toridades a colaboração daquela
coaporaçSo militar para o maior
brilhantismo do carnaval de
19H.

O apSlo principal a ser efetua-
do, podemos adiantar, seri o de
que os múilcos da Policia MUI-
tar participem do desfile da"terça-feira gorda". ,', uma vez
que se apreK«nt.at t»o »soEaastc.
problemática a presença dos
mesmos em face a uma delibera-
cão proibitiva. A ser mantida a
prolbtçfio, nto há negar, o des*file das grandes sociedades, sem
duvida a mais bela tradição do
maior carnaval do mundo, seráImensamente prejudicado.Assim, acreditamos, aquelas
autoridades saberão com-ireen-
der e levar na devida conta o
astlo que lhes seri feito
pelos cronistas carnavalescos dacidade.
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__iii_)Aixauor Htldebrando Accloly
Consultor Jurídico do Ministério,
qual se refere o dito aviso, porque
esse parecer poderá ser consultado
pelo Dr. Juiz na Secretaria desta
Corregedorla.

No oficio de resposta ao Mlnlsté-
rio da Justiça serão solicitadas tn-
formações sobre normas e fórmu-
Ias observáveis entre a Justiça dês-
te Distrito e os agentes diploma-
ticos estrangeiros na prática dc

atos-Judiciais."
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Políti
coRREro n.v ]\r:\>íirx^(ínavffl^ft*», ttmmmmmwm"-

ca agrícola
NBr.ilelinesiíftíiiipioH.-lpM. a sgricul^r», Impossível teria a ná-la » normalidade, ou seja au

tnliUNl hilicy eiiconlra-w o fa* volta d» prosj.rriila.Ie geral. nível de 100%, foi o objetivo.
muto çttuito do profeHor Jolm I'or qtie a aRriculiur» niu cum* Vária* foram a» tentativas, va*

.I-Jick, de llnrvard, »úlirc a pa* p-ava da indústria? Qual a ra* riu* furam oi método* e o* pro*MlatJo entre o. preço» do* pru* tho pru.iin.la da ruptura da rela* ce»so* |>ara elevar o poder anui*.mi.'*. aKileiil*t c o* preços do* cio de troca» entre o* doi* «e* titivo do* agrkultorej. Até me*.
l-rot_.fi» Industrial! nos feudos tftrcs da economia? mo subsídios em dinheiro paral|uido«. Aliai, é maií digestivo, Verificou o professor Black preencher o desvio da paridade
|4irtjuc mali «impkM cwijpreçn* <|ue em V)ii ot agricultores, foram concedido». Foram e ain*
mel, examinar o problema par- para comprarem o mesmo con* «Ia esilo *endo. Ma* o» resulta*
Imtlo da paridade entre o» pre- junto de produto» manufatura- dos nüo precisamos enumera-
r i. dn cotai ipie os agricullo. do* f|iie compravam no período Io*. SSo do conhecimento de ló-
i * vendem e* o» preço, da» que normal dc 1915 a 1920. talavam dn a Reme. No» Eítado» Uni*•'•••i compram para lulctlliar e precisando vender o dobro do dns a agricultura e a indústria
víver. O ponto aguiió da de- que ame» vendiam: isiò é: e«- «to amba» as mai» poderosa» do
preMSo econômica da década dc lavam dando duas véze» mais mundo.
1930 nfio foi 19.W, ma» 1933. cm troca da me,<nia quantidade No Brasil, embora tenha liavi-
.-'oi nesse ano o,tie á indústria de artigo» indti.iriai», Diajiie do superabiindáncia de comi»-
rmerlcana, quase totalmente pa* dc tal situaçílo, era inevitável soes de planejamento e de ga*r ilisaih. havia Innijaijo ao dc- f|t»el reduilsseni sua* compra* blnéte* técnicos por lôila parle,
«inprêgo cerca de 13 nti11n.es dc lánibéni á metade da quantidade desde a presidência da Repúbli-
iperários. E»tava sem merca- qne ames compravam. Dai a ca até A mais pobre das autsr-
'i.i*. uo exterior. O mundo iniri* grave paralitnçgò parcial da in- <|mas industriais, ninguém sabe
ru. também cm crise, havia redu* dú*<tria. O mercado para os seu» «o ccrlo responder a esta per-
i-ido suas compras na America produtos sc havia contraído na Runta fundamental para a nos*
do Norte ao« limitados recursos mesma prnpnrçíio em que os fa- *a recuperação econômica:
rias exportações que para lá en- «endeiros deixavam de com* — Em 19-10 o fazendeiro pre-
viavam. O mercado interno, que prar. cisava vender determinada quan-
sempre fora na proporção de Roosevclt. cum aquele seu ge- .idade dc produtos agrícolas pa-'¦.fc. o grande escoadouro da ,"'•¦• sentido político, percebeu o r;> adquirir um certo número dc
produção industrial do pais, tam* fenômeno. Percebeu que a cs- produtos manufaturados. Quan*
Ivm sc havia contraído dc modo cravização econômica1 da agri- '" precisará agora cm 1953 pa-
nlarmante, cremos que à metade cultura já se estava 'transferiu- ra fazer a mesma aquisição?
'io. nível normal. Os agriculto- doparaaindustriae.conscqf.cn- A instrução n.° 70 da Supe-

S£àSSv mS:s;,;í: ,rme",f' <lcmro *le ™* «*™ #&& «.a ^ e -.
i.ulação vivendo diretamente da • f' 

p,ira 
|. 

a "a(:^,0¦ A 5im Crt:<lil° nSo fnn,,cce » resposta,
lerra e a nutra metnde, indireta- ccraJ0S** politlca de recuperação mas as niedida» que ela encerra
mente, fácil era verificar-se que, agrícola partiu dessa relação dc nos dão a impressão de
sem que primeiro sc reerguesse trocas no nivcl de 50rc. Relor- adivinhou.

transmiiilo do cargo, relacionou seua liaveres,
antes e depois de pauar pela referida um.....

Pela iit-_n-.il 11........ leita, cujos comprovan-
tes um.ni...ii e* estabelecimentos bancArlos a
fornecer ao» Interessados, v£*se que o podo
ocupado foi um ônus para o titular exonerado.
Itto r tanto mai* significativo — e lanto mais
louvável, portanto, a Iniciativa de o revelar
espontaneamente — quanto as operações da
Carteira de Redescontos foram objeto de uma
comissão parlamentar de Inquérito que Investi-
ga certa* transações com o Banco do Brasil,

que a

0 juiz fronista
O juiz da 17.* Vara Criminal presidia a um

•umãrlo de culpa, Aos autos, estava Junta
faca-punbal que o réu conduziu no momento de
aer preso. Em lhe sendo perguntado se assim
acontecera, confirmou, acrescentando que a arma
era sua.

O Juiz ditou ao escrivão a resposta: "que o
riu confessa honestamente o crime de que é
acusado, assim como a propriedade da arma
que portava."

O "honestamente" não tinha nenhum cabl-
mento no coso. Não ho honestidade em se tra-
zer uma faca-punhal parn a pratica de um delito.

Mas o mais curioso é quo isso réu pagou de
fiança, em cartório, 000 cruzeiros, quando no
entender, do Juiz, a fiança era de 400 cruzeiros.
O magistrado, á vista da prova feita, condenou-o
por trazer consigo arma proibida, declarando:

"Ia condená-lo A multa de 400 cruzeiros,
mas, como foi roubado em 200 cruzeiros por

in.ns.ao do pagamento da fiança, reduto a multa
a metade. Assim sendo, o réu tem que receber
200 cruzeiros da diferença entre o valor da fian-
ça o o da sentença, o que corresponder* ao dl
nhelro que llm roubaram,"

Receber de quem?\ Nfio foi explicado quem
o ruubou.

Parece que náo basla a ironia d* decisão,
A Corregedorla da Justiça do Distrito Federal
gostaria de saber u quo fés o Juiz para punir a
extorsão dn fiança a mala e evitar que o abuso,
passível de sanção, se reproduza. \
Os bons negócios...

Note-se isto: nus negociações feitas com a
Alemanha, chefiadas pelo ministro João Alberto
e debatidas pelos representantes do governo de
Bonn e homens do comércio com assento na CA-
inurti do Comércio de Homburgo, eatéve em
exame o cacau, cuja quota, constante do acordo,
no valor de quatro milhões de dólares, náo fora
atingida. Concederam-se licenças, todavia, no
valor de mais de metade, ou fossem 2.350 mil
dólares.

Houve quem em vio Insistisse pela manu-
tençfio da quota contratual. As negociações de-
veriam ser concluídas nesta capital. Ponderaram
os alemães, naquela ocasião, que para náo haver
solução dc continuidade essa resolução era a me-
lhor. O que os alemães discutiam era o aprovei-
tamento do cacau brasileiro para rcvendi-lo aos
Estados Unidos, pago lá a dólares, ótimo nego-
cio para os homens do comércio dc Hamburgo.
Péssimo para nós...

COMÉRCIO DE FRUTAS

. / INSUCESSO previsões podem comparar-se às realizações da
atual administração, nomeada pelo presidente
da República e incapaz de resolver aqueles

O projeto da reforma administrativa, entre in-1 Pr°blemas, acrescentando, em compensação, o
decisões e protelações displicentes, está a mostrar jespeetro 

da íalí'ncia financeira da cidade. Mas
como o impomlcràvelniente.difícil realizar-se o pre-1 

5e nem ° Prefeito eleito nem o prefeito no*
cetto constitucional da harmonia e independência
dos poderei, ao menos com os atuais Executivo
c Legislativo.

A iniciativa foi extraordinariamente louvada,
quando a anunciou o presidente da República —
louvada por correligionários, adversários e neu-
Iros. Outras coisas extraordinárias ainda sc u>-
ram: a Câmara dos Deputados, pela primeira vez,
'¦••colheu uma comissão especial para opinar sò-
bre tuna proposição que era apenas aguardada,
não fora, então, remetida e demorou a chegar
àquela casa do Congresso.

Na mesma ordem das coisas excepcionais, jáCongresso se reunira extraordinariamente, na

meado possuem a inteligência e a energia pa-ra acabar com os sofrimentos inúteis da po-
pulaçâo carioca, então, que apareça o gênio
urbanístico que, mediante a modesta recom-
pensa de dois milhões de cruzeiros, invente o
de que precisamos: mais água e melhor água,
mais energia elétrica, bondes modernos e trol-
ley-bus, esgotos, tudo aquilo que existe cm qual-
quer cidade moderna e pelo que grita, em vão,
a população do Rio de Janeiro...

Estão redondamente enganados. Aquele
projeto não se refere ao Rio de Janeiro. Visa
gastar dois milhões para se traçarem, no papel,os diagramas dos respectivos serviços na futuraocasião do último recesso parlamentar, para tra-1capital da República, no planalto goiano.mr da matéria que se dizia, àquele tempo, urgen- j • O casu é típico do nosso chamado bovarysmo

le. E muito provável, é quase certo, mesmo, ouile. ti muito provável, e quase certo, mesmo, queu Legislativo, outra vez, este ano, substitua as
férias de praxe, por via de convocação com igual
objetivo...

\"è-sé, portanto, que tudo foi extraordinário,
na formate nos acessórios, mas do essencial, da
transcendência da reorganização de base dos ser-
viços públicos nacionais, ninguém se persuadiufirmemente. Trocou-se entre o governo e os par-tidos uma colaboração cordial, que se pretendeueficiente, mas da qual, agora1 se percebe, resul-
taram discordáncias profundas, embora inconfes-
sadas, de vez que o presidente da República, na
mensagem que acompanhou o anteprojeto da re-
.forma administrativa, disse haver aceito quasetodas as sugestões da comissão interpartidária,
que reviu e alterou o esquema primitivo da ma-
teria.

Estas discordância, foram fatais para a efe-
tivação da reforma: colocou-se o interesse políticoem lujjar do critério técnico. Pensou-se mais na
criação de ministério e distribuição_-dos._-re.pec-
tivos" serviços do r)ue no planejamento para a
conjuntura da administração. l_ pensou-se em
tudo cm termos de economia de alfinetes...

Quando os partidos recusaram a criação do
Conselho de Planejamento e Coordenação e .a,
do Ministério do Interior, a idéia dá reforma
claudicava: o Executivo ' não ¦ se importou mais
que ela caísse por terra, embora a houvesse ins
crito, com a mensagem ao Congresso, nos trâmi-
tes ordinários da elaboração legislativa

Ambas aquelas iniciativas visavam a habilitar
tecnicamente o governo a orientar seus planos de
trabalho, na esfera federal, ajudando, na esfera
específica do -Ministério do Interior, n organiza-
çãu e o desenvolvimento concomitantes dos i pln-
nos regionais, do esforço dos Estados para se rc-
equiparem.no interesse do domínio da.-conjuntu-
ra econômica, de serviços e investimentos.

Não liá dúvida que a reforma administrativa
pretendia alcançar o fundo do problema nacional,
mas apenas o abordou, desvanecendo-se na fal-
ta de condições para concretizar as [medidas que
se dirigiriam à complexidade dos motivos que,
por um instante, mobilizaram eloqüentemente as
pessoas responsáveis.

* * *

Do entendimento aparente para fazer alguma
coisa fundamental, os partidos e o governo pa-
rece que chegaram íajuni acordo para não fazer
nada... )

nacional, alheio às realidades e vivendo em es-
tratosferas românticas. Deixamos• cair em rui*
nas a nossa casa; para construir castelos no ar

0 segundo leilão
Espera-se com ansiedade o segundo leilão

de divisas que se realizará hoje,; aqui no Rio,
em São Paulo e outras cidades. Ainda não, foi
possível, polo primeiro, auferir do ,valor real
do dólar em face do cruzeiro, porque, na rea-
lidade, o que se fèz ,foi um leilãd de dólafes
a serem pagos em cruzeiros'. E nâo se pôde
medir aquele valor, porque vários fatores con-
tribuíram para turbar o sentido exato da liei-
tação de divisas: a corrida dos importadores,
querehdo manter

Há alguns dias foi divulgada
a noticia de que, em vista dc cn-
tendimentos entre o sr. Hélio
Braga e a COFAP, com a coopc-
ração do Instituto Argentino dc
Promoção do Intercâmbio, o go-
verno brasileiro comprará 58.000
toneladas dc trigo, providencian*
do sóbre seu embarque imediato,
cmipromctendo-se a Argentina a
ativar a liquidação dos fundos
congelados, referentes à importa-
ção dc frutas brasileiras. Essa
história do nosso intercâmbio
de frutas com a Argentina tem
crônica.

Houve tempo em que esse co-
mércio, no qual o Brasil não
leva a melhor parte, era ativi-
dade exclusiva das cooperativas
argentinas e possivelmente por
isso as coisas corriam mais ou
menos normalmente. Mudou tu-
do. depois que o governo argen-
tino interveio nessa atividade.
Naquele pais, como aqui, o diri-
gismo oficial perturba c compli-
ca a iniciativa particular, mudan-
do as coisas para piores. O Bra-
sil, até então, manteve

II1.--II mercado de intercâmbio de
frutas, bpas uvas, maçãs e pé-
ras. A Argentina monopolizou
o niTcadp, articulando o comer-
cio de frutas com o dc trigo,
tirando com isso dois competi-
«adores proveitos e deixando nos-
so pais sem boas uvas, maçãs e
pêras. Procuram-se cm vão es-
sas frutas no mercado, não exis
tem, a não ser o mau remanes*
cente que a Argentina nos re-
serva. Entretanto, em São Pau-
lo existem frutas que, sem fa*
vor, podem ser comparadas ás
melhores importadas. Se tivés-
semos mais uni nada de juízo,
estimularíamos, com as devidas
compensações o mercado de*fru-
tas dc nossa produção. Quanto
â Argentina, consegue o que mais
convém aos seus interesses:
vende o seu trigo, que também
não é mais barato que o de ou-
tra procedência, reservandó-nos
a sobra dc suas escassas e má»
frutas.

A COFAP faz o que pode,
ei ncordapios, mas devia procurar

agra-
um alivni outros caminhos, que nan nos

e compensador comércio de fru- colocassem nessas poucotas principalmente com o Cana- (laveis dependências...
dá. Os argentinos espantaram| ,,

"Çsse comércio, monopolizando oi"
negócio e agora sc informa que'
as compensações para o trigo.'
desfazendo o equilíbrio dessa ba-j
lança de trocas, deixarão o Bra

ESTANHO DA BOLÍVIA PARA
A INDÚSTRIA NACIONAL

A Associação Priifissiiin.il da In-
dústria Naclon.il de Est.inho,' em
telegrama ao presidente da Itepii-
blica, __¦_ um apela no sentido de
ser evitada a importaçãr. de esta-

seu comercio por qualquer
preço, foi um deles; o nervosismo natural dej referentes à liquidarão de contas,
uma inovação com a qual não tivéramos qual-! enquanto o governo da Argen-
quer contato antes da primeira licitação,, foi' tina — como nos parecemos,outro. Hoje, esses fatores-não deverão pertur-j nesrc particular ! — nân se meteu
bar-a—marcha dos~ negócios; mas-Somente I de-
pois de alguns leilões será possível calcular os
resultados do sistema.

sil quase exclusivamente condi-
cionado a importar as frutas que
entrarem no regime estabelecido.

Desde então desapareceram dn
nosso pais as boas frutas cana- 

'nhJ? bol'v,a"°*
.i-i. v- r • "¦""-¦*_*-""" | consultando os órgãos lícnicos(IdlSCS iNao foi apenas esse q „a espicie, o presidente da Repú-
resultado: o governo argentino, blien exarou o segulqte dcspa.ho,
removeu do caminho também ás no respectivo 'processo: "Tendo cm
cooperativas, que de qüalmíerKÍl6,a os e,cmcntoi eonsu.iie. dis-
.- ' ... ' . . .M1;""!"*-' | te processo, que evldon.lnin sertornia detinham a iniciativa do „*n(!a mujt0 pequena a prnriúcsonegocio. Nosso país perde por j nacional de eslanho. em íace de
dois lados: deixa de importar necessidades gue ultrap.ssum _.5'io
frutas e trigo de outras proce- 

'"' "

dências. Não havia congelados

.

1 toneladas anuais, pois s6 o con.su-
mo dc Volta Redonda deverá al-
c.incar 1 _mi tnniladas no ano pró-•simn - pmsslía o Minisl.rlj dis
Rela-ôr. Rxterlorrs nis necocla-
ções com o, governo boliviano p.»rnPFscfí-urai
.fase meta

terfssos mútuos

EDMUNDO BITTENCOURT
Recebemos a seguinte carta:"O Sindicato dos Jornalistas

Profissionais do Rio dc Janeiro
as (u-i.-i-.se plenamente às justas
homenagens que estão sendo
prestadas à memória do lnolvi-
dávei jornalista Edmundo, Bit-
tencourt, por ocasião do 10.°
aniversário do .-eu passamento.

Nossa organização relembra
que Edmundo Bittencourt foi
um entusiástico animador da
sua fundação contribuindo com
o valoroso "Correio da Manhã"
para o êxito do Sindicato, por
êle considerado uma poderosa
trincheira de defesa dos legltl-
mos Interesses dc nossa classe.
De v.s., at.° e adm.°. Luiz Fer-
reiro Guimarães, presidente."

CO^ECORAWTCOM A ORDEM
NACIONAL DO MÉRITO A
PROFESSORA CASSILDA

MARTINS
Em solenidade realizada ontem à

tarde no Catetc, com a presença
do Ministro da Justiça, sr. Tancre-
do Neves, do general Caiado de
Castro, chefe do Gabinete Militar
da Presidência da República, do
ministro Ataulfo de Paiva, do sr.
Plínio Travassos, procurador geral
da República, do general LeltSo
de Carvalho, presidente da "Fun-
daçfio Osório", dc várias outras
personalidades de 'destaque e de
uma comissão de Internadas dique-
Ia Instituição, foi condecorada com
as Insígnias da Ordem Nacional do
Mérito a professora Cassilda Mar-
Uns, rcltora e grande benemérita
dá "FundaçSo Osório", Discursou
ria oco.lio o ministro Ataulfo de
Paiva, chanceler da Ordem, sc-
guindo-se com a palavra á ilustre
educadora, que agradeceu a honra-
rla que acabava de receber.

Banco Ribeiro Junqueira S.A.
Ktl* UA QUI1ANOA 10 72 '__

1T1A CHILE M

condecoíTadÕVelo brasil

TÓPICOS & NOTICIAS
O TEMPO — Previsões para o Distrito Fe-

jderal — Tempo instável, melhorando no decor-
rer do período. Temperatura estável. Ventos
de sul a leste, moderados. Máxima, 20,7; mi-
nima, 17,6. (Serviço de Me.eorolpgia\do Mi-
nistério da Agricultura). \

^ <«» _s*

Castelos no ar
Ainda não tem autonomia o Distrito Fe-

deral. Ainda os poderes da União devem
ocupar-se dos problemas vitais do Rio do Ja-
neiro. O Executivo procede à sua maneira,
entregando a cidade à politicagem e política-
lha trabalhistas. Mas não se ipode limitar al
esse abuso a intervenção dos poderes federais
E' auspicioso, portanto, o fato de o Legisla-

-.tivo também se lembrar das necessidades ur-
genteg do* Distrito Federal.'

Reíerimo-nos ao projeto de lei do depu-
tado CJaleno Paranhps, instituindo _.prêmio_ _d_
dois milhões de cruzeiros para o autor do me-
lhor plano urbanístico, capaz de dotar a capi
tal do país de suficiente abastecimento de águt
e de energia elétrica, de melhores transportes,
de um bom serviço de esgotos, etc. etc

Ji estava na hora. Já não se compreende
mais' o escândalo crônico dos serviços da ca-

pitai da República: \abastecimento de água
comparável ao dos desertos da África, \energia
elétrica a* prestações, transportes calamitosos,
com veículos que lembram a época colonial,
invasão dos canos e das praias pelos es9)tos,
tudo, eniim,1 que torna infernal a vida no Rio
de Janeiro.

V' Da futura autonomia não se esperam me

no negocio para de uma caja-
dada matar dois hons coelhos. I
Infelizmente, nossas autoridade,.
êsp^ialijjadás, para negócios dc;
interr. mliiq. não querem ou nã<> |Isafaçni resistir convenientemente!
jl esses e outros negócios, nos i
finais, por vi.i ile regra, nunca
ficamos cnm a parte do leão. 'O

que a Argentina quer é nos ven-
der seu trigo e suas frutas.
P.eixà assim o Brasil de receher
1'iutas'de nutras procedências, no
thi^iiviyc ;,s canadenses; At*'*
fjtMp.n i/j liiiftcHçii os tinham rm
.siinjs nijAis. durante quase todo o Exterior
n ano. as saborosas, uvas maçãs í c*ência da Moeda e do 

" 
Crédito,

e néras rin-iilsn». n* -j 2 CXP*S. demoi-adamente, a situaçãoe peras canadenses. E agora?; atual do comércio brasileiro em1 assam-se meses em que geral faco da'* novas- leis relativas
mente nãn tn ,.i,._.,».-,m- _..., Importtçí.

Paris _il (F.P.) — O sr. Jacques
Vlnmnt. iliretor-adjuiito do gabinete
lo ministra das _?Plaç5ea Exterlo-
tes, rÀG-abei] ontem daa mfioa do en-
ínrrepado de neirocins dn Braall.
¦r. Glauco Ferreira de Souza, a¦rnvntn de comendador da OrdomBr.isll o •*t'nrlmj:i,oJ^^naljli^Çruzelni jln_Sul.___com_de acordo ri_m-ii[r^n^píiíír>.l .ontlecoradi. pelo governo

| .'Visllclrn.

ESTAVA INTEIRAMENTE DESORGA-
füZADA A CARTEIRA DE EXPOR-

TAÇÃO E IMPORTAÇÃO
Em .conferência pronjnci.ida na,1 d. que nSo seja possível fazeri-t .*,i*.*iir. v-.'.'irr.- nl dn Pi-.rà, sinHilnV*camcnte n defesa di moe-'.,' 

_"''•_¦''.'¦¦ •*.*¦••.'• r-rce .w-iW C.. o ., da p> lltlcii i-.-i l-i vi-Ua WiifcCeraçnrfitlt.elçMli/ao Co- -o.!.. |:,.Jn Indlcnr que (se ronls-
;-: " .' J,".' ' .1 \. ¦t,l."-:' Cm.iííiI- UT.ni cm a r._vc*,r.:cnto da Infla-uva ce lntcre.mblo Comercial,com çã„. HocóiVlieccndo tudo Isso. ac.. juít0 * Superintcn- Confcdernçlio Nacional do Comer-Moeda e ,dn r_rpn_tA _¦.(_¦_ »'_-_••*»_,_... .•_
expôs, demoradamente,

nao se encontram, em

BANCO BOAVISTA S.A.
umu Ctuuptetb MKiiiii/ii^âi tintioi

m i«i i__

cio aquiesceu, mesmo discordando,
em colaborar com a nova pollti-ca, uma vez que a sua preocu-

..... PaÇâp *. fundamental é conseguir oexportação, fixando, auirento de nosso produção aürl-no nesmo lempo a posição do cola. extratlva e industrial. Alémórgão máximo sindical do comer- disso, é necessário

tm
¦\ ¦ 
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, Notlcia-se de Paris quo os proprle-
tários dos prédios que dão frente
para o Arco do Triunfo'aumentaram
os aluguéis dos apartamentos; I ale-
gando que eles tim viata para um
monumento histórico.

No Hio também "as listas" valo-
rizam os apartamentos. Os de

cl face á atual conjuntura
historiando a sua atuação juntoà alta administração, cumprindo
as tarefas que lhe competem re-

| sul: c permanentemente e desen-"¦ volvendo um ritmo de trabalho
em verdade acelerado, na confor-
mldade das diretrizes que lhe tem
traçado a sua diretoria, sob ocomando do sr. Brasllio Machado
Neto. ii i

Conforme acentuou o sr. Eugé
nio Soares. A Confederação Naclo-
nal do Comércio batalhou anterior-
mente pelo estabelecimento ele me-*
lhores critérios para a distribui-
.ao dc quotas cambiais, batendo

tombi-m1, pela descentralisação
dares mal, altos eram mal, caro,', £ 

=5*'? 
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Pagava-se a paisagem. Maa, agora,
com a falta de energia, os aluguei,
estão subindo para baixo. Os mais
caros são o 1.» andar e o térreo.

* * *
O navegante portorrlquenÈg Ha-

fael Gassoy, de 85 anos de Idade,
\ partiu de Havana para a Europa1 num pequeno iate. O intrépidij via-

jante, é o único passageiro ilo barco
Compreende-se. Na sua idade, i

aiflcil encontrar companheiros de
aventuras.

* * *
O prefeito de São Pa«lo determl-

nou que todos os servidores dé*W*
tureza braçal se vistam obvlgátò-
riamente de uniforme Êste será
fornecido pela divisão de wnpias,
á razão dè um por ano.

Como, evidentemente, os untfor-
mes não poderão ir à lavanderia,
lmaglne-se o estado em que «atarão

____J_!í_. _^ij»líyniL--Biís.èj.-.de-Ji.¥oi~
O sr. Jânl0 Já peniou nas rocio-

inações que irão ser feitas k Limpe-
za Pública?

Declaração de bens xy . yf\\y:Comentamos há poucos dias a atitude de
uma comissão do Senado, rejeitando parecer
favorável ao projeto de obrigatoriedade da de-
cláração de bens pata as pessoas que assumem
cargos públicos. No momento que atravessa-
mos, nenhuma prática parece mais necessária,
para ácautelar reputações e moralizar o exer-
çíojp dá vida administrativa nacional. •

Mesmo sem ésse imperativo legal, o sr
Egydlo Câmara, ex-diretor da Carteira de Re-«¦__&^ ffVffljtòafr. contudo, as vim^^m^iomm^miü.^. flam*-v.

if* ¦»!• •Y" IV

Acaba ds falecer em Susiex (In-
(laterra), aos CO anos de Idade, Tom
Reece, o maior jogador de bilhar do
mundo. Seu record t de uma séria
de -133.135 pontos.

O maestro Vila Lobos « o teatro-
logo José Wanderley pretendem dia-
putnr a BUces_3o do crúckno 11.»
andar ila A.B.I.

Apo: [amos no Vila, que, sem|o
taco na orquestra, é biHnta no bi-
lhar.

portação do Banco do Brasil. Quotas preestabclecidns de câmbio de-
veriam ser distribuídas pelou Es-tados, visto que era completa adesorganização daquewíCartetru. Eratal essa desorganização que foram
fundadas verdadeiras. empresas delicenças de importação,1 que sc en-carregavan. de 'consegui-las paraqua'quer negócio e em qualquer
prazo, por menor que ( íste fosse.Isso foi comprovado pelo próprioMinistro da Fazenda.

* Dlinte da evidência dos fatos,
reconhecida a necessidade deime-
diata modificação do sistema vi-
gente,' duas correntes surgiram:

uma liberal, pretendendo a práti-ca de câmbio inteiramente livre,
o outra julgando inoportuna ain-dn a abolição total da licença
prívjg; Com esta última corrente
estaya a •Honfcderação Nacional do
Comércio, Realmente, se prevalecera disorden.içilr do câmbio, jnmalsconse;. u liem ns cobrir a lmportân-
cia de um bilhão e oltocentos
mllhCes de, d Mares, cifra quo cor-
responde ao nosso débito no ex-
terlor. \
_ Não hâ dúvida que erri condi-
çóes normais a liberação total

Ae_l_a___ex.c_le_itc___.par a _ o .....conri-éreio.-
Entretanto, a .poça é de sacri-
ííetos c cabe a todos dispensar
o que não for estritamente ln-
dispensável, se ó que desejamos
trabalhar pelo soergulmento das
finanças nacionais. /

Uma forma eclética prevaleceu,cqnsistlndò na permanência do con-
tróle de licenças, afastado, defini-
tivamente,, o critério pessoal da
concessões. Cerüflcados especiais de
exportação em classes de produ-tos serviriam automaticamente de
títulos para Importação.

.. Interessar „importador na exportaçOoi retirar(lo critério pessoal para a con-venléncla comercial ou Industriala distribuição de certa classe dedisponibilidade cambial; e dlstrl-bulr pelo Pais as disponibilidade,
da3 camblalB de exportação, evl-tando a desvalorização do câmbiolivre. ;

Enfim, viu-se a Confederação nacontingência de aceitar, conclente-mente, o mal menor.

0 EXERCÍCIO
DÂ DEMOCRACIA

O prtsidenlt da U.D.N., fa
/dNf-0 ao tnlcrolont dt urna
¦•mn ..ru, advertiu o tltitarado
dos tuas rtspmsabilidadu ta
composição do futuro Congresso.

Das eleições para a renovaçiio
do Câmara, de dois tírços do Se
nado, e dt alguns executivos «*
taduais, depende, tm substância,
o eqitacionamtnto do problema,
qut já se discuit, da netssia
presidencial. Depende, em stma,
o problema do govtrno, na sua
expressão moral t política.

O qut st impât, portanto, t
o exercício da democracia, para
preservd-la nos seus valores. O
sr. Artur Santos foi muito fran
co e objetivo ao admitir qut, ca
so os aventureiros * 

'os 
demago.

gos st apodtrem do futuro Con.
yresso, como premeditam, por
meio de maioria compacta,
poderão alterar a Constituição e
subverter a índole do regime.

0 presidente da U.D.N. dis-
pensou designações pessoais, mas
do quadro que esboçou da situa-
ção brasileira ressalta distinta-
mente a ameaça da ditadura sin-
dicalisla preconizada pelo sr.
João Goulart qut, neste momen-
lo, a articula no norle do pais,
sob a complacência, quando nüo
sob as instruções, do presidente
da Republica.

_ necessário cuidar das pre-
missas irrecusáveis da sucessão
presidencial, em ves de afrontar
com açodo cspcculatôrio fsse le-
ma no seu aspecto direto e, to-
dovia. ainda suscetível das con-
seqüências do pleito do ano vin-
douro, no' conjunto das suas ten-
dtncias e no seu balanço de
forças.

Os partidos nâo se podem Uu-
dir quanto d importância dos fa
tos que estão no seu dever diri-
girem, na organização de banca-
aas que efetivamente os repre-
sentem e que somem as suas in-
fltttncias para ácautelar o des-
tino das instituições, abalado
pelo avenlurismo, a improvisa
ção, a amoralidade exposta i
contaminadora.

Os adversários do regime, as-
pirantes a uma peronisaçâo do
firasil, somente se poderão infUí
Irar nas camadas populares, em-
polgando-as para os confessos
fms subversivos, se as forças po-
llticas responsáveis optarem pela
apatia, pela negligência, moslran-
do incapacidade de se exercita-
rtm democraticamente na oportu-
nidade do pleito de 1954, em que
se devem apurar qualidades t to-
mar decisões.

XX EXPOSIÇÃO' NACIONAL
DE ANIMAIS

Regressou ontem o ministro.
da Agricultura

Com a presonça do mlnlitro daAgricultura, ar. joio Cleophas, queno ato repreanntou o presidenta daRepública, tcv« lugar, domingo úl-tlmo, cm Salvador, Bahia, a Inaugu-
ração da XX Exposição Nacional deJ\nimaia. Além do titular da Agrl-
cultura, dn Kovernador bahlano,
,r. Regis Pacheco, estiveram pre-sentes k solenidade altas figuras daadministração pública-federal a es-
tadual. entre a, qusla, o ministrodp EducaçSo, sr. Antônio Balbino;os senadores Pinto Alelxo e Landul-
fo Alvcs^deputado, Rafael Clncurâ.
Abelardo An"dr$~e~Li_fáyéttt Coutl-nho; almirante Guliriarlei ROxo,comandanto do Distrito Naval, ge-neral Lino Sucupira, comandante da6a. Região Militar, coronel Cid MI-ró, comandante da Base Aérea doSalvador, o secretário de Agrlcultu-ra do Estado do Rio, os iepresen-*-
tantes dos governos dè Alagoas e
3crgtpe, altos funcionários do Ml-
nistério da Agricultura e grande nú-
mero de expositores. Após a sole-
nidade Inaugural, que reuniu os
mais belos cspcclmcns da pecuária
nacional, o ministro da Agricultura,
r.companhado do clicfe do Executivo
.•ah..'._ visitou a ÍCscola de Medi-*¦ina VctrMnárla, oportunidade em
[yl-i se decV.mu bem impressionado
,*;rin as iLoilciiias Instaljiçíles do cs*
tabclccinicnto. A noite, nos salíes
do Hotel Bahia,, o governador Regia
Pacheco, com um banqueta, hoene-
nageou o ministra, tendo pronun-'¦lado o discurso de saudação o ar.
Nonato Marques, secretário dt Agrl-
cultura do Estado.

REGRESSOU O MINISTRO DA
AGRICULTURA

I
O ministro João Cleophas regres-

atu, ontem, de .Salvador, Devido ao
mau i tempo que caiu sóbre a cidade
na última seguhda-feira, o avião queconduzia a comitiva ministerial per-nc.ltou em Vitória, onde o titular da
Agricultura foi hóspede do gover-uador Jones dos Santos Neve,.

AS DUAS HIPófElS
Pir* silvar O Brasil haveria lalvrx dllU hi[-íte.ca

apcnai — mu ambas impratlciveli. i
A primeira i que o povo deixasse de comer pio, o

aulrn nlo gastaríamos tantas divisas na compra de tri-
go estrangeiro. A segunda 4 que nlo rodas so nu tt.
Iradu nenhum veiculo autônomo, automóvel ou camlnhio,
ti assim «i mesmas divisai nlo seriam dissipada» na im-
podaçio de gasolina. Forque só o trigo e o petróleo
not Jevam a parte maior desses recursos, cuja perda nlo
t. "io» como ver compensada mediante a exporta-lo dt

produtos nossos.
Oi frios manipuladores du estatísticas ji nos ad-

vestiram, pelos teus cálculos, que, devendo a popuhrçlo
cresoer na formt de tantos e tantos por cento, aumen-*
t-inilij necessariamente m importaçSea de trigo e petró-
leo, talharemos nlo tendo mali divisa nenhuma para as*
segurar-nos o pio e o transporte. Chegaremos ei^Jo to
fim de tudo... .
-• Mu hi remédio contra os doit mtlet,

Com respeito to trigo, basta planti-lo. Em relação
to petróleo, cumpre explori-lo.

Aindt nlo plantamos todo o trigo de que precisa»
mos. Estamot plantando algum. Deus nos favoreci,,, I

Com o petróleo nem isto acontece. Permanecemos
na ftse lírica da contemplado. Para qua éle seja intei-
ramente nosso, nao queremos entregar ao capital «tran-
gelro a pesquisa e a exploraçlo dst juidu. fi uma ati-
tude bem nossa — bem nossa, digo, porque nlo é.do
mais ninguém. f

A índia, por exemplo, tio nacionalista e sempre tão
tuipeitota em suas relações com o inundo anglo-saxão,'
concedeu i Socony Vactntm, à .Caltex o & Shell o direito
de explorar seu petróleo, sem qualquer reserva {do .desa-
propriaçio no pruo de vinte e cinco anos.

A Argentina, outro pala de notóriu exacerbaçíea
nacionalistas, elabora tuna legisltçlo grtçu i qual cer-
tas indústrias estrange.ru, estando nelas incluída nttu-
ralmente t indústria petrolífera, possam inverter capitais
no pais, sem óbice i remessa de lucros nem ao repatria-
mento dos recursos aplicados.

O Peru permitiu a iniciativa pai-ticultr, nacional ou
estrangeira, e ji se apresenta no mundo entre os gran-des produtores de petróleo.

Estes poucos exemplos — que nâo vão além de tréa— oferecem um contraste edificante à nossa posição na
matéria, tratando-se I de países no seio de cujos povoso ânimo contra a infiltração estrangeira nunca deixou
de ser muito vivo e mesmo de recentes e dramáticas
afirmações no primeiro deles. |

Parece-nos, erroneamente, que a entrega do petróleoao capital estrangeiro, embora sob condições capazes de
nos assgurar uma parte grande e legítima dos lucros
da exploração, nos imporá subordinações penosas, ine-
rentes, se nlo à nossa soberania, pelo menos ao nos-so brio. '"

Vá que assim aconteça, ou possa acontecer." Não
aconteceria de modo nenhum em grau mais elevado queo da subordinação — esta, sim, real e efetiva — em quenos achamos quando, para importar trigo e petróleo, ele-
mentos sem os quais não viveremos, temo? íejrurvar a
cabeça à moeda alheia, forte e esquiva. ' ¦

O problema, vê-se, 6 bastante simples. Podemos re.
solvê-lo com o bom senso. Preferimos complicá-lo em
nome de um sentimento que nunca foi* de nossa índolej
o nacionalismo, que se transforma tmj .Verdadeiro irra-
cionalismo.

Volvo, assim, às duas primeiras hipóteses: não co-mer pão (o que aliás já faço em homenagem à minha
glicose) e não rodar com automóvel nas estradas (oque também não é de gtf.to meu, depois de anunciadoo novo preço da gasolina) X

»,
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1 Costa REGO

NA FRANÇA 0 NOVO EMBAIXADOR
BRASILEIRO

Declarações do sr. Caio de Meio Franco

4-

PRODUÇÃO DE ALCALIS E SUB-
PRODUTOS A*

0 governo espera uma economia de .rínfa milhões de dólares
Seguiu para a França o Dr. dução diária de 680 toneladasCarlos Vianna Guilhon, dire- de produtos químicos.

1 O sistema preferido pelo Minis-
térlo da F;.zemda, que vlgorprá _ ,....em breve, se apoia ém1. base que tlutos químicos cem' mil'tone-está om discordlncla cbm alguns' ladas de barrilha, vinte mil de

tor da Companhia Nacional de
Alcalis, qué foi adquirir ali os
equipamentos psra essa fábrica
do governo, a qual deverá pro-duzir álcalis e subprodutos. Fá-,
brica essa, como sc sabe, em
construção em Cabo Frio.

No começo deste ano, o T)r.
Guilhon já esteve na Franca, ircomo emissário do governo, oca- A
sião em que ali obteve de ban-
queiras franceses um financia-
mento de quinze milhões de
dólares, para a referida indús-
tria, financiamento ésse que o
Eximbarik e o Banco Interna-'
cional estudaram è) não reali-
zwam durante sete anos.

'Em março deste ano, foi as*^-sitiado -no -paiáciíri-io; NegroT
em Petrórjolis, com a presença
do Presidente da República e
do então ministro da Fazenda,
sr. Horaeio Lafer, o atual con-
trato \ franco-brasileiro, para b
qual o sr. Lafer deu iodo o seu
apoio, discursando na ocasião.

Segundo os plaíio^ das obras
e a entrega1 dos equipamentos,
na segunda/ metade de, 1885 a
fábrica deverá estar ém ftíneió-
namèntò, lançando ahualmente
r.o .mem-ido brasileiro de pro-

pontos detendldos pela Confedera
cão Nacional do Comércio. NSo
tem, entretanto, o_ta entidada qual-
quer shlvlda cm colaborar no tra-
balho a ser empreendido. Ij|o nüo

&!____ -¦ _tt'3?_i_tt_E^w^^

soda cáustica, vinte e duas mil
de gêsso para construção e in-
dústrías químicas e cem mil de

Presume o | governo, com as
informações / dos diretores da
Companhia ) Nacional de Álea*
lis que a produção da fábrica
corresponderá a uma economia
de divisas de cerca de 30 ml
lhões de dólares, anualmente.

. Pará o escoamento.dcsaa pro-
dução è que vai ser iniciada
a construçSo de um pôríó mo-
demo, totalmente mecanizado,
na enseada ; do Anjo, em Ar-
raiai do Cabo, que ficará fron-
teiro à própria fabricar- ".

\
0 AMAPÁ REVERENCIA
A_MEMÓRIA DO SEU

7DEFENSÕR
Macaná, 20 (Asp.) — Chegaram a

esta capital os contra-torpedelros"Bracui" e "Beberibe", troendo os
restos mortais de Joaquim Caetano,
da Silva, que so encontrava no Ce-
mttérlo de Marul, em Niterói; As
cinzas vieram numa avlio ia FAB
do Rio para Belém e, dali foram
trazidas a Macapá pelos vaioa da
guerra. Êates cagaram, a capital
combolados por numerosas embar-
cações do Território, sendo sáuda-
doB à entrada da ibarra pela For-
taleza de Macapá, O Amapá pres-tnrá grandes homenagens à memó-
rio do seu defensor, que escreveu
a magistral obra "O Olapoque c o
Amazonas".

Nesta capital «erá construído um

Havre,S0(r_P.) -Chegou hoia aMt» porto "He de Franca", o ar.Calo de Melo Franco, novo embai.xador do Brasil Junto ao govêr.no francês,"E" com profunda * emoçáo quem« vejo, i novamente na tenra deFrança. "O sr. Mello Franco, «vo-cou para o repórter suas recorda-
Çóes: . '¦• \"Tinha 29 anos da Idade, quandofui nomeado «ecretário em Parti,como auxiliar daquele grande bra-
lllelro e frandá amigo, que 4 paramim sempre o "irande pátrio",o embaixador Luís Martlm de. Sou-ra Dantas, sob cujas ordens «ervl
também em Roma".

De sua parte, o repórter deu ao
sr. Mello Franco a lnformaçlo de
que o "embaixador das graça»"
que há um ano mais ou menoi es*
tive passando mal, estava agora"«8o como um moço". "Com queemoçío vou revl-lo —.frisou o ar.
Caio de Mello Franco.* Sinto-me
s.-itlsfeltuslmo em vir ocupar um lu-
gar que foi hourado'por Souza Dan-
ta....". ^

O gr. Calo de Mello Franco, prós-seguindo na conversação amistosa
com o Jornalista, lembrou, num re.
lance, toda «ua carreira. "A França
íol sempre a minha predileta; dc-
pois de ter sido secretário da Em-
baixada aqui de 1925 a 1929, mui-
tas vêiM par* aqui vim aovaman-
te...fl tudo Isso explica a alegria e
ao mesmo tempo \0 orgulho quesinto por vir ser embaixador em
Paris, Nesse esforçar-me-el por se-
gulr o exemplo de meus Ilustrei
pcadecetsores, mais particularmente
doflempre lembrado Luís Martins
de Sousa Danta» e do último em-
baixador, o saudoso, tt. Carlos Cel-so de Ouro Preto, o "Barto " 

deOuro Preto", tle amigo da Fran-
ça. Procurarei tudo faser no «en-
íl _, *-• ""•"-m »<la vei /mala atradicional amizade que une meu
pais 4 FrfmM".

O embaixador Calo do Melo
Franco, que velo acompanhado desua esposa, foi | saudado, ainda a
bordo, pelo ,vlce-cónsul dò, Brasil,
sr. Nogueira, ' que substituía- o
cônsul, e pelo secretário geral ds
SupfFrefeltura de Havíe. Seguiu,

PENAS COMUTADAS,
O presidente da República assi-

nou decretos, na pasta da Justiça,
comutando as penas a qua foram
condenados: no Estado de Ulo
Grande, do Norte — José Luiz da
Silva, por sentença do Juiz de Dl*
relto d«! 2."* Vara dk Comarca fie
Mossoró, para 40 meijea;

No Estado do Espirito Santo —
José Mário Ferreira,',1 por decisão
ÜQ- Tíitiü_Jttl~iia~Juri tiá~~camarca
de Barra d* SSo Francisco, para 12
anos; e, no Distrito Federal — He-
ráclldes da Silva, por sentença do
Juiz de Direito da 23.» Vira Cri-
minai confirmada por acórdão do
Tribunal de Justiça, para 3 anoà;
Joaquim Camargo, por sentença do
Juiz de Direito ds 4.» Vara Crlmi-
nal, contlrmada por acótdao do
Tribunal de Justiça, para 13 anos;
Raul Barbosa Pinto, por sentença
do Juiz de Direito da 14.» Vara
Criminal confirmada por acórdSò
do Tribunal de,Justiça que refor-
mou sentença do, \luii de Direito
da 14.» Vara Crlmihfl cònfirmadi
por acórdüo jdo Tribunal dè Justlçs
para 39 meses; e, Temlstocles Gen-
Ul da Silva, cor acórdão do Trlbu-
nal de Justiça que reformou sen-
tença do Juiz de Direito da 10.»

após, para Paris, onde o esperavam
o encarregado de negócios, tr.Clauco Fereira dè Souza, e o rs*-
tante do pessoal da embaixada e
do Consulado, tstes altos funciona-
rios nlo o foram receber no Ba-
vre, a pedido do próprio embalxa-
dor, que, modestamente, aconse-
lhou-os a nio deixarem seu traba-
lho para Ir saudá-lo pois nlo se
demoraria ne Havre.

VERBAS DÒTÜNO SALTE
para obras no Serviço Nacional

dè Tuberculose •
O presidente Getúlio Vargas apro-

vou oa projetos e orçamentos para
obras do Serviço Nacional de Tu-
berculose, nas cidades de Porto
Alegre, Rio Branco, Porto Velho,
Boa Vista, CurtUba, Londrina, Nl-
toról, Goiânia • Maceió. Autorizou
o chefe do governo ao administra-
dor do Plano SALTE, por cuja ver-
ba serio realizadas aquelas (,bras,
a pór no Banco do Brasil, á di_po-
siçlo do referido Serviço, a Impor-
tância de Cr$ 12.475.000,0», im-
portância que será creditada à con-
ta "Tesouro Nacional com Piano
SALTE". ,'

O presidente da República rece-
beu, Nontem, para despacho no Pá-
lacio do Catete, os ministros, Vi-
cento Hío, das Relações Exteriores,
e Joio... CleófM, ds Agricultura.

AUXILIÃR-TÉCNÍCO DO
GABINETE DO MINISTRO

XDA FAZENDA
O ministro da Fazenda designou

o advogado da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro, dr. Má-
rio da Mala,.para exercer as fun-
çóes de auxiliar-técnlco do seu ga-blnete, sem1 prejuízo das funções.
que exerce) na referida Caixa, j

PÂGAMEKTOS.NO TESOURO .
NACIONAL

\
... \ 

¦. 
.¦¦"A

monumento à Joaqujjji Caetano da
Üar^ ~~x_____li_____-_í«_-

A Psgadorla do Tesouro efetua-
rá hoje o pagamento das seguinte»
folhas do S.o dia Mil:

PresldSnoia . da República e 6r«
glos subordinados, münsalljtnsjTribunal de Contas, rr*.;r_r..ta« adiaristas; Ministério 

"da ~ 
Fazenda,"'

mensalistai; Disponibilidade ;do Ml-
nistério dás Relações Exteriores, n.«3.499; Aposentados do Suprema
Tribunal Militar n.o 4.212; do Su-
premo Tribunal Federal, n.o 4.M0s
deLJuJiy * iiwnunorèè"n> 4.811:
do dejembareadores do Tribunal
de {Justiça n.o 4.523; e do Dasp,.
n.o*4.522.

Pagadores do Tesouro etetuarlo
o pagamento . nos Ministérios da
Agricultura, Justiça, Trabalho, Vin-
çSo, Educação o Poder Judiciário,
relativo ao 2.. dia útil. \

INAUGURADO Õ PRIMEIRO
DE ESTUDANTES

BRASILEIROS
Inaugurou-se ontem o Primeiro

Conselho de Estudantes, orglo ftgca-llzador da UniSo Nacional dos Es-
tudantcH, que tem por dever apre-ciar a orientado dos trabalhos da
DUetoria da U.N.E. tste Conselho
prolongar-se-á por trts dias, sendo
o temário: dia 21 — Relatório da
Diretoria — Tomada de Contas; dia
82 S, ^Wfljoa X$rJj_j>»:'~J— J -
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0 DESPEITO ÀS PRERROGATIVAS

DO HOMEM, V.EXCIA. SANEOU ALAGOAS DOS
r MALES QUE A ENFERMARAM"
Como o ex-governador Osman Loureiro definiu a ação política e admlnls-

i fraflva do governador; non de Mello à frenle do seu Eslado
Manifesto assinado por deputados federais e estaduais, cerca de du-zentos vereadores e numerosas figuras mais representativas

LyiS"*6, 2. ~ 
9 «-"overna-nor Oaman Loureiro foi o ora-dor do bannucto do cerca doquinhentos talheres oferecido aoGovernador Arnon de Mello naAssociação Comercial de Mo-ceio por todas os clnsiM social.

po Estado, Foi o seRUlnte o dis-curso pronunciado pelo dr. Os-mon Lourolro:
„5*nhor Goyornudor Arnon deMello o Exmn. Senhora

i Minhas senhoras'', Meus senhores
HiAn^i* .ndo , oI"8°"~a. »em
5Hrififf9 do cl.osso ou o****"**
partidários, aaul se reuniu paru
aorte, num da tâo rico de su-Besiocs emocionais como o doseu natallcio, a expressão ine-
a mpatia. Envolvendo seu propó-
_ri.„,ino ru_~°,r d0 fosta n nasalegrias próprias desta data in-Uma, marcou o piano psicolo-Kicp em que situou a sua mnni-ícataçao, que ela quer nclmn dcquaisquer iprcocupuções transi-wrlaa e schi a eiva de quulqucrproselitismo. E de que. assim
Brocedcndo, 

correspondeu a umdlmo ansolo confim, acjn pro-va a lnusual presíhça de desta-cadas figuras do nosso meio, quenso comungam em ortodoxia» egovernos, de pnr com a repre-sentaçao expressiva, relo mime-ro o significado social, das vá-rias camadas que estruturam anossa coletividade.
A homenagem tem, porta.ito,um cunho de estima pessoal, quenao 6 comum encontrar-se emmovimentos desta índole. Apreliminar, serve, além do mais,

para fixação dos verdadeiros Jn-tultos em que ora íraternlzamesses elementos todos, movidosa ceridade.
Nem acredito sela difícil de-iinl-los, a esses intuitos. Antesae tudo, foi intenção homena-gear o conterrâneo ilustre, que,

{"•«"rompendo uma fase som-una da nossa história, trouxe
para o trato das* suas relaçõescom opovo, aquela densidade r.ecortesia e a posse das boas ma-nelras, que sempre foram npa-nágio das pessoas de merecidasaliência e que, entretanto, ha-viam desertado do nosso meio.Relatando uma tradição depolidez, em que a nossa civili-zação se revê com tanto agrado,coube a V. Excia. restaurar orespeito nela dignidade dos car-
gos públicos, de cujos titularessempre se exigiu a devida com-
P?,s'"ra. Prescrevendo os tui-
pilóquios, que estiveram tantoem moda. V. Excia. restabele-ceu o principio da urbanidadeno convívio entre governo d po-vo, e isso representou para to-dos um desafogo, por hos liber-tar de uma situação que, e.vi-cientemente, nos interiorizava.E nao foi só. Graças a pre-sença de um homem educadoa frente dos nossos destinos, nãocustou que se desenhasse umuatmosfera de palpitação inteie...tual, em que V. Excia. revocoua terra velha preocupação dosolagoanos pelas cousas espiri-tuais. Tivemos, assim' associa-
çoes de arte ou para difusão decultura, numa-renovação de umtoque de vida que se afasta dasimples e bruta materialidade.A sucessão de tais iniciati-vas, que encontraram a maisvlvá receptividade por parte dbnosso povo, também contrastou,e de modo gritante, com a sériede _3xlbiçoes_semi-feuda!s, emnue, como se sabe, se desm .n-cara caria naturc.. nrcpiea

, Ao invés, portanto, <*_ umaorgia de policialismo, tf" ,.rre-
pio dos módulos do noi. 1 tem-po e em que se rebaix: \i atéentão a arte de governar, V.Excia_. prestigiou a obra de cul-turaçao do povo alagoano, con-trlbuindo por que se alargassem°_. _eüs norlzontes mentais eabrindo novas perspectivas à suasensibilidade estética, de soer-Ciumento intelectual que não
passou despercebido.

da vida alagoana
«.iY5iSi.í,,i_or quo •"•" ,utuílscoincidiu de pleno, com a fun-W que lio_le.nuii.cnte se atrl-oui aos «ovemos, fuiiçüo a ícmd zer pedagógica, ou pelo monosdiretora, no sentido de ronlu-
gar esforços o propiciar • ele-
y"W:<_> nível cultural daa co-lctivUlndea.

Não descuidando desses u_.pretos para outros de ImporlAii-cia secundário, V. Excia. deudn 'IO1* """o» o da sua ação omeei tln da sua vocação em btniservir oo nosso povo, e Isio cons-titul mala um motivo para naura de elmpatln, que hoje nidehomem público.Holcvn ainda ponderar o mui-to que, com a precisa colabor;.-
.fio da aua Excia. consoiic, vemsendo realizado no campo de as-slsténcia social. Esse desejo deamparar os meno» favorecidos,

sloi '

mn..AZJA
âcÍdéz

O «Pó Digettivo De Witt >
faz desaparecer as perturbações
estomacais, i dores após as refei-
ções, patpitaçScs, ardores no es-
tomogo o azia, logo após a primei-
ra dote, pol. o «Pó Digestivo De
Witt» corrige o mal no teu inicio,
graças a aua formula moderna.

MWGHTIVODlWIIT

... j ji .«•«"«•«'a «uvuiuciaos,essa dedicação pelos humildes,numa palavra - toda e<M in-quieta.uo cm prol dos proble-mns humanos, marca tambémuma cnlegorln dc espirito quenooé freqüente entre .... nuedispõem de modos e meios parabanir ou aliviar a dor nlh.la, enisso ainda mnls se acentua aorientação publica de sua por-sonnlidade.
Tenho procurado resumir, emforma .esquemátlca. as circuns-lAncios que determin.ir_.m .. en-sejo desta homenagem. Mas se-ria praticamente Impossível des-laçar desses motivos ns reper-

çussoes públicas de sua atuação,tao certo é que na sua pessoa,para o fim de uma interpreta-
cão integral, intimamente sefundem os predicados do homemde sociedade o os atributos deChefe do nosso Executivo. As-sim, este nronunciamento quett JW extreme dc Intenções"r.r.idârlas. pela razão mesmadc que aspira a um julgamentodu ordem geral, este oronuncia-mento, Ia dizendo, não podeprescindir de .um certo alcance
político, no bom sentido do vo-cabulo. -

E" que tendo sido o exercíciodo governo a oportunidade para
que V. Excia. extrlnsecasse assuas qualidades pessoais, a apre-clacao delas resulta, em últimaanalise, do alcance e da amull-Uide de sua ação governamental.Desfarte, já agora seria Incon.sentaneo separar as duas íace-tas, de tal forma elas se con-fundem, formando uma unidadeincindivel. Afirme-se, portanto;que no brilho dessa aprovação
tem ihagne nars o estilo de aovêrno que V. Excia. inaugurou,refugindo a conjuração de ce;-tas tendências e processos qutandaram em plena voga, entrenós, pouco tempo faz.

Restabelecendo o respeito ..3
prerrogativas do homem, que,assim, deixou de ser o alvo detropelias ou de humilhações, V.Excia, saneou o nosso melo dosmales de que êle enfermara, ir.s-talando, em seu lugar, um e'A-ma de paz e tranqüilidade, quenòs vai resgatando, a nossos
próprios olhos, da pecha, sobre-modo injusta, de uma região deselvagens.

_" Sou testemunha, e aqui deixoo meu depoimento pessoal, dosesforços, aliás coroados de êxito,empregados por V. Excia. nosentido de afastar os choques
que eram de se esperar, como he-rança do acendrado da luta elel-toral. Sei que aos impulsosde retaliação,- em alguns ca-sos explicáveis, V. Exciasempre apôs a sua forma contra-uita, e interpondo o nr«ti«!o rt«.ua autoridade, sempre que elase fêz precisa, serviu admira-velmente a pacificações dos es-

piritos, cumprindo, com um rl-
gor matemático, a sua promessade ser o governador de todos osalagoanos.

1 Sei por ciência própria dosembaraços que se deparam aos
que governam, em fases conse-
quentes a embates assim encar-nipados. Os espíritos, ainda do-minados pelo fragor da luta, e,assim, em plena fermentação,
tendem a projetar-se. de modocontundfnte, a serviço de pai-xoes violentas. Antepor-se aesse transbordamento, impon-
do-lhes uma trégua, é tai-fa
quase sempre ingrata., uão ratoheróica, pois consiste em ven-cer-se primeiro á si próprio, vi-tima, como homem, do ressai-bos «rancores, a que a tragill-dade humana nao pode eximir-
se. \

Estabelecer para todos umambiente de igualdade, garan-tindo pessoas e bens, foi a pri-meira" conquista do seu govêr-no encerrando com essa espécie
de anistia uma campanha que

ie assinalara por uma notn ng.i-dn do violência, n quo houvumister rovldnr.
Para mim, pessoalmente, queme encontrei em Idêntico _l-tuacao, V. Excia. definiu enlüoas linhas do seu estilo de «ovôr-no, a que depois os fatos forondando corpo, restobeleeendo-seentre nós, finalmente, a plcni-lude da ordem jurídica,Nuo Ignoro, por Igual, quo es-sa atitude de insuspclçâo e ducorajosa fraternlznçao dn fnm.-lu alagoana, foi levada á coi-ta de fraqueza. Também nomeu tempo não faltaram os que,para Idêntica orientação, tlvca-sem palavras de desfavor, In-tcrprçtnndo-a como quebra doprincipio de força que a tais es-pintos, so lhes afigurava únicocompatível com uma concepçãodp governo de moldes uli._a me-dievais.
Não creio, porém, quo por Is-so tenha tido V. Excia. ounl-

quer momento de hesitação.
Çontrapor-se n esse obscuran-tismo, eis mais uma razão parasc não dcsqultar do rumo quese traçou, cm que. aliás de co-mum ae refletem influências detemperamento e de formaçãomoral, sendo, ^portanto, Inevi tá-vel.

O que sei é" que n sua atuaçãonesse particular entra nor multona admiração e na confiança queos seus conterrâneos estão a^o-ra a testemunhar-ihe.
Importa ainda notar que, aocontrário do que inconsistente-mente se propala, a sua obra ad-ministrativa começa a apareeer* tende a uvultar, à medida quetempo transcorra, a demons-trar gue, ainda no setor das rea-lizaçoes, muito lucrou o nossoEstado com a substituição degoverno.
Pavimentação de estradas,construção de pontes o prédiospara escolas; serviço de sanea-mento para a capital do Esta-do e de água para os bairros

pobres de Maceió e para a sedede vários municípios: ingerên-cia direta, por meio de acordosoportunos, nos setores básicosda nosso produçáo, assistênciasocial mais intensa; viva preo-cupação em recuperar o homemalagoano através a rede dos seus
Spstos 

de saúde e socorros mé-icos; enfim, uma série de ser-viços, alguns por sua naturezamenos visíveis porque se pren-dem no anonimato das interven-
çoes pessoais; tudo isso serve decomprovação da sua operosida-de e constitui uma excelenteresposta aos que nada fizeram,ou fariam, e estão agora a di-minuir a repercussão da suaobra administrativa.

Seja como fôr, aqui tem V.Excia. a demonstração de quea consciência alagoana não sedeixa dominar pela obra de der-rotlsmo que, infelizmente, se
3uer 

apresentar como medidae salvação pública. Antes, pelocontrário. No conhecimento dasdificuldades que são Inherentesa gestão de uma província po-bre, trabalhada por males con-
genitos e sob a influência de umclima adverso, ela tem na" devi-ds conta os esforços qüe V.Excifl. vem fazendo em prol dosoerguimonto da terra comum.Sente-se, portanto, muito àvontade para oferecer-lhe estafesta de estima e gratidão, nodia em que se marca o aniver-sano de-V. Excia.-, data íntima,mas a que a sociedade alagoanadesejou estar presente, para'compartir as alegrias e as res-sonáncias ,sc~tlmeníais que eladesperta. I '

Bebo, sr. governador, A sau-de de V. Excia. c de sua Exma.esposa."

^RítlRirLlDA MANTTA "" Oinytn-folrn, 21 flo Outubro de 1053
CRITICADA TpENÁ" OÍMORTÍ,"

À NOITE, NO SENADO
Velado, afinal, o projeto que (ria o Inslihiol Nacional

de Imigração e Colol.izar.ão
VOTAÇÕESO sr. Hamilton Nogueira

combateu, nn «ets.o noturna
do ::.-i..i.I... o protelo, em curao
nn i '.'.111.11.i, 

que estabelece n
pena de morte, salientando,
que, »e o mesmo fôr nprnvado,
marcará um lamentável retro-
cetso na letgltlnção penal brn-
sllelra. Dltte que «e trata de
um sentimento mórbido de
uma inclednde quo .'¦ n maior
minada pela prollferaçlio dedcli"oiicntos que pnvonm ns
pr''5cs.

Em negiildn foi feito o necro-
IórIo do tr. VlrlMo Vnrgns pe-lo sr. Landulfo Alves.

O sr. I«mnr de Góls leu le-
lenrnma de Alngftns sobre fo-
Iob pollclnls nll verificados.

Pnssou-ie, depois, ., conll-
nuaçSo da votaçSo dns emen-
dai e do projeto que cria o
Instituto Nacional de Imlgrn-
.."in e ?olonlz_cl.o. Votadas aiemendas o destaquei, foi _ul>-
metido a votos o projeto queteve aprovação com ns alicia-
çfiea sofrldai. Vai voltar A C4-
mara, para que estn so manl-
feste sobre a colaboração doSenado,

Foram aprovados depois nu-
morosos projetos dc abertura

NÁ CÂMARA MUNICIPAL

Complementação de verbas para encargos diversos na Prefeiiura
e Câmara dos Vereadores

Rejeitada a urgência para o projeto que autori za a rescisão do contrato para construção do
túnel Catumbi-Laranjeiras — Relorma do Regimento Interno — Maioria simples para deci-
dir na escolha do novo ministro do Tribunal de Contas — Não houve cancelamento dos pa-

gamentos na Prefeitura, explica o prefeito
O pltnlrlo do le|lilitlvo cariocadtverá apreciar, paulvelmentt tivlet de cmlrar em dltcuu_lo t propot-ta orçamentária, um protelo de leiautorl.ando t «lirrlura do crédito deCrl l.Mt.«50,M7_!0. t titulo de com-plemenlnrto de verbn ptrt enetr-aoa iiiw,-,„ „., cAmara dol Veret-«torea e naa diferente» Secretariaide créditos e outros sem maior, _*rals*da*pírtftítu}a. «i- ..„!¦,.

Importância, bem assim várias «""ciudot tiendrrio .i« cimer»
r.-íl-i.-r,.— flnnl. Municipal a dfipeni relativa! - aoredações finais. , ,»Urio família do peuotl dt Secr*-

ttrla, tubildloi ftxot doi vereadorct,
(ratificação por ttrvlcoi r_ir_.mii-
narloi ou dt natureit técnlet. remu-neraclo por ¦ubilllulcAei, etrvlçoiadjudicado., publlca.llo dot debatei¦¦ doi tloi leililatlvot t ImprenAodoa tnala, perfarendo u Importan
rlaa deatlnadr. a faiea fimCrl 1.449.134,40. Para o Deparla-mento de Aauaa e Eifoloi. titá con-•-icn.i.ij no projeto a maior tomt nt
pircelt rorriapondenlt * Secretirttde Vitelo, ou tejtm

Superávit de quase dez milhões no orçamento para 1954
O equilíbrio do Orçamento, entretanto, poderá ser transformado em déficit
pelo plenário da Câmara dos Debutados, com a aprovação apenas de uma das

milhares de emendas que lhe foram apresentadas
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APOIO DAS FORÇAS
POLÍTICAS

Além da homenagem de tÔ-das as classes sociais do Estado,
o Governador Arnon de Mellorecebeu a manifestação dé soli-dariedade de grandes forças
eleitorais, através de um mani-festo assinado por deputados fe-derais e estaduais, cerca de du-zentos vereadores e figuras re-
presentatlvas da vida aiagoana
e dois e..-y,overnt>.dores. Publlv-
camos abaixo o manifesto: i"Ao transcurso do 3 o aniver-1sário do linçpmento daCinrilda-
tura do Dr. Arnon dé Melln aoGoverno do Estado, data que as-sinalou o entendimento entre
ponderáveis forças políticas pa-ra o estabelecimento, entre nós,de um regime de paz, segurança,
ordem e respeito às liberdades
individuais, decidimos, fiéis

Tol tprovado. ontem, na Comia-alio de Finanças da CAmira, o reta-tiírlo apresentado pel» tr. LauroLopei, relator do anexo da reíeltado Orçamento Geral da República.Nei:a oportunidade, diue o ir. lliu-ro Lopes que. apeaar do empenhodo loyírno, o combate .. Infla.Hon_o apreacntou reiultailoa animado,rm. Oa doli últlmoa e coiinecutl-voa aaldoa orctmenUrloi verlllcado»n.lo puderam agir no aentido defla-ilonlrlo. Enquanto a exccuçlo orça.menUrla ae tornava favorável, ou.t na comp.-omluoa exigiam cobertu.r.i financeira, abaorvendo aquele»locuraoi, cujo niellmr diatlno aeriao il: reduzir o execaao do meloa dep.i: n.rntu dlaponlvel, atravia doicculhlmcnto de parte do papel-moeda em circulação. Igualmente, nelevaçío da divida conaolldada cflutuante doa Estadoa e munlclploarctmltante doa contlnuadoa de/ict.orsamenUrloi. contribuiu, e de for-ma acentuada, para agravar a altua-
.... monetlrla Interna.

Oa do/ldtt deixados pela execucüoorçameniirla da União, noa últimostreie anoa, at.ngliam a 8.» bllhSeaat crvzelrot, oi .los Ettadoa 13,8 bl-Iliõea g uoi munlclplcs malt de umbilhão.
Neaaa mesmo período, a execucSoorçamentária da UnlSo acusou qua-tro exerclcloi com aaldoa posltivoi(1847. 1W8, UMI e 1M2), «Pdos Es-tadoi dolt (1944' o 1043) e a dos mu-nlclplca trCa (1940, 1M1 e 1W3). Al-sim, oa orçamentos dos trfca nlvelBda governo prop.claram, em quaaeuma dócada e meia, um dc/lclt elo-bal do círca dc 22 bllhSea de cru-zclros. Todavia, o financiamento daparticipação do pais na guerra eoutros gaato» do governo federal,bem como dcspoaas do cunho extra-orçamentário exe-utadaa por dlfe-renlea unidade» da Federaç."io cuae-Jaram, ainda mais, a elevação dadivida flutuante e conaolldaaa dês-sea govcrnoi. O vulto creacente dosquant:tatlvos das despesaa governa-mentais eviacucia.am que a., atlvl-iiades do Ealado se estão tornandocada vez maiores em nosso pais,

ELEVAÇÃO DE 641% •

Eni 1940. oa gastos orçamentários
dos tres nivela de govôrno atingiama 8.5 bilhões ue cruzeiros. Doze anoadepois, as despesas da Unlüo, Esta-doa e Mun.cfploa totalizavam 63 bl-lhSes acusando, portanto uma ele-vaçío de 641%. Meamo levando emconta a perda do poder aquisitivointerno da moeda, a taxa acima re-furlda mostra, claramente, que a In-teiv^nçao gove.-iiaiupn.nl ae faz sen-tlr picponuerantomente.

Comparativamente à renda naclo-nal os dllpéndioi orçamentários da-nlílo, Lslado e Municípios que, em11140, eram representados por 14 %,alcançaram, em lü__, aproximada-mente 25 %. 1
A seguir, afirma que ninguém dia-conhece os eleitos do flnanclamcn-.

to das despesas públicas através dasemissues ae papel moeda. Diz serur.i processo indiscutivelmente cô-modo, possiollitando ao governo pa*bar os excessus de despesa sobre ureceita sem maiorea tropeços, hn-.;_.amo. ressalta que, quando uaüispOndios públicos ultrapassam _nivcl dos impostos, é, automática-mente aumentada a tensão lnflocio-nária. A solu'çâo |-__nais adequada,nessa'oponunldade, c a redução dasdespesas do governo ou a elevaçãodos Impostos. Todavia, 6 mais lá-cll e usual votar aumento de des-pesa e redução de Impostos, fato
que traz tremendos prcjui.os ao
pais.

oi bancoi regionais, ttrav-t auaa cruzelroa, cifra que tupera a pro-po.la do Executivo"eini.-límilrí-è-.
O confronto, todavia, entre t Re-celtt e a Detucaa, referente ao pró-ximo exercício, ao talr da Câmara

agtnclaa, ao Interior, pnr. ae talocorrer, o aumento de produç.lo aeráImediato, com conaequénclaa daamala anlmndoraa para o paisAlém daa reeatlmatlvaa parllcult-rl.adaa doa rubricai orçamcntárlna, lldade. Em
USS.. ° de Flnnnçsa aceitou ' Introduzido» pcio relator, em ti.nrl-
ÍSIS"..!! °°* *ncxo' da **"**""* ine caa da recelú que aão. ao todo, ouiM'|iiiri;i|..m em acrescer o nrolcio'rm mrie _a.i_..h». «pcclalmcnte

ilvel doa ,aa

nal dt Enalno Primário. Crf ....7.320 000.00: Fundo de campanha Ex-traordlnárla da Educaçlo, Crt ...12.cao.ooo.ofl: FundoçJo Getúlio Var
gaa, Cri 9.000.000.00: Inatltuto de

r___ •¦«_..«,- ua .i.-pi-.i que cm aa receita oue iBo
_i'Pi°_. V.?."^,".. ""aI"61" ° pro'c"> cm *?****¦ deallnodaa i
?„ !.' 9,"' -üffiü* »flt)r«.o nrçamen-1 a cobrir deapesaa. o n
i°,..o__i/f"llnb.íc* P,M 19M a" Cr»l<0'. *«*** *.0e fato.-.rpú
2.219.411 4 U.00.

Igualmente, no exame da Propoa-ta do Executivo, procedeu n redu-çíles diversa» que «ornaram a quan-Ua do CrS <77.8<!5.520.0O. Os estudou
procedido» pelo relator da receitaImportaram na reduclo em algunsparágrafos, de 341 mllhSf... na ele-vaçío de oulroa no valor'dc 1.059 1 daa tm.
_üoi .'rin imíí??» .?^ií_flu,íve, _* !S?" ae.Cr* 2W.ÕM''0M.M'naT»xá'de
2m ín miiiISE 5i° ,lndl0"1 "lculada ' Previdência doa Scrvldnre» do Ea-
lóeli drÀnp««dH.CiKÍÍ í° . ? "'»¦ «•""""•000.no no Fundo Naval.
»nt.HB .^u»?. r_ní."_:«i,a f0' "pr"- °» ""'«"Imo ocorrido» foram o»
tfmn.lv-.Ti,'i S"^*!.? c.í~," "- i«e"«ulnlet: Concf.alonárloa de Por-tlmntiva global de 43.616 mllhSc» de | tos. CrJ 30.000.000.CO: Fundo Naclo-

_<__._. Senado, nio reflete a rea- Previdência do tServIdorea do Ea-míde. Em ffiço dn» modilicacSea tado. Cr» 15.000.000,00 e Campanhapelo relator, em rubrl- Nacional contra t Tuberculoae. Cr»to.000.000,00. Aa reduçSei. por laao,•uperarain oa acréscimos do cr» ..157 500.O0O.OO.
Concluindo, podemos aulnalar

que o orçamento utu da ComlssSo
de Kinnn.... para o plenário da Ct-mara equilibrado, com uma receitaeatlmada cm CrS 43 610 00o.000.00 euma despira fixada em Cr» 43.016.021948,00 cnm um luperavlt,
portanto, de Cr* 9.978.052,00. Pro-curou, por todoa oa meloa, o ir. Lau-ro Lopei enviar ao plenário um or-
çamento eaulllbrado. mu como o
luperavlt t. realmente. pequeno,bastará a aprovação de algumas
emendai apreientadas para o queo morno vá para o Senado trans-formido em déficit.

,,•: ,  ¦¦¦•¦¦. cerca do 150mllhflea de cruzelroa mala baixo.Ta) diferença resultou da Impossl-bllldade de serem etetuadaa noaanexos da deipéaa, quando dn tra-niltaçSo do projeto de lei orçamen-tarla pela Câmara, aa correçfiea pro-porclonada» pela reeallmatlva daarubrica» vinculadat, aa principal»d.i» qual.» consistem numa diminui

A POSSE DO NOVO D« DA CARTEIRA
DE REDESCONTOS

Quando se fala em "interesses 
contrariados" — Fêz declaração de

bens o sr. Egídio Câmara — Afirma o sr. José Maria Alkmin que tam-
bém é homem habituado a resistências

Realizou-se, onlem. no Minlsté-rio da Fazenda, a posso do sr. Jo3éMaria Alkmlm como diretor, daCarteira de RcdcFiontos do B..i!codp Brasil. Dol» ministro» presen-Jaram o ato — o da Fazenda e oda Justiça — nlòm dc numerososdeputados, membros do P.S.D. eautoridades administrativas.
Lido c assinado o termo, o ml-nlstro Oswaldo Aranha pronuncioubreves palavras, manifestando a auaconfiança na atuação do novo dire-tor. Este agradeceu e declarou queo atual governo, no setor cconòml-co e financeiro, eslá oferecendo aopois atos que representam melho-res esperanças para o futuro.

NO BANCO DO BRASIL
Pouco mais tarde, realizou-se nosalão nobre do Banco do Brasil atrnnsmlsaSo do cargo, presenciadatambém por numerosas pessoas,olém de tflda ,i diretoria do Bancodo Brasil.
O sr. Marcos de Souza Daritaa fázuma breve alocução. Disse que sen.tia uma certa melancolia ao verarastar-sc do cargo o sr. Egldlo daCâmara Souza, homem dedicado equci tivera a grande coragem decon.rarlar freqüentemente Interés-ses expondo-se a campanhas. Por°.utr". ado' ° nome do «¦ "osé Ma-na Alkmlm era bem conhecido noadministração pública do pal. e c«.-lava c?rto do que saberia presl.trno Brncn do Brasil e ao p.iis oscrv.cos que délc sc esperam

Na fase final do seu discurso, osr. José Maria Alkmlm lembrou oabandono cm" que Jazem aa reglr.esdo Interior do pais, afirmando queempregará o máximo de seu» esfor-
ços para corrigir essa situação, pois6 na produção que está n chove danossa recuperação econômica.

HOMENAGEADO EM MINAS
Belo Hortroii.e. _n (Da sucursal)— Por motivo dc sua nomeação pa.ra diretor da Carlclra de Redescon-

lo» do Banco do Brasil, foi ontem

homenageado, com um banquete de450 talhere» o ar. Joaí Maria Alk-mim. Discursaram, saudando o ho-menageado. o deputado Ultimo de
carvalho, pela maioria governamen-tal d.i Assembléia; Joaé Hugo Caa-telo Branco, pelaa delegaçfie» do In-terlor: Benlamlm Marinho Flguelre-do, pelo Clube do» Funcionários eJoaquim de Freitas, homenageandot esposa do sr. José Maria Alkmlm.Compareceram ao banquete um re-
presentante do governador do Es-tado e todos os membro» do go-vêrno. 1

Cr» .:i _iv.4..; _.i i>,•-.-.- total, deita,
ctmie 1 mlIhOtt da cruzelroí pari
t conalruçflo dt rtaervat-rtot e 3
mllhOei t min mil ptrt reptroí «
obrai deatlntdta to melhor tprovel-
tamento da reprt-t de Camorlm.
Para a Secretaria dt Agricultura
propáe-t* auplemtntaçlo A verba
300 de Cr» 14.678.333.70. aendo queCr» 446.M0.30 pirt ttender ao
cutlelo dti deipeitt com deaapra-
pii.-i.nr» dt ártai ocupada» por lt-
vr_tii.il-, « crladore» dt una rurtl
ameaçados, dt deapejo, nt confor-
i-ldadc da lei o". 671, de lii.l.

RESCISÃO DO CONTRATO PA»A
A CONSTRUÇÃO DO TÚNEL

Na ordem do dia de ontem nt-
nhum projeto comtante da pauta íol
debatido, llmllandoie o plenário t
dlicullr quetlôet dt ordem a rtqut.
rlmentoi de urgénclt para dolt pro-
.eloa: — o qut autoriza a reacl-
•Io do contrato com a Companhia
Comércio • ConitruçUea B. A., pt-rt t conatruçáo do túnel CatumU-
Laranjeiras, qut tol r-jc-ttdo; t o
qut autoriza t tbtrtura do crédito
dt 8 mllh_et dt cruzeiros ptrt t
aqulalção, pela Prefcllurt, do "Pro-
mim", medicamento dettlntdo ao
tratamento dt ltpra, projeto _ase
que não chegou a ter votado. Pro-
nunclando-te lAbre o primeiro, dia-¦e o ir. Mário Martin, que o pie-nárlo andou acertado segando a
urgência para um proleto que viu
a cancelar um contrato em bene-flclo, de uma companhia particular
qua deiejt obter por uma delibera-
ção apressada e Imediata um prê-mio a qut tt Julga com direito. No
entender do líder da minoria a io-
lúcio acertada teria a readaao te-
gulda da abertura de concorrência
pública para proiatgulmento daa
obraa, e n.lo o critério que te pre-tende prevaleça.

ESCOLHA DO NOVO MINISTRO
DO TRIBUNAL DE CONTAS

Tendo o sr. Rubem Cardoso tn-«•latido na sua Interpelação a meaaeflbre a eacolha do novo ministrodo Tribunal de Contai terá feitamediante a aprovação do nomo In-
dlcado por maioria absoluta, ou nlo,esclareceu o sr. Castro Menezes quea Cáinara poderá decidir por maio-
ria simples, anunciando para as 20horat ¦ realização da aessão secreta
para examinar t memagem do pre-feito propondo o nome do deputadoLul» Cama Filho.

REFORMA DO REGIMENTO

. No expediente aprovou o plena-rio proposta do tr. Luís Pies Le-me no sentido da modificação do
projeto de reformi do RegimentoIntemo e dt constituição de umi

restabelecimento do horário de Mt
horai para ns tren» qut i
àquela localidade tuburluiu.

a cozinha r. os turi_t__i
O ar. Colrlm Neto reclsmou cnn-

tra a drinnra na lnil.ihc.1ci dl mtl.
nha da Cirnam, rritlrannn a ."• .-¦ >
por cruzar oi hraçog A eip-j.t quo
¦ CEXIM forneça ,.i," ...... ., parat Importação de fogfle». _ o a,
Cnulo dc Soma chamou a atenção
para o fato de existirem t> n-lona-
rloi quo aá comparecem â Câmtra
noi dia» dc pagamento.

INCOMPATÍVEIS

O ar. Hugo Ramoa leu ir«ho do
um parecer do prururadot gei.il da
Republica Inlerpretondo r, artigo 4a
da Conititulção. que irnla da Incom-
ptllhllldade do exercido dn manda-
to leglalatlvo com os cargo, dt pre-aldento de emprêaa» de cconomlt¦ata,
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS

NA PREFEITURA
O tr. L«vl Neve_r, líder da maio-ria, teceu considerações em tornoda situação financeira da PieO-ftura,lendo uma nola distribuída pelo ga-blnele do prefello. na qual declarao ir. Dulcldlo Cardoso que carecemd* fundamento noticia» »tgundo u

qual» haviam ildn suspemo» oi pa-gamenlot aoi credores psrtlrulire»,pois d« fato o que aconteceu foisimplesmente o adiamento doa mearmos.

NOVO MINISTRO DO TRIBUNAL
DE CONTAS

Foi aceita na sessão secreta daCâmara dol Vcrcadore», ontem, ánoite o IndlcaçKo do nome do depu-todo Luis Goma FUho para aa fun-Çpes do ministro do Tribunal daContas d.i Prcfelturn. nn vaga do ar.Edgard Romero, qoo »e aposentou.A deliberação do plenário foi fei-ta por 34 votoa a favor, contra S acom outro» 5 rm hrnnro. A Indica-
ç.io do nome (|0 sr. Luís Gama FI-
,?", 

~"r"11 d0 weniagtnj do piefeitoDulcldlo Cardoso.
Não votnrnm, por náo terem com-parecido .1 .«Cisão. os vercadoretLuís p.ití Leme, Cotrlm Nello, Mlé-

cimo dn Silva, Odilon Braga e An-tenor Marques.

36 NEGÓCIOS DEFICITÁRIOS
Continuando, afirma o sr. LauroLopes, em seu relatório, que a evo-lução lnflaclonárla brasileira sem-

pre esteve Intimamente ligada aus"dellcits" orç-meiitárius, Da enian-clj-_;Jo política á itepublica, desta'aus ullimos nhus, abundaram os or-
-...ío.-Hcs -e.ii.-i.ai-.es. Cs últimos 132anos tio vioa í.nanceira do GovernoCentral, deixaram um descoberto or-
çamentárlo de 20 bilhões de cruzei-ros, ou seja, mais da metade dopapel moeaa que circulava cm _|nsde i!)52. ua Independência à Pro-clamação da República, 59 dos 67exerclc.es loram deficitários.

Os últimos doze anos de exe-cuçáo orçamentária provocaram um"dcJlcit" acumulado de 6 bilhões decruzeiros. Nesse período, o papel

DISCURSO DO SR
CÂMARA

EGtDIO

_.-._.. i / i uecla"j;°'i. "ds a cruzeiros. Nesse período, o papel-esses princípios, reafirmar nossa moeda ejn circulação elevou-se decoesão e nossa solidariedade ao M bilhões de cruzeiros, a divida

XAVIER
LÍQUIDO*í[Mj&té.
f 2 TAMANHOS r

Governador do Estado
Há três anos pessados, nesta

data, se congregavam aquelasforças em torno do candidato
que exprimia os sentimentos
populares. Hoje só veiiios moti-
vos para renovar a confiança noGovernador que. realiza com a)-ta dignidade os compromissos
assumidos para com o pòVo na
campanha de 1950.

A nossa deliberação visa as-segurar ao Governo do Estado
o indispensável apoio para que
possa manter e preservar o cli-
ma de liberdade, ;paz, ordem esegurança aqui instaurado, semo qual lhe seria impossível rea>
lizar a obra administrativa que
planejou e que, a despeito decondições adversas, executa com
os aplausos de todos ds alagoa-nos de boa vontade e a colabo-racao de homens públicos dediferentes filiações partidárias,inspirados todos no mais alto
pensamento de bem servir à ter-
rn pnmiiTT. " / l

Ml (38793)

consolidada externa reduziu-se decOrca.de 8 bilhões e a divida conso-lidada' Interna acusou o acréscimode 6 bilhões de cruzeiros. Logo, dizo relator, o "déficit" orçamentárioe mal crônico em nossa Pátria.
Em 132 anos, observa-se que 107exercícios financeiros çncerraram-sccom "eletlcit", chegando os mesmos,

por vozes, a atingir, anualmente,mais de 100 % da receita arrecada-da,' como nos anos de 1826, llltiO1808 e 1898. Por isso apesar de vul-tosos, os "deflclts" dos últimos dozeanos foram, particularmente, Inferio-res áquelea constatados em outrosépocas. i
"SUPERÁVIT" QUE PODERÁ SERTRANSFORMADOS EM"DÉFICIT"

Depois de assinalar que o flnan-eiamento oficial, na agricultura, nãoalcança àqueles.\pãra o qual todasas atenções deveriam estar voltadasafirma que o Banco do Brasil se res-sente ainda de uma rede de agências'" penetração às zonas produtoras-, por Isso, multa coisa que deveria--er-realizada nâo se efetivou. Suge-
fe, então para equilibrar essa si-tuação, um ., entendimento entreaquele estabelecimento de crédito e

___

DIVERSAS OCORRÊNCIAS
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Vitimas de Atropelamento — NaAvenld. Presidente Vargas, pr.xl-"t E-pEnt. -u_ íãanhnêlros, umauto nfio idontiuc-ado atropelou adoméstica Isaura de. Carvalho, sol-telra, da ai anos, rtildente. nt RuaSolédado Valença númexo 934. Avitima,! com fratura do crânio e da
perda esquerda, foi medlctda noHospital do Pronto Socorro, ondeficou Internada. At autoridades do13.» Dlitrlto Policial registraram aocorrência e encetaram diligênciasno'sentido dt identificar e prender- motorista atropelador.

Quedas — Apresentantò frautra docrânio, foi medicado ontem no Hos-
pitai do Pronto- Socorro, onde ficouInternado em ettado do "ahoek",
Jeronlmo Roberto, da 30 anos, ope-
rárlo, que momentos antes fora vl-tíma de queda de um trem na es-tação do Triagem. O 19.° Distrito
Policial registrou a ocorrência. /— Com fratura do crânio foi mè-dlcado ontem no Hospital do Pron-
to Socorro, ende ficou internndo
cm estado dc "shock", Hana W.Park, alemão, do 45 anos, comer-
ciáTlo, residente na rua Ayres Sal-

i'c.es

das. no poço do elevador do eólfl-cio suo a Avenida Presidente Wll-son, n. 228. . \7Os'desiludidos da vida— Antõ-nio José do Oliveira, de 43 anoscasada, aposentado do I.A.P.E Tc'o de residência ignorada, pfls tènnóa vida, ontem, ingerindo forte do-se de um tóxico adicionado a gua-rada. o fato ocorreu no café, si-tuado na rua João Rego n. 194tendo a vtlma deixado um bllhe-te, no qual .procurou Justificar seuUü.to, elegando què assim agiraem .virtude de estar atacado de malIncurável. A Policia do 20.» Distritoregistrou a ocorrência o fêz remo-
Í"erT0..""?áv"r,JPara ° necrotériodo Instituto Mécffco Legal,

FALSOS FISCAIS DO IMPOSTO
DE CONSUMO

O discurso do sr. Egldlo da Cá-mara Souza, em seguida, foi deImproviso e orlenladd cm outro ru-mo. I Declarou, aliás, que náo falo-ria sobro ai Caixa de MobilizaçãoBancária ou a Carteira dc Redes-contos, pois iíso tomaria multo tem-pu. Referiu-se diretamente âs crl-tlcas â sua gestão afirmando queas acolhera como Uma colaboração,
SS",S,'.!le.J-.stiu ¦ «ertntt.. Nuncaíol maltratado pela Imprensa, e\-
çeto em um único caso. de que am-da guarda ressentimento; mas, nnrealidade, houve luta, houve lnte-rSssos contrários, como o frisarao sr Marcos de Souza Dantas, houvecriticas de jornais e até mesmo umaLomlssão Parlamentar dc InquéritoA Imprensa o a Comissão todaviaso podia agradecer a análise a quesubmeteram o seuUrabalho. •

Depois de paspar' ás mãos do sr.José Mario Alkmlm os relatóriosdos dois anos de sua permanênciana Carteira, assim como outro comcircunstanciado relato da posiçãoatual da Caixa de Mobilização Ban.caria, elogiou os funcionários e pas-sou a fazer uma declaração de bens.Disse que o fazia porque "è sem-pre oportuno que um homem pú-ollco como eu, que ocupou por doisanos um cargo da Importância daCarteira de í Redescontos, faça co-nnecidos os seus bens".
Declarou que, ao tomar posse nacarteira, ém morço de 1851, UnhaiUm pequeno terreno e parto de umacasa grande na cidade de Uruguaia-na. Em dinheiro, possuía Crl ..095.000,00, cuja origem explicou conipormenores. Agora, aò sair, possuiCr$j 06.000,00 em conta-corrente, noBaAco do Brasil, mais Cr» 90.000 00a receber como gratificação semés-trai e mais CrS 30.000,00, parte dosalário correspondente a este mêsPossui também, 200 ações do Bancodo Brasil e um terreno em Araraseom 2.200 metros de fundo e 15.metros de largura, tendo ao centrouma montanha inacessível em área

fí, \S.rnetros. comprado nor CrS160.000,00, com escriturai pública epago em cheque contra o Banco doBrasil. ,Além disso, tem no "Gua-
ranteo Trust Company of NewTOrk" o saldo de 4.200 dólares, Tan-to o Banc-i do Brasil como o "Qua-
rantee Tnist" ficavam autorizadosa fornecer a quain o d|esejasse In-formações sobre o movimento dassuas contas, cm qualquer época.
1 Nesta altura, afirmou o ar. EgldloCâmara: "Não possuo campos noRio Grande do Sul, nem terras noParaná ou em outro lugar do ter-ritórid, nacional ou de qualquer oú-tro pais. Nâo possuo gado.no RioGrande do Sul, nem1 café,' no Para-ná ou em Minas ou cm outro lugarNão possuo', apartamentoa cm partenenhuma, nunca pertenci nem per-tenço a organizações comerciais, In-dustrlals ou bancárias. Sou, commulta honra, um servidor publico"

comissão de vereadores para proce-der aos reapectfvoi estudos.
Foi Igualmente aprovado requert.mento do sr. João de FrelUs pedin-do que to diretor da Central doBrasil designe um engenheiro dotauodroa daquela ferrovia para ílsca-lizar aa obrat da paaaagcm tubterrâ-nca na Estação de Anchleta. A pro-póslto pronunciou-se também o tr.MagalhBes Júnior, que concluiu assuas considerações lendo um memo-rlol de moradores de Campo Grandesolicitando io diretor da Central o

Pol

0 DESFALQUE DE CR$
1.300.000,00

na Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal

„- • «"atribuído. ontem, a U'avara Criminal, o processo nrlglnidodo Inquérito mandado Instaurar pe-lo íllr,!«tro da Agricultura, a fimdo si-r-m apuradas IrregularldadenOOnStatatUU. r.n Alnnjrn.lfado da Dlivisão de Doíoa Sanltârh Vegetal,em quo 6 acusado o funcionárioManoel Joaquim de Almeida Redon-do, quo del.rou do recolher aos co-trea publicai, quantls que ultrapaa-si a Crt l.snoiOOO.OO. provenlentedarevendas' efetuada» no pirlodo dosanos do 1945 a 1950.

REMOVIDA PARA LORENA

QUERIA CONHECER A VIDA DAS GRANDES CIDADES
Nascida e criada na fazenda "Jotélk '«vR-gotf uma criança para poder viajar de "caro

n»'x--- Presa em Barra Mansa, numa casa de lo
.e.aiic.a — Á criancinha já esfava no Rio—-

Menor, a rapfora

Nascida e criada na fazenda "Joaé
Carneiro", na cidade paulistaLorena, M. C, de 18 anos de Idade, filha dc Pedro Costa e Maria
Costa, logo que se fêz menino-moça
pensou em deixar a vida rotineiradaquela pequena cidade trocando-a
por outra que ela Julgava melhor:
a vivida nos grandes centros. E oRio era, por seus encantos naturais,
o lugar preferido por M. C. Todos
quanto lidavam com ela sabiam
diste r*u depsjo, Nem mesmo seus
pais desconheciam a pretensão damenina d? troc.r os dlns Iguais deLorena pelos mais agitados do Rio.Tudo, porém, parecia um sonho, Jáque M. c. não possuía meios paraviajem e estadia.

Depois dc registrar a ocorrência
no Distrito de Bangu, em cuja Ju-rlsdlção foi encontrada a criança,
o comissário Salomão, entregou amenor Juntamente com M. C. áaautoridades paulistas que levaram*
nas para Lorena. i

Captou uma criança
Os dias, porém, foram passando,e o desejo de ver e de viver no Rioaumentando na "Balanlnha", que écomo é conheclda"*M. C na lntlml-dade. Há dias, a menlna-moça ar-

qultetou um plano que lhe nosslbl-lltarla realizar seu grando aor.ho.Raptaria uma criança ainda de coloe de posse desta, lhe seria fadlconseguir meios para a viagem. E
põs o plano em execução. ArrumouBuas coisas e foi visitar uma conhe-elda de nome Augusta Alves da Sll-va. mão de uma criancinha de ape-nas 3 meses de idade e que seriaa condição Indispensável para a

õbjTtívosTT.
(Contlnuacáo da 1.» página)outros governos das Índios Oclden-

tais, os ministros Ij P.P.P. ínBls-
tiram na revogação da medida que
proíbe a/entrada dc conhecidos co-
munlstas das Índias Ocidentais na
Guiana Inglesa. Apresentaram um
projeto, de lei que teria retirado ao
governador o poder de excluir a 11-
teretura subversiva, enquanto a
literatura comunista Inundava o
pais.

Em seus discursos, os ministros
referiam-se claramente ao seu des-
contentamento pelo fato de a fôr-
ço policial não se achar tob o con-

vtrôle do P.P.P. e estimulavam os'membros da policia a leVarem suas
queixas aos lideres do partido.

Mais adiante, salienta o relato-
rio que o dr. Jagan, não conscguln-
do obter o controle do movimento
sindical existente, formou uma en-
tldadc rival para anular sua tn-
fluência. As relações trabalhistas ha
Indústria açucarelra entraram em
declínio devldc â Interferência \'df-iWta dos ministros nas questões mais
Insignificantes. , \

O relatório citou Inúmeras clr-
cunstânclas que envolveram n gre-
ve geral na indústria do açúcar, ai-
sinalando que dois ministros e a
sra. Jagan percorriam as' planta-
ções incitando os trabalhadores â
greve, a qual paralisou toda a In-
dústrla. I. ,

Faz ver também o relatório que
pelo menos dez membros do F.P.P.
fizeram, vlsg-tns-aos -palacis da "ouí1-
Una de ferro" nos últimos dois anos,
o què ficara evidente ser objetivo
dos lideres do P.P.P. "Impor o con-
tróle totalitário sóbre os sindicatos
a força policial, as organizações da
juventude e o próprio estado".

sua fuga, Salu.com • menor, queao chamava Leontlna, t detapare-
ceut *y

DESESPERADA A MAD PA ¦
CRIANÇA

Como as hortt ae piajortem tM. C. não voltaate com aua filha.D. Auguata pensou idgo qua algu-ma coisa «normal '..vc»e amontoei-
do. Em pânico, procurou o sub-comissário de Lorena, a .uem rela-
tou o ocorrido. As diligências foram
Iniciadas e tiveram êxito, sendo M.C. localizada na cidade de Barra
Mansa, onde sc encontrava na ca-

, danha, em número que'-tesconhe- ."• »ma.
M___A- -____t êaty _________?____44^n.^í£____££_ .

Maceió, 20 , (Asp) - Al policiaprendeu falsos fiscais do Impostode Consumo. Dois aventureiros per-corriam o Interior do Estado mui-tando os comerciantes e recebeu-do "bolas" para não autuar os iu

DISCURSO DO SR. JOSÉ' MARIA
ALKMIM r

O sr. José Maria Alkmlm falouem seguida, explicando que/não ti-vera tempo para redigir um' discur-so, forçado como foi a transmitir asecretaria das Finanças' ao' seu su-cessor, entre manifestações de aml-
gos e correligionários.

Depois de elogiar o sr. Marcos deSouza Dantas, pela "aura de comfiança que a sua atuaçgo Inspira"
declarou-ae dlapoato a colaborar natarefa de reergulmento econômico
do pais, sem medir sacrifícios.

Dlriglndo-ae ao ar. Bgldlo da Câ-mara Souza, afirmou que tambémUnha conhecido as lutas de 30 inosde vida pública. "Devo dizer-lhe.
para sua tranqüilidade que também um homem nublíco habitua rio•csistêiiclas". Disse que o linha . propósito lndcsvlâvel de servir Carioca, detetive, e Oscar Corrêa"
Jn_"~ aí. _!..__e 

"""• 8" Som<!'«_ er- dono do Hotel onde ocorreu o cri.ros não seriam «noa da vem at c. 'ma- et i,,._, r.4.m„ .*^hiaiZ j.

G CRIME DO HOTEL
TRAMPOLIM

impronunciado o acusado
João Alencar Afaíde

D juiz Tostes Filho, do Tribunalile Júri, ontem, tmpronunclou João
Alencar At.ilde, Monteiro, acusadode no dia 21 do maio do correnteano, quando em companhia de Ma-ria Lucla do Amaral Figueiredo, no¦'Hotel Gruta do Trampolim", haverassassinado a tiros ile/ revolver o(ielegado Newton Bautillha de Fl-
Kuelredó o o Comissário Raul deCampos Gay.

Em onnl<.''.|ü-iioia. também foramlinpronitnrladoa Jnynn. do Souza

APRESENTOU...
(Continuação dt l.» (página)

te americano, a técnica avança-da que logrou medrar, por pri-meiro,. neste grande pais, seja
posta ao serviço das aspirações
dos povos dêsté hemisfério nosentido de um maior equilíbrioe vigor em suas estruturas eco-nomlcas, cuias fendas, por constituirem a única brecha na cru-zada para a qual está voltada aatenção do governo de vossa exrcelêncla, estão clamando por umrevigoramento do conceito deauxilio mútuo, a fim de que nâose diga que, a proximidade/devizinhos, por si própria, é 'de
molde a produzir uma identida-de no comportamento politicb.

Voltando a esta grande car_i-tal, de cujos habitantes e 
'de

cujas autoridades guardo tãogratas recordações, estou certode que vossa excelência, senhor
presidente, que Já antes se tor-nou tuo merecedor da\ gratidãoe respeito de nós brasileiros,
gujando-nos, juntamente comoutros, na manutenção dos prin-clpios da paz e da dignidade hu-mana, nao ae furtará a estender-
me | seu apoio em todas oque-Ias ocasiões em que vier a soli-citá-lo no interesse de ambosos países. Ao concluir, e valen-do-me desta oportunidade, dese-
jaria, em nome do meu presi-.depte e do povo brasileiro, es-tender a vossa excelência os
sinceros votos que fonnulàffiòs
pela sua felicidade pessoal e
pelo bem-estar e prosperidade
geral do,povoais do Governo dos
Estados Unidos da América."

(sa de uma mulher de nomo Ivonedo Silva, que naquela cidade vivevida Irregular c que Instruíra M. C.a enveredar pelo caminho da per-dlçáo. A menor Leontlna, velo pa-rar em Padre Miguel, já aqui noRio, na casa da mie daquela mu-lher de vida irregular.

QUERIA APENAS FUGIR DE1 LORENA

itas e iAt autorldadea paulistas e do Rio.
esta repreaentada pelo comissário
SalomSo, do 37.» Distrito, em Bangu,
declarou M. C. que nflo fizera ne-
nhum mal á criança e que só se
apossara da mesma para conseguir
sair de Lorena. Dltse que viajou
de "catona" de cidades para outras,
pois todos se compadeciam de vê-
Ia tem recursos e com a "filha" láo
pequena ao colo.
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A mala linda vlala da cidadã
A melhor cozinha

TODOS OS SÁBADOS: FEIJOADA COMPLETA
TODOS OS DIAS: JANTAR DANÇANTE
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Políti
COHKKIO íí.V MA\ir.t---Qna¥iWí«tai MfeftftMvMlHr

ca agrícola
* agricultor», Impossível seri» .. tiá-la .. normaliiU.e, ou teja ao
volta tia prostieriilailc geral

Por quc a agricultura ulu cum-
¦."¦va da lnd_.trIa? Qual a ra-
.So |iri)ítinda da ruptura da rela-

nível de 100%, foi o objetivo.
\ ária* íuram as tentativas, vi-
riu» foram os métodos e os pro-
cestos para elevar o poder aqui*
silivo dos agricultores, Alé mes-
mo subsídios em dinheiro para

professor Black preencher o dêcvlo da paridade
us agricultores, foram concedidos. Foram e ain-

N'a eolelinca Redings on .4gri.
cultural Polity encunira-se o fa-
niu<o estudo du professor Jolm
Üinck, de Hnrvard, sòbrc a pi*
rítlnde cnire os preço» dos pro*
«lutoi agiicoUs e os preços dos cjlo de troca» entre ot dois se
produtos Industriais nos Estados tôres da economia?
UhUloi. Aliás, é mai* sugeMivo, Verificou
1'irque mais simples e ciintpreen* <|tie em l'JJ3
fivel, examinar o problema par* |iara comprarem o mesmo con* «Ia estilo tendo. Mat os resulta*
Hilda da paridade entfe o» pre* junto de produtos manufatura- dos ,niio precisamos enumera-
r ii das coisas qne os agricnliu- dos qué compravam no período lm. Silo do conhecimento de (ò-
r.« vendem e tis preço» das que normal de 1915 a 1020, estavam da a gente. Nos Estados Uni-

I compram para trabalhar e prccisnndo vender o dobro do dos a agricultura e a indústria
que antes vendiam: isto é: es- ^o ambas as mais poderosas do
lavam dando duas vezes iriais mundo
cm troca da mesma quantidade N'o Hrasil, embora lenha bavi*
de artigos industriais. Diante do stiperabundància de comis*
<!e tal situai;.".... era inevitável "Ocs de planejamento e de ga-
que reiluiiísém suas compras biueies técnicos por toda parle,(••niprèi-o cerca de 1.1 milhões de também á metade da quantidade

epeririot. Estava sem merca- que antes compravam. Dai a
•los nó exterior. O mundo intei- grave paralisação parcial da in-
ro, também em crise, havia redu- clústrlá. O jnercado para os seus•/ido suas compras na América produtos se havia contraído na
do Norte aos limitados recursos mesma proporção em que os fa- *a recuperação econômica
tias exportações quc para lá en* lendciros deixavam de com- — Em 1940 o fazendeiro pre-
yi.ivam, O merendo interno, quo Prar- cisava vender determinada quan-
Sempre fora na proporção de Roosevclt, com aquele seu ge- tidade dc produtos agrícolas pa-
s0%, o grande escoadouro da nial sentido político, percebeu o rn adquirir um certo número dc
1 rodução Industrial do pais, tam* fenômeno^ Percejbcu que ai cs-
liétn se havia contraído dc modo cravizaçSo econômica da agri-
nlarmante, cremos que à metade cultura já se estava transferin-
¦ io. nível normal. Os agriculto- do para a indústria e, conseqüen-
res, praticamente falidos, nada t-n,.,,i» ,t._..„ ,- •
1-diam comprar. Metade da po- 

,0mcn,c- <Icn,r° <'<™.* alBum nntendéncia

1 ulação vivendo diretamente da *"' ^ l0íh a "J1"*50, A sua Crí<lil° "r,n cn"hcce « resposta,
terra e a outra metade, indireta- C0rai0sa política de recuperação r.ias as medidas que ela encerra
mente, fácil era verificar-se que, Bgrjcola partiu dessa relação dc nos dão ia impressão de que a
feni que primeiro se reerguesse trocas ao nivel de 50«^. Retor- adivinhou.

v ver. O ponto agudo da de-
prcMlo econômica da década de
l°30 não foi 1930, mas 1933.
loi netse ano que a indústria
rmierjcnna, quase totalmente pa-
ninada, havia lançado ao de-

transmissão do cargo, relacionou seus liavere»,
antes e depois de ii-war pela referida função.

Pela demonslraçün feita, cujos comprovan*
tat autorizou es estabeleclmenlus bancários a
fornecer aos interessados, ve*se que o posto
ocupado íol um ônus para o titular exonerado
Isto è tanto mais significativo — e tanto mais
louvável, portanto, a Iniciativa de o revelar
espontaneamente — quanto as operações da
Carteira de Redescontos foram objeto de uma
comlsnAi) parlamentar da inquérito que Investi
ga certss transações com o Banco do Brasil,

desde a presidência da Repúbll
ca até á mais pobre das autar-
quias industriais, ninguém sabe
an certo responder a esta per
gunta fundamental para a nos

produtos manufaturados'. Quan-
to precisará agora em 1953 pa-
ra fazer a mesma aquisição?

A instrução n.° 70 da Supc-
da Moeda e do

0 juiz ironista
O juiz da 17.* Vara Criminal presidia a um

Miin.iiin de culpa. Aos autos, estava junta a
fm-.i-jniiiiiiii quo o i¦ H conduziu no momento de
ser preso, \Em lhe sendo perguntado se assim
acontecera, confirmou, acrescentando que a arma
era sua.

O Juiz ditou ao cscrlvAo a resposta: "que o
riu confessa honestamente o crime de que é
acusado, assim como a propriedade da arma
que portava."

O "honestamente" não tinha nenhum cubl*
mento no caso. Não hn honestidade em se tra-
zer uma faca-punhal paru a prática de um delito.

Mas o mais curioso . que esso réu pagou de
fiança, em cartório, 600 cruzeiros, quando no
entender, do Juiz, a fiança era de 400 cruzeiros.
O magistrado, a vista da prova feita, condenou-o
por trazer consigo arma proibida, declarando:

oeasiSo do pagamento da fiança, reduto a multa
A metade, a-.-.hm tendo, o réu tem que receber
200 cruselroe da diferença entre o valor da ftan-
ta 0 O da sentença, o que corresponderá ao dl-
nheiro que lhe roubaram."

Receber de quem? Nao foi explicado quem
n roubou,

Parece que náo basta a Ironia dâ declsio.
A Corregedorla da Justiça do Distrito Federal
gostaria de saber o que féi o Juiz para punir a
extorsão da flunça a mait e evitar que o abuso,
passível de tançio, te reproduta.

__—aMO-M y t \

Os bons negócios...
Note-se Isto: nas negociações feltat com a

Alemanha, chefiadas pelo ministro João Alberto
e debatidas pêlos representantes do governo de
lionn e homens do comércio con assento na Cá-
mara do Comércio do Hamburgo, esteve em
exame o cacau, cuju quota, constante do acordo,
no valor de quatro milhões de dólares, não fora
atingida. Concederam-se licenças, todavia, no
valor de mais de metade, ou fossem 2.3S0 mil
dólares.

Houve quem cm vâo Insistisse pela manu-
tenção da quota contratual. Aa negociações de-
veriam ser concluídas nesta capital. Ponderaram
ns alemães, naquela ocasião, que para nio haver
solução de continuidade essa resolução era a me-
lhor. O que os alemães discutiam era o aprovei-
tamento do cacau brasileiro paro rcvcndé-lo aos
Estados Unidos, pago lá a dólares, ótimo nego-"Ia condená-lo n multo do 400 cruzeiros, cio para os homens do comércio do Hamburgo,

mas, como foi roubado cm 200 cruzeiros por Péssimo para nós...

COMÉRCIO DE FRUTAS

\ >ví

INSUCESSO
O projeto da reforma administrativa, entre in-

decisões e protelações displicentes, está a mostrar
como é iiupomlcràvclmente difícil reali*ar-se o pre-ccitò constitucional da harmonia e independência
dos poderes, ao menos com os atuais Executivo
c Legislativo.

Ji. iniciativa foi extraordinariamente louvada,
quando a anunciou o presidente da República —
louvada por correligionários, adversários e neu-
Iros. Outras coisas extraordinárias ainda se de-
ram: a Câmara dos Deputados, pela primeira vez,
1'scoilieu uma comissão especial para opinar sò-
bre uma proposição que era apenas aguardada,
não lora, então, remetida e demorou a chegar
àquela casa do Congresso.

Na mesma ordem das coisas excepcionais, jáii Congresso se reunira extraordinariamente, na
ociMão do último recesso parlamentar, para tra-
lar da matéria que se dizia, àquele tempo, urgen-
te. É muito provável, é quase certo, mesmo, queo Legislativo; outra vez, este ano,. substitua as
férias ile praxe, por via de convocação com igual
objetivo...

Vê-se, portanto, que tudo foi extraordinário,
ria forma e nos acessórios, mas do essencial, da
transcendência da reorganização de base dos ser-
viços públicos nacionais, ninguém se persuadiu
firmemente. Trocou-se entre o governo e os par-tidos unia colaboração cordial, quc se pretendeueficiente, mas da qual, agora se percebe, resul-
taram discordàncias profundas, 

'embora 
inconfes-

sadas, de vez que o presidente da República, na
mensagem que acompanhou o anteprojeto da re-
forma administrativa, disse haver aceito quasetodas as sugestões da comissão interpartidária,
que reviu e alterou o esquema primitivo da ma-
teria.

Estas discordância:: foram fatais para a efe-
tivação da reforma: colocou-se o interesse políticoem lugar do critério técnico. Pensou-se mais na
criação de ministério c distribuição dos respec-
tiyós serviços do que no planejamento para a
conjuntura da administração. E pensou-se cm
tudo cm termos de economia de alfinetes...

Quando os partidos recusaram a criação do
Conselho de Planejamento e Coordenação e a'
do Ministério do Interior, a idéia da reformai
elaudicava: o Executivo não se importou mais]
que ela caísse por terra, embora a houvesse ins-
crito, com a mensagem ao Congresso, nos trámi-
tes ordinários da elaboração legislativa.

¦ Ambas aquelas iniciativas visavam a habilitar
tecnicamente o governo a orientar seus planos de
trabalho, na esfera federal, ajudando, ná esfera
específica do Ministério do Interior, a Organiza-
ção e o desenvolvimento concomitantes dos pln-
nos regionais, do esforço dos Estados [pára <e re-
equiparem no interesse do domínio da conjuntu-
ra econômica, de serviços e investimentos.

Não Há dúvida que a reforma administrativa
pretendia alcançar o fundo do problema nacional,
mas apenas o abordou, desvahecendo-se na fal-
ta de condições para concretizar as medidas que
se dirigiriam à complexidade dos motivos que,
por um instante, mobilizaram eloqüentemente as
pessoas responsáveis.

* *
Do entendimento aparente para fazer alguma

coisa fundamental, os partidos e o governo pa-
rece que chegaram a um acordo para não fazer
nada... ''".'"¦¦-

previsões podem comparar-se às realizações da
atual administração, nomeada pelo presidente
da República e incapaz de resolver aqueles
problemas, acrescentando, em compensação, o
espectro da falência financeira da cidade. Mas
se nem o prefeito eleito nem o prefeito no-
meado possuem a inteligência e a energia pa-ra acabar com os sofrimentos inúteis da po-
pulaçáo carioca, então, qüe apareça o gênio
urbanístico que, mediante a modesta recom-
pensa de dois milhões de cruzeiros, invente o
dc que precisamos: mais água e melhor água,
mais energia elétrica, bondes modernos e trol-
ley-bus, esgotos, tudo aquilo que existe em qual-
quer cidade moderna e pelo que grita, em vão,
a população do Rio de Janeiro...

Estão redondamente enganados. Aquele
projeto não se refere ao Rio de Janeiro. Visa
gastar dois milhões para se traçarem, no papel,
os diagramas dos respectivos serviços na futura
capital da República, no planalto goiano.

O caso é típico do nosso chamado borarusmo
nacional, alheio às realidades e vivendo em es-
tratosferas românticas. Deixamos• cair em rui-
nas a nossa casa; para construir castelos no ar.

0 segundo leilão
Espera-se com ansiedade o segundo leilão

de divisas que se realizará hoje, aqui nò Rio,
em São Paulo e outras cidades. Ainda não foi
possível, polo primeiro, auferir do valor real
do dólar em face do cruzeiro, porque, na rea-
lidade, o que se fèz ,foi um leilão de dólares
a serem pagos em cruzeiros'. É nâo se pôde
medir aquele valor, porque vários fatores con-
tribuíram para turbar o sentido exato da liei-
taçãp de divisas: a corrida dos importadores,
querendo manter seu comércio por qualquer

Há alguns dias foi divulgada
a noticia de que, em vista de cn-
lendimentos entre o sr. Hélio
Braga e a COFAP, com a coopc-
ração do Instituto Argentino de
Promoção do Intercâmbio, o go-
vérno brasileiro comprará 58.000
toneladas dc trigo, providencian-
dn sobre seu embarque imediato,
ei niprometendo-se a Argentina a
ativar a liquidação dos fundos
congelados, referentes à importa-
ção de frutas brasileiras. Essa
história do nosso intercâmbio
de frutas com a Argentina tem
crônica.

Houve tempo cm quc êsse co-
ir.ércio, no qual o Brasil não
leva a melhor parte, era ativi-
dade exclusiva das cooperativas
argentinas e possivelmente por
isso as coisas corriam mais ou
menos normalmente. Mudou tu-
(io, depois que o governo argen-
tino interveio nessa atividade.
Naquele país, como aqui, o diri-
gismo oficial perturba c compli-
ca a iniciativa particular, mudan-
do as coisas para piores. O Bra-
sil, até então, manteve

nosso mercado de intercâmbio de
frutas, boas uvas, maçãs e pé-
ras. A Argentina monopolizou
o mercado, articulando o comer-
cio de frutas com o dc trigo,
tirando com isso dois competi-
sadores proveitos e deixando nos
so pais sem boas uvas, maçãs <
péras. Procuram-se em vão es-
sas frutas no mercado, não exis
tem, a não ser o mau remanes-
cente que a Argentina nos re-
serva. Entretanto, em São Pau-
Io existem frutas que, sem fa-
vor, podem ser comparadas às
melhores importadas. Se tivés-
semos mais um nada de juizo,
cumularíamos, com as devidas
compensações o mercado defru
Ias de nossa produção. Quanto
à Argentina, consegue o que mais
convém aos seus interesses:
vende o seu trigo, que também
não é mais barato que o de ou-
tra procedência, reservando-nos
a sobra dc suas escassas e má»
frutas.

A COFAP faz o que pode.
concordamos, mas devia procurar

agra-
um ativo I outros caminhos, que nan nos

e compensador comércio de fru- colocassem nessas poucoIas principalmente com o Cana-1 dáveis dependências...
dá. Os argentinos espantaram I

%?e comércio, monopolizando oi
negócio c agora se informa que'
as compensações para o trigo.!
desfazendo o equilíbrio dessa ba-j
lança de trocas, deixarão o Bra-

ESTANHO DA BOLÍVIA PARA
A INDÚSTRIA. NACIONAL

sil quase exclusivamente condi-
cionado a importar as frutas quc
entrarem no regime estabelecido.

Desde então desapareceram do
nosso país as boas frutas cana
drhsc

preço, íol um deles; o nervosismo naturhl de referentes à liquidação de contas
uma inovação com a qual não tivéramos qual-
quer contato antes da primeira licitação, foi
outro. Hoje, esses fatòrco não deverão pertur-
bar a marcha dos negócios; mas somente de-
pois de alguns leilões será poasivel calcular os
resultados do sistema.

A Associação Profissional da ln-
dústria Nacion.il de Estanho, em
telegrama ao presidente da Itepú-
bllca, têz um apMo no sentido de
ser evitada a importação de esta-
nho boliviano.

v- , i Consultando os órgãos lecnicosi\ao loi apenas esse o;na CSpécie, o presidente da Repú-resultado: o governo argentino; bllca exarou o seguinte despacho,
removeu do caminho também as|no respectivo processo: "rendo em
cooperativas, que.de qualnifèr ?isla cs elcmentos "onstar.uu dês-
iv,._,. .1 .¦ i • -H.. " 

, " orocesso. que evidenciam serforma-.--detinham a iniciativa do'„„,_, muito pequena a produçãonegocio. Nosso país perde por ( nacional de estanho, em face de
dois lados: deixa de importar necessidades que ultrapassam 2..vio
frutas, e trigo de outras proce-.' 

,one,nrias.".nuals. pois só o consu
dências. .\Tão havia congelado:

enquanto o governo da Argen- jtina — como nos parecemos. I
nesie particular ! — não se meteu
no negócio para de uma caja-;
dada matar dois bons coelhos. I
Infelizmente, nossas autoridades [-especializadas, para negócios de
intenv-niliio, nâo querem ou nãn jsabem resistir convenientemente j
ji esses, e outros negócios. ¦ nos I
qúaisi pnr via dp regra, nunca
ficamos com a parte do leão. O
que a Argentina quer é nos ven-
der seu trigo e suas frutas.
Peixa assim o Brasil dc receber
(rutpjs (|e nutras procedências, nu
t.y'"in-ire :is ícaiiadçnses, Até,.,.,---,, IK !injci|ejros tinham eni
.•fuás mesas, 'durante 

quase tbdo
i|i ano, as saborosas uvas. maçãs
e pêras canadenses. E agoraí\l__\

i mo de Volta Redonda devera ai-ns 
j c.incar 1 Ziio Inn-ladas no ano pró-ximo - prosslxa o Mlnistérij dns

Rcl.T-õrs Rxterlorrs n's netrocla-
çôes com o govfrno boliviano p.iranrsegiirai ao Br.-isll o Bupr'lmci'0
^f-nse metal, íe acordo rum os ln-
terÍFRPs mútuos".

EDMUNDO BITTENCOURT
Recebemos a seguinte carta:"O Sindicato dos Jornalistas

Profissionais do Rio de Janeiro
as:Ocia-sc plenamente às justas
homenagens que estão sendo
prestadas á memória do Inolvl-
dávcl jornalista Edmundo Bit-
tencourt, por ocasião do 10.°
nnlverrárlo do seu passamento.

Nossa organização relembra
que Edmundo Bittencourt foi
um entusiástico animador da
sua fundação contribuindo com
o valoroso "Correio da Manhã"
para o êxito do Sindicato, por
êle considerado uma poderosa
trincheira de defesa dos legltl-
mos interesses de nossa classe.
De v.s., at.° e odm.°, Luiz Fer-
reira Guimarães, presidente."

C0k|DEC0RADÀ".0M A ORDEM
NACIONAL DO MÉRITO A

PROFESSORA CASSILDA
MARTINS

Em solenidade realiuda ontem à
tarde no Catete, com ¦ presença
do Ministro da Justiça, ir. Tancre-
do Neves, do general Calado de
Castro, chete do Gabinete Militar
da Presld6nclá da República, do
ministro Ataulfo de Paiva, do sr.
Plínio Travassos, procurador geral
da República, do general LeitSo
de Carvalho, presidente da "Fun-
dacüo Osório", de várias outras
personalidades da 'destaque a de
uma comissão de Internadas dique-
Ia instltuiçflo, tdl condecorada com
ns Insígnias da Ordem Nacional do
Mérito a professora Cassilda Mar-
Uns. reltora e grande benemérita
da "Fundação Osório". Discursou
na ocasião o ministro Ataulfo de
Paiva, chanceler da Ordeni, se-
guindo-se com a palavra a ilustre
educadora, que agradeceu a honra-
ria que acabava de receber.

Banco Ribeiro Junqueira S.A.
kua ua guri ANDA 10 11
HtlA CH11.E JS

CONDECORADO PELO BRASIL ^
Paris. -Si) (F.P.) — O ar. Jacqucs

Vimimt, dlietor-adjunto do gabinete
do mlnlstr» das Rolaçôea Exterlo-
res. recebeu ontem daa mios do en-
inrrefuido do nc.oclns do Brasil,
r. rjláuco Ferreira de Souza, a'ravatn de comendador da Ordem

Niclnnal dn Cruzeiro do Sul, com
que t,:l condecorado pelo governo|.'.-i*l!elro.

ESTAVA INTEIRAMENTE DESORGA-
NIZADA A CARTEIRA DE EXPOR-

' TAÇÃO E IMPORTAÇÃO
Em

dá l:s

conferência pronunciada na','fíii .oíacrc/al do Pi-.rá, o'.i'.( .. :.!. , r_..*-e_e ..u'Ut;
iifodsvscSa íli.cicril do Co-'

:;:.- • j.-:l. a c.isii có.iVul-
Uva de Intcrcímblo Comcrd.il com
n Exterior c Junto A Süpcrlnten-
dêncla da Moeda e do Crédito,
expôs, dem brada mente, a situação

... .- . "'"ai do comércio brasileiro eml assam-se meses em que geral face daa novas- leis relativas

0 EXERCÍCIO
DA DEMOCRACIA

O Artsidenlt da U.D.N., Ia
landa ao tnlcrofotti dt nino
emissora, advtrtin a eleitorado
ilas suas resfonsabiliiladts no
cmnposicSa do futuro Congresso,

Das eleições faraajtnovaçio
ila Câmara, dt doiflFrcos do St
nado, e dt alguns -xtcuttvos ts-
taduais, depende, em substância
a equacionamtnto do problema
qut já st discult, do nctssSo
presidencial. Depende, em ttinta,
o problema do govtrno, no tua
expressão moral t política

O que se impõe, portanto, é
u exercício do democracia, para
preservá-la nos seus valorts. O
sr. Artur Santos foi muito fran-
co t objetivo ao admitir qut, ca-
so os avenlurtiros * os demago-
gos se apodertm do futuro Con-
liresso, eomo premeditam, por
meio de maioria compacta,
poderio alterar a Constituição e
subverter a índole do regime.

O presidente da U.D.N. dis-
pensou designações pessoais, mas
do quadro que esboçou da situa-
çõo brasileira ressalta distinta-
mente a ameaça da ditadura sin-
dicalisla preconizada pele tr,
ioõo Goulart qut, ntstt momen
to, a articula uo norte do f>als,
sob a complacincia, quando nio
sob as instruções, do presidente
da República.

ê necessário cuidar das pre-
missas irrecusáveis da sucessão
presidencial, em ves de afrontar
com açodo especulatório tsst tt-
ma no seu aspecto direto e, to-
davia, ainda suscetível das cm-
seqüências do pleito do ano vin-
douro, no conjunto das suas ten-
dtncias e no seu balanço de
forças.

Os partidos nio se podem iln-
dir quanto à importância dos fa-
tos que estão no seu dever diri-
girem, na organisaçâo de banca-
aas que efetivamente os repre-
sentem e que somem as suas in-
jlulncias para acautelar o des-
tino das instituições, abalado
pelo aventurismo, a improvisa-
ção, a amoralidade exposta e
contaminadora.

Os adversários do regime, as-
pirantes a uma peroniiáçio do
Prasil, somente se poderio ín/íí-
Irar nas camadas populares, em-
polgando-as para os confessos
fins subversivos, se as forças po-
lílicas responsáveis optarem pela
apatia, pela negligência, mostran-
do incapacidade de se exercita-
rem democraticamente na oporlu-
nidade do pleito de 1954, «ri tjiir
se devem apurar qualidades e to-
mar decisões.

xx exposição' nacional
DE ANIMAIS

Regressou ontem o ministro
da Agricultura

Com a pressne» do minlitro da
Agricultura, ar. João Cleophas, queno ato repreaantou o prealdent- daRepública, te\. lurar, domingo úl-tllno, em Salvador, Bahia, a Inaiigu-
raçfto da XX Exposlclo Nacional de
Animais. Além do titular da Agrl-
cultura, dn governador bahlano,
sr. Rejfla Pacheco, eativeram pre-uentes a solenidade altas figuras daadministração pública federal • e«-
ladual. entre as quaia, o ministroda EducaçSo, «r, Antônio Balbino;os senadores Pinto Alelxo e Landul*
fo Alves; deputados Rafael ClncUrí,
Abelardo André e Lafayette, Coutl-nho; almirante Guimarães ' Roxo,comnndíinto do Distrito Naval, ge-neral Llno Sucupira, comandante da6a. ReglSo Militar, coronel Cld Ml-ró, comandante da Baae Aérea doSalvador, o secretário de Agrlcultu-ra do Estado do Rio, os repreaeri-
tantes doa governos de Alagoas e
3crglpe, altos funcionários do Ml-
nistórlo da Agricultura e grande nú*
mero de expositores. Após a sole*
nidade Inaugural, que reuniu oa
mais belos eapeclmens da pecuária
nacional, o ministro da Agricultura,
companhado do chefe do Executivod. que nao seja possível fazersimiiltA-canieiite n defeso dn moe- i-nlilu-io vl.^tou a Kscola de Medi

|j liticii ("!¦¦ !-. vi- . lua Vcieilp.Avla, oportunidade em
quc se rc.nis-!i|,ja so'lleçlninu bem impressionado

m ás ii.n.Iri nas instalações do cs.

mente não se encontram. em

BANCO BOAVISTA S.A.
H c.iiiijjietb 'rumii/iii-âi imiio&riu

TÓPICOS & NOTÍCIAS
O TEMPO — Previsões para o Distrito Fe-

deral —| Tempo instável, melhorando no decor-
rer do período. .Temperatura estável. Ventos
de sul a leste, moderados. Máxima, 20,7; mi-
nima, 17,6. (Serviço de Meteorologia do Mi-
nistério da Agricultura).

¦Castelos no ar
Ainda não tem autonomia o Distrito Fe-

deral. Ainda os poderes da União devem
ocupar-se dos problemas vitais do Rio de Ja-
neiro. O Executivo procede à sua maneira,
entregando a cidade à politicagem e política-
lha trabalhistas. Mas não se pode limitar a
êsse abuso a intervenção dos poderes federais.

\E' auspicioso, portanto, o fatòr"d_—o—Legisla-
tivo também se lembrar das necessidades ur-
gentes" Uo -Distrito .Federal.'

Heferimo-nos ao projeto dê" lei uo-dc-pu--
tado' Galeno Paranhos, instituindo prêmio dt
dota milhões yde cruzeiros para o autor do me
lhor plano urbanístico, capaz de dotar \k capi
tal do país de suficiente/ abastecimento c)e águtf
e de energia elétrica, de melhores transportes,
tíe um bom serviço de esgotos, etc.etc.

Já estava na hora. Já não se'compreende
mais 0 escândalo crônico doss serviços da ca-

pitai da República: abastecimento de água
comparíyel ao dos desertos da África, energia
elétrica a ¦ prestações, transportes calamitosos,
com veículos que lembram a época colonial,
invasão dos canos e das praias pelos esgotos,
tudo, enfim;' que torna infernal a vida no Rio
de Janeiro.

D» Altura autonomia não se esperam me

. HS

V 'P

\ ;V \i

%

Mesmo sem êsse imperativo legal, \ o sr.
„, , , „,,.....  .._. Egydlo Câmara, ex-diretor da Carteira de;He-

ttAitM. a^.^tráriòa Contudo, as piores .-.«contos do. Bgj-_q.rfra*Mn..M dftflffl.dj»,

— / y :^l__ 
*/'.-¦¦ 

y ¦'

Declaração de bens 
"~J ')'Tpú

Comentamos há poucos dias a atitude de
uma comissão do Senado, rejeitando parecer
favorável ao projeto de obrigatoriedade da de-
claração ide bens para as pessoas que assumerò,
cargos públicos.' No momento que atravessa-1
mos, nenhuma prática parece mais necessária,
para acautelar reputações e moralizar o exer-
cíoip da vida administrativa nacional. • \ i

Noticia-se de Paris que' os proprie-tários dos: prédios que dão Irente
para o Arco do Trlunío" aumentaram
os aluguéis dos apartamentos, ale-
gando que álea tim vlata para um
monumento histórico.

No Rio também "as vistas" valo.
rizam os apartamentos. Os de au-
dares mais altos eram mais carus.
Pagava-ae a paisagem. Maa, agora,
com a íalta de energia, 03 alu.uéls
estão subindo para baixo. Os mala
enfos são o ..'• andar e o térreo.

¦ \
* * *

O navegante portorrlquenho Ha-
fael Gassoy, de 85^ anos de Idade,^.
partiu de Havaria Ipara a Europa
num pequeno iate. O Intrépido via-
jante, é o único passageiro do'barcn

Çompp>oiidc.se. Na sua idade, é
oiílcll encontrar companheiros de
aventuras,

* * *.
O /prelelto de São Paulo determl-

nou que todos oa servidores de na-
tureza bracal se'vistam obilgatò-
rlamente do uiiilonmi; Este será
íorneçido pela 

"divisão de compras,¦à- razSo de um por ano.
Ucomo, evidentemente, os unlfor-
mes não poderão ir à lavanderia,
Imagine-se o estado em que catarão
ao fim dè /alguns meses de uso!
I O .sr. Jânio .& penáou nas rocia-
mações que Irão "ser 

i«itas i Limpe-
aa Pública?

•Tt* «t* T*

Acaba de falecer em Sussex (In-
|laterra)\ aos JO/ano* de idade, tom
Reeee. Q maior Jogador de bilhar (Ia
mundo. Seu record é de uma série
to 4D9.13S pontos, yy

! O maestro Vila Lobosv.a o teatro-
logo José Wanderley pretendem dls-
putnr a sucesn_o do crack no 1_.°
andar da A.B.I.

Apo.-Íamos no' Viln, que. semlo
taco- na'orquestra, é batuta no bi-
lhar.

importaçíii.
.nes mo

e exportação, lixando,

da¦ c:,tt-, Indo Iflçilenr
trani cm a rávaiucntò da Infln
chu. Ilccoiilieccndo tudo isso, aConicderneâo Nacional do Comer-cio aquiesceu, mesmo discordando,em colaborar com a nova politi-ca, Uma vez que a sua preocu-'incnn lundnmenta) é conseguir oaumentei de nossa produção agrl-lompo, a posição do rola, extratlva c Industrial Alémórgão máximo sindical do comer- disso, é necessárioei face à atual conjuntura

historiando a sua atuação Juntoa alta administração, cumprindo
as tarefas que lhe competem ré-
gul; e permanentemente e desen-volvendo um ritmo de trabalho
em verdade acelerado, na confor-
mldade das diretrizes que lhe temtraçado a sua diretoria, sob ocomando do sr. Brasilio Machado
Neto. '

Conforme acentuou o sr. Eugê-
nio Soares. A Confederação Nacio-
nal do Comércio batalhou anterior-
mente pelo estabelecimento de me-
lhores critérios para a distribui-
ção do quotas cambiais, batendo-
se, também, pela descentrallsação
da ..arteira de Exportação e Irrl-
portação do Banco do Brasil. Quo-tas prcestabèlecldas de câmbio de-veriam ser distribuídas pelos Es-tados, visto que era .completa adesorganização daqueufCartéira. Eratal essa desorganização. que foram
fundadas verdadeiras empresas dclicenças de importação, que scen-
carregavan. de, consegui-las para
qua'qucr negócio e em qualquer
prazo, por menor que \éste fosse.
Isso foi comprovado pelo próprioMinistro da Fazenda.

Dlr.nte da evidência dos fatos,
reconhecida a necessidade de ime-
diata modificação do sistema vi-
gente, duas correntes surgiram:

uma liberal, pretendendo a prátt-ca de cambio Inteiramente livre,
e outra julgando inoportuna ain-da a abolição total . da licença
previa, Com esta última corrente
estava a •"lonfederaçâd Nacional do
Comércio. Realmente, se prevalecera desordenaçãe do câmbio, jnrnaisconseguiremos cobrir a importân-
ela dc um bilhão e oltocentos
mllhOes de d Mares, difra quo cor-
responde ao nosso débito no ex-
terior. \- 'I ,\

Não hâ dúvida que em^eondi-
çoes normais \ a liberação1 ítotal
seria excelente para \o cbmércio.
Entretanto, a época é de sacrl-
ficlos e cabe a todos dispensar
o qu-, nâo fôr estritamente ln-
dispensável, se è qusl d*_ç.amos
trabalhar pelo soergulmento" das
finanças nacionais. \',

Uma forma eclética prevaleceu,consistindo na permanência do con-
trôle de licenças, afastado, defini-
tivamente, o critério, pessoal da
concessões. CerUficados especiais de
exportação em .classes de produ-tos i serviriam automaticamente de
títulos para importação. '.\

O Isistema preferido pelo Minis-
térlo da Fszemda. que vigorará
em breve, se apoia èm base que

\estâ em discordância com alguns
pontos defendidos pela Confedera-
ção Nacional do Comércio, I Não
tem, entretanto, esta entidade qual-
quer dúvida em eoUbonur Ao tra*
balho at ser empreendido.Ms»'-

 Interessar „Importador na exportação; retirarelo critério pessoal para a con-venléncla cnínerclal, ou Industriala distribuição de certa classe deilIsDonlbllIdade cambial; e dlstrl-liulr pelo Pais as disponibilidadesdas: cambiais de exportação, evi*tando a desvalorização do câmbiolivre.
Enfim, viu-se a Confederação nácontingência de aceitar, conclente-mente, o mal menor.

labclccimcnto. A noite, nos salSes
do Hotel Bahia, o governador Regls
Pacheco, com um banquete, hoeno-
nageou o ministra, tendo pronun-
çlado o discurso d« saudação o ar.
Nonato Marques, secretário de Agrl-
cultura do Estado.

REGRESSOU O MINISTRO DA
AGRICULTURA

I
O ministro Joãn Cleophas regres-

sou, ontem, de Salvador. Devido ao
mau tempo qué caiu sobro a cidade
na última segunda-feira, o avião queconduzia a comitiva ministerial per*noltou em Vitória, onde o titular da
Agricultura foi hóspede do gover*nador Jones dos Santos Neves.

AS DUAS HIPÓTESES
l'_ia itlvir o BrMll haveria talvei duu hipóteses

apenas — ma» ambas impraticável.. i
A primeira e que o povo deixasse de comer pio, q

assim nlo gattarUmos tantu divisai na compra do trU
go estrangeiro. A segunda é que nio rodasse nai c«-
(radas nenhum veiculo autônomo, automóvel ou caminhão,
d -••im ai mesmai divisas nlo seriam diulpadai na im-
pocUçlo de gaiolloa. Port-ua «ó o trigo o o petróleo
mu levam a parte inator déties recurioi, cuja perda nlo
temos como ver compensada mediante a exportaçSo da
produtoJ nouot.

Os frios nunlpuladores das estatísticas ja nos ad-
veffiram, pelos seui cálculos, que, devendo a populaclo
cresoer na íorms de tantos e tantos por cento, eumen-.
tandr> necessariamente as importações de trigo e petró-
leo, acabaremos nlo tendo mais divisa nenhuma para as-
segurar-nos o pio e o transporte. Chegaremos cn_3o ao
fim de tudo... i
*- Mas há remédio contra' os dois males.

Com respeito ao trigo, basta plantâ-lo. Em relação
ao petróleo, cumpre explorá-lo.

Ainda nlo plantamos todo o trigo de que precisa»
mos. Estamos plantando algum. Deus nos favoreça... I

Com o petróleo nem isto acontece. Permanecemos
na fase lírica da contemplação. Para que ele seja intei-
ramente nosso, nao queremos entregar ao capital estran»
geiro a pesquisa e a exploraçlo du juidas. _ uma atU
tude bem nossa — bem noisa, digo, porque nlo 6. do
mais ninguém. •,' j

A índia, por exemplo, tio nacionalista e sempre tão
luspeitosa era suas relações com o inundo anglo-saxio.'
concedeu i Socony Vacuum, & .Caltex e à Shell o direito
de explorar seu petróleo, sem qualquer reserva .de desa»
propriaçlo no pruo de vinte e cinco anos.

A Argentina, outro pais de notóriu exacerbaçõea
nacionalistas, elabora uma leglslaçlo graças i qual cer«
tas Indústrias estrangeiras, estando nelas incluída natu»
ralmente a indústria petrolífera, possam inverter capitais
no pais, sem óbice à remessa de lucros nem ao repatria-
mento dos recursos aplicados. '

O Peru permitiu a iniciativa particular, nacional ou
estrangeira, e já sé apresenta no mundo entre os gran-des produtores de petróleo.

Estes poucos exemplos —¦ que náo vão além de três— oferecem um contraste edificante à nossa posição na
matéria, tratando-se de .países no seio de cujos povoso ânimo contra a infiltração estrangeira nunca deixou
de ser muito vivo e mesmo de recentes e dramáticas
afirmações no primeiro deles.

Parece-nos, erroneamente, que a entrega do petróleoao capital estrangeiro, embora sob condições capazes de
nos assgurar uma parte grande, e legitima dos lucros
da exploraç-o, nos imporá subordinações penosas, ine-
rentes, íe nio à nossa soberania, pelo menos ao nos-so brio.

Vá que assim aconteça, ou possa acontecer. Não
aconteceria de modo nenhum em grau mais elevado queo da subordinação — esta, sim, real e efetiva — era quenos achamos quando, para importar trigo e petróleo, ele-
mentos sem os quais não viveremos,1 temos, de-curvar a,
cabeça à moeda alheia, forte e esquiva. ,

O problema, vê-ie, é bastante simples. Podemos re-
solvê-lo com o bom senso. Preferimos complicá-lo era
nome de um sentimento que nunca foi de nossa índole jo nacionalismo, que se transforma, tra .Verdadeiro irra-
cionalismo. . .' .

Volvo, assim, às duas primeiras hipóteses: não co-mer pão (o que aliás já faço em homenagem à minha
glicose) e não rodar cora automóvel nas estradas (oque também não é de gôstq meu, depois de anunciado
o novo preço da gasolina),-

I
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NA FRANÇA 0 NOVO EMBAIXADOR
, 

' BRASILEIRO'
Declarações do sr. Caio de Melo Franco

PRODUÇÃO 'DE ALCALIS E SUB-
PRODUTOS

0 governo espera uma economia de, frinfa milhões de dólares
Seguiu para a França o Dr, dução diária de 680 toneladasCarlos JVianna; Guilhon, dlre-\| de produtos\q_irnicos.tor da Companhia Nacional de

Alcalis, flue foi adquirir áUyos
equipamentos para essa íábrica
do governo, a qual deverá pro-duzir álcalis e subprodutos- Fá-
briea essa, como se sabe, em
construção eip Cabo Frio.

No começo deste ano, o Dr.
Guilhon já esteve na Franca,
como emissário do governo, oca-
sião em que ali obteve de ban-
queiros franceses um financia-
mento, de qtilnzè milhões de
dólares para a referida indús-
tria, financiamento êsse que o
Exirnbank\ e ò Banco Interna
cional estudaram e\não reali-
zaram durante sete j anos.

/Em março deste ano, foi las-
sinado no palácio Rio Negro,
em Petrópolis, com a presença
do Presidente da República e
do então ministro da Fazenda,
sr. Horaelo Lafcr, o stua' con-
trato franco-brasileiro, para o
,qual o sr. Lafer deu todo o seu
„pôio, discursando na ocasião.

Segundo os planos das obras
e a entrega, dos equipamentos,
na segunda metade de 19SS a
fábrica deverá estar em funcio-
namento, lançando anualmente
no merendo brasileiro de pro-
dutos químicos cem mil tone-
ladas de barrilha, vinte mil de
soda cáustica, vinte o duas mil
de gêsso para construção e in-

.mprc-ndlilc, Tr-o não d0fM MS*" e ««•* *& *

.utro-la^fig,'^

Presume ò governo, com as
informações dos diretores da
Companhia Nacional de Alça-
lis que a produção da fábrica
corresponderá a uma economia
de divisas de cércá de 30 mi-
lhões de dólares, anualmente.

Para o escoamento dessa pro-
dução é que vai ser iniciada
a construção de um porto mo-
derno, totalmente mecanizado,
na enseada do Anjo, em Ar-
raiai do Cabo, qua ficará fron-
teiro à própria fábrica.

Havre, M(P.p.)_ chegou hole _ette porto "Ile de France". o ar!Caio de Melo Franco, novo embai.xador do Brasil Junto ao gover-no francês."E' com profunda emoçlo qusm* vejo, novamente na terra deFrança. "O ar. Mello Franco, evo-cou para o repórter suas recorda*
toes:"Tinha 18 anos de Idade, quandoiui nomtado secretario em Parta,como auxiliar daquele grand. bra-
«llelro • grande amigo, que A paramim sempre 0 "grande patrão",o embaixador Luii Martlru de Sou*ta Dantas, aob cujas ordens «crvltambí-m em Roma".

De sua parte, o repórter deu ao
sr. Mello Franco a informação de
que o "embaixador das graças"
que há um ano mais ou menos es<
tive passando mal, «atava agora"são como um moço". "Com quiemoção vou revê-lo — frisou o sr.
Calo d» Mello Franco. Sinto-me
satisfeitíssimo un vir ocupar um lu*
gar que foi hourado'por Souza Dan-

O sr. Calo de Mello Franco, proa-seguindo na conversação amistosa
com o Jornalista, lembrou, num ra*
lance, toda sua carreira. "A França
foi sempre _ minha predileta; de-
pois de ter aldo secretário da Em-
baixada aqui do 1925 a 1939, mui*
tat vfieo par» aqui vim novamen-
te... tudo Isso explica a alegria e
ao mesmo 'tempo o orgulho quesinto por vir ser embaixador em
Paris. Nesse esforçar-ms-e! por ae-
guir o exemplo de meus Ilustres
prjdecessores, mais particularmente
dò*nempre lembrado Luís Martlna
dé Souza Dantas e do Último em-
balxador, o saudoso, ar. Carie. Cel-«o de Ouro iPteto, o "Barão ' 

deOuro Preto", Ua amigo da Fran-ca. Procurarei tudo fazer no sen-tida de estreitar cada ves malt atradicional amizade quo una meupais i F-anoa», T
O embaixador Calo de MeloFranco, qu. valo acompanhada dtsua espóaa. foi. saudado, ainda a

bordo, pelo vlcíe-cónsul do Brasil,
ar. Nogueira, b.uo substituía o
cônsul, e pelo secretário gorai da
Sub-Preíeltura da Havre." Stgulu,

após, para Parla, onde o esperavam
o encarregado dt negócio», tr.Clauco Ferelrm dá Souza, e o res-
tante do pessoal da embaixada e
do Consulado. íasts altoj funciona-
rios n&o o íaram reesbar 210 Ba-
vre, a pedido do próprio embalxa-
dor,1 que, rnodístamfenté, aconae-
lhou-ot a nto deixarem teu traba-'
lho para ir taudá-lo, pois n.o te
demoraria no Havre.

VERBAS 55155 SALTE
para obras nò Serviço Nacional

dè Tuberculose
O presidente Getúlio Vargas apro-

vou os projetos e' orçamentos psraobras do Serviço Nacional de lu-
berculose, nai cidades de Porto
Alegre, Rio Branco, Pírto Velho,
Boa Vlata. Curitiba, Londrina, Nl-
toról, Goiânia • Maceió. Autorizou
o chefe do governo ao administra-
dor do Plano SALTB, por cuja ver-
ba aerSo' realizadas aquelas obras,
a pór no Banco do Brasil, à dispo-
slçSo do referido Serviço, a impor-
t&ncia de CrS 12.475.000,0», im-
portância que será creditada á con-
ta "Tesouro Nacional com Piano
SALTE". .

icSÍEÍE

i; 0\AMARÁ REVERENCIA
A MEMÓRIA DO SEU,

. ' DEFENSC-R /l
Macapá, 20 (Asp.)-4 Chegaram a

esta' capital os contra-torpedelros"Bracui" e "Beberibe", trazendo oa
leites mc-t-is. ds Joaquim Caetano
da Silva, que se encontrava no Cè-
mttério de Manil, em Niterói. As
cinzas vieram numa avilo da FAB
do Rio para \ Belém ei dali foram
trazidas a Macapá pelos vazou da
guerra. Estes 'chegaram a capital
comboiados por numerosas embar-
càç6es do Território, sendo saúda-
dos á entrada da barra pela For-
taleza de Macapá.. O Amapá prea-
tnrá grandes homenagens a memó-
rio do seu defensor, que escreveu
a, magistral obra "O Oiapoque c o
Amazonas". ,

Nesta capital será construído um
monunjigjp^ô JoaqtU|ri Caetqnp da

PENAS COMUTADAS.,'
O presidente da República assi-

nou decretos, na pasta da Justiça,
comutando as penas a qut foram
condenados; no Estado do Rio
Grande do Norte'— Josó Luiz da
Sjlva, por sentença do Juiz de Di-
reito de 2.a Vara da Comarca fie
Mossoró, para 40 meses;

No Estado do Espirito Santo —
José Mário Ferreira, por decisão
do Tribunal do Jurt da comarca
dt Barra do Süo Francisco, para 13
anos; e, no Distrito Federal — He-
ráclldes da Silva, por sentença do
juiz de Direito da 23.» Vira Cri-
minai confirmada por acórdão do
Tribuna! dc Ju-tlça, pirs 2 sao:;:
Joaquim Camargo, por sentença do
Juiz de Direito ds 4,» Vara Crlml-
nal, confirmada por «cérdSo do
Tribunal de Justiça, para 13 anos;
Raul Barbosa Pinto, por sentença
do Juiz de Direito \ da 14.» Vara
Criminal confirmada\ por, acórdão
do Tribunal de.Justifcã que rsfor-
mou sentença 'dd Juiz de Direito
da 14.» Vara CrlmlnS conlirmadi
por acôrdao^q Tribunal de Juitlçr,
para 39 meses; e, TemlDtocles Gen-
Ul da SUva, por acórdão üo Trlbu-
nal de Justiça que reformou sen-
tença do Juiz de Direito da 10.»

a Çrlm^al, pjr__ a_ftB08,,

O presidente daVRepública rece-
beu, - ontem, para despacho no Pá-
lado do Catete, os ministros, Vi-
cente Rio, r*as Relações Exteriores,
o João Cleofaa, da Agricultura.

AUXILIÃR-ÍCNICO DO 
"

GABINETE DO MINISTRO
DA FAZENDA

O minlitro da Fazenda designou
p advogado da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro, dr. Má-
rio da Mala,, para exercer as run-
Çflat de auxlllar-técnlco dó seu ga-blnete, som prejuízo das íunçóes
qut exerce na referida Caixa.

pagameWno^tesouro '
NACIONAL i

A Pagadoria do Tesouro efetua-
rá hojo 6 pagamento das seguinte»
folhos do l.o dia vitil:

Presldênola . da República /« 6r«,
g3os subordinados, mènsallstasj'Tribunal de Contas, rnensalistaa idiaristas; Ministério da Fazenda,
measalistai; Dlsponlbllidt.p :do Mi*
nistério das RolaçSes deteriores, _.t3-480; Aposentados do Suprema
Tribunal Militar n.o 4.212; do Su-
premo Tribunal Federal, n.o 4,8-0;
de Juizes t promotores n.« 4.Ml;
de dcjombarcadorcs do Tribunal
do Justiça n,o 4.BJ; e do Datp,
n.o 4.522.

Pagadores do Tesouro efetuarão
o pagamento . nos Ministérios da
Agricultura, Justiça. Trabalho, Via-
ção, Educação o Poder Judiciário,
relativo ao 2.» dia útil.

INAUGURADO Õ PRIMEIRO
CONSELtò DE ESTUDANTES

. V BRASILEIROS \ ;
Inailgurou-ae ontem o Primeiro

Conselho de Estudantes, órgSo flsca-
llzador da UniSo Nacional doa Es-
tudantes, que tem por dever apre-
ciar a orientação doa trabalhos da
Ditetorla da. U.N.B. tarte Conselho
prolongar-se-A por tris dias, tendo
o temarlo: dia 21— Relatório da
Diretoria — Tomada do Contas; dia

AV.
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tESTABELECtWX) Ò RESPEITO ÀS PRERROGATIVAS
DO HOMEM, V.ÉXCIA. SANEOU ALAGOAS DOS

MALES QUE A ENFERMARAM"
Como o ex-governador Osmar. Loureiro definiu a ação política e adm*nls-

í I 
frafiva do governador;. non de Mello à frenle do seu Eslado

Manifesto assinado por deputados federais e estaduais, cerca de du-zentos vereadores e numerosas figuras mais representativas
* Maceió, 20 - O ex*noverna-nor (iMiiiiu Loureiro foi o ora-(lor do banquete de cerca de
Sulnhentos talheres ofcrccldu uoovornador Arnon de Mello naAssoclaçüo Comercial de Ma-ccló por todas as classes social.do Estado. Foi o seguinte o dis-curso pronunciado pelo dr. Os-man Loureiro:

Senhor Governador Arnon doMello o Exma. Senhora
¦ Minhas senhoras

. Meus senhores
rtiA.Í?scie_!nd0 , alB#»n». sem

partidários, nqul so reuniu parutrazer o V. Excla. c Exma con*sorte, num dlo tão rico de su-gestões emocionais como o do

âsmi 
natalício, a expressão Inc-&?«_! í01- apr$° e dn »u»mpatla. Envolvendo seu propô-ato, no rumor de festa o nasalegrias próprias desta data in-

Suma, 
mafcou o mono psicolo-lep cm que situou a sua mnm-estação, que ela quer acima dcquaisquer preocupuções transi-tortas e sem a eiva de qualquerproselitismo. E de que. assim

Broccdendo, correspondeu a umdimo anseio corram, soja pro-va a inusual presihça de desta-cadas-figuras do nosso melo, quenao comungam em ortodoxica egovernos, de par com a repre-sentaçao expressiva, pelo mimo-ro o significado social, das vá-rias camadas quo estruturam anossa coletividade.
iiAimC^H08emi tcm' PortaMo,um cunho de estima pessoal, quenao 6 jomuni encontrar-se emmovimentos desta índole. Apreliminar, serve, além do mais,
para fixação dos verdadeiros ln-tuitos em que ora fraternizamesses elementos todos, movidosa ceridade.

Nem acredito seja difícil ae-tini-los, a esses Intuitos. Antesde tudo, foi intenção homena-gear o conterrâneo Ilustre, que,interrompendo uma fase som-orla da nossa história, trouxe
para o trato das* suas reiaçõe3com o povo, aquela densidade r.ecortesia e a posse das boas ma-neiras, que sempre foram opa-nagio das pessoas de merecidasaliência e que, entretanto, ha-viam desertado do nosso melo.Relatando uma tradição dopolidez, em que a nossa civili-zaçao se revê com tanto agrado,coube a V. Excla. restaurar orespeito nela dignidade dos car-gos públicos, de cujos titularessempre se exigiu a devida com-
postura.* Prescrevendo os tui-
pilóquios, que estiveram tantoem moda. V. Excia. restabele-ceu o principio da urbanidadeno convívio entre governo j po-vo, e Isso representou para to-dos um desafogo, por nos liber-tar de uma situação que, nvi-dentemente, nos interiorizava.

E nao ioi só. Graças a pre-sença de um homem educadoa frente dos nossos destinos, nãocustou que se desenhasse umaatmosfera de palpitação intelec-tual, em que V. Excia. revocoua terra velha preocupação dosalagoanos pelas cousas esplri-tuais. Tivemos, assim, associa-
çoes de arte ou para ílftisáo de
cultura, numa-renovação de umtoque de vida que se afasta dasimples e bruta materialidade.A sucessão de tais inicia.!-vas, que encontraram h maisviva receptividade por parte donosso povo, também contrastou,e de modo gritante, com a sériede exibições semi-feudais, emnue, como se sabe, se desman-(.ara certa natureza arcaica,
-..a0 invés*„ POftanto, de umaorgia de policialismo, tf" arre-pio dos módulos do nos*: i tem-po e em que se rebalx; -j atéentão a arte de governar, V.Exciaj prestigiou a obra de cul-turaçao do povo alagoano, con-tribuindo por Çue se alargassemos seus horizontes mentais eabrindo novas perspectivas à suasensibilidade estética, dc* soer-fuimento intelectual que não
passou desperóebldo.

da vida alagoana
iwXmSi.-1 _,r ?U0 M,° '•lUU',l»coincidiu, de pleno, com o fun-cao que hodiernemente se atrl-ojii nos governos, fuiiçílo i oemdizer pedagógica, ou pelo minoudiretora, no sentido ie ronlu-«ar esforços e propiciar a ele-vaçap dp nível cultural das co-letlvldadea.

Não descuidando desses u_-
pectos para outros de ImportAn-ela secundária, V. Excia. deuoi» sua pessoa e da sua ação amed dn da sua vocação em bfniservir ao nosso povo, e Isso cons-tltul mais um motivo para aaura de simpatia, que hoje tndehomem público.Roleva ainda ponderar o mui-to que, com a prcclsn colabora-
çâo do sua Excla. consorte, vimsendo realizado no campo de as-sisténcla social. Esse desejo deamparar os menos favorecido*.,essa , dedicação pelos humildes,numa çalavra - toda cisa in-quielnçuo em prol dos proble-mos humanos, marca .nmbémuma categoria de espirito quenao.é freqüente entre ;..i quedispõem dc modos e meios paru
¦nIr °,u fHviar a dor olh;tn, enisso ainda mais se acentua aorientação pública de sua per-sonalidadu.
Tenho procurado resumir, emforma esquemátlca. as clrcuns-tancins que determln.iram o en-sejo desta homenagem. Mas sc-na praticamente impossível des-tacar desRcs motivos tu reper-

çussoes públicas de sua atuação,tao certo é que na sua pessoa,para o üm de uma Interpreta-
ção Integral, Intimamente sefundem os predicados do homemde sociedade e os atributos deChefe do nosso Executivo. As-sim, íste nronunclnmento quese ?-_,7,extren.e de Intenções"nr.ldarlas. pela razão mesmadc que asrlra a um Julgamentodu ordem geral, íste pronuncia-mento, Ia dizendo, não podeprescindir de .um certo alcance
político, no bom sentido do vo-cabulo. '

E' que tendo sldò o exercíciodo governo a oportunidade paraque V. Excia. extrinsecasse assuas qualidades pessoais, a apre-clacâo delas resulta, em últimaanálise, do alcance e da ampll-
Jude de sua ação governamental.Dest arte, já agora seria lncon*sentAneo separar as duas face-tas, de tal forma elas se con.fundem, formando uma unidadeincmdível. Afirme-se, portanto;que no brilho dessa aprovaçãotem magne vars o estilo de govêrno que V. Excia. inaugurou,refugindo a conjuração de cei*-tas tendências e processos qutandaram em plena voga, ontvenós, pouco tempo faz.

se assinalara por uma nola iig.i-da de violência, a quo houvomister revidar.
Para mlm, pessoalmente, queme encontrei em Idêntica sl-tuacao, V. Excla. definiu cnlüoas Unhas do seu estilo de govér-no, o que depois os fatos fora ndando corpo, restobelccendo-seentre nós, finalmente, a plcni-lurie da ordem Jurídica.Nao Ignoro, por Igual, quo es-sa atitude de insuspelção e derornjp.n fraternlzaçfio da íunii-Ia alagoana, foi lovnda A coi-ia de fraqueza. Também nomeu tempo nuo faltaram os que,para Idêntica orientação, lives-sem palavras do desfavor, ln-terpretando-a como quebra doprincipio de força que a tais es-pirltos, se lhes afigurava únicocompatível com uma concepçãoap governo de moldes ainda me-dlevals. /

Não creio, porém, que por Is-so tenha tido V. Excla. qual-quer momento de hesitação.Contrupor-sc a ésse obscuran-tismo, eis mais uma razão parase nao desquitar do rumo quoie traçou, cm que, aliás de co-mum se refletem influências detemperamento e de formaçãomoral, sendo,/portanto, Incvitá-vel.
O que sei é" que a sua atuuçáoneisso particular entra nor multono admiração e na confiança queos seus conterrâneos estão a^o-ra a testemunhar-lhe.
importa ainda notar que, aocontrário do que inconsistente-mente se propala, a sua obra ad-mlnistrativa começa a apareeerc tende a avultar, a medida queo tempo transcorra, a demons-trar gue, ainda no setor das rea-lizaçoes, muito lucrou o nossoEstado com a substltulçôo degoverno.
Pavimentação de estradas,construção de pontes e prédiospara escolas; serviço de sanea-mento para a capital do Esta-0 _e _ -K8"3 P.ara os bairros

Sobres 
de Maceió e para a sedee vários municípios; ingerên-cia direta, por melo de acordosoportunos, nos setores básicosda nosso produção, assistênciasocial mais intensa; viva preo-cupação em recuperar o homemalagoano através a rede dos seus

Spstos 
de saúde e socorros mé-icos; enfim, uma série de ser-viços, alguns por sua naturezamenos visíveis porque se pren-dem no anonimato das Interven-

çoes pessoais; tudo Isso serve decomprovação da sua operosida-de e constitui uma excelenteresposta aos que nada fizeram,ou fariam, e estão agora a dl-minuir a repercussão da suaobrai administrativa.

S^^M ^^n<x ~ Q|iar*a-fHia, 21 do Outubro tio 1053
CRITICADA TpENA" ÜF MORTE","

A NOITE, NO SENADO -
Velado, afinal, o projeto que cria o Instituol Nacional

de Imigração e Colonização
VOTAÇÕESO ir, Hamilton Nogueira

combateu, na •• • ..<. noturna
do Senado, o projeto, em curso
na Câmara, que estabelece a
pena de morte, salientando,
que, se o mesmo fôr aprovado,
marrará um lnmcnlável rotro-
cesso na lesgislaçilo ponol bra-
sllelra. Disse que te trata de
um sentimento mórbido de
uma sociedade que é a maior
nilnndn peln proliferação do
dolii-mienles quo povoam as
pr^fies.

Em icgulda foi feito o necro-
lójíln do «r. Vlrl«to Vargas pe-lo sr. Landulfo Alves.

O sr. l«mar de Góls leu le-
Icgrnmn de Alagou» nobre fa-tos pollclnls nll verlficndos.

Pnasou-se, depois, ., contl-
i.ii.ii;...! da votação dns emen-
das e do projeto que cria o
Instituto Nacional de Imlgra-
cão e Colonização. Voindas as
emendas e destaques, foi lúb-
metido a votos o projeto queteve aprovação com as altera-
im*. sofridas. Vai voltar A CA-
mnrn, paro quo estn ne mnnl-
fonte sobre o colaboração do
Scnndo,

Foram aprovados depois nu

¦0É0fmWffa
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Complementação de verbas para encargos diversos na Prefeitura
e Câmara dos Vereadores

Rejeitada a urgência para o projeto que autori za a rescisão do contrato para construção do
túnel Catumbi-Laranjeiras — Reforma do Regimento Interno — Maioria simples para deci-
dir na escolha do novo ministro do Tribunal de Contas — Não houve cancelamento dos pa-

gamentos na Prefeitura, explica o prefeito
O plenlrlo do Icglil.llvo carioca'"-v.-iA apreciar, poMlvtlmenU an*te. d« .nn.ir em iiii..-ur-.tu ¦ propoi-ta orçamt miiia. um imi]. i„ d* tel•.'.llm ir.iiiiln ¦ ahrrlura do cródtto de

CrS l.Hl.<-JO,.t)7__0. .*, titulo de com-
plcmenlnrSo de verbei para encur*mrnm nprovanos depois nu- picmeniarao de verba, pire encur-

merosos projetos de abertura' 50' dlver«o« na Câmara doi Verei*
de crédito, e outros sem maior! o/rVl/dí^rfct' 0.T1K
Importância, bem assim várias Í2u«jt***0« atenderSo rie câmara
1,.,1-n-,-.,.. fin-il. I Municipal a dc«pe«a» relallvai - aorcaaçoes finais. , ,S|irto*famllla do peiioal da Secre*

tarla, mhildloi fixai doa vareadores,
(ratificação por eervlcoa extr.ordl-
11.•. li.-. OU de ll.ilinr,., Iri llli-n. I .11111-
neracSo por lubitltulcSea, ..i-iviv"
...lluilli .uli.-., iiulillr.il..,,, dOI ilrli il-I
•• doa mu- leflilatlvoa e ImprtnSo
'Iri-i .in.il-, iirif.i.Tiiiin aa ImportSn-
ii..*. deallnad». a «>iei tini ¦
Crt 1.44S.138,40. Para o Departa*
iniiii.i de Arii.h e Etfotoi. ml eon-
--ii:ii.iiij no projeto a maior aoma na
parcela correipondent* 4 Secretaria
de Vlaclo, ou aejam

Superávit de quase dez milhões no orçamento para 1954
O equilíbrio do Orçamento, entretanto, poderá ser transformado em déficit
pelo plenário da Câmara dos Deputados, com a aprovação apenas de uma das

milhares de emendas que lhe foram apresentadas
Ifil.teAV^te.S? PHfc!_S!_!¦"--» [&B*. ««ravíi .ua.

Restabelecendo o respeito ftsl-c •**?* C0I_.° íôr* a<lul tem V.
rerroBativas dn hnmom -,„_. —sela; a demonstração de que

mm.AZÍA
ACÍDÉZ

O «Pó bfgeativó De Witt
faz desaparecer as perturbação
estomacais,. deres àpói as refei-
ções, palpitaçSes, ardores no es-
tomago e azia, logo após a primei-
ra dose, pois o <Pó Digestivo De
Witt» corrige o mal no seu inicio,
graças a aua formula moderna.

POBKHIIMBiWin

prerrogativas do homem, que,assim, deixou de ser o alvo detropelias ou de humilhações, V.Excla, saneou o nosso melo dosmales de que êle enfermara, Ir.s-talando, em seu lugar, um e_I-ma de paz e tranqüilidade, quenós vai resgatando, a nossos
próprios olhos, da pecha, sobre-modo Injusta, de uma região deselvagens.
J Sou testemunha, e aqui deixoo meu depoimento pessoal, dosesforços, aliás coroados de êxito;empregados por V. Excia. nosentido de afastar os choques
que eram de se esperar, como he-rança do acendrado da luta elel-toral. Sei _que aos impulsosde retaliação, em alguns ca-sos explicáveis, V. Excia.sempre apôs a sua forma contra-uila, e interpondo o prestigio rtssua autoridade, sempre que elase fêz precisa, serviu admira-velmente a pacificações dos és-

plritos, cumprindo, com um ri-
gor matemático, a sua promessade ser o governador de todos osalagoanos.

Sei por ciência própria dosembaraços que se deparam aos
que governam, em fases conse-
quentes |a embates assim encar-meados. Os espíritos, ainda do-minados pelo fragor da luta, e,assim, em plena fermentação,
tendem a projetar-se, de modocontundfnte, a serviço de pai-xoes Violentas. Antepor-se aesse transbordamento, impon-,
do-lhes uma trégua, é tarefa
quase sempre inRrnta e não raroheróica, pois consiste em ven-cer-se primeiro a si próprio, vi-tima, como homem, do ressal-bos o rancores, a que a fragili-dade humana não pode exim-r-se. .

Estabelecer para todos umambiente de igualdade, garan-tindo pessoas e bens, foi a pri-melra conquista do seu govêr-no encerrando com essa espécie
de anistia uma campanha que

a consciência alagoana não sedeixa dominar pela obra de der-rotismo que, infelizmente, se
quer apresentar como medidade salvação pública. Antes, pelocçntrário. No conhecimento dasdificuldades que são inherentesa gestão de uma província po-bre, trabalhada por males con-
genitos e sob a influência de umclima adverso, ela tem na* devi-da conta os esforços qüe VExcia. vem fazendo em prol dosoerguimento da terra comum.Sente-se, portanto, muito àvontade para oferecer-lhe estafesta de estima e gratidão, nodia'em que se marca o aniver-sano de V. Excia., data intima,mas a que a sociedade alagoanadesejou estar presente, paracompartir as alegrias e as res-sonâncias sentimentais que" ciadesperta.

Bebo, sr. governador, ft sau-de de V. Excia. c do sua Exma.esposa.1' ',
¦ \ , . ' IAPOIO DAS'FORÇAS

POLÍTICAS,
Além da homenagem de tô-das as classes sociais do Estado,

o Governador Arnon de Mellorecebeu a manifestação de Soli-dariedade de grandes forçaseleitorais, através de um mani-festo assinado por deputados fe-derais e estaduais, cerca de du-zentos vereadores e figuras re-
presentativas da vlda alagoana
e dois ex-",overnndores. Publl-
camos abaixo o manifesto;'Ao transcurso do 8," anlver-sário do lançamento da cindida-tura do Dr. Arnon de Mello aoGoverno do Estado, data que as-sinalou o entendimento entre
ponderáveis forças políticas pa-ra o estabelecimento, entre nós.

¦-... üe Finança, da CAmara, o relai-"'il.i iijit.-. i n!;i,in peln ar. LauroLopca, relator do anexo da receitado Orçamonto Geral da Ilepilbllca.Ne_-a oportunidade, diiie o ar. Lau-ro Lopes que, apeaar do empenhodo govírno, o combate 1 Inflaçãonflo apr"aentou rc.ultailo. animado*rc«. Oi dol. último» e con.ecull*voa .aldo. orçamentário, verificado»nilo puderam agir no aentido defla-clonárlo, Enquanto a execuçSo orça.mentiria te tornava favorável, ou-,t os comp.-dmluo. exigiam cotrerlu-ra financeira, ab.orvendo aqucKsrecurso.: cujo niellmr ds.tlno aerlao d. rcduilr o excca.o do meloa depag/niento disponível, atravéa dolecolhimento de porte do papel-moeda em circulação. Igualmente, nclevaçío da divida con.olldada cflutuante do. Estados e município,rcaultante doa continuado. d*fic'.lsorçamenUrlo., contribuiu, c de for-ma acentuada, para agravar a «llua-
çSo monetária Interna.

Os líe/ldíj delxadoa pela execuçSoorçamentária di, Unláo, noa últimostreie ano», at.ngUam a 8.3 bllhSeado cruzeiros, os doa Estado. 13,8 bl-lhoes •¦ do. municípios mala do umbi ma o,
Neaae meamò'pertodo, a execucJoorçamentária da Unláo acusou quo-tro exercício, com saldo, poaluvo.iUW7. 1*348, 1931 e 103S), a dos Es-tado. dol. (1S44'8 18431 e a dos mu-nlclplca tr£a (1W0, 1W1 e 1W3). A.-«Im, o. orçamentoá dos trea níveisde governo prop.claram, em quajeuma década e mela, um de/lcit glo-bal do efirca de 22 bllliSus de cru-zelros. Todavia, o financiamento daparticipação do pais na guerra eoutros gastos do governo federal,bem como despeso» do cunho extra-orçamentário executados por dife-icnlea unidades da Federação cnsc-juram, ainda mais, a elevaçfio dadivida flutuante e consolidada dis-ses governos. O vulto crescente dosquant.tativos daa deapesna governa-mentais evidencia.am que as ativl-dade. do Estado se estão tornandocada vez maiores cm nosso pais.

ELEVAÇÃO DE 641%
Em 1040, os gastos orçamentários

dos tréa nivela de governo atingiama B,5 bilhões uo criuc.ros. Doze anoaUdpois, as despesas da União, Esta-dos e Mun.clpios totalizavam 63 bl-Ihôes acusando, portanto uma ele-vaçâo do 641%. Meanio levando emconta a perda do poder aquisitivointerno Ua moeda, a taxa acima re-ferida mostra, claramente, que a in-teiv.jiçâo sove.iiainpntal se faz «en-tir pioponiiOrantomente. I
Comparativamente & renda nado-nal os dlspêndlos orçamentários daUnião, Eslado e Municípios que, emllHU, eram reprosentados por 14 ';•„,

alcançaram, eín. Vjbt, aproximada-mente 23 %.
A seguir, afirma que ninguCm des-conhece os efeitos do financiamen-

to das despesas públicas atravís dasemissões, üe papel moeda. Diz serum processo indiscutivelmente cô-modo, possibilitando ao governo pa-tor os excessos de despesa'sobre areceita sem maiores tropeços. Lu-ílVíanio, í.s-alia que, quando u_dispêndios pübllcos ultrapassam onível , dos impostos, é, automática-mente aumentada a tensão lnflacio-naria. A solução -mais adequada,'nessa oporiunidade, é a redução dásdespesas tío governo ou a elevaçãodos Impostos. Todavia, é mais fá-cll e usual votar aumento de des-pesa e redução de Impostos, fato
que traz tremendos prejuízos aopais, i

ogtnclas, ao Interior, pol. ie talocorrer, o aumento de produção seráImediato, com consequíndna da.mal. animadora, para o pala.Alim das redlmatlvas partícula-rlzada. doa rubricas orçamentários,• Comissão de Finança, aceitouíitit"— Mw •«¦«••*«• ... --umi ¦ imnMi._/mi.«. peio relator, em ruemenda» aos anexo» do dcsprua que ca. da receita que são io todo

cruzeiro», cifra que aupera a pro*posta do Kxecutlvn em l.Gin mllhãea.O confronto, todnvla, entra a Rc*celta e a Despesa, rcfcrcnle oo pró-xlmo exercício, ao lalr da Câmara
para o Senado, não reflete a rea-lldadc. Em faço da», modiflcaçíleiintroduzidos pelo relator, em rubrl-

..._ „„„ ...,v ._,-_, uu ll* JU 
'.I (Mil" i .is .....,., ,, .,.,., ,,,.ji, ,,,,

íffVJ^y d£ VJJg«'0 °ora«í I 1^destinada, especialmente
rpúbl.

2.21(1.4-11 412,00.

de lot que dlspBe sobre o orçamen* Ilo da República para 1954 de Cri
Igualmente, no exame da propôs-lo do Executivo, procedeu a redu-çfle» diversas que somaram a quan-tia do CrS .77.863.320.00. Os estudou

procedidos pelo relotor da receitaImportaram na reduçAo em algunsparíigrafos. de 341 mllhS-s, na ele-vacão dc outro» no valor dc 1.03Õ

Í-w. 
•-», _•«..... nina . J |" t. Ul 11 11 vi I .¦rir deipesa», o nível do» •<.-m,-

tos geral» t, de fato, ctrea do 130mllhfles de cruzeiro» mal» baixo.Tal diferença resultou da lmpossl-bllldide de serem efetuadas no»anexo, da dripten, quando dn tra-mltaçjo do projeto de lei orçamen-lárla pela câmara, as correçSes pro-porcionada» pela reeallmatlva da»rubrica» vinculadas. principais. . "¦•«•¦" aeauna, II *j JJ| lill |)l.ll
.. ni i_—j""""" ;*" *_¦*". "*-* ••w»;dâl quala consistem numa diminui-
SÍ5?*5 d,c «U"iro. Inclusive aleflo de CrS 200.000.000.00 na taxa de
Z??r> ííiiSSÔSS "lndl<í" "pulada'Previdência do» Servidor", do a-em 30 mllhOe» dc cruzeiros, O rela- 37.SOH.000.no no Fundo Naval
iíni°nrtdn° An.?° £' W,a "" "P"- °" «crísclmo orS?rido. foram o»
UmaU«TÍJ,i % _«?? Cr," ?¦ «egulnte,: Conocsinnárlo, de Po?'tlmotlva global de 43.616 milhões de • tos, CrS 30.000.000,00; Fundo Naclo-

nal da Ensino Primário. Cri ....73M.ooo.00: Fundo de campanha Ex-traordlnárlo da EducaçSo, Cr$ ....I2.6ao.ooo,oo; Fundação Getúlio Var-
ga», CrS S.OOO.OOO.Oú; Instituto de
Previdência do aServIdore» do a-
tado, CrS 13.000.000.00 e Campanha
Nacional contra a Tuberculose, CrS111.000.000,00. A» reduçde», por luo,
.operaram o. acréscimo, de Cr$ ..157 500,000.00.

Concluindo, podemo. aolnalar
Sue 

o orçamento latu da Conduto
e Finança» para o plenário da Cá-mara equilibrado, com uma receitaestimada cm CrS 43 616.000 000.00 e

uma desptea fixada em Cri 
43.016.021948.00 com um luperavtt.
portanto, de CrS 9.978.032.00, Pro-
curou, por todo» o» meloa, o ar. Lau-
ro Lope» enviar an plenário um or-
camentn equilibrado, ma» como o
superávit é, realmente. pequeno,bastará » aprovação de algumasemendas apresentadas para o queo mesmo vá para o Senado tran»-
formado em déficit.

A POSSE DO NOVO D"?ET0R DA CARTEIRA
DE REDESCONTOS

Quando se fala em "interesses contrariados" — Fêz declaração debens o sr. Egídio Câmara — Afirma o sr. José Maria Alkmin que tam
bém é homem habituado a resistências

Heallzou-sc, ontem, no Mlnlstf-rio da Fazenda, a posse do sr. JoséMaria Alkmlm como diretor daCarteira de Redescontos do Bancodo Brasil. Dois ministros presen-ciaram o ato — o da Fazenda c oda Justiça — além de numerososdeputados, membros do P.S.D. eautoridades administrativas.
Lido e assinado o termo, o ml-nlstro Oswaldo Aranha pronuncioubreves palavras, manifestando a suoconfiança na atuação do novo dire-tor. Êste agradeceu e declarou queatual governo, no setor econáml-co e financeiro, eslá oferecendo aopais atos que representam melho-res esperanças para o futuro.

NO BANCO DO BRASIL
Pouco mais tarne. realizou-se nosalão nobre do Banco do Brasil atransmissão do cargo, presenciadatamoem por. numerosas pessoas,além de tftda a diretoria do Bancodo Brasil. » t*-
O sr. Marcos de Souza Danta. fêzuma breve alocução. Dlase que sen-tia uma cérla melancolia ao verafastar-se do cargo o sr. Egldio daCâmara Souza, homem dedicado c*que tivera a grande coragem decon.rariar freqüentemente lnterôs-ses expondo-se a campanhas. Poroutro lado, o nome do sr. José Ma-ria Alkmlm era bem conhecido nnadministração pública do pai. e es-tava corto dc que saberia prestarno B-nco do Brasil e ao pais oscrviçns que dôl-. se esperam.

Na fase final do seu discurso, osr. José Maria Alkmlm lembrou oabandono em' que Jazem as regtdesdo interior dn pais, afirmando queempregará o máximo de seus esfor-
ços para corrigir essa slluação. Doiso na produção que está n chave danossa recuperação econômica.

HOMENAGEADO EM MINAS
Belo Horizonte, 20 (Da sucursal)— Por motivo dc sua nomeação pa-ra diretor da Carteira dc Redcscon-tos do Banco do Brasil, foi ontem

homenageado, com um banquete de450 talherca o sr. Jo«é Maria Alk-mlm. Discursaram, saudando o ho-menogeado, o deputado Ultimo deCarvalho, pela maioria governamen-tal da Assembléia; José Hugo Cas-leio Bronco, pela» delegaçãe» do ln-terlor: Benlamlm Marinho Flguelre-do, pelo Clube do» Funcionários eJoaquim de Freitas, homenageando» cspflsa do sr. José Maria Alkmlm.Compareceram ao banquete um re-
presentante do governador do a-tado «I todos os membros do co-vêrno.

Crt 43.217.476S0. \"¦¦-.- total, dota-
niiiK 8 niilhúri do iMii-riim para
a conilrução de reservatórios • 3
ii.ili.fi.« • SOO ml) para repiroí *
nliraa dettloada» ao melhor aprovei,
lamento da reprlia d« Coinorim,
P.ra a Secretaria de Agricultura
pronfie*»a iiiptementaclo k verba
300 de CrS 14,B7S.t33,70. .endo queCrt 444.060,30 para atender ao
cu.telo d.» deapeta» com deaapro*
prlaçOei de área. ocupada, por ta-
vradores e erladore» da zona rural
ameaçadoa d* deipejo, na confor-
mldade da lei d». 671. de U91.
RESCISÃO DO CONTRATO PAIA

A CONSTRUÇÃO DO TONEI.

No ordem do dia de ontem nc*
i.lmiii projeto conatante da pauta íol
debatido, limitando-se o plenário a
dl.cutlr queatSe» de ordem • reque.
rlmcnto» do urgência para doía pro-
jetoa; — o que autorlu a rucl-
•Io do contrato eom a Conpaahla
Comércio • ConatruçSea S. A., pa-ra a conilrução do túnel CatumU-
Laranjeira», que (oi r«)ettado; • o
que autoriza a abertura do crédito
de S mllliAea de cruzeiros para a
aqulalção, pela Prefeitura, do "Pro-
mlm", medicamento deetlnado ao
tratamento da lepra, projeto esse
que não chegou a aer votado. Pro-
nunclondo-.e «Abre o primeiro, dia-»e o ir. Mário Martins quo o pie-mulo andou acertado u-çuando a
urgência para um proleto que vlaa
a cancelar um contrato em bene-
flclo de uma companhia particular
que de.eja obter por uma delibera-
ção apreiuda e Imediata um pré-mio a quo »e Julga com direito. No
entender do líder da minoria a ao-
lução aeertada aerla a rescisão ae-
gulda da abertura de concorrc_icÍa
pública para prosseguimento da»
obra», e nlo o critério que ae pre-tende prevaleça.

ESCOLHA DO NOVO MINISTRO
DO TRIBUNAL DE CONTAS

Tendo o ar. Rubem Cardoto ln-slstldo na lua Interpelação 1 meusabre a escolha do novo ministrodo Tribunal de Contas lera feitamediante a aprovação do nome ln-dlcado por maioria absoluta, ou nlo.esclareceu o »r. Castro Menezes quea Câmara poderá decidir por mato-
rla simples, anunciando para as 20horaa a reallzaçlo da sessão secreta
para examinar a mensagem do pre-feito propondo o nome do deputadoLul» Gama Filho.

REFORMA DO REGIMENTO
No expediente aprovou o plena-rio proposta do ir. Luis Paes Le-me no sentido da modificação do

projeto de reforma do RegimentoInterno e da constituição de umacomissão de vereadores para proce-der ao» respectivos estudos.Foi igualmente aprovado rcquerl-mento do »r. João de Freitas pedln-do que ao diretor da Central doBra.ll designe um engenheiro dos
ouodroa daquela ferrovia para flaca-llzar aa obra» da passagem «ubtcrrâ-nea na Qtação de Anchleta. A pro-posito pronunciou-se também o sr.Magalhães Júnior, que concluiu assua» considcrnçSes lendo um memo-rla! de moradores de Campo GrandeI solicitando ao diretor da Central o

reatabeltrlmento do horário de Sít
hora» par» n» tren» que i
àquela localidade aubuiliana.

A COZINHA i* OS i n;i»rA_i

O sr. Colrlm Neto reclamou c*-n-
tra a demora na instalação di mil.
nha dn Câmara, rrltlrnnno a on-sa
por rruiar a» hracu. a e.p-r* aua
a CEXIM forneça autorize-lo paraa Importação do fogãei, y. o »r.
Couto de 8ou«a chamou a «ti*nçllo
psra o fato de existirem t* in-lont*
rio» que tá comparecem k Câmara
no» dlaa do pagamento.

INCOMPATÍVEIS

O ar. Hugo Ramo» leu trecho de
um parecer do procuradui gemi dartcpi.lilica Interprelandn „ artigo 48
da Constituição, que traia im tncom-
pallbllldade do exercício do manda-
Io legl.latlvo eom os cargo» rte pre-aldento de empre»,, de economia—Ma,
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS

NA PREFEITURA

O »r. Levl Neves, Itder da maio-ria, teceu con»lderaçfle» em turnoda situação financeira da PieOflura,lendo uma nola distribuída P'lo ga-blnete do prefeito, na qual declarao sr. Duleldlo Cardoso que carecemde fundamento notlrlm segundo as
quais haviam tido suspenso» o» p»-gamentos ao» credores particulares,pol» d» fato o quo aconteceu foitimpleimcnto o adiamento do» mts*mos,

NOVO MINISTRO DO TRIBUNAL
DE CONTAS

Foi aceita na «cssãii aecreta daCâmara doa Vereadores, ontem, ánoite, a Indicação do nome dn depu-todo Lul» Goma Filho para as fun*Cõe» ío ministro do Tribunal d«Contas d.i Prefeitura, nn vaga do ir.Edgard Romero, qno »e aposentou.A deliberação do plenário foi fel-ta por 34 voto» a favor, contra 8 acom outro, 5 rm hranrn. A Indica-Cão do nome do sr. Lul, Gama FI-
l?0!1.!!!.1'" «I", mensagem do prefeitoDuleldlo Cardoso.

Não votaram, por não terem com-parecido A setsão, os vereadoresLuís Paes I.eme. cotrlm Netto. Mlé-
çlmo da Silva, Odilon Braga e An-tenor Marques.

0 DESFALQUE DE CR$
1.300.000,00

na Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal

Foi distribuído,
Vara Criminal

1
ontem, a 24,,... . .......... o nrocesso originadodo Inquérito mandado Instaurar pe--- ---:¦-• ¦••*-* '"««'louw .na.nuilo Ministro da Agricultura, a fimda »cr_m apuradas Irregularidadesonstat-i-ias no Alnnxarlfado da DUvisão de Deící-a Sanllãrla Vegetal,era quo é adianto o funcionáriollannel Joaquim de Almeida Redon-do, quo deixou do recolher aos co-trea pilbllcoj. quantl» quo ultrapas-a» a CrS 1.300.000.00, proveniente dorovendas efetuada» no período dosanos do 1015 a 1030.

REMOVIDA PARA LORENA

QUERIA CONHECER A VIDA DAS GRANDES CIDADES
Nascida e criada na fazenda "Joséri j 

¦' 
l

^Raptou uma criança para poder viajar de "caro
" W%— Presa em Barra Mansa, numa casa de ío

lerância — A criancinha já eslava rio Rio —:
;vi Menor, arapfora aa
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(teum regime de paz.segurança,ide
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ordem e respeito às liberdades
individuais, decidimos, fiéis aesses princípios, reafirmar nossacoesão e nossa solidariedade aoGovernador do Estado.

Há três anos pessados, nestadata, se congregavam aquelasforças ém torno do candidato
que exprimia os . sentimentos
populares. Hoje só verrios moti-vos para renovar a confiança noGovernador que. realiza com aj-ta dignidade os. compromissos
assumidos para com\o povo na
campanha de 1950.

A nossa deliberação visa as-segurar ao Governo'do Estado
o "indispensável apoio para que
possa manter e preservar o cli-ma de liberdade, paz; ordem ' esegurança aqui-instaurado, semo/quanhe seria impossível rea*-lizar a obra administrativa queplanejou è que, a despeito decondições adversas, executa comos aplausos i de todos os alagoa-
nos.de boal vontade e a colabo-racao de homens públicos dediferentes filiações partidárias,inspirados todos no mais alto
pensamento dè bem servir à ter-ra comum."

/ (3879-3V

80 NEGÓCIOS DEFICITÁRIOS
Continuando, afirma o sr. LauroLopes, em seu relatório, que a evo-lução inflacionária brasileira sem-

pre esteve Intimamente ligada aus"defluta" orçamentários.-Da eman-clliajâo 'política a itepüblfcà, .destaaus últimos ahos, abundavam os or-
çamçntçs.i (Je.icliar.c5, _ últimos 132anus ca vioa tinanceira do GovernoCentral, deixaram um descoberto or-
çamentárlo de 20 bilhOes de cruzei-ros, ou seja, mais da metade do
papel moeaa que circulava em finsde iUSü. i-a independência k Pro-clamação cia República, S6 doa 07exercícios loram deílcttírios.

Os últimos doze anos de exe-cução orçamentaria provocaram um"déficit" acuniulado de 8 bilhões decruzeiros. Nesse período, o papel-moeda em circulação elevou-se de34 bilhões de cruzeiros, a dividaconsolidada externa reduziu-se decerca de 8 bilhões e a divida conso-lidada Interna apusou o acréscimode 0 bllhCes de cruzeiros. Logo, dizo relator, o .'déficit" orçamentárioé mal crônico em nossa Pátria.
Em 132 anos, observa-se que 107exercícios financeiros encerraram-se

com "ícflclt", chegando os mesmos,
por vezes, a atingir, anualmente,mais de 100 % da receita arreendn-da, como nos anos dc 1826, 18d6,o 1898. Por isso, apesar de vul-tosos, os "deficlts" dos últimos dozeanos foram, particularmente, lnlerlo.res àqueles constatados em outrasépocas. '
"SUPERÁVIT" QUE PODERÁ SERTRANSFORMADOS EM"DÉFICIT"

Depois de, assinalar que o llnan-clnmcnto oficial, fna agricultura, nãoalcança àqueles, para o qual todas,as atenções deveriam estar voltadasafirma que o Banco do Brasil sé res-sente ainda de lima rede de agênciasCo penetração ás zonas produtorase, por isso, multa coisa que deveria-¦ser'realizada não se efetivou. Suge-re, então para equilibrar essa si-tuatfão, um entendimento entreaquele estabelecimento de crédito e

O discurso do sr. Egldio da Cã-mara Souza, cm seguida, foi dcimproviso o orientado cm outro ru-mo. Declarou, aliás, que nfio fala-ria síbre a Caixa de MobilizaçãoBancária ou a Carteira de Redes-contos, pois liso tomaria muito tem-
po. Referiu-so diretamente As cri-ticas á sua gestão, afirmando queas acolhera como uma colaboração,desde oue justas e screnns. Nunca

al— '¦ - ¦ ¦foi maltratado pela imprensa, ex-ceto em um único caso, de que am-da guarda ressentimento; mas, narealidade, houve luta, houve Inte-resses contrários, como , o frisarao sr Marcos de Souza Dantas, houve uciZ " "V  """* *-*"""=-
criticas de Jornais e até mesmo uma de nome AuK"sta Alves da Sil-Comissão Parlamentar de Inquérito. .va* ma° de um0 criancinha de ape-A Imprensa e à ComiEsan tnrfavin nas 3 meses ri* irfnri» a »*>•- .*«.._..

Nascida e criada na fazenda
Carneiro", nn cidade paulistaLorena.l M. C. de 18 anos de Idade, filha dc Pedro Costa e Maria
Costa, logo que se^éz menina-moça
pensou em deixar a vida rotineiradaquela pequena cidade trocando-a
por outra que cia julgava melhor:a vivida nos grandes centros. E oRio era, por seus encantos naturais,
o lugar preferido por M. C. Todos
quanto lidavam com ela sabiamdeste seu des.lo. Nem mesmo seus
pais desconheciam a pretensão damenina d? trocar os dias Iguais deLorena pelos mais agitados do Rio.Tudo,1 porém, parecia um sonho, jáque M. c. não possuía meios paraa viajem,e estadia. \

RAPTOU UMA CRIANÇA' I
Os dias, porém, foram pastando,e o desejo dc ver e de viver no Rioaumentando na "Balanlnha", que écomo é conhecIda""M. C. na intlml-dade. Há dias. a menina-moça ar-

quitetou um plano que lhe oosslbl-Iltarla realizar seu grande irr.ho.Raptaria uma criança ainda de coloe de posse desta. Ohé seria racilconseguir meios para a viagem. E
põs o plano em execução. Arrumousuas coisas e foi visitar uma conhe

Depois do registrar a ocorrência
no Distrito de Bangu. em cuja Ju-risdlção íol encontrada a criança,
o comissário Salomão, entregou a
menor Juntamente com M. C. áaautoridades paulistas quo levaram*
naa para Lorena.

o- desapare-
sua fuga, Saiu, com i
so chamava * fceontlna
ceul V

DESESPERADA A MAE DA
CRIANÇA

Como as horas te pa.sartcm •M. C. não voltou».com sua filha,
D. Augusta i pensou logo que algu-
ma coisa anormal '.! veste arontecl-
do. Em pânico, procurou o sub-comissário de Lorena, a quem rela-
tou o ocorrido. As diligências foram
iniciadas e tiveram êxito, sendo M.C. localizada na cidade de Barra
Mama, onde se' encontrava na ca-

menor, que i ss de uma mulher de nome Ivone
___* Haiqn -<>_i _!.. __>!_.._. 

DIVERSAS OGORRÊNCÍAS
Vitimas de Atropelamento — NaAvenida Presidente Vargas, próxl-mo a Fonte dos Marinheiros, umauto nSo identificado atropelou ãimésüca Iiaura do.Carvalho, soldò_-j AMUUAU WW v-UtVUllll-, OUJ.-telra, da 31 anos, residente na RuaSoledade Valença número 934. Avitima, com fratura do crânio e da

perda esquerda, íol medicada noHospital do Pronto Socorro, ondeficou internada. As autoridades do13.» Distrito Policial registraram aocorrência e encetaram riilli**. nol.i_
no'sentido dé identificar o prender" motorista atropelador.

Quedas — Apresentanto frautra do¦-crânio, foi medicado ontem no Hos-
pitai do Pronto Sooorroi onde ficouInternado em astado de "ahock",
Jerônlmo Roberto, da 30 anos, ope-
rário, que momentos antes fdra vi-tima de queda da um trem na e«-tação do Triagem. O 19.» Dlitrito
Policial registrou a ocorrência.— Com fratura do crânio foi me-
dicado ontem no Hospital do Pron-
to Socorro, ende ficou internado
em estado de '"shock", Hani W*.
Park, alemão, da 45 anos, comer-,
clárlo, residente na rua Ayres Sal-danha, em número que' desconhe

das, no\poço do elevador do edifI-cio sito\â Avenida.Presidente WU-son, n. 228. v Vi Os desiludidos dà vlda — Ahtô-nio José do Oliveira,1 de 43 anoscasado, aposentado do I,A.P.E.T.C.'e de residência ignorada, pês Urinoa vlda. ontem, ingerindo forte do-se de um tóxico adicionado a gua-raná. o fato ocorreu no café sl-tuodo na rua João Rego n.\ 194tendo a vtlma deixado um hllhe-te, no qual procurou JusUiicar. seullasto, elegando quo assim, agiraem virtude de estar atacado de malincurável. A Policia do 20.° Distritoregistrou a ocorrência ^o fêz remo-
_,'er.°.,lradáVor para o necrotériodo Instituto \Médico Legal.
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FALSOS FISCAIS DO IMPOSTO
DE CONSUMO

Mocclõ, 20 (Asp) — A policiaprendeu falsos fiscais do Impostode Consumo. Dois aventureiros per-corriam o Interior do Estado mui-tando os comerciantes o receben-do "bolas" para não autuar oa In-

A Imprensa e a Comissão, todaviaso podia agradecer a análise a quesubmeteram o seu trabalho. **"
Dçpois de passar às mãos do ErJosé Mario Alkmlm os relatóriosdos dois anos de sua permanênciana Carteira, assim como outro comcircunstanciado relato da posiçãoatual da Caixa de Mobilização Ban.caria, elogiou os funcionários e pas-sou a fazer uma declaração de bens.Disse que o fazia porque "4 lem-pre oportuno que um homem pú-bllco como eu. que ocupou por doisanos um cargo da Importância daCarteira de Redescontos, faça co-nnecidos os seus bens".

Declarou que, ao tomar posse nncarteira, em março de 1951, tinhaum pequeno terreno e parte de umacasa grande na cidade de Uruguaia-na. Em dinheiro, possuía ÇrS ,.885.000,00, cuja origem explicou compormeno-cs. Agora, ao sair, possui
çr$ 88.000,00 em conta-corrente noBanco do Brasil, mais Cr» 90.000 00a receber como gratificação semes-trai e mais CrS 30.000,00, parte dosalário correspondente a êste mêsPossui também, 200 açães do Bancodo (Brasil e um terreno em Ararascom 2.200 metros de fundo o 150metros de largura, lendo ao centrouma montanha Inacessível em área
?£, vJfS;metros. comprado nor CrS100.000,00, com escritura pública epago em chequd contra o Banco doBrasil: Além disso tem no "Qua-
rantee Trust Company of NewTork" o saldo do 4.200 dólares. Tan-to o Banco do Brasil como o "Qua-
rantee Trust" ficavam autorizadosa fornecer a quem ó desejasse in-formaçães sobre o movimento dassuas contas, cm qualquer época.

Nesta altura, afirmou o sr. EgídioCâmara: "Não possuo campos' noRio Grande do Sul, nem terras noParaná ou em outro lugar do ter-ritório nacional ou de qualquer ou-tro pois. Nâo possuo gado no. RioGrai>de\do Sul, nem café no Para-ná ou em Minas ou em outro lugarNão'possuo apartamentos cm partenenhuma, nunca pertenci nem per-tenço a organizações comerciais ln-dustrlals ou bancárias. Sou, commuita honra, um servidor publico".
DISCURSO DO SR. JOSÉ' MARIAALKMIM

O sr. José Maria Alkmlm falouem seguida - . *
IpO t-uiu "-"iljU Ulll UlbCUso, forçado como foi a transmitir

nas 3 meses de Idade e que seriao condição Indispensável para a

ÕBJTTIV0.T7.
(Continuação da 1.» página)outros governos das índias Ociden-

tais, os ministros ij P.P.P, insls.
tiram na revogação da medida que
proíbe a entrada de conhecidos co-
munlstas das Índias Ocidentais na
Guiana Inglesa! Apresentaram um
projeto de lei que teria "retirado ao
governador o poder de excluir a 11-
teratura subversiva, enquanto a
literatura comunista Inundava o
pais.-, Em seus discursos, os ministros
referiam-se claramente ao seu des-
contentamento pelo fato de a fôr-
ça policial não se achar sob o con-
trôle do P.P.P. e estimulavam os
membros da policia a levarem suas
queixas aos lideres do partido.

Mais adiante, salienta o relato-
rio que o dr. Jagan, não conseguln-
do obter o controle do movimento
sindical existente, formou uma en-
tldade rival para xánular sua in-
fluência. As relaçóes trabaihlstai na
Indústria açucare)ra| entraram em
declínio devldc à interferência dl-
reta dos ministros nas questões mais
Insignificantes.

O relatório citou inúmeros cir-
cunstânclas que envolveram a gre-
ve geral na indústria do açúcar, ai-
slnalando quo dois ministros e a
Bra.\ Jagan ^percorriam as planta-
ções Incitando os trabalhadores à
greve, a qual iparalisou toda a ,'ln-dústrla. ll

Faz ver também o relatório que
pelo' menos dez membros do P.P.P.
fizeram (Viagens aos países da "cor-
tina ie ferro", nos últimos dois anos,
o que ficara ".evidente ser objetivo
dos líderes do P.P.P. "impor o con-
trôle totalitário sobre os sindicatos
à íórça policial, as organlzaçães da
juventude e o,próprio estado".

i

sr. José Maria Alkmlm falou.... seguida, explicando que nfio tt-vera tempo para redigir umdlscur-io, forçado como foi a transmitir a.secretaria das Finanças ao seu su-cessor, entre manifestações de aml-
gos c correligionários.

Depois de elogiar o sr. Marcos deSouza Dantas, pela "aura de con-fiança que a sua atuaçgo Inspira"
declarou-se disposto a colaborar nalarefa de recrgulmento econômicodo pais, sem medir sacrifícios.

Dirigindo-se ao ar. Egldio da Câ-mara Souza, afirmou que tambémlinha conhecido as lutas de 30 mosde vlda pública. "Devo dizer-lhe
para sua tranqüilidade que também!*ou um homem núblico habituadoa resistências". Disse que o tinha"o propósito Indcsviável de servira um chefa" e que, se cometer er-
rMffi'd^g^„__i|_3

, 0 CRIME DO HOTEL
\'l 1IRAMP0LIM
imp.onunciado o acusado

João Alencar Ataíde
O juiz Tostea Filho, do Trlbunnl

de Júri, ontem, lmpronunclou JoãoAlencar Ataíde. Monteiro, acusado
de no dia 21 de maio do correnteano, quando em companhia de Ma-rla Lúcia do Amaral Flfruo.rodo, no"Hotel Oruta do Trampolim", haverassassinado a tlroa de revolver olielegado Newton Baunilha de Fl-
cuelredoo o Comissário P.aul do,Campos Gay.:

Em -On.c.Ulônclo; também firamImpronutirlíidn.r. Jayim* du Souza |Carioca, detetive, ,e Oscar Corrêa,dono do Hotel onde ocorreu o cri- I

APRESENTOU...
(Continuação da 1* página)

tc americano, a técnica avança-da que logrou medrar, por pri-meiro, íieste grande pais, seja
posta ao serviço das aspirações
dos povos deste hemisfério nosentido de um maior equilíbrioe vigor em suas estruturas eco-nômlcas, cujas fendas, por cons-tituirem a única brecha na cru-zada para a qual está voltada aatenção do governo de vossa ex-celêncla, estão clamando por umrevisroramento do conceito deauxílio mútuo, a fim de que nãosé diga que,a proximidade devizinhos, por si própria, é demolde a produzir umá identida-de no comportamento político.' Voltando a esta grande caoi-tal, de cujos habitantes.e "de
cujas autoridades guardo tão
gratas recordações, estou certode que vossa excelência, senhor
presidente,) *lue íá antes se tor-n(lu tao merecedor da gratidãoe respeito | d* nós brasileiros,
guiando-nos, juntamente comoutros, na manutenção dos prin-clpios da vaz e da dignidade hu-mana, não se furtará a estender-
me seu i apoio em todas aque-Ias ocasiões em que vier a soli-citá-lo no interésàe de ambosos países. Ao concluir, e valen-
do-me desta oportunidade, dese-
jaria, em nome do meu presi-,dente/e do povo brasileiro, es-tender a vossa excelência os
sinceros votos que formulamos
pela sua felicidade pessoal e
pelo bem-estar e prosperidade
geral do povo e do Governo dos
Estadosj Unidos da América."

da Silva, que naquela cidade vivevida irregular e que Instruíra M. C.a enveredar pelo caminho da per-dlçâo. A menor Leontlna, velo pa-rar em Padre Miguel, Já aqui noRio, na casa da mie daquela mu-lher de vlda Irregular.

QUERIA APENAS FUGIR DE
LORENA

A. autoridades paulistas e do Rio,
esta representada pelo comissário
Salomão, do 37.» Distrito, em Bangu,
declarou M, C. que não fizera ne-
nluim mai â criança e que só se
apossara da mesma para conseguir
sair de Lorena. Dl.se que viajou
de "carona" de cidades para outras,
pois todos se compadeciam de vê-
Ia Km recursos e com a "filha" lão
pequena ao colo.
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A mais linda vista da cidade
A melhor cozinha

"TODOS 
OS SÁBADOS: FEIJOADA COMPLETA

TODOS OS DIAS: JANTAR. DANÇANTE
O Re.tauiant» funciona lodo. o. dias da. 12 6.2 . hoias

Praia dt Botafogo, 400 - Loja Soors ¦ Tol. 46-4040
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«ANBt elimino p..
jo ttmpl.s ineluiflo nalindo de olinunfatõo
ao .su rádio • IV, otru/doi pi-o-ocodoi p»-Io funcionamento demofem dos ttui opa*relfipi domdificoi, »-
ia no própria local oufiai imed/açÕM.

NEUTRALIZADO!?

Dlit.lhiildor oxclmlvo pom,-,£;„.». .
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;; :C0MED1EN$ M Í!sJRAN6ÉRÍE
opresenfa novamente a pedido QèWX:

\ REtlíAL JACQUES PREVÍRT
rr-..",-r. • ¦ .• . v ;:

,. CENTRO DE RECREAÇÃO E CULTURA :
¦i-Proçq Cardeal Arcoverdé-— Copacabana
.Quinta-feira, dia 22 de Outubro às 20H.45

Financiamentos Ampliaçãopara
de Indústrias

No Distrito Federal ou nos Estados, mes-
mo para transações de grande vulto, propostas
com RIBEIRO na Rua Buenos Aires n.° 87 —
Í-°- (28763)'

LIVROS USADOS
Corr-.-nr .s, avulsos ou bl-

h;ictncis P-eii—is melhores
preços. — Rna S. José 61. Tel
22-8631_e 42-4747. 34857)

ROUPAS USADAS"
DE HOMEM

COMPKO l"*00 BEM
Telefone 22-44.5

(70181

PINTURAS
de prédios e «partamentoi, escrito-rio», ea«at comercial», reforma» em
Beral. dá-se referencia» — Sr. Be-nrdlto — Telefone 32-3075.

AVIÃO
Precisamos para serviço penna-nente, aviso até 2.000 quilo» carga-— Telefonar para 22-3830.

,___ (8019)
ÉSTÕFADOR"
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PREFEITURA DO DISTRITO FEDERALTEATRO MUNICIPAL
_______ Direção do Comisiõo Artístico e Cultural

"FESTIVAL" DO RÍO DÉ7aNEÍR0"~"
AMANHA, Quinta-feira, 22, às 20,45 - AMANHA

IL MATRIMÔNIO SEGRETO
.IL ,ii,,,„» n.-»..»"}'1"- 'm - -'O" ••- DOMBN1CO CIMAnOSA
Cl Alil» ?»,.! ifi'JJ?J- U<"-N° I.AZZABIN1. HKNATO C-8AHI, (icll.lllUMi: DAM1ANO,
CAIIIOS Tllólfil CLAUDIA. Resente: NINO STINCO. "MUe.en.Ktn-" de MARIO

Cr«I1)Ji,^rVf.,":LnÍ1-/_£_Ps_-10-,Ul-ARISSIMOS Frliai e Camarote»: Crtl MO.OO; Poltrona»:
DE WtO, 

P*,cfi<* Nobrc-' Crt «,00: .It.lcOr.: Cr» SO.OOj Qaleriu: Crt -0.00. ISENTOS

SEXTXFÈIRA7i^Ími^7*V2riwrâ — SEXTA-FEIRA-
NO "FOYER" DO TEATRO

RECITAL E DESPEDIDA DE FEDORA BARBIERI
Lota-lo llmlua» a loo Insrtttot. Bilhetes k vend». Crt 100.M. Iitntoi de têlo.

«^-,SÁB.A.DJ?i 24' ò$ 21 • DOMINGO, 25, às 16 horas .
ESPETÁCULOS DE BAILADOS A PREÇOS POPÜLARÍSSIMOS »'
Plllietei k. venda a parür deamanhi, qulnU-fdr» próxima.

TEATRO DE BOLSO
(Reservas pelo telefone 27-1037)
HOJE ÀS 21 HORAS

O "STUDIO 53"
apresento 3 peças em um ato, de F. Pereira do Silvo,

Carlos Drummond de Andrade e Tristan Bernard
HOJE ÀS 21 HORAS

Somente até o dia 31
(28718)

ARAME FARPADO
De origem austríaca ainda dispo**'*-^1

para embarque imediato da Europa — Tele-
fone 43-049&. (28645)

Reformai- Rua Cattt:
encomendas e capas

S45 — Tel.: SS-5705.
(18890)

¦•*•* ___^ ''* '"* '¦ > mftt4m'^>:í'-'¦•'"'__^a_____i-_i-l__Í_R_f_r___--^^-r^

POÇO-ANÉIS PARA POÇO
Vendem-se 20 manilhas para poço (om 1 diamelro de.

largura. Resolvem o problema da falta d'água.
Preço de ocasião. Metade do oisto.
Ver e tralar à rua Bulhões de Carvalho, 77 — Copaca-

bana —Posto 6. (18728)'¦ji '

clínica geral
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; AS MMS INEDITAI
oSi^fe, ctucot»

VIMDEM05 A V1SIA T»í__J^»f'. t a cttDito /j/Mjmr

Joalh(=M-ia

.» <IÓIA MS JOA LU (MAS
flUn 00 OUVIDOR. 118 -.,.' .ND.

UNHO PURO Larg. 2.20
BRANCO o CrS 150,00 EM CORES o Cr$ 160,00

ii-»,„ üt,'?í!...?<",""e!.*" •".. pn'0 "nho «itranselro, enxovaí. Irntu-io
.m „*.ífí . • írlnie --¦•'""-nto de Unho» br!-as. Irlandesei, Irancêut
níveno.*t,™ííí._!' D". cfm* . ma' tmnlett. JanUr e para ch*
ri. i?i. ?»".?'" e-"1---'*-. 'te InformatSet k I.oth»r Herraan tt

».íífí p ' "«¦"--'so qnalqner mercadoria. T«mhtm vendemot »KSW)

GATA PERDIDO
GRATIFICA-SE COM Cr$ f.ÓOO-00

a'quem entregá-la à Av. Epitácio Pessoa,
456. A gata é "beije" e tem "patas", cauda,
orelhas e focinho "marron escuro", olhos

(53113)

i

azuis.

MAQUINAS DE COSTURA - COMPRO
, Particular compra uma ou dua» máquina» de 'cortura SInter ou

PfaH. Uma industrial 31-15 e uma U-2 eio.uerda.) NSo Importa' te ei-tivrrrm bichada» ou defeltuoiat. t para levar para o Interior. TELE-FONE: 3S-S699. (1M53)

TUBO GALVANIZADO DE 1/2: - Novo
- Vende-se. - Tralar pelo telefone
48-5609. | (462)

CNTtAD» NOVA DA CAS

MOINHO DE 3 ROLOS
COMPRA-SE

Moderno, resfrlado a água, novo ou em bom estado.Ofertes a "Moinho - P. M." - Kua Paes de Andrade, 369- S&o Paulo. (53UJ4)

TEATRO
REPÚBLICA

GRANDE TEMPORADA
r~- POPULAR

-RS 20.00
CRJ 10,00

"OS ARTISTAS
UNIDOS",.

Apresentam o '
•RfiMIO Pn.I.TT*.

ZER DE TEATRO

SEM ALMA"
MORINEAU'

t iflãn li rfenre ¦
LATIRA SUAREI

na prntnconists
Hoje e lôrla»; as nnttp;. fc

21 rinr.->s. Vr»*pn Sas.,
sábí. p (íotningos

is 10 boras.

NA PRÓXIMA SEMANA"JEZABEL"

ESPETÁCULOS DE COMÉDIA
C--..K.-» ^II?""-^ R'>B**-ose césar noniiA
StGUNDA-FEIRA, 26, òs 21 horas - SEGUNDA-FEIRA

AS BRUXAS JÁ FORAM MENINAS

NARTO LANZA, TERKS1NHA 
^^/^-fyj^g™**. 

t-AO. C.n.rlo. de MKAI_

nn. ,MA4DALfNA ^NICOL em "ANTES DO CAFÉ", de Euaene 0'Neill
-.. «ííff.. vend*." f'".?.' • «*«nt«ol'i: Cr» 3Í5.00: Polttonji: CrJ fi.oo: nalcSei Nobrei:
DE StLO. 

'm C'% M,0°: n,"C6M! Cr* 4,'°0i °-,erl--! W» M,00. ISENTOS

SEXTA-FEIRA, 29,-ài" 21 horas — UM GRANDE RECITAL POÉTICO
V I L L A R E T

gl ÇUvdiKiSaMfuw

*HW WMmEfillV
mo* oincicf»
_ SCWIft CORRÇ*

HOJE, i« 21 hora».
AMANHA, vetperal I

preço» reduzidos.,

ROUPAS USADAS
DE HOMEM.....

Compram-se a domicílio
Telefone 22-0423

(1881

PATECK FELIPE v
Vendo de ouro de 22 linhas comonovo —»multo pouco uso. Preço CrS8.000,00. Telefonar para Mello 38-1015, das 8 is 10 e das 6 ás 0da noite. (28722)

COMPRAM-SE
ROUPAS USADAS

Máquinas de escrever e de costuraenceradeira», ventiladores, rádios etudn que repreaente' valor — eom-pram-se a rjomlcllln Telefonar naraSR. ABHHAM •
Telefone 43-9232

TELEFONE COMERCIAL
Ofereço — Resposta» para.", 'cabra'

n.o 3035 diste íomai» •'* '* "(3033):

WHISKIES ESCOCESES
Ambassador e Johnnle Walker —

vende-se, pequena e maior quantl-dade, a. preça especial otolmo Ltda.t— Telefone-23-1475. , ¦ . ¦ (18783)

ROUPAS USADAS7
Ct.mpram-se a domicilio e pagam-semais 100% que qualquer outro

Telefone 22*1683
(8208)

SNRS: IMPORTADORES
COTAS DE CAMBIO

POSSUTOORES DE PROTOCOLOS DE COTAS DE CAM-
BIO (Materials Isentos de Licença Prévia) — DIRIJAM-SE
A CAIXA POSTAL N.° 4238 — RIO, PARA ASSUNTO DE
SEC INTERESSE. Í0301S

REVISTA LIFE
Tende-se coleções completas de1041 a 1951. Rua Prudente de Mo-rals 614 — Apt.» 204, i noite ousábado e domingo. (18810)

Saiu o JORNAL DE LETRAS
(28774)

IA PITES E CORTINAS
LAVAGENS E CONSERTOS

-xecutam-se lavagenscom a máxima perfeiçãocompromisso. Tel. 25.6.17.»

; 
- " ¦ :\

conserto» de tapetes, cortinas e passadelratRetlram-se e colocam-se. Orçamento» semRna Pedro Américo h. 69. (08013)

^C^ICHAO, TROPICAL
ÓNlèO DE MOLAS ENSACADAS - 10 ANOS

DE GARANTIA
3 Modelos diferentes — Macio, médio e duro. Pireta-mente da fábrica ao consumidor. Reformam-se ou modifi-

cam-se os tamanhos de qualquer marca de colchSo de•molas. Também temos SUMIERS — Vendas'à vista é a
prazo. Rua Machado Coelho, 162 * Tels. 32-0953 e 32-9205.

(00067)

TACOS DESDE 30,00
Peroba é outras madeiras — Rua Prefeito Olímpio

de Mello, 1514 (59602)

ATÉ C 5.0 00,0 0
Singer, Pfaff, Alfa

MAQUINAS DE COSTURA - COMPRO
com
Tel.

. DR, FLORIAM DE LEMOS
Clinica geral: Rosário 107, S'.». dlà-rlamente, do 8 àa 10. Tel.: 43-73B3.Clinica de senhora»:' Av. (Jroça Ara-nha 206, 5.°, Sala 503, 3.-a, 5.-» e e4b,do 12 às 10 horas. Chamados a dò-mlclllo: Tel.: 38-3705.

DOENÇA_ DAS SENHORAS
E PARTOS

DR. HELBIO REGO LINS
Cirurgia - Ginecologia - Varlzea -
Marq Abrantes* 162 - 8ant. 8. Ge.r_ do_" 2.»s, 4.»8, e 6.-8 Tei 26-5755.~Wk, 

CLARICE DO AMARAL
Docente Asslst. Onl». do Braall. —
GINECOLOGIA - CIRURGIA '—
TRTAMENTO DA ESTERILIDADE _.'
to'3 "3, 5-s »t« de 2 às 6 horaa.Av_ Chi)rchll 97^ 4.» 8/403/4 32-S331
TR ANDRÉ DÉ ALBUQUERQUE
Clinica de Senriiirai. - Parto» lem dorA» Et. Branco 257, hora tnarc 47-6226

Dra. MARIA LUIZA DEMÈlLO
Berindor Dantas 118. 8/ 517 a.-s t •»
o 6.°3 Tels.: 42-4886 e Rec: 25-2285.

DOENÇAS PULMONARES
CON.INUAÇAO

Dr. Ricardo Dias Gonçalves
Pulmòei . .uberenloie - Ralo» XÁlvaro Alvlm 31-S/501 32-9285/47-1844

DOENÇAS »0 CORAÇÃO
DR. JOÃO REOALLÁ 

~

Av Rio Branco 173, 13."
Rei.'8 Frao. XS-ler 371

. 42-8494
48-5537

OR. A. A. VIU EL A
Diariamente daa 14 oa 18 horat —
Av. Rio Branco. 277, 6» T.: 22-8250
antea da» 14 ha. -^T.; Rea 25-2148

DOENÇAS DO SANGUE

Dr. João Maia de Mendonça
Anemias
Leucemia»

uoenças hemurrasicas
México 21, 13t> t 42-5705

DOENÇAS UAS CRIANÇAS
DR, VEIGA FILHO v

x \ ,| CLINICA DE CKUNÇAS
Cons. Graça Aranha 226 U.9ond. Diariamente da» 14 àa'io bri-res. - Tela.: 42-7923 e 26-2748.

I DR; ALVARENGA FILHO";'
Diariamente Araújo Porto Alegre 10TeB : 22-5P.54 . 26-8083. Rea.: 37-5358

DOENÇAS PULMONARES
DR. CARLOS ABILIÕ POSlETS

DENÇÀS D08 PDLMOEB
B. Assembléia 32, 5.0 — T.r 52.0789.

DR: HENRIQUE SINGER
Asma - Tuberculose

i Ouvidor 183-2» Ba)a 209
Ralo» X

T.: 43-5556

DR. WALDYR SANTIAGO"
Transfusão de Sangue

CHAMADOS A qUALliUEL HORA
Teit.: 25-5086 e 38-4300

INDICADOR
Compro duas Singer ou PFAFF pagando dé acordo
•_,£.»» das mesmas e -«n aspirador E-lectrolux.26-7169. ](28647)

mí„n?^p -"?!. mi>I»l5'-» «"* costura Singer, PltSt, Alfa, Husqnarna,
S í,»,n„e £lour' M_e"«. Eiq*>«d«» e máquina» Japoniia» (de tm-
2. I.í^ ,!a" Pa«s-*yos «¦• "* 1.000,00 até Cr» 5.000,0., «esnndo o valor
™.nri! . m.' "5o ,az maI "e «""«rera bichada» on empenhada». P»«á*
J-_S«" witi!í?i da,.íom.praA Ate***>"n»" ">» qnal.;ner Ingar, mesmo em
«5ÍÍ .'.í"•«." IUí.d0 Governador. Ruy IHafra _ IrmSo - Rua Ari»,tldes. Loljo, 134 — Telefone 28-7547. (28682)

CAIXAS B'AGIJA! ¦/•

Mí!Dtco

' »»->e cimento armado, fabrica-se e; coloca-te caixa» subterrâneas ccl»*1ternas) a partir de 2.000 litros. Serviço rápido executado por nrolij.sionals competentes. Orçamente» sem compromisso. Os melhore» nre.carola praça. Irmáos Garcia — leL 47-6264. Av. Vieira Souto n 9"-'Ipanema. ,, <H380).

OCU1ISIU
CONTINUAÇÃO

PUBLICA-SE AS TERÇAS, QUINTAS E DOMINGOS -** ANONC10S NESTA SEÇÃO

PROF. DR. LINEU SILVA
Trat.o médico e cirúrgico doa olhos.
Av. Almte. Barroso 72, Tel. 22-6877.

DR, ABREU FIALHO"
UCUllSIl

Rua Miguel Couto 7 — T.i 22-0058.~ 
drTmSãTbWo-"

OCUL1STA . Dlárlamento 2 ás 8 hs.
h. Carioca 5. 6.Q Ts. 22-3245 e 25-3944

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
.INTESTINO E FÍGADO

PROF. RENATO SOUZA LIPES
Estômago • Intestinos e fígado -
Clinica Médlea Geral — Ralce „. —
MÉXICO 98 - T.: 22-7227 às 16.30 ha.

j\ OCÚLISTAS

DR, JOVIANO DE REZENDER0
OCULISTA - Operações, tratamento*
Diariamente. Tt.; 42-5053 - 47-4788.

PROF, DR. MARIO GÓES
OCULIBTA - R. Alvtro Alvlm 27 -2;°, de 14 a» 17. Ts 22-6376 e 22-5110

DR. EVALDO CAMPOS •
OCULISTA,- Ernsmo Braitnl^oo -

... _. 3 42. _DI>rlate-. de 1 à» 4 h». 52-5662
DR, ARY DE MIRANDA LIMA" DR, CAR10SÁLBERT0 CORRÊA

P.5Í» ^"Jíf^i0?!.: "*ií?Jt.,0?i..,?,A - At- *tat», Barroso,I 3I-17Ç XS.I 42-5825 » 27-9823 n.o 72-4O-S/401 1 &» 6 h". T. 22-6877.

DR. ORLANDO REBELLO
OC U LI 8 VA - E
2.»». 4.-», 6.-» 2 ha.

OÜVi??.8_"i Ií/_li? JS/,i"?âNT* D«"BNÇ*8 NERVOSAS - MENTAIS

Tels. 22-6343,1 e 4g-1053

C O N V I N ü A ÇAO

DR. ANTÔNIO LEÃO VELOSO
OUVIDOS - NARIZ B UAKOANXA

Livre Docente da Universidade. _
Chefe do Serviço do Hospital Mon-
corvo Pilho. _ Av. Almirante Bar-
roso 97, 5.° pavimento. - Sala 508.
Da» 15 áa 18 horas. - Tel : 42-8552.

DR, ÁLVARO COSTA
Garganta • Nariz .
Debret 23, ll.o -,T. Ouvido»!, olho»

42-1065 e 25-0208

l Darke 8/ 1824
32»-t046/26-4823.

DR. FERREIRA FILHO
OCULISTA - K

Tela.: 42-9545
Assembléia, 104 -

> Rea.: 37-8978.

VlAS UB1NABIAS

DR. SPINOSA ROTHIER
Ooencaa Sexual» e Orlnailaa —

R Senador Denta» 44-3» tia 1-7 ha.

DR. 
"WALDEMAR 

BOJUNGA
Docente de Drologla Onlv do Brasil
Diariamente «a 4 horaa - R. México
90. 8/ «09/ — T».i 62-3836 e 37-6955

DplLSON OE SOUSA
UOENÇAS SEXUAIS lí URINARIA*
OPERAÇÕES - R. Assembléia 72, 7.°
D»» 16.30 * 19 horas .Tel.: 63-5723.

OUVIDOS, NARIZ
E GARGANTA

Dr. FELIX G0RREIAR0DRI6DES
OUVIDOS - NARIZ D GARGANTA
Graça Aranha 226. ll.» T.: 42-7923"DR, 

RUBENS M. CABRAL.
OUVIDOS - NARIZ B GARGAN-A
Xj, da Carioca 5 — G.° — Tol. 22-0300

PROF. ERMIRO E. DE UMA
OAS 15 Ag 18 HORAScunsiiitórlo "Galeria Meneical" Av.Copacabana 664. Ap. £09. Tel 37-7347

^ DR. A. VIVEIROS REIS
OUVIDOS - NARIZ G GARGANTA
Lg. Carioca 5, 8/ 404 • T: 22-8624.

Dn. L. BARBOSA DA SILVA
OUVIDOS — NARIZ E GARGAN.A
R. da Passagem 18-A. Das «ái 7 ha.

/ Tel.: 26-4305 - Res.: _7*93«8.\

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

DR. OSWÃLDQDTmORÁES
DR, ALMIR A, GUIMARÃES

Electroencetalograila • Novo métodoDig.o doançao nervosas. -. Av. Pres.WIIqm 103-S/S04. 14 oa 18. KMSt»

C O N X I N U A Ç A O

Dr.,Lysanias Marcellno da Silva
Asais, da Clinica Fslcjulátrloa da D.BDoenças Nervosos ás 2.-e, 4.«s e 6.-s.Araújo P. Alegre 70, 8/204. T. 22-9409- Consultas com horas mareada.' 

DR.T DE ABREU PAIVA"
PSICANALISÉ-PSICOTBRAPIA

Hora marcada do 8 às 12 na cidade,Sta. Luala 799,2.°.8.2(H. T.: 52-1104;de 14 ás 18 em- Copacabana; 87-3260

PROF. j, ALVES GARCIA
NtS.V O DOB |.2», 4.» e 6« do IS áa 18 horaa. Ruado Rosário 135, S.o andar. T.: 52-7559

PELE ESÍF1L1S

DR. CASSIO NOGUEIRA
assi». Fao. Nao. Mediolna. Doençase Câncer da p«l»;: Radioterapia. -
(Ralos X). AttemMél» 104-».° - MA.Gonçalvea Dias, dol _3 0. T. 424242

DR. JAYME VILLAS BOAS
DR., NOROER.O VILLAS-BOAOPele e Slfllto — 1 4o 3 ha. T. 23-49902.', 4.», e «.a R. Ouvidor 183. a 215.

REUMATISMO

DR, WALDEMAR BIANCHI
I clinica de Be______o a F__»t*"apUPrantlln Roo-ovelt 128. T.I S2-_*S9.

DR, ROBALINHO CAVALCANTI OR. CARLOS OA SILVEIRA1'llnlc» Médica — Ooeneai Nervoaá,/ »iit» a. »«,-,„m„ . bjh,.».MA^irn di » . t, . ...ou . «..».. '_" ae itenmBtlsmo e FlsloterapMóxlcn 41. 8.0 - T» : 42-6724 e M-24ÍII

PROPOR, EURICO SAMPAIO
DOENÇAS MEN.AIS B NEUV.
R. T d», Qstqmbro .Kl, .2.9,T.

•»«»¦»--»-»-*»-»-•-»"--»--_"_«

— -,_ ntnmatlsnío _Guanabara 17-8/604
Ficloterapia
T.: 42-0899

OR. 
"CAIO 

VILLEU NUNES

HEMORROIDAS
DR. JOSÉ MARIO .CALDAS"

Doença» ano-retal» /)- HcmorróldasGraça Aranha 81. Ts.; 22-7820/25-4113

DR. BUENO BRlDÃT
INTESTINOS - RETO E ÂNUSit. Assembléia, 98, 2.QPe 15 ás 19 ba.

DR, PAULO PÉRÍSjSÉ
.,?£?& 8"..ProcÍ- ¦**•¦ Oraláe-Gw-ile.VARIZES URCERAS HEMORROIDAS
Av. Rio Branco 108. lO.o TI». 52-0251— 28-4531. Diariamente de 1 áa 6 ha.

DR. LUIZ SODRÉ
HEMORROIDAS - l'rat.- — Doença»ano-retal», reto, contes, ameblanos.R. Rodrigo Bllva 14 - 2.° T.: 22-6098

METABOLISMO BASAL
\ Dn. .MILTON A. AGUIAR"

METABOLISMO BASAL '
R. Álvaro Alvlm 21. B/1409 T. 52-7240

ORTOPEDIA E TRAUMATÒLOOlA
,| CON.INUAÇAO '

Prof. DrrpMÃf aT CHAVES
Oatedrátlco da Fao. de OlDnclaa MS-
dicas e da Pac. Fluminense de, Me*dleina. Docente da Universidade. —
Av. Rio Branco 257, 2.o • T.i 42-9678

"i.

HOMEOPATIA

DR. A. GALHARDO
HOMEOPATIA - IRISDIAGNOSl!

2.»a, 4.«e, 6.-s 3 áa -4. Hora mantidaR Álvaro Alvjm 33-8/915 T • 22-1560

DR. WILSON ATÀB
flonieupuiia Bstudô de dlag pelaÍris. Somente nora marcada 28-7537Rod. 8Uva 34-A-S/207. 3-s. 5«», sábs

IIIPIIIWIIII— ,|||,

» BAIOS X
Ç OHI IN U A Ç A o

DR. ATTILI0 CONTE \»
Ralos X _ -omografla 1'ulmonái —'Av. 13 de Maio 23-8/327 T.: 32-5038.

LABORATÓRIOS
; DE ANALISES

Dr. Jorge Bandeira de Mello"
sangue Urina
R. Assembléia

Feres; Escarro Fu
115 2A T.i 22-0358.

DR. ADJALBAS DE OLIVEIRA
^ I ANALISES MEIUiJas

<2-424ií
. I ANALISES MEüIIÍAS

R"; .Álvaro Alvlm 21, 3 800 l

LABORATÓRIO BARROS TERRA
Sangue, Urina, etc tllag prucuce daUràvldez Av 13-do Mulo 23-180-S/1H3CEdl D»rtte;ji"*I'èl .32-1435 e 33-B900

DR. MANOEL BRONSTEIN 
'

SANATÓRIOS
OONSl N U A,Ç AO

SANATÓRIO RIG DE JANEIRO
DOENÇAS NERVOSAS - Método»modernos, diagnóstico' e tratamen-to. piree&o cientlílca Prof». HeltoiCarrilho, l.\. CoUares, L Costa Ro*drigues e Aluislo da Câmara — RuiDesemb. Isldro 168 - T.: 28*8200. '

OPERADORES
DU. ARMANDO AMARAL"

Rua Araújo Pflrto Alegre .70-30-8/3183.-8 «.««, e.-s 17 hs. Tel.: 42-2260 -
casa Saúde Santa -erezlnha 28-52352,'s. 4.»s, 6,'s 6 hs. Conde Bonllm 149

DR. FERNANDO PAULINÕ
CASA DB SACDE SAO MIGUELPonde traja 110 (Botafogo) 46-0808.

DR. SA FORTES PINHEIRO
Chefe da 3;» Enf. da Santa Casa —Assembléia 98 . 8/26 . 2.»». 4.M. «,«sde i ás 7 hs. — Ta.: 22-5321 e 37-5523

Centro Clinico • Beopatolod»
;«,«. «*> Batista» 80, T.: .4S-3S5Í».—-¦¦-¦' "¦¦ "' ¦'•¦•'" • ¦¦-.¦¦ri ir ; ...

ORTOPEDIA ' 
\

\. E TRAUMATOLOGIA
DR. ORLANDINO"FONSECA"

ORTOPEDIA - XRAUMATOLOGIA
Av. Bio Branco 257, S.o _.: 22-8757.
Daa 3 t.3 a horas o HOBA MARCADA

RAIOS X
V

¦\.

~DR.MAÉI0 
ALVES FILHO

RAIOS X - -_DI0DIAGNÒS.1C0,
CASA DE SACDE" SAO MIGUEL'

Conde do firajá 420 . ¦
Tels.: 48*0808 — 27-4457. »

1$
». '_ ANAtliiHH MÉDICAS... - jjjj.....

' INSTITUTO RAIOS X
DR. NELSON MIRANDAExames — JPulmtfé»',- ; TomogràilaaCoraçáo - preotrocardlograma * "Èi-

tõmagn ¦ Duedeno em série - Abdo-men • R. Carioca 48-1.0 t.: 22-1525
Salasi - 3 _ 8 o 1

DR, MANOEL DE ABREU
. DR GlL RIBEIRO

RAIOS X - RADIODIAGNOSTICO
B RADIOTERAPIA PROFUNDAR. Son. Dantai» 45-8. 702. T.t 22-0442

DR7 PAULO tí£ SOUZA LiJÕO
RADIO RADiOSER-PlÁ.*'

PROFUNDA D SUPERCIAL
Av Graça Aranha. 333, 2.o.8ala aos
_ Tels.: 82.8423 o'E_u: 27-0820.

A».- 'tt »Branco 257 8; 803/4/8 02-2747

DÍ RUBENSALVES PEQUENO
Diplomado pui Mangulnbtv

Exames tfe Sangue, Urina,'etc.
. Trtb.eln do preços nt» Pág. 415 daLista TelefOnlca Classificada./

Av. Rio Branco, 173. ' ,2.» andar.-Sala 203 '.j Tel.:"22-8U57.

SANATÓRIOS
•i SANATÓRIO SAÍTA HELENA
«li :lusivu(nente oar» Sennnra» -
Doenças nervosas, eletr.i-chnqúe tn-sollnoterapla, malárloterapia. onnvul-soterapla. Médico permanente • 01*w_T? ?? prot' E"rt-o Sampaio e dr»..José \Afonso Neto e t»J__ila» Mar-oellno de. Silva. _ Rua Voluntário»

j> do Pátria 30 - Tel.: 28-2790

SANATÓRIO SANTAlULIANA
KnciiiBlvanipnt» pnr» ilenh.iras, curade repouso.:> tratamento blniflalcrdas dnençal» nervosa» .Prédio eape-olalmente donstruldo wb cnntrflleclinico do Dr. Roballnho CavalrantlReligiosas enfermeiras, R Oarnllna6-ntoa 170, BOca do Moto T.l 29*3954

Clínica de Repouso Sta, Helena
NERVOSO. _ ItSGOWADOS

OISTURBIOS PSICOSSOMATICÒB
ASSIS. M-U1CA PERMANENTE

B. DO EXPEDICIONÁRIOS, 144BING _ í_u, 4561 . pÍTR_p0L18INFORMAÇÕES NO RIO: 26-2790.

^toOEBEPOUSO 
r^1

ALTO DA BOA VISTA S.A. [ürganeaçáu moderna1 para trato-»mento de doenoB* Internas t estado» ,nervoso» A «prvtç. da oIom. médl- '
ca .Ambiente ciinfi.rtávei. . cinema íMúsica, üllma ótimo. . Estrada dás '
PURNA8 874^. Tel.: 38-8677^- Ri"

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDAUES

Mateiildadè Arnaldo de Mõrãês
..DJSfCáo^fiW. Arnoltiti de Moraes
?*!BJr0i8!ÍLD.0E" nitemamento poi
?_."?i»íS^,tto0,'' 

'-nídle» ao parto:Ort1 3.000.00. .RA.AMRNVO IJOEn:
ÇASJIB SENHORAS /_ 1 .mores do
o^H8 •-?•?. "*h"'" Tmtamento pelo»-Ralos e Radlum. - Diagnostico mo*"'demo do Oánoer ne Mulher. Trota-mtmto.de •esterilidade feminina/ -BUA CON8TANTP RAMOS N.« 173~ ™L,-J7-_10 " COPACABANA.

Casa de Saúde Stã.~ Terezinha
OnersçSes, Partos, 'fraturei Assist.médica permsnentr • Soe. Urgente.R. Conde de-Bonllm 149. T.: 38-5235

F/M'^TfRÓ/A^
DR. JOSÉ TÕSTÊST A*nalis« Clinica» - • Hlstupatulogla'. \Etl l.D) Bpsoo 8/403 ra.: 2-1I77/2-2S63 l

DR. A. ARUNAHMAN
PulmOe», Cubercnlose, Ralo» \ - R.Josô Olamente 100*. 13 ás 6 T. 6443.
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• DA MARAT0H&
JAL DE 1953

alana foUHetU-I 4t IM
jicl» Caixa JCoonómlcaiCio cam a -Unliltrlo

• Cultura, forno ptrtt«mortçflet dl Ucm.no d»
ula do eomnte ano, (oram'ot osjefulnttt alunos i Car-

a 4Ur*do dchmtl do Ço.
oura «Agol-rt l.utâ* Carlot,

li-hlcrva . Carluta do Car.
• .'lllva. Irirvi. Jota rortorl

oléflo Artt *> Jmliuçíu; Aldt
i Putrtt d« palva d<> eoléilo' a Ttrcaa.da Jeiui; Marta

i da Moura Rabelo do Co-
11(1. PtnUii Anjotj Norma Wigun
do CoU(lo Blo ribltno; Edaon 8ea-
bra -tônica do Glnáilo Afonso Cel-•oi Noemi Ituaacl Ptrato • PauloCitar íirlunlt.' dn Colégio PrlncexaI_tb«t| Wildyr Rangei Mtphto, doinstituto Alcântara: rhcrtilnbi doaMantna rtmandet, Marli dot Anjos
rtrntndea, Lult Alberto dt Matto»Nilo Mendca Figueiredo « Deíneri
«ai Rodrlguei Mesquita, da Eacola
Apura Cavalcanti; Rtbe.a ctierltl
a Annimirii OI|a Tole Suatllick,
dt Jnilltiitn Cylcno; Neydt dl Dll-
V| e Ssuza do Coliglo Santa Ctct-liai Cléi Pereira dt Siqueira, Kml-
lli Nogueira Vilela a Welde Ptrel.
ra dt Siqueira, do Colégio MirtchuHermes; Luli Eugênio Dlu Gomei,
Elenlo Moura rilho, redro Augui-to. Pereira dt Magalhães Botelho.
o Josó Carlot de Jeiui Souia, do
CoKflo Mallet Soiret; Mtrlldi £1.chler, Eamenlda Antônio Bicw,
Paulo Roberto da «Uva pinheiro,
Antônio Cunhi Cavalcanti, JilrCaldat Neto c Raimundo Lul. O.
Pilha, do Colégio Melropolltanes
Jalro Eatrcla Moreira, dn Eacola
Técnica Vlaconde de Cayru: Maria
dt Lourdei Silva Anzonl, Ana Ce-
cflli Henrique Maurício e Marleno
da Oliveira, da Escoli Paulo dtFronlln: Wandt Lucla dos Santoa
Moura,. OUvia Gonçalvet dc Ca-.ro
o Iva Fiichlourtz, do Colégio Ben-
natt Kltty Sukelmnn, Benjamim
Menaiché. Bento Raul Menaiohe,
Roberto Meaalna Marquca e Irlnéi

jNunet Azevedo Lima, do Colégio
Anglo-Amorlcano concelçllo Rlbd-
ré Mala, Vera Ileglna da Silva, Va-
lerla Luitoia Chavei c Leny Cur-
vtUo de BA, dt Eacola Oraina daEonacea: Arthur Moreira Lima J_-
nior. Nelton Franco, Angela Maria
tio Oliveira, Valéria Garcia Ean.es
da Silva Wilma Frelro Com. rio
Colégio Franco Brasileiro: Lulz_
Dorotéa ds Moraei, Valentlna di
Rochi Llmi, Geny Slqueln But,
Mardi da Andrade Soarei, Mlrhm
Nunet Mtrtlni. Iza Marta Moreira
dl Cunha, Regina Cella P. W-rncR,
Luda Maria de 01'vclra .írbn.a.
Maria Emilia Cordeiro da Fonseca.
Marly Borgea Adriano. Kley Ozon
Monford a Manuellta AssunçSo Mar-
etlo do Inatltuto de EducaçBo; José
Paulo Carneiro, Francisco Mauro H.
<loi Guaranyi, Declo da Silva Gon-
çalves, Fernando de Alme'da SI.mone, Roberto Francisco Thome,
Clel_«r Conrado e Otávio Gul.ni-
r.ei Glttlnama do Colégio S3o Ben-
to; Maria Apolonla de Paiva, Suelv
da Stlva Jardim. Maria Luda Pal-
melro, Carmcn Denlie Coutlnho
Bueno, Itália Azevedo Tagllaferrl,
Mtrlene Mendonça Leite, Maria Eu-
gcnli Monteiro' e Silvia Augunta da
Amorim Parcas do Instituto Lifalc-
le -. Feminino; Arthur Moreira JA-ma Júnior, Nelson Franco, Angela
Maria M. de Oliveira. Valeria' <5ar-
cia Eitevea da Silva. Wilma Freire
Gomei do Colégio Fionco Brasllel-
ro; Lucla Thereza Lessa, Suzana p.-.ehacionski, Alberto Castilho, e
Carlot Cabral Nogueira do -Inititu-
to Süo Fernando: Fernando Gulma-
lies Reis, Fernando ' W. Portsla,
José Luiz dc Moura Marques, Leo-
nel Cruz Pirei o Luciano Òzorlo
Rocha, do Colégio Guldo Fontgaland.

A entrega de prêmios far-se-4 no
dia 29 de outubro, quinta-feira, Al
IS heras no salão da' pihlloteca da
Caixa Econômica, à Avenida Treze
de Maio, 33/5, 4,o andar.

ENSINO
INSTALA-SE HOJE O SEMINÁRIO

- DE MENORES
Ni auditório do Mtfftit ü KáKHii -

O lanado do cmkUtq

?«.V3Ea«3atys

Stri Instalado, hoje. quarta-feira,no auditório do MlnlaUrto dt I4u.ceio, _t ti horta, o Stmlivirla dtMtnor** Irwtlluldn pclt Cot_tii|o dl
Aaalattnelt to Menor. dcaUpfdo •
um dilutt am»lo do jitublama do
mtnor abtndaatdo.

O Seminário teia a parllclpiçlodt delegado! du liiat|tul«_ta tMla-
tenelili dtala Capital « d* 

' 
rtsrt-

Mntintti do MliiUt.r.0 W-lleo.
além dot iiirnil.ro. dt Cornlaalo dt
At.lil<.icl_ to M.nor.

Ha atatlo dt in.t.laclo, o mlnla.
tro Tancrado Ntmt pronuntltr*dlicurao ilu.lvo lo alo, a«g.lr .0-
it i constituição da mua dilatara

dat tr. ..lho. t a apite-alac-o dt
taus ptlot ..anlrlgatira da conda.
Vt.

O Umirle do conslivt, qut ..r*enaamdt dia ;t. (• o Mf-tnt*; a) ~
Forma..0 d« mmu.1; b) — ColM*-»»o .emlll.u rl - tuarttclr. * In-.agracio da mtnor nt t*i»u»l<l.d,;
d) — Citarão dt ("«operativa paralarvlr t Iriitltulçftft aul.t.n ...ls| ti•- PuMlklll.idr aa it ttpteliilu.
reai ia In.Utiilt^t aa a.ntidt d«cuidar t«d« umi .«lu dt tua aótlt» da tamn: fl - Ha d Ida, tuao-i.tivam a atlibtta.lt ali lanirtii-
it. Wdio a T. V. ne centrifi do
MtUlUrlI dtildlflcanlt.

BELAS ARTES
coNcintaot

Achi-ae aberta, na Secretaria dn.tt Eacolt, t titulo titiatltni), du.rante 1( aliai t a ptrtlr delta data,
a lucrl-lo para o concurto ao -l'rí-
mio Lturlnda Kantoa Lobo'',

«itt tno dtvtrá aer o rtttrldeconcurto rcallridii enln ot tlqnotdt Eiculturt qua ntit it imcrtvt-
rem, i

86 poderio Inscrever*!» 01 alu-noi dt regime normal qut 11 ta-nham terminado o i,$ mo do cur*io trrltdo di EicoU, di teíido como atual Reglmtnlf.
O concuno constará de duu pro-vu: t) — Eabocttt dt coinpotfclo,modeUdo em birro (bilao rtttvt).DlmeneOei iproxlmidui M xlT aat-cuttdo numi ünlct a.nio dt oitohoru. tendo o candidato direito aumi hora para consulta; b) — De-ttnvolvlmtnto tm carlur definiu-

vo do eibociti em mitérta pltalot
çom •¦ dlmenaoet Ni» aeroilma-
damente; c) — Na ttgunot proviao entrarão oi cindlditm qua tf-
nhtm obtido oi trta prlmtlret lu-
gares na primeira provai dl — Oj
candidato qut ni Mgupdl provi, •)-
ttrlr ot elemento» esaanclala do ai-
becete terlo ellmlnadot dt concur.
in A eomlaalo julgador! fixará com
exatidão ai dlmenaljet 1 serem ob-
itrvtdli no Mbocctt t no |tu dc-senvolvlmento.

Eaiao, TPor Igual, aberUi, na B«-cretirla dtita Iicola, a titulo tx.<¦(•pclon.il. durante lo dlll, a partirda data diste edital, a lnscrlclo parao cencurtu aa -Prêmio Donativo
Cultural di Fonseca".

Poderio lnscrever.se upar.tt otalur.es qut estejt.n matriculado» nol.o ano ttm dtpendénclu
O concurso veraará tíbrt um et-

bocete de compoilclo executada nu-
ina única aesslo. O aasunto aerá
aorteado dt umi lista dl 6 pontosorganlzadoa pela eomlaalo .ulgldo-ra uma hora antei da reallzaçío da
prova para que oi candfdttoi pos-iam fazer coniultu.

O tabocete aerá executado numa
tela «F ou papel du mesmis dl-mensíei, a óleo. a tempera ou aqua-rela, a vontade do candidato.

REGRESSOU O REITOR
PEDRO CALMON •

Rcgreuou ontem da Europa o pro-tesaor Pedro Cilmon, qut rtprtttn'
tou a Universidade do Biull nucomemoracSti do l.a centenário daUniversidade dl Stlaminca. Aquelesatoa solenes eatlvtrim preientea o
Reitor da Unlverildade de Sio Pau-
lo, prof. Emaito Leme, t o profu-tor Amoldo de Medeiros, da Uni-versldide do Brasil. r

COLAÇÃO DE GRAU DE TURMAS
DA ESCOLA DO SERVIÇO

SOCIAL
Natal, 20 (Aip.) — Deverá reall-

zar-se hoje em Natal, a coliclo dt
grau du turmai 47, .8 t 41 dt Ei-
cola do Serviço Social. Será pari-nlnfo dai turmii o padre NlvtldoMonte, um doi dirlgcntei daqutlaorganlzacSo.

MEDICINA
PROVAI

¦* - 1" i-Ttva pirclil -¦ M uo — l.i frtviAnatomia
Chamada
ia 10.JO v truno a. \
loa AUonio Ftrrclri — no Strvlco
dl cadeira.

*í.*9* *".Cllalca Dtfmi.tla_.ci- I.» chamada pira a priva pardal,dll fl. ái I horu.
. CUnta* ÇTOPtdiutlti Clrtralta -I.» chemtdi tm • |.» prov» pir-dal. dli li. áa I horu no Anfítai-tro dl AnatomI» — Praia VtrmtDii.

Tácnlea Oparitérli — Stri «neerrido «m curao n» dia » do cor-
rtnU. Apta a ,ul| attf Brartldtumi homenagem ae prtf. Marlia.dt Andrid», oem ¦ Inaugura .So dt

MAMNU/k
AGRADECIMENTOS DO COMANDANTE DO

NAVIO-ESCOU "BAHIA THETIS
Concurto do admissão ao Colégio Naval —
Vencimentos do outubro •— Entronixação do
imagem de N. S. do Fátima — No gabinete —
Assumiu a direção da Escola Navol — Atos

do ministro

7^

O mlnlitro rKtbtu ¦ itfulnti
finwiim do cipiMo-dt-lriiila D.Rlcirdo J.8.D, Bobllano. comandar.-<t d«. Iltvto-tir.ola "'ll.lil. Thatli",
I ll(Ulnl| mensai.m: "Ttnho 1honra di dlrlflr-mt a v, meia.
tom • fim di iprtainttr ai milifífCtH.iaa I ilnceraa aaudacOc. •t«Unmnhar-lhe ttdt a (riUdlodoa oficial., cadete. • tripule._<i
deite navlo-ticoli, pilo* multlp.oi
eiforço. raalludoi tm prol dlinidibllliilm» titida ntlUi áiun
MRWn tio cordlili pin nòi. Ea-
p.rindo poder rtirlbulr em tlgu-mi eportunldidi todas cn.i iln,
cnn, (leo á| mu gr.itls.iimi or-d»ni ma dupeto dt v. txcli.for-
mulando intti cl mala fervorosos
votei ptla ventura peiaoal dl V,
IKII. t dt iui Pátrli, únldi porvineuloi tndlaaoluvili i ArftnUni".

Vencimento, dt outubro
A Diretoria dt Intendênclá organl-

tou para o corrente mta t nguln-tt ttbtli dt venclmentoi: dia ti— 01 militares reformados e Ina-tlvoa t ii ptnilonlitii qui lullclta-
rim Itui pigtmtntoi por Intermí-
dlo dl Caixa Econômica, poderioisrsr oi ttui provtnttg nu rti

dl OUvtlri, Milton Oliveira dt Al-melda, redro ÍKivln. dl Vtioonti.Io». Murlle Cimudo Mn.u.j d.Coiti. Guldo rin-la, n.naio Lu-••iui Ot Cirvtlho. Eraticlico Amara-II dl PrtlUl, Cirttl Eduirdi Vtxnci-
P»v.|ky llcrk. Ecnaurlt, AnicrallAfonat de ArwÜo. EuaáWo aingni9****** * ]?y*fieem mhhIm,

Oi candidato! iclmt Inen.lonidot
podiflo procurar auu tlehaa nutt.ll dt lnitti.lt, a piillr dt ho.le.
Sm llacapd o I* r«,u/Urao da-onlmt*IT«dtlros

o mlnlitro recebeu do capltlodt mar a guerra Joio Pereira Ma-thido, comanda Ata **<> *** Ei .uidrlodt ConUatoiWMllIm, o iirulnltradlorrama: 't*vo ao' ronhielmtn.to da v," - «adi, qut at. oi dl-Umoi Inatantu da caUdli tm Ma-oipá tomo* eumuladoa de ganUli-tu • aten;.ii oor pirtt do go-vernador, autorlifadaa • pevo. He-trlbulndo ia homtnignu loaebtda»,tm nomi d« v. txcla.. ofereci umalmòco io govornidor, mui luxllla->tt • a comlulo di trimlilitlodoi rtstoi mortal! dt Jeiqulm Cae-
PHt.v_.aana.Mi-dI._- ^aüffl.jfnlS.-* $$£ SSX aú",?£>,. •iMSrm & »-*r*W*nPVf,o^XMA<Z

UM| pitei.
I.* tno — Ptde-ie o compareci-

meato á Sterrtaili. ttm t máxima
UlltatU,, doi .Mgulntti alunai, de

Clinica M«dica — I,» tub-periodo— net. Schirminn — Pvoí, Mar-
BUM «rrti — l.i prova juralil,dia 11, áa t noras.

Cltolei Clrtrale. - Prof. Altri-
do Mcntalro, t/ga Pinheiro Gulma-rlei t Motti Mili, 1 • provi parcialdll II, áa t hirii (li aub-parlodol.

Cllnlci Glnieolóflci — J." lub-
Íerlodo 

— >.» provi ptrclil dlt 11.
I I horu.

Centelha dt ItepreienUnUa — O
prealdtntt de Centro Actdlmlca
Carloa Chigu convou oi mtmbrci
do C. H. ptn a unia ordinária dtamanhl, ll-10-tJ, ái tt horu.

Orlem da (II» — Reunlio du dl-versas comissões t iirantet gerais,
Departamento de ApoitlUa — Na

próxima semana titará t vendi t
ptrtt tlpat dt rarmietlofla. ¦ ' -

Estilo a vendi apostilas de Fislo-loglt de 3.» ano. Parte nova.
Flimulas — Adquirira suas llámu-Ias no Centro Actdlmlca Carlos cha-

gu, -om i nom tterttárli.

CURSO DE DIDÁTICA E REU-
ÇOES HUMANAS PARA

ESPEC!Aj.lZA(AO DE
PROFESSORES

Terá lugar t partir do dii 27, àsSai. feirai, a reallzaçío de umi ti-rle dt conferlnclu prívfia, para e „„, ,,curao dt T&Ãnlei dt Edueiçlo t Pt- rant* ° ,l,,r armado

oflclala auperlorei; dll JO — Cl
pltltl e primeiros tenentes (pir);
dll 1 — ctpltlll e primeiros tt-rintei (impeli dia 4 icgundoittntntu t luboflclala (pir): dia
1 ~ aegundoi tenentea t lUboffl-
lllll (impar); dli I — urgentoie pneu (pir) dll 1 — urginloi
t praçaa (Impar); dll 10 — manu-
ttnclo dt famlllai, tlugutll dt ei-it t navio "Ouqut dt Ctxlaa" tno dli U — lalárlo dl famllli tatrazadoi.

Atos do Mlnlitro
O mlnlitro Rtnito Guilobel aul.

nou ontem oi MfUlntM atoa: min-dando deilncorporar do aervlço tti-
vo dl Armidi o mirlnhilro Ti-molo Outmlo dl Bllvi, por tofrerde moltitli nlo idqulrldi tm ttr-viço; dealgnando o cap. ten. Ar-
tur Azevedo llennlng pira txtr-
ctr ii funeflea dt Imediato do ra-boctdor "Trlunto"! concedendo «odlaa dl ücanci pin tritamento dt
isudt io primeiro tenanU Carlos
Jott Trinçi dt Matos e seii mesesdt lleença-prlmlo io rubofielil JoséMoreira dl Silva: dlipsitundo oeip. ttn. Artur Azevedo Ktnnlng dufun.Sti dt Imediato do navlo-tan-
qui "Rijo".

Intronlrnfao da Imagem dt .V. 5.
dl rdtlnm

RtiUrou-i-, ontem, ái 18 horu,com ¦ preain.i do representante do

. proiriuo di Ami.Pá • pidlu foai tu interprete dlmui iiridtdmtntM i v. txtl|„Oi navios toram viiitadoi por nu-mtroso público na urde dt do.mlngo'.
Otcrttoi assinado.

O pretldtntt da Republica asil-nou ot legulntta doeretoi: promo-vindo io pitto dl prlmtlro.tinintto primeiro urgtnto Erinclico Ben.te doa Btntoi t trit-rttrlndo paria reurva ramuntridi: promovtn-de, na reserva rimunerada, 4 gra-duaçlo dt legundo-aargenlo oi ttr-eelroí Joaá Cuar doi Sanloi t Pt-dro Barbou dl Sllvi • á gra-dutclo dt ttrcelro urginto o et-bo Joio Bitllti de Oliveira; eon-liderando promovido! á gradua

Â FORÇA AÉREA RUSSA
DkIi.içõ6j ds n.lAb.ro

da Aeronáutica americana
Anchoroot. AU-ci, 10 (IU1.)

Ho««r I*wla, Secretérlo Atijun-
to da Fârea Aérea doi Gitadea
unldu, declarou qu* á Unlio

léilía 'ixide lançar vim ata»• imadlatü ifiüio a maioria'an.ua cintroí IntluitrlaU

Sovi
qui ln
Ho! Ksi'_;__Y Ünli-õi."
. Km apoio dt tua daclaroçAo,
l>wji rayalqu uno a .orça aérea"acaba do ducobrlr provai du'Mi oa ruuoi "tstio opcrfilco-
undo a poiilvalminte Jn Mtào
•rodu-lndo um bombardeiro aturbina a héllea qtta ie compa-
ra com o "B-S8'1 doa Eitadoa
unldoi em "ralo da vôo a íun-
donamtnto".
..tawla têt tali revelaçôei numtllieurio qua pronunciou ontem-lul na eerim.nla de lnauaurn-

o do Aeroporto Internacional
i Anchorac*, o qtia lava a crer

qua a Ri.ii.a eatá prosredlndono terreno do bombardeiro In-
tepuclonel, que até aaora havia
«Ido do dormniQ da íor.a aérea
norte-americana.

Acraacamou. que. além de
poMulrem avlõei adcquadoi, 11
runoa "«oatarn _|ora com a
bomba atômica a tudo pareçoIndicar que tonham deicob.rto
o.aefredo da bomba de hldro-
gínlo. Sua podirosa força aéraa
poda lançar um ataque lmedia-
\p lôbre qualquer ponto da Eu-
ropa o lôbre a maioria doa oen-
troí Induitriali doi Estado» Uni-
doa". Para teter frente a ena
ameaça, oa' Eitadoi Unldoi, de-
vem ppiiulr "uma força aérea
tfiopoderoia que nenhum agrei-
aqr io atreva a provocar-noi a
utlllrá-la".

Ho gablnole do mlnlilro
di Aeronáutica

O mlnlitro Nero Moura recebeu
onttm tm itu gabinete pira du-
&iehe 

o brigidelro Manoel V. Cll-do Branco, diretor da Intendén-
tlt. Cll. iv. Antônio Alberto Btr-
celas, diretor girai do Ftisoal e
cel. tv. eng. Cilindro Montene-
gro filho, diretor geral do Mtte-
rlal. Km audiência rtctbtu o gt-nertl do' Esírcllo Italiano J. roí-

aí»..dAP"_!!-__lrí'!_,'*Snt0 B"Wndolutl t oa cala. avi. Jota Kihl. Fl.Alfrtdo Gomei dl Silva t. ¦ it-llho e Newton Laçarei Sllvi. eng.lundo-iirgtnto o terceiro MiguelConcilvti dt Silva, )t filtcldoi;
tpoitntinde Artur. Amadeu reralra,
Artur Medelroa dl Bllvi. navio XI.beire da Bllvi, i Jei. Araujo deLima. ,

Aprtunl_{_o dt 0/lda(i
Por dlverioi motivo!, apresenta-

rrir-it, ontem, á Diretoria da Fm-loal oa comandantes Joio' Portela
de Mtctdn, P|u'o Aloldlo^Oiliiltr
Telittlri de Jrrtltu. Jorte AlbertoM.-.r._..« VuquM, Bumr Boi«honlin
Hugo Umi, Roberto Oswaldo dl Sivi Sá. Itálo Otávio Bnndlo Cal

Ko gabinete e Governador Arnon da

O mlnlitro Rtnito de Almtldt
Gulllobtl recebtu, ontem, tm au-dllncit, o tr. Arnon dt Mtlo. (o-vernador do. _«tado dt Alag.aa.

Assumiu a dlrecdo da "acolá Naual
Por ttrefn passado t assumido,respectivamente, o etrgo dt dire-

dei almirantes Joié Espíndola, Amo.
rim do Vale. Antônio Maria de Car-valho, dol comandantes Mário Pin-

A itgulr, i Imagem de N. 8.t*'ro. reprcaentações dt oflclala
do Corpo dl Bombeiros e dt Po-llclt Militar, a cerimonia di in«tronlrt.So dl Imagem de N. 8. dtFátima na embarcação qua a con-duihi. tm maio, dt Niterói ao Rio
de Janeiro.

Apòi a btncle di imagem pt-lttr armado tm frente
to cala dl BandeiralaçSea Humanai ¦ reilliir-ít na Av. \*° **',* *** Bmdtln, pilo ciptlllo f"í~*S"VV5_?_?i ' £ e*.rI° d* dlre

Grtca Aranha, 81 — ll.t. andar iob! J»an_laeo doi Bintoi, foi procedi-1 „'¦ ¦_** **'ola Nivij, apresenta-'•vu #»«¦__!_«. oi — i_.v anuar no ¦ --—«.»»».« «_.• uumui, *ui jjiu.cj.os auspícios do Instituto Brasileiro' da proclltlo 10 redor do Mt;i's
dt Helicdei Humanaa t m palavra > tério dt Marinha, ttndo o andor
do prof. Dr. Henrique Franco. Nesta. conforínelii «rio oi professo-ru eicUrtcIdei eôbre i necetaidi-de da obiervlneli de nova método-loglt no estude da dldátict, tipe-clilmentt l.o que dlr reipelto t tden-

lido tramportado por uma guardada honra di Policia do Corpo dt
Fuzileiros Navais.

A ssegulr. a Imagem de N. S.de Fátima foi tramportidi pari ¦embarcação que.it encontrava atra-
ü?CJf£Sí_! ITÍÜK «J_MH___HÍ»Í! "* ¦*. **** <>» «aletérlo da Mado próprio meitre. Convldtm-u oiInteressados. Horário dii 17.10 ás18-10. — Entrada franca.

NOTICIÁRIO

HOMENAGEM A DOIS BENFEITORES DA ESCOLA AMARO
CAVALCANTI

Ao ensejo das comemorações do 3° aniversário da criação Ifetalurffla - Prova atenta: dia ».dos Cursos Superiores de Ciências Econômicas, Contábeis e 
'" "'

Atuariais na Escola Amaro Cavalcanti, o Diretório AcadêmicoAmaro,Cavalcanti, órgão, do corpo discente, fará realizar umasessão solene no salão nobre da escola, hoje, dia 21, às'20 ho-ras. Nessa Oportunidade será prestada pelo Diretório Acadê-mico uma bomougem ap general Ângelo tyendes dê Morais,ex-prefeito do Distrito Federal, de cuja administração emanouo ato que criou os referidos cursos, e outra à profestóra Ma-
™nf-° 

Caíí_,0.-0 Amaral-Pint0- ""-diretora daTaecoU, e 
"Se

Stório Acadêiíü_oPara 
8 instalasSo e desenvolvimento do Di-

ENGENHARIA
NOTICIAS DO DilA.

Assembléia Geral da Cooperativada E.N.E. — Nelton Gulmarleaatual presidente. da CooperaUva daE.N.E., fazendo uso de suas atrl-bulç.et vem tomar público a con-vocação da Assembléia Geral, dt-verá reall_ar-te nos dia 24 de ou-tubro ai 14 horas em 1.* Convoca-
SSo, at 14J0 em 2.» e As 18 horaiem 3.» convocação; com objetivo declelçãdd.. nova Diretoria.

Dep — Pede-so aos colegas quese inteirem do noticiário do DEP.afixado no quadro de saguão da Es-cola (portaria). Há avisos de lnte.râsse para oi colegas, princlpalmcnte do 6.° ano.
¦ \ \ : , I ! ,. 

'

Comissão de Festa» 1954 — 0 pre-sldente da Comissão no uso de (alia*atribuições convocará todoj os mem-bros para n reunISo ordinária a ierealizar na-S.» leira, dia 22, As 20horas. '

devem também
no Arquivo aa .relatlvaiA vida
cundario.

Cunoa da Engenheiros Rodovia.""», —/a toram dtftrldai, ptlodiretor da Eseoli,, o*, requerimentosda ihatrlcula do» eneenhelroa. quepoiaultm na SecretarU a eop.nrova-"?° 
~"..,u* 'ormatui» tm B__enhà-

aa I hi.: preta trai: dia 9, Ai S ha.OtimAo à Mda livre, Desenhe
pro/orollo» e perspectiva ¦ Aplico-
fiei — pmn gráfica: dll 12, As 14rom,

Cálculo 7aflnltm_i«l. Cemplamea-to» it Geometria _lfiaflt.ni « ATotlti«Vi Vmotretta: - jtWie aiertls:dli 1«, U » ha., prova oral: dia 20,Éa » horaa.
Seguaàà chamada: — O aluno quifaltar por motivo de doença _ pro-va parcial, prova eacrlU ou pmaoral de eximi final derlli comunl-

os alunoa anresenUr V* *..***• *****-,iM • U,IO ha.
i eacoUr d, cuno .,- •/»*•• *$&& «jMgag. «a

minhí, telefonaAdo ou transmitindo
pnr escrito A Sectâo do CurrículoJEtc-lar (telefone íã-3_1)| ae a pro-va for rtalliida A urde ou _. noltta comunicação dtrtrA ser feita na

..... _..- »_,.. .u.iruHiira em unaoiihi ?,!í *'«uln'e. "o mesme horArl». A
ru Civil. Quí__?_£STmaSS 5í; 'JM '"_."" <»nitatada. a enfermt...
_„.«_¦¦______... Í7T 

""T?.1? 
_""r J». » ««oi» provldenctari uma vlil-ta io aluno faltoso por médico de-

LAviso co 3,« Ano — Sabatina deMecânica Aplicada — Dia 22-10. 6.»íeira As 8 horas (turma A) e As 15horas (turma B). Comissão do tro-te -4 Helçfio.S.» feira dia 22. ,
0vtso ao B» tAw> — Solicita-ea oBtoipareclmenta urgento da todo» oaMsnoa da "6» ano _ Bec_3(»'do Cur-Heulo Escolaf jpara apresentarem

I*ova d». qultasSo Com o - _«rvl_oríllltar. A fim da info hátae atraa*
jng, elatoràcaia do 'hlatórlco escolar,

outra- Btcolai, ,b0 eonrl(Jados „oferecer A Seerttarla, a détfònttra-çao corrtapondtnte, para prontodespacho. Sollelta-so, ainda, o for-neclmento da doli pequenos retratoaP"ra »»»»«*¦<> «.prípi» doa car-«M^tad-rlduili de matricula.SB6o«5_* - SiteWHeW» — Dia
2°;_,"*_J5»««*. •» "O horat. i turma»

"l*".!' «««o - Dia 21, 4a. fei-ra, Aa 20 horat, turmas "A" è "B".
Fttíca jo Ano -Dia 23, 6a. falta,àa» hera», tunnaa "A" a "B".

i .ulmlea aera _. Ana «- D|a 22,«•.feira, ts 7 Mi, turma "A".
Aftd. Aplloada — Dia 22, St. fei-ra, turaut "A" — g ha. a turma "B"

— lí ha.«.atra*!* — D|» 24. lAbado, As 14ha. turmas -A" t "B".
VeUíaeio do Curao — As provaidos eximes de nlldaelo da U. aé-no do curto de etwenlãlro civil doacandidato. AlbtrtS^SwStmTsüntií

Ko, Jeronjrmo Par*» datro. Tho-
Z^**_.<tojBatal íi*> Ban-do Sousa' • Oetávlano Ribeiro

_5^-?f£___3!S_W"- "e" **
^nt«^___l "' "os se*

qeolegte -fdoiitwtta, W • Noite, ai

limado pela Unlverildade do Bra-sll. Além dem eemunleaçío. dere.M o aluna aprtatntar n» Protoco-Io leu rtautrlnwnto pedindo 2a.ehamlda, dentro da prato dt 34 ho-*«» P.ra os alunos do 1« e _"> tno»e de 4í horit pari oi de-nalt.Cálculo Infinttetlmal -4 _a Ano:— Dia 21, quarta-feira, Aa 9 horis,li. proca poretel pir* o» tiunoa
jue nl» obtiveram média noi tra-fcilhos itcolart.: — Abmhlo Joaeph
^.fô____?lm'«'l_f»dllh* GI_i-Dri.oVWgJhwlo, Francisco Órliplno,
gHttrja Abjtta Oeammil, Joio NU«esto T. Ferreira da SAlleo. Joíé
gulmiráe» Plnhejro. Jo»í HaSilo dt
T_?^_rl0,e_*' *-nche» Girai "W.

gebtrtt íí. Vahulru. Mix Brando,hwhundo WmlrA de Brito, t ntií*. chimida nir» Çarloi Rotjttii..Boltafa Eilud.ii — o?er.cldaBtla' ajUlnlrtru», daa C_j_p_a_|_.do <lnip4-I_IM)t, om UM. een uni-t. «»M
..enies. df

Míntraal. Htloréa '«
«Matorlarla da B.NB.sf. «a Ü.B. ,

Chmaioig.neoc.io j» Ourrtculb

|ta tm Térimliôi Ua WÜÍ. T-ãra-T"1.,.4  «taiòjta_ -sealreelmen.os
.X, ou no D,

rim-ie, ontem, to mlnlitro o ai.rfrnte Jrr* Iinlndola' e _ ctpl-«o-dt-m»r-e--uerri MArlo dl Coi-ti íurtodo Mendonça.
Unido Cdtdllca dos Militares

Re.nllza-ie amanhl. As 17 horai,to, • reunlio mensal do CentroReslonil da Mirlnhi —.Distrito Fe-deril. _ i . , ., ; i

AS OBRAS DA BASE NAVAL DE
; ARATO"!

rlnhi, enesrrando a cerimônia.
Concursoj.de admiti So ao CoKolo' '••" ,!• Nanai

reram deftrldót pelo diretor doColégio Nivál os pedldíi dt lm-crlção no concurso de admissão aoreferido Colégio relativos a mtl*os seguintes candidatos: Alberto
Fonelra dt Costa, Claudlonor Soa-
rti dt Araujo, Sérgio Jacinto daCruz, Magnus Celso Nunes Bragtn-
ca, José dos' Snntòi Filho. CId San-tos Costa, Rubens Cirloi SarmentFranco, Américo Antônio Balblno dlSilva, José Roberto Rocha Passos,
JLo.í 

<&;._ PB^Vej'o<aoRlpe«!rrâ 
P^T^^lj

Presidente da República, despa.
çhando. exuosJcAo de motivei doMlnlilro dii Marinha, dbneedéu au-tarliicío nara qut o engenheiro
José Garcia Lop-i, do Arsenal dtMarinha do Rio dt Jmeiro, m qut-Udade de representante da Comll-i«o Conitrutori di Bas. Nivil <ltAritú, poita aeomninhir noi libo-ritório, d# tltlfy íítyrBW( #rt 0rè.noble. rrinci, oi ensaios em mo-,délo reduzido.dll obrn marlllmai

Paulo Anis Ribeiro, ir. Rolln Mc
Glohn, major (tnirtl Lelgh Wtde
t cel. iv. J. Kogtri, di usaf.

Hova diretoria da Associação
dos Servidores CMs

da Aeronáutica
-Nai tlelcoti pari a nova- dlrt-

torio da Atcatr, foi tltlta t ttguln-
te Diretoria: Prtildantt: Joaé Chry-
untho Saibra Figundei. 1° VicePresidente — Hiroldo Porttli; 2"
Vlct-Prisldinte — Albino de Ctrvt-lho; 10 Secretírío — José Gonçal-
vei Partira; 2° Stcretirio — EdgirHtiendo; lt Ttsourelro — Ruy Ta-
vafei Drumond; 2» Teaourtiro —
Erntnl Comei Fragoso; Comelhel-
roa Efttlvoi — Roberto Sllvi, Joa-
qulm de Araújo, Joio Maurllllo deBarros Borfei — Comelhelroí Su-

Cientes 
— Júlio Theil." Albano detrvilho, José Cauiino..

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS
O pagamento dt Vinclmentot no

m»l dè outubro aeri efetuado ao
peatoal da Aeronáutica, na legulntcordem:

Dll 23 — Unldadei com aéde neila
capital cujaa requisições derem en-
trada no prazo estabelecido, das4.1,00 At 16,00 horaa. Dia 26 — Ofl-mala aupeflores, cipIMei dt ativa ed. reaervi t Auditorias, I . )],00 A..15.00 horas: tenentea e ttplrantei dl

¦¦¦¦¦¦¦¦M____________i_________l
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atlvj e da reaervi, du 12~ÕÒ ksi Í6 ÒÕ "z acompanhar do seu ajudante de'¦  — ordens; estando presentes o coro-horta. Dia,27 — Funcionário! clviadai 11,00 At 13.00 horu; praçaa da
at. va t Initlvt», des 13,00 àa 14,00horaa; pínilonlat-s, da.. 14,00 At¦'ISTO horat.. Dia 6'd_>•no.iembro —
Pasamento dc alutuel de casa e ma-nutcnçâo dt família.

Depois do dia 10 dt novembro, ae-rao recolhldoi oa vencimento»', alú-
guéla t manutcnçSo de familia.
ato recebidos e nlo redimidos.

JfieoJqr: — Eduardo Domlnguea deOliveira, pari completar documenta-
.!__ — 1."rcy ******** (proo. tf ...Í8M1 e José Roberto Torrei (req.6323), pira tomjirtm elfnola do des-
Pacho de teus requerimentos. Alber-to Azeredo ! Ferr&o e José HHirloGomes para tratarem de aaauntoa do•eus lntere-ces.

Po_iamen(o: — DI» 22, fia, ftlra,de 11,80 as 13 horas, aeri efetuado
V pasamento aoa srs. professôrei eae pessoal do Quadro OrdirtArlo do
Ministério da Educaçlo e Cultura.

PSICOLOGIA SOCIAL
Realizar-ie-A amanha. dla,22„a pri-meira conferinclt do Curao de Ex-tenl.p UniversltArli do instituto dePilcologli Apllcidi dt PontUlclaUniversidade Católica do Rio dt Ja.neiro, aAbre o tema ««Introdução APsicologia Social". O curso "Consta-

rá de sete (7) prelec,ei «cargo dt
professor Roger Seiuln e realizar.

qulntai-felrai, diai 22tubn ----- -- -

ESCOÍÂ TÉCNICA DE COMÉRCIO CÂNDIDO MENDES
DA ACADEMIA M^JMHCH» DO MO DB «ANUKO

bíicliiiiads pe_axitíiaehlí;_t ís», _.._¦ s-atus _e imr_.Aç/V1_~ DB NO«_tí______o, Mt

PEKRIÀSV
Continuam abertas 08 lnscrlc.es no CtflMO DB l__IIAS de annn l«.._.li-_ a.ADMISSÃO para !n_re..o no ITIIMBKO ANO ro»l__CML alaícO f___!_d__Jo e início do Técnico de ConUbUldade) A,^anli,S, Poí?,fn|__ »U_UH?Lac~,lérla do Brasil - tnatérlai do EXAlira DE AD5_fi.«Aor-^ èllíS i_OT?f_S__i__2í__ite, dai 9 Aa 11 e dns 19 Ae 21 horas. M«ia^d___e-____»r_s__ra_r_*tóPBAÇA15 DB NOVEMBRO, 101 «WWWia^ _Wa_a_Ç.¦-_, «Sf. IfTM.

tm
ÍX

. M ,

Faculdade de Direito Cândido Mendes
DÂ ACADEMIA DE COMÉRCIO Ek) RIO Dr*JÀNEIRO

FUNDADA EM 1902
otUtainad. -«^^-^^-^«^a aap

CURSO VESTIBULAR
• l;..
•-ti»'

do preparo Intensivo, do EXAME DE HABILITAÇÃO pus Ini.-i» ás P___M_t]_tr. AMOdesta Faculdade, autorizada a funcionar pela decreteVKm"y^fltM~_l?íiiliadeLatim (dlArlas), Portucues o Francês, para os candidatos áuetlm »Tnem^iettnillS^iiiS^vMZ Ã !"*_ FUo,°"» e HHttria'da Clvllb-rfe, iSSÍ5?; H\ {JS J _SJS doTcS_»_l_d*•5t,

"-*' ^*""**«a-*»a-ai.. .. ¦ ¦ \ .. 1-1'

te-k nai  _.„ .. _2t da outubro; S, 12, 19, 26 de no-vembro e 3 de dezembro de 1953. Ai18.00 horas, no anfiteatro da Pollcll-nica Geral do Rio de Janeiro.
1 Do programa\desse curto, constl-râo os iegulhtes:!I -, Atualidade daPllcologla Social; II - O Indivíduoe o Gíupoi IH -_ Atitude a Oplnilocomo Fenômenos Sociaii; IV — OiGrupou o iProbliini da Liderança:
V) — Indivíduo — Orupo — Missa
i~ Vi — Boato e Propaganda emface da Psicologia Social, VII) — AiRelações Humanai e a Pslcoloala
Social. !¦ .,

Continuam abertas ai inicrlçfies
na Tetouriilà da Pontiftcta unlver-
Jldidt OitâUci, rui SSo Clemente,
i4? ilot_í_?"2' • naPoUclioioi ae-ril dô Bld de Janeiro (Divirto de
5_wvleo,»0ÇUl),.de . As U I de 10*a J9.00 Horta, M. Nilo Peçinlii,
itJ&tf .10-' *Pd,r - T^0n,!-

SEMANA DA CRIANÇA NAS
ESCOLAS DE ITAVERÁ

ELIOICEI \
Itaverá, 20 — (Do «orresponden-te) — bctrruamie ai ícatlvldadeqda ¦ "Semana da Criança" «tita oi.dade. reaiUadas oo Orupo EecoUrFodundes Varela o ao. .Grupo Pra.•Idãnte___ni em Lfdico \(»-)tlio£sot9 a.ntAnlo dt Ctpl_vtrl>_ com acooperiçSo da Cal_a.__coUr tob npreildéncle do verçidor cr. Manoel"roacalvts 

Poítugal, • da diretorado Grupo d. Anita Alvos « Cecília

_.À__*ta"**!,__ 5» °rupoTaimndei
Virlls.wnstott. ds_eonc-ntrsrto doi
!S_.-,rilW»,aatanlto.bi'ss-iiUi auto-rldadts locali • oi mombro. da Cal-xa fisçolcj, d-jcursando aôbro o ale-n"Içado da «omempraõao, o or. Mn-noll goirtu^i «ufanK tfoMjiTài
preiiMruTpa_- "Dia da Mestra".'.!.;:¦.! da palavra, am atsulda. 0 dr,

alunoa. Serviu-se por fim, los pre-sentes, farto lunch.
Em Lldlce, com a preiença do tr.Manoel Portugtl, dr. Luiz Stttl Juizde Direito, membroí di Caixa Et-colar t do coletor estadual tr. Joa-qi-lm Calmon Nogueira Barbou, re-cabidos pela diretora dó Grupo Pre-sldente Benes, srta, Noémia Alva.

mmM^OoV.'
aa Varela diversos

ULTIMA HORA /

MARIA ANGUSTIA

(FALECIMENTO)
A Família de MARIA ANGUSTIA GONZALEZ AtóN*SO participa o sen falecimento e convida teus parentes e"¦"os para o teu sepultamento, saindo ò féretro «to1 ~

. 
'V] 

Wí. L

Balanço no Reembolsável
O chefe do ReembolsAvel Centraldo Iiitcndénclt aollcltou-noa ' dlvul-

gar aos consumidores, que o arma-
lim Interromperá suas atividades de
fornecimentos, nos dias 21 e 22 door.ninte, para efetuar o balanço
mental. •¦ ... . , • ,, .

Transporto aéreo de carga,
Rio-Mónaus

.fniunti, M (Asp.) - A Imprensa
..»_.,.« 44„.c., .„_,. ..oemia auva- íoca ' reK1ít''* ««rn satlifacAo o em-
rtnga, profeitârei e alunoi, Inicia- bar3ue aa tripulação dr» "LoldeAé-
fam-se.as solenldidct, com a vliitál"0 • °°m jwatinp A Ruropa, 1 íl:nA exposição de tnbalhoi eicoliret oe t,»Ier P»ra o Brasil, novai ae-
multo apreciados. Seguiu _e a ics. [orilvii qut aumentarlo a frota da•ba _.__¦__.__ __._._*- _. —ai.i—*.. r. EmpreM, como eonaequent* impila-

ç..o de tuas Unhai, Inclusive Rio-Manaus. A nova linha aérea, que oí.ótde Aéreo estabelecera entrt estacidade e 1 capital da República, siri«ípecialmsnte para o trãnsportt dò
çargi, o que virá beneficiar o co-
mércio imaienenae. ¦

y Novo edifício com
terminal aérea

I.ondfés, 20 (B. N. S.) — O Con-sélho dt Administração de Londres
planeja 1 eonstrüçlo de um edi-flclò d« 25 andirpi, que terá' uma
altura de 80 mtl,, e que serA com-truldo no luger tm qua esteve a*Exposição do 1 Peatlval da GrS-Brc-
tanha, • iltuado . na mirgepi , mcrl-
dlonal do TAmita. O futuro arra-
nhaceu,! terá. um dos edlficjot mala•ltoi dt Londres.' AlojirA etcrltò-lios noi quota trtbilhirAo círcide 6:000'empregados. ' « •

Além da tdrre ctntnl que teráuma altura de uni,10 mtl., e qutlerA de forma oblonga, o edlflclo
ocupará três dos lados dè uma r-a-.oa, Com suas partes mais caixas,de 11 andares e de 33 metros dealtura, que se harmonizarão com ónlv|l normal doi edifícios comer-cltls de Londres.

| Outras «unoUrístlcoi do projito,
qua será. submetido brevemente àaprova .So do Conselho," alo uma
nova terminal aérei, um ceptro dei-tUiado A conferências Internado-
nali, uma .faliria para exposlçCes
do arte, um espaçoso" hotel cujo
bloco principal, será de 11 andares,
e, ítnalmente, um amplo teatro na-cional c um outro menor. '

MOVO RECOVE

. MuMc,,Cal_f.l_lá), 29 (F. PÍ) —
Um aparelho o. reaçilo da marinho,oai.u c,,r?W-do mundial de velocl-"»ÍHt at? •!_-'___• **firiio, eom umimédia do 1,171 qulíémotros A hora— aountÜajU a-OoUglu'!. \
/O aparelho, ' ura ' lnterceptiíor"TO^ Skyny, . de aiai em dtlti.tra pilotado, por Bob llalin o voavaa uma; centena «le metroa acima dabua séria ds Ed_o..ts, perto deMunroc / (• •

Oiweorfls anterior de 1.141 kmi.II. tinha sido estabelecido, dia 13ds setembro passado, *o Burrey,Inglaterra, ptlo piloto britânicoNovllle, a bordo de um apirellioa Jato "Hawker.Hun.tir".

M-fo da "PAA" nomeado
_^ chefe dèyendM".^
Stuirt.P. Brow icabá. d. ier; rio^

^itfo.lp^nialratsrapts' diitiiUl cie
S*__f.lSSpí»s di.pm AmerleinWorjd Alrwiyi. no Rio do Janeiro.Bnwn «atrou pin s, companhia«m fca-Ço de 19«, em'Mliml. naqualidade de Instrutor de vfio. TI-rando corta ds pllAto, foi transferi-«Io Pira o Rio ,1 I dt Julho de IMS.
çm 1M«, foi tranifitido pin ott-ztt-. dsJtof-m

Ao.alto — Um avlAo de caça a Jato da FAB émtip.ilçAÓni cinÜAndla.
Ao centro: alunai do Initltuto de Educaçlo. apreciando iliuna trabalhos
da "Aeroniutlea no mundo Infantil". Eni baixo: Inauiuriçlo di moatri
de cirtttei e desenhos feitos pells alunai do Initltuto dt Edueiçlo,
vendo-se da esquerda rara 1 direita: prof., Mirio da Vélgs Cabral,
diretor dó Instituto, ministro Nero Moura;, geqertl Aristotelea dt Bens
Dantu; mijor.brlgidelre AJalmar vieira .SjtKirenhai.prtildente di
Comlulo da (emana da Asa de 1553; pró(f.-.-Ary. da Mitt_._>r«fe|to
Dulcldlo Cardoio e dr. Mourão Filho, seere-irle 'áa _a__i.Io-fC_d.ari

da Preleltura do DI__r^',J$liirát 
'?¦," 

.';;"
e mais sujeito a deformações do qúeem uma escola, primária — a crian-ça. . p«. .mm habuidade no.mi-nejo düsscs pequeninos seres, de-
penderA lempre o mslor ou menorêxito di naçSo. como força «.pres-slva dr clvlliraçüo _ cultura". Dia-se linda: "No cuidado que dlipen-sardet ia ilu. iprhnorimtnto mo.rol e Intelectual; a tocledide bra-sllelra» reconhecerá o peso ds tunacontribuição, cujoi efettoi tt ftrlosentir progreitlvimente nt pròprliflalonomla da naclo". R asalm ter-

Como parte das comemonçSei da"Semana da Asa" realizaram-se, n<
Instituto dt Educação, várias sole
nldadea de que participaram n alu.
nai daquela/ estabelecimento de for
maçfio de professoras.

Ai solenidade., tiveram Inicio com
a chegada do ministro Noto Mou.

titular da Aeronáutica, que se

sfio cívica, com 8_ partlplpaçlo dlilunoi do Grupo Escolar AurellanoPortygil, discursando 6 ar. MiniielPortuiil, o sr. Cilmon Barbo», t ojulr dr. Luiz _«tél, tendo ei alu-noi recitado pceslis e cânticos, Hou-ve a seguir umi representação teí-trai, organlstdi pelai profesifiris tdesempenhando os papéli os. alurtéicom brilho, seguindo-se uni lautolunch, saudando o Juiz Stttl ai pró-feaiéras em impressionante impro.v_|0.; •;-".;"

CICLO DE REUNIÕES Y
EVOCÁTIVA.

Dando.inicio 1 um ciclo de reu-niSes evocatlvts, patrocinadas pelasdiversas turmas que passarlrri peloExternuto, a turma do 1040 pronio-verá, no dia 29 do corrente; Al' 21ho:-as, no Salão de Leitura dò Ex-ternato, a apresintaçáo déum pro-grama pira o qual 1 Asiooiaçflo eon-
Vida todoi 01 ex-ilunol t tuas ín-mlllii, Farlo Uid di piltvra: Pa-dro do Couto Júnior, homonageido• speclal da turma, o poeti Pereira
Reli Júnior, Dr, Carlos AlbertoDur-shee de Abrincnti, prçildtnteda Associação doi Ex-AIunoa do In-terntto e o conhecido dronlsta ra-dlofôrtlco. Lula Jatobá, antigo ! ex-álun.d,; ' ''.. ¦• ¦?*;

GRATIFICAÇÕES DE MAGISTÉRIO
\0 pretldente da' lltji-ibH« aul.rtou dtcçttos, m S,,u 

'a-JDÍGwaíSd
e Cultura, concedendo STatlflcaçnode magistério — dt de.olio1 mllcru-telrot, 10 profeasérco Arminda diMelra Lins, do Curao Médlcolda ta-culdade de Medicina da TJnlversWa-de do Heclfe; Ealdlo IJervfi, do Cur-;;w»_5Sr*^
dt FarméclB • Oflontbr '
rA| José-Ptralra Um., __ de Direito do.PtIotis,.dfl _fnl._ri_.ísiío do H. _.. uo õui; Luin Aina-deu CapilillonS, falecido sm_B44_-
da Faculdado Nacional de Mediei-na: dc Cr| 21.WO.00 ao. professor dsEaoola Técnica Nacional Hubína Alu:

nel Dulcldlo do Espirito Sinto Car.dosp, ^.prefeito do Distrito Federal,brigadeiro AJalmar Vidra Masca-
renhai, chefe do Estado Maior da'Aeronáutica; general Aristóteles de
Souza Dantiis, comandante da Ia.
Rcgi.io Militar; general Hermln:o
Morlnigo. chrfe do Estado Maior
do Exercito do Paraguai; brigadeiro
Haymundo. VasconceUos Abolm, dl-
retor da Aeronáutica Civil: brigadel-
ro Inácio Loyola Daner, comandan-
te do Transporte Aéreo; brigadel-
ro Carlos , Rodrigues, Coelho, ao-
mandante da'3s&)la de Aeronáutica
dos Afonsos; vereadoic. MourAo Fl-
lho, secretário ite Educação e Culi
tura , do DlltrtW .Federal: !cel." iv-
eng. VBenJapln M. Amarante. che-
fe do gabinete do ministro .dá Aero?
náutica;. pel.. av., Armando Serrade Menezes, comandante do CIM;
deputado Ruy Almeida, eni. "Eu-
génlcr Seifert, da DAC; e autorlda-
dei civli e militares.

As nove e trinta minutos chegava
ao Instituto de Educaçlo o ministro
Nero Moura, acompanhado pelo
professor Mário da Veiga Cabral,
diretor do Instituto que se achava
acompanhado do1 corpo'1 docente.
Dlrlgiu-se o ministro da Aeronáutl-
ca entre alai de alunas ao primei-

«Cjg

AVIAÇÃO
AS COMEMORAÇÕES DA "SEMANA DA ASA DE 1953"
INAUGURADA KO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, UMA EXPOSIÇÃO SÒMf "AVIAÇÃO NO NHM

BTU0A1ITI" ./;
Chegada da Delegação Paraguaia e da Italiana — D«Jir_^ei do genwil Slr* Fmil —

0 programe dt hoj.
r.lho. I.ncadn ns Brasil
Ia d* At-IMU-M (!«_ .
multe uUUudo au uni.
t iteetii mllitirts dia Cttt
dat, cnnatllulndo. tlétn M
dldo «i.reicio, Inuraaunu
tlculo. e.u U|0 ste Me«l|«Ma|t
tm J6|o ii .iiilid__l«i tnall lacat-síria* ie aviador; rtriitm, lan.yte
fria, caunltnitla inuieulir t fi»-
li Alt 4t nervoi dc. movlm.niç-i am
.uikt-tr potlçlo do rorpt. Sua eaa-
luçlt .. iif«ntlhi dt ot/te toada
At manobrai et um ivila t coot-
tiiu.m átimo eimolenitaia ts pn>
pira ftilio do pntle ivIimi Ai
m»fit apUudlnm mulU. tt cad»-
tti doi Afonaoa qu* flstrtai um*
ktlliitmi dtaonitritlo.

Ant.a do m-ailtr* Vete Moura it
retirar foi aiudado ptlo proNMNMirio dl V.lit C___r.l no Mtla no.
brt do instituto t HnilUinde a
fttta o prtftlts DuViidio Ctrdcto
fli uio di palavra a dt tmpraviie
reftrlu-it A obra do IAlitSto ml*
nutro Batgtalo Ftlha M nn. dl
Atrosáutlr. do qutl llt havia al_o
ohtl» do OibWtU. Raferlu-t» Wl
tfrmes eiogtosot te mlnlitro KirsMpur» "o brtvo eomindtntt dt ta.
moto lt Orupo dt Caça qut opi-
rou noa céus di Itllla"'; retordou
es "tampei tm qut tmbot tnbilha-
r»m Juntei no gtblnttt do ralnis.
tro Balrido Filho. £r(ueu sua taça
iludindo o nnwtdentt da R.p.hli-
ca.

I-.U_.raA SOBRE SANTOS
DUMONT

' Do programa eriinlnda leli M.
rtterlt da Clube doa 8ub-oflr|ala t
Sargentoi da Atronáutlci. am eo.
mtmoriilo te trinacufie dt "St-
mini da Asa" oonitl, hoji, At 10
horaa, umi conferência sóbre t vida
do grand» braaíleiro Atbtrte Sm-
tot Dumont, teguldi dt ítalo et-
ntmatrofratlci t ttatral.

AVlAO A JATO POU8ADO NA
ONILANDU

A "(im de utUfiser 1 curioaidadt
públlei qut contlnuim t provocarot avlóe. dl propulaio a Jate (om
qut acaba dt ser apartlhtdi aFAB. t iprovelttndo o trtmcurlo
dl "Semana da Au" i Coir.lailodoi ftsttjot dtttrmlnou t txpo.!-
«lo to P-VO, de umi deitai moáé.--
nit aeronaves O aparelho tnl Ai
praça Florlmo Peixoto ianti|rtdU|ondt «stl icr.do tlvo d* irtriiacuriosidade.

. AS SOVENIDADES DE HOJE
' 

O programa dt hoj» « 6 ie_ulnti:. I» horu — Aeroclube do Brtiil —
Concurto dt Atromodtllimo — Vto.vi de pltti.11,30 horu — Inaugunç,o do St*
lio destinado toi Aerontutll, noAeroporto Santoa Dumont. üillfor-mar at (Ciqul e/ túnlctl.¦ 17 _horu — Cock-till ofertcldá
pelo Tourlng aub do Brasil ao rnl-nlstro di. Aeronáutica e Avladorto
civil e tnlllUrtt. Uniforme: e° (Cl-
qul c/ i.nlc...

FILHAS DE AVIADORES .'¦;
Durante oi .fertejoi no Inatlflito

dt Educaçlo uma menina o,t|ntlVa
no pétto ielt medilhti dé guert-a _tra a fUhi do taudoto éomt. iv, '
Armando Sousa Coalho «lu. Mávillut|W_.-_.o|cius dl.ítáUa sob d «A-mando do «tio major iv. KtróMoura. .0 mlniatro Nero MAUfáabraçou multo cirlnhotiment* Adimenina e bem isslm a filha ds cip.iv. rtlbito de )tttm, sue foi um doe
plonelrot do "Correio Áéréo MUI-
tir".

A: DIXIXJAÇAO ITAUAKA
Chtgtram onttm to AefopSrtí déGalelo.o Gtnertl de Aeroniüüci

Sito . Fossatt, subchlfa ds UtádeMaior da AeMnáutléi itállini t 6coronel d« engenharia aeroriátitlcoUso FUlpponl para portíélpir da

lores da naclonalldtde. constituirásempre para vós, um dos mef '
oducaçüo pelo exemplo). Al,Santos Dumont, Bartoloipeü deimio, Augusto Severo s tedoimártlret do progresso aeronáutl..
co do pais. outra Colia nlo fiiefimdo que trabalhar por sadios prln-clploi de fraternidade e ntdi ma-lhor desejariam, da que ver oi ttuinomes repetidos pelos lábias purosdatcrlmçu do Bratil; ...,

Senhor Diretor, Sénfiorei Profel.sores. Normallitss, em nome diAeronáutica agradeço a bela de-monstraçlio cívica com que as ho-menageals nesta Semana da Asa de1913"; ¦¦;.." - vj.
Em seguida o ministro da Aero-nlutléa acbmUonhadp ;'do" PrefeitoDulcldlo Cirdoso e demais autqrl-dades Mnaugurou, a," .êxpotiçAot AAeronáutlcir nó" Vnundo"Infantil.
Foi: de fato uma magnífica provado amor dos alupçs pela avfaçAo.

Todos." os quadros c painéis |mpi-rados em motivos de aeronáutica
ro andar onde se encontravam as davam uma demónstràçfio real do

e, dt seis mtl cruzelroa, aos; proles-sores catedrátlcos. Braz Polegrlno,
da Faculdade, de'tí&MH« da.*_)l_|-

E- 

lade de Minas Gerais, Hornlnl
a, da Faculdade de Direito dtAlegro; Helena Barreto, doConiervatórlo Mineiro de Mitlca;Jaimo dt Bales Georgss, ia Kccolide Engenharia dl UnlvAnddadP dlRecife, e Magdaleni GlrJo UsRoso.da Fãculdide ds Direito do Ceará."'•'', " .' ;
¦\.

demais autoridades.! Foram entoa
dos pelas alunas o Hino Naclon.il;
a Bandeirantes do Ar e finalmente
o Hino do InstltUro. O" professorRoberto José Fontes Peixoto ttz uma
iaudaç..o ao ministro Nero Moura
.Interpretando o pensamento de to-dos oa professores, tendo em s-t.ul-
da A professora rida . Sarah Pinhel-
ro, íelto" um discurso.em.nome das
alunas do. Instituto. : - - ,.;,Houve uma. demonstração' de gl-násticã rltaiiça feita pelas hisnlnos
do Jardim de Infância. Nessa oca-
sido Vlóla helicópteros'dt FAB, pi-lotados' pelot mtjor av. Fellx Cel-
so H. i de -Macedo e. cop., av. Mú-cio, Sceyola Ramos. Scorcell, fize-ram uma demçh-traçüo, ficando ai-
guna mltiütoB,1 como quer paradossóbre o páteo do | Instituto, o quéfêz as meninas baterem multas pal-mas e ovacionarem \oi pilotos e os
Cadetet da Escola de Aeronáutica
dos Afonsos, que assistiam a festa.

O ministro Nero/Moura fêz um
pequeno discurso agradeoendo a co-operaç&o do Instituto de Educaç.o
nas comemoraçSes da Seihana daAsa frisando de "qua nâo podia ter
sido mais feliz, a escolhs désteeducandárlo para polarizar a .aten
ç6o do Público, na Semana ' em
que a Aeronáutica preita I especialtributo aoi seus grandes vultos.

Aqui le.procesií, dentro dós mali
modernos princípios pedagógicos,cuidadosa formaçfio da "professora

firimárla", 
esta figura impar, cujaembrança nos acompanha por' to-dl a existência, porque a ela lnva-rlávelmente associamos o Inicio danona -ormiçaq moral e a nossa

prüpria copscténcla do cldadüos".
ProneCutndo o ministro da Aero-

náutica teceu.. comentArio sóbre amentira por, quo. veni, tendo edu-cados on alurtos nis escolu prlmá-rjis,e dlin que "em nenhumn ofl-clna de | trabalho, te manipula ma

Interesse dos alunos e sobretudoda orientação sadia que lhes mlnla-Iraram ns professora*. Dois quadrosimpressionaram-nos: um de um me-nino de apenas nove anos, Paulo
César Machado Pinto de Souza, daz.» série iturma 14. Intitulado — OBrasil confia em você (referindo-se ao símbolo da FAB). O' trabi-lho da menina Norma Sllvelri.Ouln
gon de Araujo, de nove anos, da2.* série, da turma 12r que. com-trulu o "avlüo fantasmt". Um tfs-balho feito por meninos da térleInfaptll de cenouras o xúxús tam.bés estava multo lntereséarite; 'Dig-
no.de. menqllo süo também oi de-senhos feitoi pelas alunas do Im-tituto que demonstraram grandeipchdores artisllcol. Oi palfiél. duBases Aérea!, do "Senta h Púa e osdísticos que emolduravam ai salase corredoret davam um inMetomuito Interessante a expoilçfio nlofaltando mesmo a parte blbliografi-ca que.foi pelas profesiorei orga-nlzado com múlti perfeiçSo.« 

~ ¦
Nlo exageramos erh dizer què hlmuitos anos n5o ossisliamoi" umacxposIçHo dessa natureza tBo bemapresentada, e organizada e pode-mos mesmo compará-la com- a úl-tlma realizada em Parli no ano pás-sido por ocasião das comemorações

do 80.O aniversário do extraordiná-rio Wto ds Santos Dumont cantor-nindo a Torre Mffel eni io de.u-tubro de 1901 a a de Londres, úts-te ano. ,' l
Depois do inaugiirada.a hcpoUrtoo ministro da Aeronáutica o todoaot presentes assistiram A'disputo daT^ça Salgado Filho entre as equl-pes Analistas de voleibol entrealunas da l.» sane do-Cumo «na-nula
Houve lima demonstração póruma equipe de Cadetes tda. EScola

2_-'Í!,!^^V;i_<)0i_Alon«0«fla«™»nova tnodaUdado da educação «_t,

, o ftntril, Foliitl dtlt
com itntlmtnto dt ilricé/i trMilit

t de verdadeira ctmiridtgéni a Aè-
ronáutlca italiana nos de.tjdlf á M-
preientá-la Al cerimônia, dl "81-
mina da Au" que a AtrófSáufléi
braslleiri uU celtbrandd.

Ao deicer Sm tenra bTalll _t|apresento o cumprtmanto ntãia tfU-
alvo e «• veta mila irdttltti A Al-
ronáutict Brátlleira, io íéhíyélo
povo brasileiro, aoi Itillincs ia Ifá-
ali, certo dt mterprtti» os itntimitl-toi ds unlnlme t vivi tlmpsttl quii Atronáutlct e o peve italiano nu-
trem por llti.

Oi contidos entre il AtrortíuC-cai doa nossos dóIs.plUet p|o sls
novos nem súmsnts rtcwite* s ssiáu
certo de que a Intenilfleaélo dílci
trará pira at duu Aeroriáutleii, t
pira ai duu NaçBet frutos de tena-
vinte, compreenslio e estima r|«.
ptoct. ilêm ds ifetuoii è eficaz
colaboração em eada setor da atlvl-
dada atronáutlci.

Em tempos que aoa tviadores pa-recém Já romotot s preciument* tm19M. dolt Oficiais da Aeronáut.ta
Itillmi. Ftrrartn e Del P«tei eataum único vóo ertabalaclam e eolt-
gimenlo entro Romi e Nota! na-
Cindo noi céui i uniia de asai entre
os dola povos. Sucessivamente dolt"nlds" efetuados com aviSei Iti-
llinoi S. 79. percorrtnmte, em fermiçlo de 3 s de

terial Waii: delicado, • mala" eeniiver ca ->^__mt llJrtcfci^ t".

CIVIS È MILITARES AGRACIADOS COM ÊÉÊ
DO ÉRTO AERONÁpO" v

'-'.t\V -.-.'¦. '¦*¦ Vl' 'íí.: ¦ 1\\

._ neparui

;\;,Y"'. \\ ' \

Alego a vendil,
Ecntant; .dp WÍ-ai^w represen"'~l9.sJ_iiaBr

lia qualidade ú« Grão Mestra das
Ordens Braütclras o nos termos
do parípra/O; ttnlco do, art, 10!'s
arflso 1Ã do Rccmlamcníb o pra-sldtnts Gctiílfo : farpas assinou
decreto concedendo a medalho da"Ordtm do Mérito Aeronáutico":
No Corpo, ds Gíeduàdòs Etpedilida Ordem do Mérito AeronAutlcpcom o grau de Comendador1, doutorTraJano Furtado Reis o com oííraüde Oficial, dr. Antônio Paulo'Mou*

ra_.?"S!1*i_A1.b«rt0 de .Melo Flqretií
^N* Quadro Ordinário do Corpo do
__2?.u"d.~L:1.,ííyo"-d" 0'dem doMérito Aeronáutico, com o grau deComendador, ot Brigadeiros do Ar,ReyniUp/Joiqulm JUbelro de Cír.
yilho Filho e hrlf adeiro lntcndcn-to ^e 'Sfrenáutlca. Manoel NarclioCaitelo Branco.,

No Quadro Ordinário do Corpo deGraduados Efetivos da Ordem doMérito Aeronáutico, eon» o grau deCavaleiro, os seguintes:
Corótiéii aviadores — (Ext.)

Mendonça.(onfo Joa-
Ernanl *?e-

TOsgpnilo j o. ic_n . ae
Negra Shell Serpa, 1

I HWtfcjKgSilva jGomes.

££"?'$ •B.5n«-> D1,,"»u .'«««PaivaGulmaríei: Tenentei-Coronéii avia-
SSIf1 X, HeUo do„Boiarlo Oliveira,
S-h_2._í,'_í?,i_í,lWSWlo, Csrloí
/-5S_?»?«ÍSí S*t*Sfi K«unsr"8o*s,
(Ext.) Frifleiicti DutriSlbrou, JoiêTavares Bordesux Hego, AuguitoTelxelrs /Cotmbrs, WÜter Geraldo
?f_t0"u'H,m'* 'Axambuja' Estreita,Atila Gomes Bibelro, Joel Miranda,Be-cleéio tlmi dt iliquelra s^tS-~V~ltíÍ~c_Sr_,níe" MMfco *?• Silvaíor;uchô_ CaValcante; _MaJores aviado,ret..fífwa AjrrfoA Beierrà -tadart,Antônio Geraldo Pehtoto, Jdié íiu-o Pereira Plnto,"Jo3ô Mnlo.Itób.r-to Hlpólltods Coiti, íoilíipiíSa^sAiili. Celio. Rezende Neves, Itmul
fíLM.1? ?a""• 9*«»/cor«__"Katt_-(Eng.) Luiz Carlos dos Santos Vlei-ra, Guldo Jorge Moauab," Major dèInfantaria de Guarda — Arthur Ne-vei Peixoto e. o Cipitgo'Sspedi-lista • ^m Avl6o_-Jayme FlorttPereira. , .~n>.,solenidad> oue riallzar-u-i-ff'
Cruz, receberão os agradados as ne. om com_i__Vi_L. **? «5S,

Sercorrtnm 
novimtn-

o de S o de lí ivlóei,
esta rota. confirmando g Ideal untíé,
e a poislbllldade dt tomar côritin-te o colegimento msdlsnts rr.fuli.res llnhli aéreas clvUi.

Alguni anos depois era ¦ Itália
que tinhi a honra de hospedar
aviM "aurlvirdes: o Io Grupo de
Caça que durante a Segunda Guer-
ri Mundial tanto it distinguiu em
combate s Justamente Al valorosastropas di F. E. B. deixou • melhor
lembrança pelo heroísmo e o tspl-rito huminitárlo demonitridoi.

A Atronáutlct Italiana entendi
netta semana preitir homemiem isvoaso grande Ssntes Dumont, quefoi entre es primeiro» . lonleros a
ituar is dlyinsçBts de Glnlo Lea-
mrd da Vlnel. ti «tdl AironáU-
tlci militar t civil brislltln pirtl-
çullrmente conhecidas pela captei-dade doi itUI pilotai, pele vAIldle preciosa colaboração dtda I risa»lução do problema dos transportes
no.vosso,lmtnio Pils ilém ds tlt-vtds viilo com a .uai retllzim nositui centroi. W-bsrtntsn«ati os Ar-duos probltmu do vóo dl amanhl.Sinto-me também fells de ser o
portador de , duas honorlflcíndis '
que o Sr. PrtsidentB ds Rir-Mles
Italiana decidiu ds conferir ae vai.so Mlnlitro di Aeronáutica brigar
ddroNsro Moura, JA valoroso co-mandante do 1" Grupo de Caço na
Itália o ao Cheft de Talado Milor.
major brUidtlro AJilmar VlttraMascarenlins. '

Te_wo_mM.to prizer se eata nos-ca müslo ds snuzide contribuir i
tprparjiuli estrdtci ei vlnouloi afe-tlvoj entro ou nossu duas avlaçflea ,s entro M rlolo Faltes tio ehc.id-i
polia" cultura. tridlçSw. eestumas,««tu*aij««ia mata eomuM quoelas tendónam omeegulr no pn.irea~mia na prosperidade do asu pt..o."

CHEGOU A DELBOAÇAO
. • PARAGUAU

A*S!___á^!*-3____ umi _.«••-«.»> «»IS plfet^aí elvii e militares, para-
Kilos 

tob o comando do comt. av,mon Cortes, para ttiiitir is co-memori-fiti da 
'Stmina 

dl An dsÍCM1'.. /

O IRANSPORTÍl PAJU A BA6B

Pira aa etrlmfinlu do Dià ieAviador e,Mrtm rtalludU na pró-
jlmas saicta-íiira, lia MT As VWheras,, na Btst Aérea de Santa
çniv as autoridades eipeelalmanteeonvidadaa jpodirfo utilizar e atilo
2t_'M_!_' í0 «roporto Santoa Du-¦nont.èm.horirlo, lt eatabilteldo.Os demais eenvldadea tirfo A suadlepoaiçso ¦.-__. «spcclol aus parti-rt da Ertiçio ».iJad-à1 n>Tfheras « aue.j_m»aartl_» M hortoia Bsss _S*a~<is saata Croa. ftyõ"Semana da Au", en

Pêrloàleqre
Porto. Alt}rt, ?p,(Aip.) - DtTlía

ff. *5*J,".»»5«P<'.«*.patit« ntiu espl-'>ã forim transferido! para e 
~-

tm^í*mi-mí!mm^^M^^m " Sewaaa d*
'Wl
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Flores para os Mortos BATIZADOS
. T"l ,'lM" k Ml» IwlUmal, n» ma-iria de liin.i;. «o completar i»u I*«lilvereárto, domínio ultimo, o m*.ii í nino Joi_«, lllho do ar. Mino-I Bon.' tini ii.nin,, e ,.», 8u,i, Moretr.n ,ii.-!.. -¦ .„i.. ,. ..i.h,i„ , o «r, Fren-i!ko il» amU ii.uri,, t d, DorlnaMort-ím •Anitridt.

Cm ma r-.ldíiic-ls os pila d» Jor<

/ JA .. vtm .ii.r„¦ „i,i., n0 rt,i„Aai datai qu* o rarardo „¦,,,,.:,
DU -u gaurfatte, «_ (Kiiiilmlii ttm-
pr» renovada .i,,,,,,,,,, qu, lln Bjdj.t forpm. Dtnlro de iiourm nma-•*» a tVHHe tranqüilo „0, crmi ....,.,,„
tlrjai «tm ptrlurbailo p*la prowie''" OÍMtWMn uma lm» lm ,„¦¦-.,-aflutneia Aa pru-nça dos viuot
ni .-,i"i,-i, „ ,,i. ,.„|,r,r,„ ,-„„, al
fUYrtt da ternum , „„ lembrança,
Om .ip-ii.u. entra oa noifoi rom.
poi .-.i.it,,, ,„i„ .«derimo»
nn dia t dt ,,,.. ,-,,ii ira

ile ailu relaçCm,

PRIMEIRA COMUNHÃO
A menina Marta Refina, filha do

, t ir V**?1 '"'••"'"'•cy J»rdlm da rrelta.i i».eir i r»rt hoje ,ài a horaa, na Itrela dat n«l«, ju». N.B. da ml  Ccmetlçáo. àlamtnle repoiuom r •„,.,, irm.oi noa | Praia d» Botafogo, a aua primeirai comunhão. A tarda, festejando o•conterlmanto, Maria Regina ofare-cat» uma lecrpçáo Aa mai colegas a
| amlguInliM. -G_\

VERÃO, ZUARTE E SIANINHA
Os agazalhos começam a pesar nos ombros das brasileiras -0 "vestidinho simples" nasceuem 1925 e permanece até nossos dias — Manguin, Patou, Pierre Clarencc, Collard e Griffedesenvolvem o gênero inaugurado por Mme. Jenny — Primeiros sintomas do verão

.."Caderno

Tivemui um Inicio de semana ¦ folhai murrhaa e «relidas n«lobastante timuertnwnul. Oepol. dei verão, ninguém «upururl» viver
_nifu,B?t_S_Cl_í2' »«"«»'wm»«* «nnpra dl»» liu.l." IdJntlcoi mo
Sir. J «?,?: V". T" "«''»"»* nntonoi, Aa t-rlaturaa româiilirn.','n 

«íi af„Vi_U"",h"' eh_»"«»* i-msnítt da palmem, d», flore*«ti. o aol /orle e camarada lr«. e doa perfumei, preferem, wm
UeSí!,'.* Z.F.'^""' Vfl'ce»1» "ba. dúvida t prlmtv;™. Ma" m «5.Ucului afanando nuvens, para fl*' nem consultada», nao deirlarlam
S^ii.Sí^f TtU" T *<"*,<""»"' «Hcni.mrníe olhando j"dmH*o amável . ditar «qutlt a- ' e iriitido aromsa «lavei. O llrli-

qju-i tonta .ratiiMo rteu-moif
*T«iur

om
qui pftiMtmtNl .,.ii> ,.,,.,i,

(nour Ia ,«lrl»,ifrolt qu*d l*un tambraiur li
llmile nem- rt prl».,."

Ma» httt br.it-o» qu- •HMoMtnrn*
tt. ptla Pdtrlu morrrrani. dormem
rn»da num pedacinho i/o Bra*'! M

1004»; OF PRATA

lojío», na lldlia, rvi Pinai., Por | *"""-» parrntM

\r«tr!ou ontem o caaal Jarbaa Pe.relra I.emoa-Uiir» Medtlra» Lemoi,o aeu Jí.o anlvcnárlo de raaamen-to. cercido du homenagens de auufllliaa Liicli LourdM, Ua LucU t
fatto, _ Li.Uo do» Vct-ranoi dt
r.tfrra do Broail, entidade qu« con-
trrt.a lodo» o» braillt.roí qut em
tetra, mar e ar, tomaram parte atí-
ra nn» pu«rra» rxttrnai, principal-
mtnte na II Guerra Mundial, nrr».cura por.'lodo» n» ,.,.,,,. — „ par _,
nutra» /(nalidail»» —. tnantar fluo
O rll-,1111,, y,:lo CUltO iff uur At-
TfH». .1.11,1,1 -rii.í,,. loinn a Iniciativa
— proposta pela .Aíiorluçdo ,i,,i >;,-
Combatente», fl tua Srpfdo rio' Dl«-
triío *"»d»ral, de faier nom»nap«ar
mal» umo.Vfr. no Dia do» fina-
ot -nono» «jorro» da II Sepunda
Cqerra S«i_oa» .í-uirnr , ,u Justa»
homtnapm*. Lartfamento dt flàr t
oo'. mar por uma «iquadrílAa dá F.
A. B. Colocacío de Fiarei no C«ml-
ferio Militar d» PlJloia. E a fim
de qut ninl- »ianlffcntivo »e tom?

O rnfnl reside na cidade da Cam-
po». onde deafruta de um crandeclrculoa de amizade».

DIPLOMATICAS~
O dr. Fernando Lagard» y Vlgll.

que durante virtoa ano* «erciu a»funcoea de ronaelhelro e, recente-mente, aa de encarregado de neto-doa da embaliada merteana no Bra-ali. delsa o Rio nmanha. pelo »»'»oda Rranlff, rom deattnp a La Pai,a ílm de chefiar a mluAo diploma-tlca do teu pala na Dollrla.

HOMENAGENS1
Tendo transcorrido no dia 17 oimlter-Arlo natallclo do generalPollt Coelho, lub-chefe do Deoarta-mento Técnico e de Produção doKxtrelto. rol tle alro de tirlsa ho-menanen», mnt.ituto-.ir entre eataaa que lhe íol prestada pelo» seiuamigo-, e colnbo-ndorrs no IDnE,

UU m-eilqlde pratbtdo. r, flirt, de. TZ"Cd? £$£ 
* 

5g*%nem- jif iioi.uii, colliirfai na en»o- i prnientet o sr. Ruben*. aoiivês, an-
tarada ferra brasileira. Enviada» pu- "ü". chefe do Rablnrte do hotriena
té rt Itália, as rosa* c o» cravo»,
lírios e a» ddlias, os aqripanto-, ns
çravatáa e at margaridas, nlnV-los
ramalhettM envíada.n pnr tlrlegação
expres$a dos nossos pequenos esco~
Ives, a sing*la nftrendti será con-
fada ds criança* rias escola* de

Pistoia, a /im de que suas tndo-l-
«ha» amlpa» enieitem por nlts ai
tumba» que ornamentar tido porte-
mow.

B para que fodos ^muam compar-
tllhar deita insta homenagem, fardo
of Veteranos de Guerra do Brasil
rpm qui cs flor** sejam adquiri-
das mediante contribuição jwpular,
tra qucI cada um dará segundo o seu
Alcance.; -outras dddlra. podem ser
enviadas à Associação dos Ex-Com-
batentes, d Avenida Augusto Seve-
ro n.m 4. Ndo i*iflo dc faltar, por cer-
to, no Dia dos Mortos, as mais Un-
tiiis fores do Brasil aos nossos bra-
.-¦o* inrâos que pelo Brasil tomba-
ram e que lona*, da Pát^a repou-
sam, num osmitérlo rte Ptatolo.

Sylvia Patrícia

NÁTALIÇIOf^
Fazem Anos hoje os srs. José Cal-

Tino Filho, major av. Armando Le-
vel da SUva. Vicente Cardoso Espl-
uniu, Vlctor Umn, Estácio Cf.vt.lcan-
tt de Albuquerque. Heitor Sampaio
Farnandee, José de Araújo Rego, e
Eurlco JacI Auler.
— Far, anos hoje a aenhora Oaby

Kdbrega.

DATAS INTIMAS
—itA em festa, ho]e, o lar do caxal

d. Maria Pinho do Nascimento e
sr. Jorlval Custódio do -rlasclmen-
to. comemorando o oitavo aniversâ-
rio natallclo de seu lllho Sérgio,
que oferecerá aos seus amlgulnhos e
parentes, uma mesa de doces.

CASAMENTOS®"
Realiza-se no próximo dia 31, hs

16,30 horas, na Igreja de Nossa Se-
nhora do Carmo, n cerimonia reli-
glosa do enlace matrimonial da srta.
Zlldn Oonçalves da Silva, filha do
sr. Pedro Gonçalves da Silva e se-
nhors, com o sr. Bruno Ferreira Oo-
mes, filho do Jornalista Diocesano
Ferreira Oomes. Os noivos recebe-
i&o os cumprimentos na igreja. '

— Reallza-se amanhS, às 17,45
horas, na abadia do Mosteiro de Sâo
Bento, o enlace matrimonial do 2."
tenente de nossa Armada, Hllton
Tupi C. de Mendonça, com a srta.
Maria Lúcia Costa Rodrigues, filha
do sr. Manoel G. Rodrigues e se*
nhora.

geado naquele Instituto.

EM AÇÃO DE GRACÂS
Ser* cclebrads nmenliA." is t.Mhoras, nn Lamnsdosa, missa em eçaode Rraçoa As almas benditas dns co-tiros, mancl-da rezar por d. Halar-de Moreira Pontual Machado.

FESTAS
Dando prosseguimento ao pro-(trama social do corrente m*s, o Bo-tnfogo reell-arA domingo, daa 21 aa24 hores, em sua sede, um sarau

d&nsante.

MADAME
CHORBEL. firma especializa-

da, Instra, conserta e rctiur.-i.
portas, jinelas, móveis folhea-
dos. 3e eslT, e estofados Dron-
r-cán de interiores.
Av. Pr-«Ment»« Variras. 435. sala

1006 — TeI : 43-5457

VIAJANTES 
~®~

Pela Branlff Airways chegaram aoRio de Janeiro as seguintes pessoas:de Lima — Vlrgll Lauderback, Nor-
ma Lauderbsck, Tolanda de Tre-
psud. Alda R. de Valle, José Valle,
Lula F. Koch: de duayaquil — Nlls!
Sture; de Havana — Antonlno Mou-ra e Qustato Prado Filho; e, -de
Mlaml — Mareio O. Agneslo. MariaAgnese. Mareio Agnese, Maria Agne-
se, Maria Angela Agnese. Maria Re-lena Agnese. Bettle A. Tnily. RebaM. J»y. Francês N?well, Edward Ce-sar, Melba César. Pela Branlff che-
gsram a SSo Paulo, as seguintes: deLima — Emll Munz. Huguette Wal-
II. Rooney E. Duzols, Qulllermo Co-to, Joseflna Bazan e Maurl L. Zer-
hlnl; e, de Mlaml — Erlch K. Ber-
danl.

— Pela Branlff debtaram o Rio.aa seguintes: para Lima — Mercedes
Huerta. Raul Rendem, Albert Ensz.
Msilmllan Lom, Otllla de Hlrsch.
Ellsabeth Des Landes; para o Pana-
mi — Karl Taubert, Rlchard Thier
e Gunther Kelser: para Mlaml —
Fernando L. Guimarães, Jayme
Barbosa: e, para Dnllas, no Texas —
MsHfn Kuppcr Jr.- -

EÁLECIMENf(fê~
: A Associação Brasileira de lmpren- !aa recebeu consternada a noticia do '

falecimento de seu antigo sócio sr. '
Vlriato Vargas, fundador do "DIArlo
do Povo", desta capital. A A.B.I.
expressou condolénclsa A família
enlutada, tendo-se feito representar
nos funerais pelo seu presidente edepositado sobre o túmulo uma co-
roa de flores naturais. •.

sei m no 11.--.1 a eitiçia fria
e«â i.-i ,,,ii,j ¦ Jacquet . .,in Int.
,,n...-r «iort na arte remanü
llalmsiii prefere » arquitetura mo*
•tema • Piuea oi motivm dtii. i.i js. m..-.,.- Mu de que valem oi,.,.„:.,iu. i-, ¦ „i. . ai |ii arnmpi-
nhadai de leda», n» veludoi a
Imitar mármore, oi lauxiidoi e oi
tallliun enfiitadoi de pellçai. M
no Itlo eomicam a lurdr a.ors
oi prlmeiroí ilntemai do vtrloT

Rim, o verlo vem chetsndol l:

•' ¦' .ii-- -..ni... dlicreta, tiniu.
lt, 3k atura oi primalroí ilitomai
no verão iome?sm a tranaformar
o aapecto dn ueilldinho llmnlri
Sue 

. ....inii.ii.„ ¦ nai lojaa da ri.ade numa profuilo de rArei ale*
irei • r-.i.iinp.i i,, feitlvai. Oi de-colet te vio aprofundando, oi mo-'i'-. i íe tornam cada ve* maliexuberante*, ti laln adquirem
maior rodi, ai man..i tendem ailraaparecer de lodo, Wo dlmlnutai!•¦''». i: nfin tá a luarte e ftiantnha

tuallsslmo: mulheres, cheguei. Mas mologo voltou a cncnlhcr-sc enver-
Konhado da precipitação, conven-
cldc de- quc nada 6 suficiente-
mente bom para durar o vidainteira. Embora digam por ai queas estações no Brasil s.lo quaseImperceptíveis, se bem ou mal a
primavera não chegasse para fio-
rir a terra ressecada pelo lnver-
no, nem o outono removesse as

CABELEIREIROS OE SENHORAS
MANICURES '

PERFUMARIAS
BIJOUTERIAS

O verão vem chegando! E com êle surgem também os mo-delos leves e esportivos. Acompanhado de um short ou umasaia em cór" viva, adquire maior realce este bolero negro,de corte'audacioso. Uma criação de Frego, de Londres'
c o sentido pratico da vidanecessitam caminhar juntos, en-trosados, equilibrados. As estações

se sucedem para que, na sua au-séncia, lhes possamos ilnr o jus-to valor. E como o doente rcu-mátlco suspira pela chegada doverto que lhe Irá aliviar as dô-res, mas morreria de tédio se to-dos os dias fossem Igualmente en-cardldos, trlslonhos e chuvosos, também as mulheres sonham com atemporada elegante das recepcSesnoturnas, das uernlsinpetis e pre-mlcret teatrais, mas ficariam cn-fastladas se esse período se pro-longas» c nunca mais chegassemas manhns claras, com o sol fe-roz quclmcndo num céu pintadode novo c o mar espumando, aesprcgulçar-se na areia 'da praiaSe o mundo estancasse de re-pente a sua correria e deixasseo seu eterno girar, originaria, naicrd.-de. tremendo catacllsmo. Odesastre poderia matar de sustoa população masculina da terra.
Quanto às mulheres, essas definha-riam dc tristeza por n5o poderemmais renovar de ano a ano ouiarda-roupa. apresentando-se ele-';aiitemcnte vestidas de acordo comas estações Inexistentes. Mas n5oha motivos para apreensões umavez que as possibilidades de ta-manha tragédia foram afastadasdesde que o mundo começou aser mundo. O fato é que quan-do nem bem pensamos em dar
provas de estar cansado de deter-minada estação, logo aparece ou-Ira para substitui-la.,

E' exatamente o que aconteceagora, quando os agazalhos, osvrossos .casacos e tnanteaux, co-meçam a abafar e a pesar nosombros das brasileiras. A estaçãoconsagrada á distinção feminina,vai / pouco a pouco aborrecendoas mulheres, que Já nem conse-guem mostrar interesse pelas no-vldades da moda francesa de ln-veíno. Que Importância tém as

cheira adiantado como lempre, quin* | permanecem na ordem do dia. 'IV-
do deverlamot «tar em pleiiA prl* moi o orgindl vaporaio, a lonltamavera. Bem ou mal o falo A qut encorpada, a icrle Inlelrlnha *-dot
«I vtm tia explodindo vivo, pron* trcldni de il.odAo, Enfeitei, borda*•' Pira íaier a aua entrada tri- doa t mio. rífl. trançada, dese-i,i,,.» plnudoi nai fairndaa apro*

priadai, tudo volu ao .uarda-rou-
pa da carioca elegante, anunclan*
do t che.ada do verto. A al.nl-
nha ja ii.-iu te conforma em ier-
pentear lómente noi veitldoi de
marte. Muda.ae nu m. de armaie tiagtfem, para oi dimali tecldoi,
dt preferencie o fuitlo,

E o chamado veitldo dc tddahora vim íe firmando dia a dia,assegurando lugar de dtitaquo namoda de U, como lt o filtra
ali por volta de 10U. E nto t
preciao que uma costureira famoia
•e arrlique a perder o preitlgloIncluindo em ma coleçlo uma
c r 1 a ç I o deipretenclosa, prtti*ca. ftcll de ter adquirida pelaimulhcrei de Iodai aa claaiet ao*ctala. Atualmente o gênero é tra*balhado com carinho peloi mestresda alta coitura (ranetia, modlitai
que íe entrrg.m a lua tarefa como afinco de quern teme n.Vt conte**
gulr realizar modêloi suficiente*
mente, beloi e prtticoi, dignos deser uiadoi pelai mulheres. Esseiditadorci da elegtncla feminina cn-viam ai braiileirai crlaçSea basca-
daa nai que alcançaram maior mi-cesto em Paris, durante at esta-
çõea qucntei de 53. E nlo pode-riam deixar de íazt-lo, uma vez
que, no Braill, o verto vem che-

ESCRtTORES E LIVROS
i

i i
a

,•33»

unfal t timur t cldadt dt iittl
to, E tr rvi-.i- ilgum vallinlt ca*
pai dt ntftr t chegada do verlo,
queira manlfiitar-ar, que n6i o
mandaremot olhar ai pralai pontl*lhadii de birracas colorldai naa
manhti de domlngn, ver a peltbromeada d mulherei e oi vel*
tldoi levei e decotadoi passeando
pelai ma-. Nem e preciao procu.rar tanta coito, Daiu "compreen.
der", "itnllr" o luarte t t tlt*nlnha, a prova mali tvldtntt da
próxima chegada dn verlo. Jt no¦um ii--.iu.li, a eataç"o quentt trani
parecia not veitldlnhos de ruarte
e alanlnha. Atualmente (lei renal-
cem e vivem em toda parte: noi
paaseloi A beira-mar, noi glroí
pela cidade, no clnemlnha do balr-
m, noi colégloi e nu repirtlções.
E quil a raito da preferência fe*muniu pelo veiUdo de zuarte ealanlnha? Naturalmente por icr tle
prttlco o graclosn, simples e fa-
cll de ler uitdo a qualquer hora.O lucesio dtite gtncro vem htmulto lendo luegurado. Afirmando
que o tieitldlnho itmplea está des-tlnado a aeduzlr todas ai mulhe-
res, S. n.-in-n fixa a época desun crlaçlo, lncllnando-ie a accl*Ur seu lançamento ali por volta
de 1929. Tudo Indica ter aldoMme. Jenny a primeira costureira

CtXSCt &lÀXí*t&r-
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Dr. DAVID ADLER
CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA

Defeitos dos lábios, orelhas, nariz, seios,
rugas, cicatrizes, tumores da face, defeitos
em geral, de nascença ou por acidentes. ,

TRAVESSA DO OUVIDOR, 36 - 6. and. Das 14 às 17 horas
! Telefones: 52-2722 e 37*1751

VIDA CATÓLICA
SANTA ÚRSULA

realizações dos costureiros francê-

RADiú & TV
CRUZADA

Oriunda dos bretSes que fugiram
da Inglaterra para se fixarem na
França, na religião que se tornou
conhecida como Bretanha, Santa
Uriula e suas companheira» foram
íervoToaat virgem católicas, cujo
martírio é hoje celebrado.

Segundo o historiador Sigeiberto,
o martírio da Santa e de suas onze
companheiras ocorreu em 453, no
Reno, sendo elas sepultadas èm Co-
iflnla, erigindo-se sftbre seus túmu-
loa uma igraja, de grande freqüên-
cia.

A devoção de Santa Ursula e
tuaa companheiras tem aa desenvol-
Vida grandemente, tendo ela con-
Siderada uma diretora etplrltual ¦••'
condutora de Jovens de rara capa*

cidade, sendo muitos | os educandâ-
rlbi que a têm por padroeira.

E' a patrona do Colégio da Sor-
boné e na Itália a beata Angela de
Brescia estabeleceu1 a Instituição
dai uriollnas em 1537, tob a regra
de Santo Agostinho aprovada porOregórlo XIII e destinada a cuidar
da mocidade crista.

Hoje as ursollnas mantém em
todo mundo numerosas casas do
sua Ordem.

"Se nes vlrmo. num abismo
de receios, entremos confian-
temente no Sagrado Coração;an o temor seri vencido peloamor".

SANTA MARGARIDA MARIA

SANTOS DE HOJE

i Hilário, Dasio,
Calo., Cellna.

Malco, \, Jacob,

MISSA DE SANTA RITA

Como de costume, haverá no diaB do corrente, às 9 horai, mista
çm homenagem A Santo ÍUta e emseguida BênçSo do Santfialmo' Sa-cramento e reuniáo do sodallclo.
MATRIZ DE SANTO AÍNTONIODOS POBRES
Na Matriz de Santo AWnio doiPobres está sendo realizada, desdeO dia 16. a novena em preparaçáoà testa do Sagrado Coração de Je-iui. Os sermões sáo feitos peloPe. Romeu de Faria S.J. diretor

geral -do Apostolado da Oracáo, ha*vendo em seguida ladainha do S.Cde Jesui e Bênçáo do SS. Sacra*mento.- A novena continuará até opróximo sábado, dia 24, Aa 20 ho-ras. -i
Festa de Cristo Rei — No práxlmo—ftarnlnrg,_dla 25, será celebrada afesta de Cristo Rei, com òs sêguín-

tes'atos:\ t / T
Missa de Comunhão geral âs 8horas; Missa solene às 10 horas e

grandiosa procissão do S. Coração
\de. Jesus as 16' horas, terminando"—-a bênçío do SS. Sacramento

¦w,
e \ Consagração
S, C. de Jesus.

NOVA

das Famílias ao

MATRIZ DO CRISTO RZI
EM VAZ, LOBO, (

Terá lugar domingo próximo, às
. 11 horas, à rua Maria Freitas 23,

Vaz Lobo, a solenidade do lança-
mento da pedra fundamental da
nova igreja matriz de Cristo Rei.

O cardeal d, Jaime Câmara ben-•«* * Mira íundamental,,_ a

EM PIAUÍ. A IMAGEM PERE-
GRINA DE NOSSA SENHORA DE

, \ \ FÁTIMA l 
j ,

fferezlna — (Asp.) — Desde anoite do dia 15,1 quinta-feira últi-ma,' encontra-se nesta Capital, aImagem Peregrina da Nossa Se*nhora do Fátima, a qual vem rece-'bendo uma verdadeira consaffraçaodo povo católico piauiense. - í
A chegada da Imagem Peregrinada Virgem de Fátima, levou à gareda Estrada de Ferro, malt de 70 mil

penoas, demorando o trajeto da es.taçáo A Catedral, onde ficou a Ima-
gem, mala de três horas. \

Usaram da palavra, no ato da che-,
gada da Santa Peregrina, o governa-dor do Estado, snr. Pedro de Frei-tas, em n orno do Estado do Plaul,fêz uma comoyente saudação à Ex-celsa Visitante: o prefeito JofioMende», falou em nome do povopiauiense.

Durante o dia 1G, sexta-feira úl-tima, registrou-se numerosa afluên.Cia à Igreja Catedral, tendb-se ve-^iiÈaáof--£Íém-.dft_ inúmeras conver-
soes, dois Interessantes "iiiüagrc_r
entre um menor de 3 anos de Idadee uma jovem de dezessete anos deIdade, ambos, paraliticos e que atocontinuo passaram a caminhar sem
qualquer ajuda.

A Virgem de Fátima, permaneceráainda hoje e amanhS, nesta Capital,seguindo depois; para vários muni*ciplos piauienses. \
"REVISTA DA ASA"

Está circulando o número refe-rente a setembro-outubro do cor-rente ano. contendo o noticiário daAçso Social Arquidiocesana, de queã 6r_3Q ofiolsl. • is.

N.o^el.s-a^e_haMLimi_cerjo egoísmo na atitude das nes-soas que me dizem ser o "índio" da TV um desmancha-pra-¦ zeres, com a sua Insistente exposição de quadros desagradáveisda vida da cidade. Entendem essas pessoas que o receptoY detelevisão só lhes deve proporcionar satisfações e as reporta,gens dc todas as noites interrompem o clima de bom humor,criado pelo resto da programação, para exibir desgraças. Maseu não lamento o comportamento do "índio"; lamento, sim,que as autoridades a que êle se dirige nos seus protestos não'fiquem de lápis e papel na mão, tomando nota do que êle diz
para providenciar, no dia seguinte, soluções da compettjncia do
poder público. De fato, causa espanto que as denúncias da
TV de desacertos de toda a ordem n&o surtam efeito imedla-
tamente. Isto se considerarmos que as autoridades em causa
ainda não sabem do que apontada cartaz... Quanto à iniciativa
de um programa com o propósito sancador que revela o "In-
dlo", só aplausos deve merecer. Não seria mesmo compreen-
slvel que a televisão, um tão poderoso instrumento, incorresse
no mesmo erro-que durante'muito tempo comprometeu o rádio— inteiramente alheio aos problemas do Rio, do povo, vlveh-
do apenas para as frivolidades da sua vldlnha. A televisão esta-
ria faltando a uma das suas funções se não oferecesse reporta-
gens sobre assuntos de intcrpsse público, Com aú suas apresen-
tações das 22,23, segue, de resto, uma prática que é também
dos jornais. Imagino que, em oposiçüo aos telespectadores que,
sentem diminuídas as suas alegrias quando postos diante de
problemas sérios, haverá um público atento e grato, a prestt-
giar o "índio" na sua incessante cruzada. Temos, aqui no COR-
REIO, além das reportagens diárias, o "Gerico", que aos do-
mingos aponta aos donos da administração na capital da: Repú-
blica a série de problemas que eles não" se apressam a resolver.
Pois o "Gerico", atendendo aos apelos de um público nume.
roslssimo, tem conquistado a gratidão de muita gente. Uma cor-
respondêncla muito significativa estimula o seu pessoal e vale,
realmente, como o melhor prêmio aòs seus esforços. Provas de
igual reconhecimento há de estar recebendo, com Justiça, o
infatigável "índio".
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ENTREVISTA
NA nll,lur'* «loa caiot, o noaio ronunctaU

n*o penu no leitor — eaoreve para uma«lllo <iue, -iga-ae de naiaagem, nio lè ro-mance brailleito... Tomou-te cacete, poli«er cacete e aer Ulerárloi abordar temat queInteressam ao público, é ter tubllterirlo.Ora, o romance Inglèt, que é talvei o malaImpinlanle Ua literatura unlvenal, Jamaisdejpre-.oti o elemento romaneico, «era noentanto ter ilc-lvulu de conaervar-te Uteri*rio. O romanclila braailelro, pelo con-trurlo. prefere premler-ae a uma espécie deliteratura de ar rarefelto, que nto conarguecomunlcar-ie com o leitor. Resultado: tuasobras dormem naa estantes das livrarias osono da virgindade... Alias, há um anoatrás, o escritor Josué Montello, referin-do-se à chamada crise do nosso romance,cllzla estas palavras verdadeiras: "O ro-moncc.cstá matandn o romance, por faltado romanesco".
Estas brevíssimas conslderac.es vém apropósito da entrevista agora concedida ao"Jornal de Letras" pelo poeta João Cabralde Melo Neto. A uma pergunta do repórterIndagando ae o "romance do Nordeste" ha-via sido o melhor momento de noua lltera-tura nos últimos tempos, respondeu o autorde "O Engenheiro", que nSo achava pre-clsamente Isto, porém acrescentando:
"—¦ Mas é IncRavel quo a literaturabrasileira viveu como "literatura" e nãocomo clube de escritores, em que uns cs-crevr-m pnra os outros".
João Cabral nio vê novas correntes edescobertas no romance nacional. 8ente,

pelo conrtario, aumentar cada ves mais a"desintegração do romance, polo lirismo c
pela vagueza psicológica". A volta aostemas regionais nao poderia oferecer novas
possibilidades aos nossos romancistas? —
indaga o repórter. Após reafirmar que ostemas regionais marcaram um dos Instan-tes mais afirmativos de nossa literatura,observa o poeta:"— 'Indiscutivelmente esses temas témuma utilidade. A realidade brasileira émulto mais dolorosa nos diferentes Âmbitosregionais e, por Isso, o escritor regionalistaestá menos ameaçado de cair numa dasdiferentes espécios de irreallsmo. O perigoque corre o escritor regional è o de cair no
pitoresco. Mas òsse ó um perigo menor do
que o de cair nas "boites" e na vagueza
psicológica"...

0 POETA E 0 EMPRESÁRIO
«> Conltm tm Bá» Piulo a histeria do nn-i,,r,;,,,,, teatral qut telefonou ao poeta Menotti

dei ri,. i,i-,
Dr. Menotti, •¦ nnhor goitaria..,(.oitarla,' — ... dt eiortvtr umt peça..,Já t tenho premia.... tobrt Bárbir* llellodort,Pode mandar apanhar ái cinco da tardt,

LUA CINZENTA
. ? Publica i.im n.iihf.r. carvalho da \ ,•„¦

«ta mu uato reminct» «Lua Ctni-titt". in>-
tárla qui tem o clámt como tema. ¦ livro dn-
Unido ii i.-.iiit..,,, _ ,n, , »ui„r. Tádai tlai,acrticinta, ->it encantraráa aqui numa ou i r-utra
rena, mai oi hsnítni, possivelmente, íe pr/drrloum pouco rntrt oi nouui Intrlnradoi problema»«rnllinentali".

0 QUE ELES DIZEM
i

? Há um cumelho qué fernand Ureih dáa todoi oi Intclectuili franrries. Jovem, mídu.roí ou vilhost
"— Acreditem na -elelçko para a Acadimta.

r.iperel quarenta ann. tem rrs»ntlmentol*>

S^t« ytíS_^

Jorge de Lima, visto por Santa Rota

EM POUCAS UNHAS
+ Apeiar de doente, o poeta Jorge de Lima

acaba de dIUr a Luís Santa Crus um estudo
«abre -Anchleta e a indicio de Sáo Paulo",
que será publicado inicialmente n'"0 Estado deSlo Paulo" e depois em separata.

+ Acaba de sair a terceira' edição de "Mos-
cou. Ida e volla". do repórter Edmar Moríl.
Como se sobe, êsse livro se constituiu grande-bcit-icller": mali de ÍS.OOO exemplares vendi-
dos cm menos de onze meses;

+ Conforme noUclamos, o poeta João Cl*iir.l de Melo Neto viajou de automóvel paraPernambuco. Deveria ter alcançado Iteclfe nonlilmn sábado. Acontece, porém, que ficou re*
tido durante dois dias na cidade de Cipó, naii.ilil.-i, em virtude de um deiarranjo no carro.
Somente hoje chegará A capital pernambucana.

J, c.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

No inverno, o chamado "vestido para toda hora" costumaaparecer fechado, afogado em golas altas e nos punhos dasmangas três quartos. Esla criação em pied dc poule brancoe preto, apresenta original fileira de botões dispostos
assimetneameme

DOS raOGRAMAS| DE HOJE)

. Rádio Ministério da Educação —
18,10 — Inglês elementar, 18,30 —
Francês, 19,00 — Inglês adiantado,
19,3» — A .Voz do Brasil, 20,00 —
Pequeno Serão Musical, 20,30 — He-
cltal-Concurso 1953, 21,00- — Lon-
dres Informa (em cadeia com a
BBC), 21,15 — Interludio, 21,30 —
Ao Redor! do Mundo (França Éter-
na), 22,00 — Música para Orques-
tra, 22,30 — Rádio-Jornal 2.° edi-
ção), 22,50 —Noturno. > V

Rádio Vera Cruz — 10,00 — Para
Todbs, 11,00 — Hora Luso Brasl-
lelra, 12,00 — SaudaçSo do melo
dia, 12,05 — Na vida social, 12,20
_ Noticiário EsporUvo, 12,25 —
Correspondente E-2, 12,30 — Sau-
dades de Portugal, 14,00 — Canta
Brasil, 14,30 — Algumas canções,
15,00 — Ritmos de Tio Sam, 15,30

Parada de Ritmos.
Emissora I Continental — 18,45 —

Resenha Esportiva'Fluminense. 19,05
—, Flagrantes da Cidade. 19,10 —
Notas e comentários de turfe. 19,25

Na Vanguarda do Automobills-
mo. 20,05 — Marcha o Esporte. 20,45

Fatos em íóco. 21,05 — Co-
mentárlo do dia. 22 — Rádio Re-
portagem. 22,41 — Transmissão da
torre de comando da Rádio Patru-
lha. 22,52 — Boletim do Pronto So-
corro. 23 — O dia de hoje na Ca-
pitai da República. 23,10' — Ultima
Ediçãor de Rádlo_ Esportes Gaglla-
no Neto. 23,30 — B"oiíe~clos-i:030,.

Emissora Metropolitana — 14 ho-
ras — Programa José Duba. ¦ 17,"—
Broadw.-iy Melodias. 18 — Hora do
Ángelus. 18,05 — Programa Evoca-
çáo. 21,05 — Comentário de Gaglla-
no Neto. 21,3» — Rftvlsta Continen*
tal. 23 — Programa "Grill-Room".

Rádio Tupi — 18,55 — O Cacique
Informa; 19,00 — Boa Noite Para
Vooê: 19,05 — Radio Esportes; 19,20Cidade em Revista; 19,30 — A
Voz do Brasil; 20,00 — O índio;
20,05 — "O Preço de uma Vida";
20,30 — Audição de Carlos Galhar.
do; 21,05 — Maria .Fumaça; 21,30-> PRK S0| WS t_ p Sáçjgm "n>

.r H. P.

forma; 22,05 — Cidades Brasileiras;
22,3» — Grande Jornal Tupi; 23,30

Parada de Melodias; 0,30 — Prl-
meiras do Dia. '/

Rádio Roquete Pinto — 18,00 —
Ave Maria, 18,05 — Álbum'de Me-
lodias, 18,30 — Suplemento Espor-
tivo. 19,00 V- GravaçBesJ 19,30 — A
Voz do Brasil; 20,00 —^Resumo do
noticiário da BBC, 20,05 — Aulas
do artigo 91 — Inglês e Latim, 21,00

EvocaçSes Sertstelras, 21,30 —
Debates ,de Problemas Brasileiros,
22,00 — /'Meu cordial abraço,",' ctri-
nica do/Geraldo .de Freitas, 2,05

Pelo maravilhoso reino da mu-
slca, 22,30 —Letras Estrangeiras,
22,40 — Intermezo, 22,50 — Brasil
Anedótlco, 23,00.' — Concerto Mo-
derno, 23,30 — Atividades da Pre-
leitura, 23.45 — Jornal da PRD-5.

Rádio Nacional — 18,00 Clcb do
Caçula, 18,25 — Aventurai do anjo,
18,35 — Novela, 19,00 --\Aconteceu
no Catete, 19,05 — Atoman-o lio-
mem atômico, 19,15 —• No mundo
da bola, 193 — A Voz do Braill,
20(00 — Novela, 20.Í5 — Repórter
Esso; 20,30 — Vendo e anotando,
20,35 — Feitivais IG. F„ 21,00 —
Comentário político, 21,05 — Nove-
Ia, 21J0 — História de chinelos,
21,35 — Honra ao mérito, 22,00 —
Noticias • breves, 22,05 — Audição
de Gregórlo Barrlos, 22,35 — Repor-
ter Esso, 22,4» — Reportagem do
dia, 2,45 — Cartas na mesa, 22,30

Informativo, 24,00 — Ritmos da
Panair, 00,30 —- Programa do Oleo
d_-P?rob2_- 03OD -*•—-' l!^o_*!_i_,tivo.'

Rádio Guanabara — 18,05 --Pro*
grama Internacional, 19,00 — Sele-
çües Espiritualistas, 20,00 — Ron-
dó dos Cavalões, 20,05 — Festival
de Melodias, 20,30 —,, Astros e es*
trás, 29,35 — Música 'do Céu,' 21,00Audiçío Lojas. Brasileiras, 21,30Itália Eterna, 22.Q0 — A, voz da
RCA, 23,0»;Boite, 23,45 — Rádio
Noticias. \ ¦¦

Rádio Mayrlnk Veiga — lfi,»o —
Trem, da Alegria, 18,00 — Programa
Variado, 19,00 i— Correipondente
A-9, 19,03 —• J_7pbrt<_i, ID.ÍiO *» "A

a apresentar
da hora", modelo singelo, Intelrl
ço, enfeitado apenas com uma go-Ia branca, botões, viés e cinto en-vernlzado. Hoje êle entra sistema-tlcamcnte nas coleções dos gran-des costureiros, aparecendo sempre
gracioso, sempre atraente, semprenovo.

Os modlstas franceses organizamverdadeira emulaçáo no sentido demelhor aproveitar, desenvolver edivulgar o "vestldinho simples". Ascasas de Manguin, Patou, PierreClarence, Collard e Jacques Helm
parecem ser as que mais se dedi-cam ao gênero.! Hoje em dia a"modelo para toda horá'V usado pc-ia elegante parisiense, é geralmcn-te confeccionado em | lã, jersey,tweed, cachemira. Como continuaImperando a moda em preto e bran-
ço, considera-se de bom tom exl-mr vestidos, mesclados, ralados emimprime original. Os belgés e ascores vistosas também conquista-ram o seu lugarzlnho ao sol. Cin-tos de couro, fileiras de pequenosbotões c punhos originais enfeitamo uestldinho simples, que, de acôr-do com a tendência do momento,apresenta saias'curtas até mesmoentre ps costureiros que mais serebelaram contra o Shock-loole.
.Enquanto isso, no Brasil, o oes-tldfnho simples éi usado de diversasmaneiras. No inverno, o "modelo pa-ra toda hora" costuma aparecerfechado, afogado cm golas altase nos estreitos punhos das man-gas três quartos. Sempre corifecclo-nado cm fazendas pesadas, o piedde poule e os grandes quadricula-dos predominando sobre os demais
padrões, mostra-se criação essen-

'vestido para tfl- ,gando. E de quando em quandoum sol todo poderoso afasta*nu-vens, olha as praias pontllhadasdc jarracas coloridas, mostra umsorriso amável e parece repeUraquele conhecido. popularlssimo:mulheres, cheguei!

¦ ifermínía
¦¦¦¦ MODAS

PABA O VERÃO
Novidades em Vestidos,
Saias, Sweelers, Blusas.

Av. Copacabana, 774 - Io and.
Entrada pela Nuance

.__ (4Q119)

TECI00S 71/ 3

PARA O VERÃO
Novidades cm tecidos leves
de originais padronagens.
AV. COPACABANA, 774Em frente ao Clne Metro

VIDA CCLTCRAÉ,
'Associações <

Instituto Histórico i— Realiza-sehoje, ás 17 horas, a sessão so-iene comemoraüva do 115.» ani-versário da fundação do InstitutoHistórico e Geográfico Brasileiro.A sessáo constará de uma alu-cuçao do presidente perpétuo em-baixador José Carlos de MacedoSoares, da leitura do - Relatóriodo .1.» secretário [I sr. Virgílio Cor-rêa Filho) e do discurso do ora-dor oficial magnífico reitor PedroCalmon, em que fará • o necroló.
gleo dos aócios falecidos1 duranteo ano social; dr. Joaquim ¦ Ben*saúde, frei Pedro Sinzlg, OJ6\M„almirante Raul Tavares, almiranteDidlo Iratln Afonso da Costa, pro-íessor Cinclnato Ceiar da SilvaBraga e almirante Radler de Aqui*no.

Academia Britânica — Em ce-lebraçSo do aniversário este mêsdas Nações Unidas, I terío, entre-
gués na Academia Britânica, hoje

iu '10ras. os I prêmios pelasmelhores composições escritas aõ*bre, o tema "The viOTlt of theUnited Nations". Os. prêmios serão<f"s forma de vales em Acncelroe
para a compra de livros: Amen-.sagem rcceblda"do representante'daa Noções Unidas será - lida ¦ eminglês por uma Jovem brasileira.

¦ - 
;

apa —

Conferências \,

Eng. L.B. Horta. Barbosa — No-auditório da, Fundaçío,:Get_Uo Var-
gas, & Av, IS do nialO; n."^ 23,~_12.<> andar, efetuará ò eng.0L. Hildebrando Horta Barbosa, hoje,
•ií ¦•- boras, uma . conferência,sobre o temat "A moral:4o - fu-turo ou positiva", -r;,,~|¦¦'-¦

Musical, 20.2-t — As ultimaa, 20,25yariedades, JIO,30 --. "A princesacanta", com .Angela Maria, 20,51As últimas. 20,55 —,"São coisasda vida",\ 21,00 '-- Muiical 'Antar-
«ça, 21í4 — As1 últimas, ,2W5 -
Páginas Carloeai, 21^0 —• "Jy cidadese diverte", 21J6S — Corresponden,te A-9, 22,00 — Comentário 4e Gil.
son Amado, 22,05 — Panorama Po-
lltlco, 22,10 — Programa , Variado,'
23.00 --, "A mela luz", S4,«.6> t- O
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mSSis"?"^.*.1*-"* ~t I'aIará a*m.a,TÍ.Í_.*f,Í-8 horaB, na Av.Chur-
f„hJ i' a09- 9;° a!?dar' 5Sbr« ''mS.
logia do crime." ^ -
Várias

Curso Çaplstrano de Abreu —Realiza-se na próxima sexta-feira.23 do corrente, ás 17 horas, nasede do/Instituto Histórico e/Geo-gráfico Brasileiro, Avenida Augus-to. Severo, 4 — l.o __ LáPj .sétima e úlUma conferência 'do
Curso Çaplstrano de Abreu, orga*nlzado por esse tradicional sodali*cio,

A sétima c última conferênciaestará a cargo do escritor e hti*toriador , professor .Mozart, Montei*
JO que dissertará sóbre o tema:Consideraçóes sóbre Çaplstrano deAbreu". *

Professor Brasileiro no Hospitalde La Salpêtrlere — o prof es-sor Austregesllo \Fllho realbtou.emParis, uma conferência • ho ..Hospi*
tal de/la.Salpétrierei DlvirionJac
quart, na qual /falou sóbre."Neu*ropatias Familiares '¦ Hlpertrôflcas'*.tando.sido saudado pelo professorRaymond Garcin.í
. Pl.vratenae. Aústregesilo Filholoi a Europa como < representantedo Brasil ao B.° ¦ Congresso Inter-nacional de Neurologia e represen-
Sni?-.da Academia' Nacidnal i deMedicina, Jun-o âs organizações cl-
entlficas congêneres. ¦¦:/[]./]
' o\ Ciclo de Estudos ;'0 desen-
uoloimento. Econômico do Brasil e

CONSULTAS
Bartolomeu Lourenço, Minas "Minha esposa faleceu; desejo sa-ber se tenh i direito ao auxilio-

funeral".
Evidentemente que não: oauxillo-funeral destina-se, a ajudara família do segurado com asdespesas pela morte deste. E' umbeneficio visando a pessoa dos de-

pendentes.
Otdvio Lobo Veras, Belém —

Quando é que será instalado aquium conjunto residencial do Insti-tuto?"
Que Instituto?

Waldemar Penha, Niterói —"Re-
queri aposentadoria por invalidez
e eles não me deram".Naturalmente é porque o seuestado de saúde não Justifica obeneficio solicitado. Em todo caso,ha o recuíso de uma Junta mé-dica; solicite -essa providência ime-dlatamente ao seu Instituto.

Gtistn.o LobSo Alnfílc, Paraíba"Já istou em gozo de auxi-lio-pccunlárlo há mais de três anose elos nada de me aposentarem".O consulente,, n3o mencionao Instituto a que pertence, masestamos daqui a apostar que setrata do IAPI: usa-se ali, con-forme já denunciamos várias vê-zes, o recurso de prorrogar in-definidamente o beneficio do au-xillo-pecunlário, cofh o objetivo de
Jamais dar vgarantiaa de estabili-dade ao segurado, mesmo inváll-do para o trabalho. E' uma prá-tlca contra que Já temos verbe- I
rado diversas v£zes.

Heitor Bohn de Matos, Curitiba!"Afinal, vão ou náo vão dis-
pensar o pagamento das' amortl-zações no fim do ano?"Estamos seguramente informa-dos de que sim; todavia, até es-ta data ainda n5o houve nenhu-ma providência efetiva. Ainda hátempo, contudo,

Zenalde Napoelão, Santos —"Ele
foi-se embora e me deixou sem
qualquer auxilio. Há alguma coi-~i a fazer?"Evidentemente que não. Sócabe pensão pela morte do segu-rado. \

Justo Lopes de Arruda, Rio —"Minha filhinha sofre das facul-dades mentais". N ,Os dependentes r do seguradotambém têm direito á assistência
médica, inclusive hospltalização,
quando fôr -o caso. Aconselhamos
o consulente a fazer uma visl-ta. ao ambulatório do IAPC, àAv. Getúlio Vargas para esse fim.

Jaime Miranda Botão, Natal -"Desejo ser assistente iodai".
,— | O coniulente deve fazer umavisita âs representações dos Insti-tutos e Caixas em sua Capitala fnn de verificar se existe pos-slbilidade de atender aos seus de-selos. Aqui, da Capital Federal setorna Impossível prestar qualquerassistência mais concreta, neste par-ticular.

voltan Kuiartnob, Hlo Grande"Queira pór este anúncio nasua secção".
O missivista queira desculparmas não podemos atendê-lo na sua

pretensão. Sugerimos no entantoagir por. intermédio da represen-tação do seu pais nesta-Capital}
ou ainda por melo do uma agên-
cia de detetives que possa. loca-
lizar o seu empregado; que fugiu
com as guias de .pagamento das
contribuições para a' previdênciasocial. Aliás, tomamog a liberda-
de de aconselhá-lo a. Solicitar aoInstituto uma segunda via de taisdocumentos;

Slltiilra; a Tefaeira Ltda., Recl-
/« — "Ouvimos dizer que vai ha-ver nova moratória -para o paga-mento de contribuições em atra-zo".
[ — Felizmente não passa de .boa-to. Medidas como. esta — que Jáfoi .tomada por sinal duas vêzeBao \eiBd tozrnfaid utazèj*. os —
Institutos, porque as empresas de-

vedoras náo pagam mesmo as
quantias parceladai e além do mais
não podem ter cobradas ém jul-zo, enquanto durar a moratória.

Jeanine Lorraln, Belo Horizonte— "Meu marido está ausente des-
ta Capital e eu recebi uma co-
munlcaçSo de débito".

Aconselhamos a missivista a
fazer uma visita â Delegada local
do IAPC a fim de apurar de
que it trata. Naturalmente é al-
gum débito de contribuições em
atraio, cuja cobrança estará sen-
do feita amigavelmente, antes de
ser dada entrada em juízo,

João Nepomuceno de Freitas,
Campinas — Deixei de pagar as
contribuições porque estava ausen-
te". '

O Regulamento do IAPC es-
tabelece no seu art. 10, II queos segurados facultativos passandom.- ; do três mêsca consecutivos
sem pagar, perdem a sua quali-dade de segurados.

A correspondência contendo con-
sultai deve ser encaminhada dire*
tamente para a Secção de Prevl-
dêncla Social, redação do "Cor-
relo da ManhS".

SOLICITOU PERMISSÃO PÁRA
ACEITAR CARGO DE GOVf RNO

ESTRANGEIRO
Desejando aceitar cargo de go-vêrno estrangeiro o ir. Mário deAlmeida, residente no Distrito Fe-deral, pediu ao Ministério da Jus-tiça, em cumprimento de disposição

legai, a permissão Indispensável.
A citada Secretaria de Estado, an-tes de deliberar a respeito, querlaber se o requerente é fundo-

narlo público.
mt «*»» *¦ 

D1RECTOR — Da Agência de
viagens "Kirwan-Paris", Fran-
ça, visita o Brasil no próximo
mês de novembro. Agência es-
pecializada na organisação de
viagens a, preco fixo e reserva
de lugares para viagens por
barco ou avião. Agências locais
interessadas, dirigirem-se ao
Sr. VIGNON, Consulado de
França, Rio de Janeiro.

(38792),

™ i. u
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ttnuação à- primeira sério de au-Ias do Ciclo de Estudos "O De-senvolviménto Econômico do Bra-sil e a Assistência Técnica"! terálugar segunda-feira, dia 26 dò cor-rente, âs 17 horas, no PalácioItamaratl, a quarta aula. a car-
go do dr. JoSo Gonçalves de Sou-za que dissertará cobro o têemá"A Reforma Agrária do Brasil e

a.Assistência Técnica» -EnTcon- pínaT"3*308 
"" Semlnárl0 deCp-

LIVROS PE ECONOMIA P0LÍTÍCA
' "I - . ', - A

CM?.*!»'«?íitt!ffi _.Lo Gonv"«"nient des Grandes'OrganlsaUons
_.*iv-VÍl_,__.0_ P"""*- — La Valeur Ct* 28,00,,Luclen Laurat

d» ?i!e-.nn™i?.£Ion ?rou2llon Cr* W" •*-"«<¦ S»nTy T- Chances
â EdneXÍV-«^«Çn»!B«¦C,''p.-2'<H,' ,0"Ph H- tcdlt ^ PoUtlqua
Crii mmT onSjíi.W vK*?"eth \ Bonldlng-Econonile de Palx
fsoíoc-^po0; f?W. H*bKl" ~ ProsP"ité ct Dépresslon de Cr-

J '' Pedidos pelo Reembolso Postal:EDIÇ6ES CARAVELA 1,_DA. - c. P. 3651 - Rio de Janeiro
-¦- ¦'- ¦'--- - ¦" r..-. i.» (M«9).

modernfold *— Armação (ntet-
(^ 

' ^ 
^í?": ramente metálica,

' revestida de couro plástico lavável, em
cores harmoniosas, as PORTAS-DIV1SOES
MODERNFOLD funcionam como sanfona «
resolvem o problema dò espaço em residências,
escritórios, consultórios, loías etc. Altamente
decorativas, elas dão nova vida aos ambiente»!
tornando-os mais acolhedoras e agradáveis.

t
raniforma, num lrit:_„*s,.

qualquer «ala tm dois ou
malt amblonlos indopore
dentes, permitindo que to
aproveite ao máximo o
espaço disponível.

/Il

dizim

Veja i
MODERNFOLD
nat',: '

lojas

Substitui comi vantagem ai
portas comuns, tornando
aproveitáveis ot espaços que
•Ias ocupam no movimento

5 tãCiiur.

À

QIO

1 T

Kíkc1,
avonldo ronacabana. tiS-A — Tel,: R7-2610

SAO PAULO 'Coni. Crliplnlanp, 115 — Tois.: S2-4g341 •IM4M
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1,d Caderno

MÚSICA
f À MARGEM DE UM RECITAL

CORREIO PA MANTÜ. — Qiiarta-fclrn, 21 de Outubro de 105 3

O isISo "Henrique Ouwald".. v isiao -Henrique OawiiUl"da Escola Nacional cio Mana.«le uutirêncfa convidativa, ml-nuwulo, conslltuindo nnlet uma¦alinha de concertos, e orne-oo §1141 com um Piano de sono*rliljilr lu-.i.nit,- ,i-.;.,-i,i. paliou• aarvlr agora e ume série de"reciteis de intercâmbio". Secun-rli-í,*ii., d tarde lá estive, quandotocava a menina pianista Marleiie
Botelho Miraniiu, discípula, em
Sio Paulo, do prof. José Klla.,
Tinham dvi-.iIi.do, entes que um<li* de trabalho me permitisse
Atingir o auditório — Bach, Mo-
xart, iii-iiiiiii-i i, Chopln, de modo
que naturalmente me eximo doapreciações extensas sobre odesabrochar do mais uma voca-

Í;So 

infantil, cujo testemunho
a tive aqui a oporlunldade derazer, e que do resto so Iria

Satentear, 
na última parte, maiso que sugerem os seus vordes

anos, tanto pelos sons dons es*-
ponlflneoa como pelo orlontaçílo
admirável duquelo mestre, em"Arabesquea", de Debussy, "Ma-
Jn-gueflu", dc Albcnlz, "A Maré
Encheu" e "Polichlnelo" de Vllla
I<obos.

Mas o que motiva o contl-nuaçio dêsto artigo, visto queda Marlono Botelho Miranda,
anteriormente, me ocupei, i a
Insólita insistência com quo oar. Carlos Anos continua a fi-
curar nos programas de con-
cortos oficiais, promovidos pelaEscola Nacionnl dc Música. Não•quis mencioná-lo acima, poisBe' deve considerar uma violén-
cia o um acinte ter dc ouvi-lo.
compulsòriamonte, mas éle lá
estava, Infalivol. c, desta vez,
aob os dodos Inocentes de Marlc-
ne, entre Albeniz o Vllla Lobos.
Faz um efeito tremendo ler-se— quanto mais ouvir-se — um
programa constituído pelos sc-
gulntos autores: Bach, Mozart,
Schubprt, Chopln, Debussy, Al-
benlz, Carlos Anos e Vllla Lo-
bos. E' claro quo qualquer con-
certlsta tem pleno direito de or-
gonizar seus programas como

. bem entender. Ou deveria ter,
Fois não sc pode admitir que os
recltallstas apresentados pelaEscola Nacional do Música per-cam essa liberdade de escolha
dás músicas para atender a con

M a.r _. -"¦¦6o Carloí Ane# emmais três dos quatro progrnmusde audições de "Intercâmbio"
que se verificaram nos últimosdlaa. No de Lúcia Maria Fer-nandes: neetltoven. Chopln,Moussorgsky, Mignona, CarlosAnca* no de lima Adelaide Cau-duro: Bach, Chonln. Levy, Car-loa Anes; no de Ellclo de Amo-rim Wcrneck: Chopln, Llsit,Lecuona, Carlos Anes, A per-
çe.itagõm é impressionante. Nemtortos os programas compraen-oem Bach, Beethovcn, Chopln.Mn», sempre, ou quast sempre,Carlos Anes. Para a Escola Na-clonal de Música o sr. CarlosAnes resulta o compositor maisimportante, não só do Brasil,ma-, do mundo, e nüo tb da atua-'Idade, mas de todos as épocas.Simples amador canhestro,constitui, de certo, o mala la-mcntável caso de protecionismoartístico que iá houve no Brasil,Sob a égide do ativa complacên-cia da diretora da Escola Nacio-nal de Música, aa asas <ln_ suasnmblçffes so robustecem, para,Inclusive, depois de poluir pro-grnmns de ensino, ae projetaraté fora do pala, como se fdueum compositor representativo.

Nfio será a existência de ummúsico abaixo do medíocre quecumpro combater, porque ofl-nal Carlos Anes tem o direitodo escrever, por si e ajudado pormão alheia, tudo o que lhe pas-sar pela cabeça — empregandoos Oclos cm uma espécie de"hobby" musical Inconscquen-
te. A condenação vom, aqui,Imposta polo privilegiado re-voltante, pela situação de com-
posltor oficial o que foi guinda-do, com a mais Inescrupulosa
inobservância do nosso nível decultura da música, dos compro-mlssos Imprescritíveis de gula-los, que uma casa de ensino as-sume com seus alunos, e do
prestigio que a música brasilel-
ra tem alcançado no exterior.

Aquela tal música, Cirando
(Caixinha de Música) que ouvi
no mencionado concerto, é de
uma Indlgêncln e vnculdade dedar com pau. Não encontro tro-
dncão verbal mais apta para as
enérgicas imagens subjetivas queas suas delicadas Fonoririndcsvenlências quo dimonam de um,mo despertaram. Não está emcapricho crônico da respectiva' *"

diretora — Joantdia Sodré. Sa-
be-se que o sr. Carlos Anes, em
um grave atentado à boa for*

jflgo, porém, um julgamento
meu. Não me detenho no ar.
Carlos Anes para fazer, apenas,
apreciações artísticas. Êle, sim*mação do gosto musical dos edu-lboliza, porém antes de tudo, umcandos entulha os próprios pro- i processo de desagregação do nos-

gramas de ensino cpm suas com-1 so ensino superior de música,
posições. Os alunos da Escola ,e é a esse titulo, que envolve oNacional de Música se vêem, I interesse público, que cumpro
obrigados a "estudar" Carlos]o dever de reiterar, a quem de
Anes! E os reci .alistas, que vi- direito, um pedido de providên-sam a apresentar-so nos concer-1 cias, no sentido de ser o assun-
tps da Escola, se sentem impe-, to, nas suas imolicações e con

ARTES PLÁSTICAS
MAX BILL DE VOLTA AO BRASIL

Antes de tua agitada «lilto ao Brasil, o arquitetoe escultor suíço Max Bl», premiado da 1 tíl.nal de 6do
{'aulo, aosava do grande jireilíyio enlre os orliilas con-remi-ordneoa do país. Conuldado pelo Museu de Arte
&?____- do Rt0 ' Pe,a Divltáo Cultural do J.a.iiarafl,uni citlue entre" twi al&uni dias, pronunciando cott/e-ríncias e visitando os nossas manl/eiiaçóes artísticas earquitetônicas.

Procurado pelos Jornalistas e conuldado a se ma-m/estar a respeito do que «Ira, o homem /oi rellcencio-so. condenando alguns pontos, alguns detalhes... Ds-pois, sruundo uma revltta dssta capital, "se abrtu" edisse cobras e lagarto, da arquitetura moderna do Bra-«1/ Claro que a vaidade boiocuda nfio lhe perdoaria
^."ei?.n(f"ia Ijanqueta. Eniío éle poisou a ter medlo-cre, limitado, Invejoso... também cobras e lagartos me-

Seu nome, que era indicado pelos próprios boletins dall Bienal como prpt.dt.el membro do Jtírl Internacionalde arquitetura, caiu no Index.,. Ot boletins esquece-ram seu nome e o/lnal acabou esquecido no tal iiirlinternacional dc arquitetura. O autor da Unidade Tri-partida, o reconstrulor de Bauhaus, o crítico dc re-nome, o teórico da arte concreta, Jd nada mais tra queum gaffeur que cumpria esquecer...Parece, entretanto, que o bom senso voltou aot or-

£%__ V[TÍ. à _ .,<mal d, sã° Paulo como membroao jurt de artet pldstlcas da delegação sulca. Dessa lar-ma teremos nouamente entre nós um critico severo enonesto, caso a indignação boiocuda nfio tenha apauo-rado um pouco o artltta, O que teria lamentduct.V.
_»«. juJFOZ e,erita ° SÍTB'0 Mmtt> fl«» comenta ocato desta jorma:
i.___ 

" 
_""° yoc _,abe' cu ,ou •*"" '-r 

ofentivo c, pormo, nfio estou deigostoio de me retirar de uma posl-eflo ffio perigosa como i a da crítica de arquitetura di-
.1» mf. _'?!?•_, •S1"í0w,nít o..d".. mal» rcsponsducl aindaem ter júri de artet pldstícas e aceito tal pdsto porque
IP°âie.tW _'hom«"», «""io Walter Oroplus toma posl-çfio idêntica d minha". ™

nm íí_Lí,u,'5 °entt boa Mtada com a atitude de Maxmu, criticando a nossa endeusada arquitetura: arquite-tos, teóricos, críticos, amigo, dc arquitetos, de críticos
___f'i.Z¦*F"n,0V B_tretanto, que o afastamento do jiir
«5J-.E. Jeh,ra fl . .e -flmb<m " <raj "«"de e amarc opermitindo ao artltta uma ettada serena e proveitosattm maiores incidente, e, sobretudo, tem quebrar a traidiclonat hospi alldade brasileira. Á visita de um teó-rico nio * a nlsltd de um diplomata, dc um estadista.
T*rinJJeu.retiro tuÜ° ° ar<J««e'o iá terá tido o, tão
USS22&? tcmpo paro ndlmtntar sua, nota,, suas ob-
25Sé_m H.Stem a*,urb,"'c'"o vizinhança do, Interes-
i?«hiii .de í" "ma vi3ã0 ml* amP** « Precisa dos
rAnÀ T. mí,orei e m,enor"> do movimento contempo-rdneo das arte, do pais. Em vez de aguardar louva-
8£»e_ETET "rar B,e,im vIoveito d0 ««e Ve disser.. Caso éle tenha coragem de o ^arer. •' JAYME MAURÍCIO

>é TEATRO
ESTHEB LEÃO, A DIRETORA
DE "AS OnUCIIAS JA FORAM

MENINAS"

1^E^________L ; '^í Aj_S_r'A'*-" ']

ff^JfmÊJmwtSB&tW k ;¦ ______^___H_^Wt_Kl
' - ' fil^^J*^__i ""' í
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H_Ü_^_[ 'ít . ' t.lBB -WW^BiMàÍ_ff_MBvu__l¥
Ií_B^__^_ S
f \ vJ*' ¦-«M _h'*?wW ____________!^* .4H __bk__L "Tre^fWÊ
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"O, K. BAIY» A REVISTA
DO AI.IVEBSAf.IO,

DOFOLLIES
Usinará aia.nbl ae miiin, oi.iifinal A. Mirto St.lra • Zflco

lllbrlro, "O. K. Oabj", a r«»liu
do anl.irtirlo Com VlnlaU La*ne. roniiiriu Uandro, ituy Ca*«alrantl, fluir», iiH.n. Martlm,
««lidr» lllrktn, llrnli l.irj • ou-
tro»,

lidos a executar Carlos Anes!
Em que pais estamos?

Além de haver sido incluído
no programa da encantadora

seqüências,
examinado.

convenientemente

Edrico Nogueira Fhança

POSTAIS DE VIENA
Herbert Von Karajan com V/ie-

ner Symphoniker na Gesells-
chaft der Musikfreunde

Coube a 6_ac Ilustre regente vle-
nense abrir a atual temporada sln-
íônlca, com a realização, no tJomln-
go último, do primeiro conc.rto da
sério Intitulada "Karajan Zllclus".
E' de. Justiça dlzcr-se que os vle-
ucnses, confirmando aua tradição de
cultura, solidarizaram-se sempre
com tôdns as manifestações de arte
o alluem generosamente aos concer-
to., ópera, opereta, eto., apesar das
dificuldades do momento presente.
Do programa constavam a Sinfonia
em BOl-mcnor cie Mozart, os Notur-
nos dé Debussy o _, primeira Blnfo-
ula de Brahms. Karajan,- a quem ee
tributa aqui /carinho o afeto espe-
ciais, fisicamente lembra-nos Lam-
berto Baldl, ce bem que multo mats

! Jovem., E' de estatura menos que
mediana, elegante de atitude e nó-
brio na gestlculação. Adota no en-
tanto, e Isto ó simplesmente um de-
talhe técnico, antecipar ' a marca-
çao dos tempos do compasso, k se-
melhança de alguna regentes ale-
mie». /Isto pode ocaslgnar, mesmo
com orquestras habituadas a esse
modo de dirigir, Indecisões, como de
tito sa verificou no concerto em
apreço. A sinfonia dc Mozart' teve
execução 'Hiogàvelmento oscorrelta.
O mesmo. 'nSo. nos seria licito dizer
çom. rçlàç&o Sos Noturnos. Foi de
tal ordem o desencontro dos "lns-
trumeiitlnl." logo ao ataque dos prl-
metros acordes, qua h&o houve pos-slbUldade da continuar-.e a execu-
çSo. Vlu-ae Karajan compelido a
mandar a orquestra calar, para én-
tio, apôs alguns segundos de eon-
centraçUo a dando uma entrada,
mais precisa à orquestra reiniciar
com mais facilidade a execução des.
a» obra, representativa do repertório
francas. Bem sabemos que quandotais coisas acontecem'Jamais a cul-
pa 6 da\ orquestra.' somente as mo-
vimentos antecipados de Karajan
devemi. ser responsabilizados pelosucedido. Talvez como conseqllôn-
cia disso, tlvetnoa um Debussy môr-
no a um tanto pesado. Sentia-se
faltar & orquestra a maleabilidade e
versatilidade necessárias k lnterpre-
taçüo do genial compositor. IndU-
bltilvclmento foi Brahms o melhor
número do programa. Tínhamos a
lmpressilo de ser outra a orquestra.
Agora nos era dado apreciar a jus-teza o generosa sonoridade das cor-das, a alta classe do clarinetlata, a
Íreclsüo 

a bela sonoridade dos me-ais. especialmente dos trombones
no ultimo tempo. Notava-se quo re-
gente e orquestra se sentiam _, voa-
tade como cm casa própria. Foi
realmente multo boa a execuçlio
dessa sinfonia, á que de moda no-
nhum obscureco a que guardamoscarinhosamente na memória a nos:
tol proporcionada por Tocasnlnl
com a orquestra da N.B.C. hi al-
guns anos no Municipal. Em que
pese os pequenos contratempos quevílm de ser relatados, tivemos a sa-
tlsfaçfio de, sóbre esse concerto, ler
no dia seguinte no Wiener Kurlor,
assinada pelo dr. HoTand Tenccher,
uma critica altamente elogiosa .ao
regente e k orquestra, o que do-
monstra que Karajan continua aser para oa vlenenses o seu maior
regente. Antes assim... / •'. • \

Vlvaldl: "Un certo non so che"; 5)— üluck: (Che faro icnza Eurl-
dlce", da ópera "Orlto"; S) —"Mo-
zart: "Non só plú cou .on com fac-
cio"; 7) — Beethoven: "In questatomba escura"; 8) Schubert; "Der
Tod und das Madchen"; 9) — De
Faliai "Jota"; 10) — Glnastera: "La
canclón al arbol dei olvido"; 10) —
Francisco Braga: "A casinha peque-nina"; 12) — Rosslnl: "Nacqul aU'
afíano e al planto", da ópera "La
Ccncrentola". Ao plano, Bolf Olrs-
chmann.

Transferido o concerto de
Arnaldo Eslrella

For motivo de (orça maior, foi
transferido para novembro, o con-
certo do pianista Arnaldo Estreita,
com que a ABO encerrará suas atl-
vldades deste ano. -

íransferido o Primeiro Concer-
io Cultural do Ministério

da Educação
Devido & recente determinação no

sentido de ser feita a maior pou-
pança de energia elétrica nas repar-
tlções públicas, mormente após o
expediente respectivo, oa Concertos
Culturais do Ministério 4a Educaçfto
e Cultura marcados para, is 31,00horas das quartas-feiras em outu-
bro e novembro do corrente ano ti-
veram de ser transferidos para aa16,30 horas dos sábados, nos mesmos
meses. Assim o l.a doa referidosconcertos, anunciados para boje,será efetuado sábado próximo.

Música de câmara na À.R.I.
O- Departamento de Cultura daAssoclaçáo Religiosa Israelita (ARI)reallsa em sua sede, na rua Mar-tlns Ferreira, 52 (Botafogo), hoje,as 20,30 horas um concerto de mú-slca de câmara aó com obras de Be-ethoven. SorSo executantes: Hon-rlque Nlrenberg, penrlque Morelen-baum, AarÃo Hereiowslti, JacqueaNlrenberg e ítalo Rlzl. — Entradafranca. •, ¦• '..

No Teatro Arthur Azevedo,
a soprano Maria de Lourdes

Cruz Lopes

Os ions endereços:' t
0

EXPOSIÇÃO GUIGNARD NO MUSEU DE ARTE M0PERNA¦ '¦' l DO RIO

Em suo sede provisório, à Rua da Imprensa, 16-A, hoEspionada do Castelo, o Museu de Arte Moderna do Rioesta apresentando todos os dias entre 12 e 19 horas, excetoas segundos-feiros, a maior exposição jamais realizada deAlberto da V#iga Guignard, unanimemente consagradocomo um dos grandes artistas brasileiros.

*

niilirr Ulo nsturall.ou.ie brail.lelra. Mas jl ptrwncla ao lirullhá multot ano., pelo cortclo • pelotratniiiii ri-milmio cm notio pai.fnrnunilo jovem voeatSr. artlitlr.i• orientando elencos profliiloml.¦ unia nntn dt estreordlnlrlaenerjla pc«oal, grande cora.ndo •conicICncla do teatro.
No ano pauado, a.Mcloa-ie a .ua•spirlêncla «o eipitlculo «i.trii*n-lado pelo cau] garah e Joii Crurnorba, quando na mont.,rm de'¦SobrcTlver-*. i; na próxima ...un-da-f.lni, 28, no Teatro Municipal,ln«usnr«ndo a temporada de come-dia do rntlval do Rio de Janeiroconhtcfrtmos outro trabalho de dl-rcçlo de Fjther telo, na ritrila deAt bruxa. Jl foram menina.", anora peca dt Joié ct_ar noida enova produçlo da emprfi* que oautor e Sarah dirigem dc.de lis».

i.££ _ *íí° í,m•0,, ?"• » "»¦«•lajcm de "Ai bruxai Jl foram me-ninai" com uma equipe ! de bon.
£$.".'• "i e*t"«°rl« de Sarah Nobre,Itlbelro Forte», lamarltana Santo.Terezlnha Amajo, Antônia Marzulloe Narto Lanra, reunlndo-ir. tulm.M vlrtndn da diretora á qualidadedo. Intirprete..

RONDA
Lá se vai *'E* figo nn Ji-c« . Vai para Sio Paulo, ricarâno Recreio até domingo 23,Marlcno cLuli Delfino oro-vocam gargalhadas no Rival, em'Angtllta o o dtntltta".

b„— 
"ÍMío de fora", no Carloscomes, t uma revista engraçadade Max Nune» e JJ«ala com Spl-na, Josò Vasconcelos, a bailarina

ÍV,a/'.en _.Adamo- z,lra Cavalcanti,Glória Ney. Alda Marina, Candl-da Rosa, VUma Rlzzo <• Ro.ltaLopes.
Silveira Sampaio c Mara Ru-Dia formam uma divertida duplade comediantes cm "Diabo em 4Corpos*', nò Serrador, no lado deVanda Oltlolca, Sonla Cnrrelra.Ma-

galhaes Oraça e Nancy VanderleyE no República "Ot Artis-tas Unidos" representam o suce-so do "A Mulher sem alma" (Lau-ra Suarcx) sob a" dlreçlo de Hon-riete Morincau.
Gcyw Boscoll anuncia parabreve sua volta .ao seu famosoJardel com uma companhia e«-trelada por Evlláslo.

Em "Cupim", no Glória. 1ná a alegria de Oscarlto. MargotLoiro, da pequena o talcnto.a Ml-rlnm, Hortensia Santos, Sérgio de0'lvclra, Renato Itestlcr. AdrianoRcye, entre cenários do Pomplona, .,...,sob a dlreçlo de Mario Bra.Inl. ça.".Nlo deixe de assistir á msg- Mas suponhamosnlflon reprcsentlçOo de "Obriga-1'
da, pelo amor de vocês", no Dul-
çlna, com Rodolfo Mayor. LourdesMayer e Andró Vlllon.

mr-to NO MUNDO
Fronte

O autor dramdtlco tm j>j_
Curloto lnqulrlto o publicado rt-ctr.tcmtn-t num htbdomadtrlopt*.rl.ltn«e *6en o teatro. E' liutru-tlvo, nlo p*U. loluçdta qut pro*pdt, ma. pilai opoiifíti qut rt.vtlt, Opuiiçôca dt ponto, dt vu-

Ut tntrt autorti • dirttortt. Cmtal» domínio, tudo é aUMtlo dt
pertpccllva.; In.vIUvelmtntt, alierapectlva dtttrmlnt 6 Júlio, A.dlficuld.de» modlflcim t vl«lo.PorUu tio rtrot ot ttplrltot obit.tlvo». poli a vtrdidtlra objttlvidtdtimpfio o tiquKlminto da própriapeuoi, Inftiluntntt nlo tua allçlo qut oftiM* o mundo. Por*

que railo ¦ (tntt de ttitro ha.via dt _.ter ..cçio? Km cidinúmero, o htbdomtalrlo «m ipr».
ço publica io meno. . rtij.niude um autor • a de um dlre.tor. Comecemo. pela oplnlto, for.temente motivada, do Pre.ldentida Sociedade, do. Autortt. "Ponho
como principio, dli íi», qut oitotm dei dot tutortt atual, repre.tentado, anteriormente com êxito,nlo con.eguem fizer-it ler. At4

perdeu a curloildidc dt 11»Ioi. Hl na» gaveta» multa» "Pi.
rl.lenne" o • "Corbeaux", ptçn dameima cliue qua ai grande, obra»do repertório". *

Ora na mwma página do heb*dotnadliio, encontra-it esta pertmp-tórla aflrmtçlo dt umi encint».
dora dlrttor». "Nlo acrtdlto niobra-prima desconhecida. Um tu.tor que escreve Uma boa peça
podt »empr* fii4.Ii rtprntnUr",

E»ta contndlçlo apartei em to.do o Inquérito. Um autor qut
pouco conheço, reipondt ne.te.ttr-mo.i "O oficio db te.tro 1 atual-mente atingido pelas dlfleuldidMrconómlcai.,. A quutlo do te«-tro, hl que pcncl-l» dt novo,talo dai condiçdei materiais dtexploração, o Jogo normal dtu-
ptrcçtu. A vldt doi «utortt nun-
í? í2,1..''.0 lnctrU, e nunci foiMo olflcll «o Jovem autor ttntira primeira experllncl». loo, adespeito de animadores da talentoe corajoioi, mai Igualmente vltl-ma» da iltuaçlo". Ora, na colunavizinha, dlt um eminente diretor
percntorlamente também: "A mt-nha cotivlcçlo brutal é esta: umaboa peça i sempre rtprwentid».Nao acredito nu boaa peça. qutdormem". Entrt esta Inquietude do.autores e ê.te otimismo doi dlre-torea, que peniart"

Desejaria que a primeira fosse
qulmórlca, e que a confiançadoi diretor» nlo fíliie artificial.Ma» -« verdide é que én. oti-mi.mo deriva do ctrto complexo:um homem que exerce tal oficioe do boa fí, nunca confemrl
qua a iui liberdade dt iprtoliçlodepende em granda parte da» con**dlçoei econflmici». Umi copiclln.cia tvlta moitrar-iç terva. quan*tos diretores nlo evocam rtzdeimarginal» e quanto teriam capa-zea de dizer: "Gosto desta ptça,Comporta riscos, mas arrlseo-me
porque honra o autor que a es-creveu a o teatro quç revilar".

' >~'l " "/. i'

OS NOVOS
__L_/ *

Ramlro Matilhlta titrtirt ••na-••ira próilna, ao Dum, aa ptça"|J d.itldi pira bitao", di Ldcltrlu.i, umbím eitrtaatt como Ile,ao lado da Maria Ptmpcu, AurllloMatalhlti, qua aulrn Inicias tuacarreira, • dt Oenr Dorjr», MoorirDeriquim o Jaion César. O. cena.rloe ilo d. Celio llorin (eiiretnte).

penda dt Um ronjunlo. O meueminente confrade Gtorfei Duna.mel aciintrlliava hl pouco: "Eco-
noml.cm alm, mu nlo lóbn aInttllllncla", Tem railo, ma» quemouiarla afirmar que o artista In-tettiu a maioria do» »eu» con.cldadlo», aldm do dlverUmento pas*•agtlro quo lhe. dl. Para multa
¦tntt nlo panam d* ocloioetllo-
boi do rtl, no ttmpo dl mnuar-
qui», bobo. do povo hoje. Ext-
Sero 

pouco, O mali pesado lian-Ictp t do ordem pilcolóflci.No jíciilu pauido um certo Bum-burry encontrando Lamirtlna naItllla f»lou neste, tírmi.s*. "Al Vpoetai Mtu (enro também é. Nlo
ma recordo mal» do nu nome",O litiinem nlo it dignava roço-nliccer I folha desdo qui «Ia u
tornara Madame Alfred de Vlgny.O] poda» de hoje r,er,*io malie.llinadoa o o. Inumerável» att-etndente. de Bumburry nlo o.claulllom por imtlnto na enteio-
rla do» "Inúteis", ondt it tncon-tram misturado» autorti dramltl-
co». romancista», artistas, filósofa»e clownt? (SF1I,

CINEMA
A LOUCA AVENTURA
(The I Don't Care Girl)

? Dirtçlo dt i •..*, d Btcon • pro.
duelo dt Otorft Juitl • -««m-
ptaV orlglsil dt Willtr üollock •
rotogritu tem t«. nici-.iini dt Ar-thur t Arllng t tMr«(lo mutlril
dt Llontl Ntwmtn * Coreografia
dt Jack Co!» * Holot da dançi diri.
gtdo» por Btymour Ptllx t cai):
Miin Qiynor, Havi.i Wiynt, OK»r
Utttat, Bob Gr.htin, Cia.g Ulll.
Wtrrtn attvtni, lliul Brooki, lit.
rltlta Cialy, Bam lltirn, Wllton
Ontf, lieiiy Ongt, Wlllltm Bou*
ehtjr, — tatu Century-Tox, IMI.

Cim-blogrttli muilcil, porém mt.
W prtttncloii o mal» dlvtrtldt qua'çcrti

qulll «»lia"l.llnirl.in«ii|. Il*"i..ll'..
to prtmtiro 1 Don't Cttt, com 4'
qual i v» Ttnguty eonqulltl a a.l-
mJraçlo do iiubiir.i. tKiltndo r«
pirtdtt do palco até «tingir iiiu\
frlia no prtmtiro indir, • deiptr»
ta a ittnclo dt Zlegfeld), t **
bail.lt, cuji coreografia Mtlvt t.
cirgo dt Jack Colt.

Com o nomt firmado nt nn ai-
*ay. J-ck COlt jl dfU taiilbén, Dl»g-
nlflcii dtinon.UiçSei em ltol|p>
wood, tobrttudo nc* trtg balliii d*
On tht llloltrt, que tufrloum a
pmtotnimt dt Dinny Ktyt in/iyiinn !
o/ a Neto Jtonen«i, i/w.v Unamo
e o tdnlrável Pano ih* Puppet dt

luecur.*.. dl 4|Df|

Jean Jaquc. ilcriiiirii."*
me tm* —

I ASSEMBLÉIA MÉDICA
GERAL DO H.S.E.

r. -an,
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Mitzi Ga.i-<-.r, no número intitu^do I Don't Care — umgrande triunfo da jovem bailsrlna e do coreógrafo

, Jack Cole

Nilo digo que esta linguagem t«-cape voluntariamente. Mas Hei pre.ferem dizer: "Nlo acho boa» pe-

l'r.._iili,l_ ipelo nunl.itru da Edu-
caçlo, ar. Antônio 'Balbino, reill-
znu.so. ontem, a Inauguraçlo ofl*
cal da 1< A-tsemblila Módica Geral
do _Iusnit.il doa Servidores do K.la-
do, organizada pelo Centro dt Et-
luilo.i do estabelecimento ho.plta-
lar. Em nome da Comlaalo Direto-
ra falou o dr. Jorg« Martlm, te*
(,-ulndo-ie com a palavra oa dn.
Agulnildo de Araújo, médico re..|-
dtntt, i Ginny.ün Amido, diretor
do H.S.E. Eitlveram prtitnttt o
repreaentanle do mlnlitro do Tr^ba-
lho. o «tnador Alfredo Nevta, o «r.
A. de Souza Nabea, preildenti do
I.P.A.S.E., o at. Oamar de Cana-
Ihp e Silva, diretor do Dcpurtamen-
to de Aulatlncla dn Instituto, dr.Austrageillo dc Atsldc e grande nú,mero de médico» e funcionário» dóIlnapltal. , '¦

Trans/crlda . estréia
de Bolso

do Teatro

(Viena, S-10-53 — Ary, Ferreira),
\ .N. <U R.t.Ary PerrelA, oleiítraor-dlnlrld flautista da Orquestra doMunicipal, que ara se encontra em

Viena, inicia*,'na crônica que hojo.publicamos, uma sérlq [de lmprcs-
Bíes sóbre a vlda musical européia.

"II Matrimônio Segreio",
de Cimarosa, amanhã, i

ànoiíe , 
'

'Frossegulndo na execuçSo de sou
programa, organizado pela Comia-
sio Artística e\ Cultural, o "Pestl-
vai do Rio de Janeiro" apresentará• amanhl, is 30,45 horas, ao públicocarioca, "II Matrimônio Scgrcto", de
Domlnlco Cimarosa.

A lnterpretaç&o esti entregue aFedora Barbierl, Bruno Lazzarlnl,
Renato Cesarl, Antéft Claudia, Clara
Marlse, Guilherme Damlano. Regén-
ela do maestrd Nino stlnco, "ralso-
en-scône" de Mlrlo Carlos Troisl.!

Recital de despedida de
Fedora Barbleri, no "foyer"

\ do Teafro Municipal
Conformo ia tem aldo noticiado,

Pedora Barbierl fará, na próximaaexta-felra, sua despedida do pú-bllco carioca. , ;', -, \" \':-\\Essa "despedida 
ser&' com ura ex-celente concerto, a ser realizado

no "foyer" do Municipal, 6s 2Vhp-i^as, obedecendo ao > programa ' se-
BUlnte:

1) —• CárUslml: "Plangeto,- chlmè'
plangete": 2)\— Benedetto Mareei-lo: ''Quella finuimi. *che*'m'accen-
d_"t 5) — Prancesco Cavalll: "La
Cunzono dcl pagglo"{ 4) •— Autonlo

81o Luiz, 20 (Asp.) — A Socle-dade Cultural -'Artístico local, pa-troclnara no próximo dia vinte etrês do corrente, a apresentação noTeatro Artur Azevedo, do soprano
patrícia Maria de Lourdes Crua Lo-
pes, que agora vem de atuar oombrilhantismo no Teatro Solls deMontevidéu., .

Concerto comemoralivo, com a
participação de Guiomar
Movais, do centenário da

èanummiah
Ilnstração de Darcy Penteado para\ "O Pátio", livro decontos de Saldanha Coelho, editado pela Revista Branca,baldanha sabe escolher bons llustradores p.ara seus livroso que nao acontece quando resolve ajudar escultores.

Casa Steinv/ay
Nova Rork, 20 (CP.) — A firmaStélnway * Som festejou ontom itnoite «eu centenlrlo com um con-corto espetacular no "Carnogte

H»V"' <l?-<iunl participaram ai doimau not&vola plcnlitas do mundo«» Orquestra piianntalw de. Nova
No aipplo salgo reuniram-ae 2.700

personagens do- mundo dá música,do teatro e da sociedade.
O espetáculo íol iniciado com aexecuçlio do Hino Nacional dos Ei-tados Unidos ('.'Tho Btar BpangledBanner") dirigida por Dmltrl Ml-tropouloa e com a parttolpaçlo de10 pianistas.

.. Nos camarotes cncontrnvnm-oo 7membros da família atelnway, todosdirigentes da firma, com auaa tapo-us e íllhoa. Representavam a ter-
ccira, quarta e quinta gtraçCti dafamosa família que vem fabricando
planos desde que a firma foi estabe-lecida por Henry Engelhard Steln-
Wty, cornetelro dó Exército Prússia,no, num celeiro da parte baixa deManhattan, em 1853. wEntra os ptanlatái quo tomaramparte no concerto figuravam Oulo-mar Noval», Qaby casadeséus, Ale-xander Brallowsky, Leonld Hambro,Eugene List e Moura' Lympany. \íste conclrtò íol o primeiro deuma a«ria que oa distribuidores dos
cidades dos Estados unidos t ,'em 57Nações durante o ano próximo.

1-

"Jornal de Letras" e as artes
¦ i

Esti circulando naa banca» da cl-dade a edlçlo do "Jornal do Letras1'do mês' de outubro, apresentando
iarta matéria literária * artística.
Acompanhando o moVitnento artis-
tico do Rtó e Sio Paulq, o grandemensdrlo de literatura q arte apre-senfa pons tMbalhoi tflbre a Expo.siçSo Guignard, no Museu de Arte
Moderna do Rio, sóbre a II Bienalde 81o Paulo e sóbre outros aconte.cimentos. 1 ¦

Gravuras holandesas /*.

HOMENAGEM A MEMÓRIA
DE JERÔNIMO MONTEIRO

' Vltdria,' ^0 (Asp) 4*. Km homo-nagem à memória do ex-presidentedo tstado, Jerônlmo Monteiro, cu-lo aniversário de falecimento trons-ícorrerá no dia 22, o governadordo Estado determinou fqsse resta-beleoida a denomlnaçiio "Jorânimo
Monteiro" ao Grupo Escolar quefunciona - anexo à Escola NormalPedro n,\

A gravura «empre ocupou, lugar
de destaque na arte holandesa. Der
poli da última guerra, vários artis-
ta» likm' merecendo os malfarea lou-
vorei da critica. As obras expostas
na 1.» Bienal de Sio paulo tive-
ram ótimo acolhimento e os prfi-mio». conquisM-doa na última
Bienal, do Veneza comprovam oseu valor artístico, Agora vamo» ter
Oportunidade de apreciar umaexpo-
siçáo de gravuras, de artistas con-temporlneoa da Holanda, no andartérreo da Escola Nacional de BelasArtes, atualmente com entrada pela-rua Heitor de Mello, devido Is obras
que ali ae realizam. A mostra reúne
28 gravura», representativa do 18
gravadores; Inaugura-se hoje e seráencerrada no dia 30 deste més.

Arte fotográfica e alimentos
Como parto das Comomoraçõos du

IV Semana Naclonil do Alimenta*
çlo que o Sap» fará realizar entre
7 e 14 de deiembro próximo, »erl
inaugurado no dia í.. daquele mé»
0 I SalSo Nacional de Arte Foto-
griflca S4b.ro Motivos Alimentarei,
com distribuição de prêmios. As lns-
crlçoes poderio aer feita» até o dia18 de novembro p. v. na DivUíq de
Propaganda do Sap», n praça da
Bandeira, 98-3.» andar," mediante
apresentação dc um exemplar da fo-
tografia, tamanho 2*1 x 30.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE TUBERCULOSE

Hoje, a conferência i
do dr. Eudorico da

|J| Rocha Júnior
A Sociedade Brasileira do Tubef-

çulosc, sob a presidência do profça-.
for Lourival Ribeiro, realizar! ho-Je, quarta-feira, ás 21 hs., a segun-da sesslo nrdlnárla do corrente mês.8er* conferenolata o dr. Eudoricoda Rocha Jtinlor,- chefe do Serviçode Cirurgia do Tórax do IAPC,que expor! a experiência obtidapelo -referido aervlço, na realizaçãodaa técnica* cirúrgica» utilizada*no tratamento da tuberculoie pul-monar. p dr. Eudorico da, RochaJúnior.6 ainda membro do ColégioBrasileiro do Clrurgie.», e o traba-
Bl? ?. f?r °P'"M«'.'i»do à Socledado-iraallelra de Tuberculose foi fpitn i SJ   -— «.»«,_,
om colaboração çom os dra. Raul SiiS ..e i?',"' gfln,es*'ue *">s»u'mos,
Eugênio Schcldetnantel ,e Domingos l£ ..„._diI1.Çlu ." peS.a ?°m mui.

Nlo será mais a 20 a estréiado novo conjunto encabeçado por
Çelrne Silva, Narto Lanza, MariaMattos, o Joio Loredo. tendo pordiretor artístico José Maria Mori-teiro. E que neste teatro estáatuando uma companhia de genteJovem - Studlo 53 que tem Udomerecido sucesso e que desejariaficar naquele teatrlnho por mais
15 dias. Houve entendimento deambas as partes e só no dia 3,entáo, • teremos as 3 peças pro-gramados anteriormente: "MexerI-
cp á 1.880". de Machado de As-sls; Escola dos Enganados", deRoussln o "Um trágico á força",do Tchekov, as duas primeiros di-rígidas por José Maria Monteiroo a ultima por dona Nina Ráne-vsky. Cenários e figurinos de Ly.ria Clark o Nilson Penna/
"Sio Francisco" pelo "Tentrò do

Laroo" obtida a autorização
Como havia sido anunciado, oTeatro do Largo, dirigido por Mar-tlns Gonçalves teve ..s seus es-petáculos de estrela transferidos b1-ne die, em virtude da Interdiçãoimposta pela Sociedade de Auto-res Franceses. Entretanto,. o Impai-se surgido íol satisfatoriamente re-solvidp com a permissSo especialque acaba de receber* o referidogrupo, por intervençío da Embat-xada _ Francesa. Junto àquela So-cledadu. Assim, a primeira' repre-sentaçSo do auto de Henri Ghéonterá lugar no Cine Pax, âs 10horas da manha de domingo, dia25 de outubro. S5o Francisco se-ra ainda levado, duas vezes, aoar livre, no adro da igreja aba-elal i do Mosteiro de Slò Bento,em datas a serem anunoiadai. Nanoite do dia 20, de outubro, aln-da/ no Cine Pax, o Teatro doLargo, repetirá A seu espetáculoem beneficio ,das/ obra» tociali damatriz de Ip.-neba. Oa ingressosadquiridos até a presente doto no-derlp ser utilizados, indistintamenteem qualquer dos espetáculo» a se-rem, levados. Suo Francisco, peloTeatro do Largo, tem a permissáodb Cardeal Metropolitano, d: Jal-me de Barros câmara.

A opinião do espectador
Nota sibre "Obrlgaífa pelo] amor

de tiocés"
Com "il baile" de Edgard Ne-villeque recebeu na excelente tra-duçáo brasileira de Brlcio de Abreu,0 titulo de "Obrigada pelo" amorde .você»", abriui Bodolío Mayora sua temporada deste . ano noTeatro Dulcina. Ator dos mais

_ objetivamente qtem razloéste diretor que nio acre.dita 'na. boas peçaa que dormem".E depois? A aituaçlo nlo seriameno» grave? Pol» que o verda-dclro drama nlo s_o as boaspe.
ças que dorm-.m, ma» que exls-tem' e podem um dia «perecer;o drama silo a» bon peça» quenlo se -escreve porque o autord«encoraJ«do nlo te ' 

arrisca * acerta» tarefas. A pior forma* decensura é essa — a qut o «u-tor* exerce sóbre o teu prâpriotrabalho. Assim se esteriliza' ogé-nlo criador debaixo da presslopolítica; mis a preulo aconómi-ca nlo é menos mortal,
Quem seria tio louco que es-creotso hoje uma ptça cuitoaade montar e eom numeroso» per-sonagens? As dificuldades práUcasseriam enorme». Nlo hl muito umdos melhorei animadores francese»hesitou perante uma ptça que gos-tava, mis exigia un» trinta ata.res; claro, foi escrita antes daguer-ra. Por fim disse ao autor: "In-

felizmente nlo posso.1 Seriam pro.ciso doze milhfle»", Enfim, umahistória que nlo espantei o» Inl-ciados.
O mal de re»to nlo apenas fran-cê». Mas é de esperar que qual-quer Improvisação modifique a «1-tuaçho. Multa gente procura umasolução. O apoio dos poderes pú-bllcos nlo falta, Os ministros eai dlreçBes ministerial» eitloproq-toi a aceitar qualquer sugettlo.Tomaram-ie de resto várias inl-eletivas: subvenções, crlaçóea dtcentros de província. Paliativo»?Ha que pensar de novo a quea-tio do teatro, Ma» o teatro (do*

Mofoy
a» autbn

UM NÚCLEO
CIALEM
LEU

Com *
Trabalho.
biwa, do* preoutraa "*
lltar-gkierriit,!
o Ndcli
Vargaa,

i0* do ministro do'amador nau! Bar-
Paulo Cabral | dt
idade» civis e mt.

«Iiente Inãuguíádô
RetMtaclal ' Presidente•¦Tintado' pela Fundaçjo daCasa Popular tm Fortaleza, no ti.tudo do Cíarí. eompo.to de 468 ca-«as, a leneth vtndldas ao proletáriocoaren»» mediante a preataçlo mé-dia mensal de MO cruzeiro». Du-rantt o ato, o tnlnlitro do Trabalhoeialtoçeu. oi «aiterçpt dessa Inatltul-

Clp, tendo, entlo. Informado . pelorepresantanlt da mesmo que, atédezembro próximo, mal» vlnto ou-troa núcleo? terflo inaugurado» emtodo o território nacional, num mon-tanto aproximado ile 4,000 caaa».

DEMONSÍRACÍEÍ DE CALCULO
MENTAL NA

Amanha, quinta-feira, Is 17 ho-ra», o professor Lopes Júnior, fa.moso calculista mental português,que ora se encontra em visita aonono pais, dará, no 7° andar daA.B.I., Sala Bellsário de Souza, de-monstraçoca pública» de seu tra-balho, para o» Jornallita», asiocla-
doi e suss família», Para mudtmonstraçóes, que estlo deipertan-
do vivo interesse, é franco,o in.
greuo.

« mtlorli, n» f Do«'t Cer» Girl re.
cri» t ptraonaltdada dt Kva T«n.
gu»y, a tempe.tuo.a c«ntora e din*
çar.na que «c fêz famoia na segun.
da década deite »éculo, tendo ildo
contemporânea dé Sophle Tucktr,
W. C. rielilt t Wlll Rogtrt noi•how» com qut Zltgfeld tntlo ma*nvllhava a América. O produtorGeorgt Jtiiel, ipartetndo em vi.riai lequinclu do film». contei»*
t dlilculdadt da rtcon.utulçlo dtIrrequieta vldt da atrn _ e, piracontorní-la, e ae meimo ttmpo «nu.lar a oontrovénla, Ineumbt ot muicemriitaa (Cralg Hill, Warrtn 8tt-vtnl) dt ouvirtm aa ptuoai qut ln.
timimente conheceram Mlu Tan-
guiy: o ex-^tor dt vaudivlllt Eddle
McCoy (Davld Waynt), que afir.
ma havl.la deicob.rto «m Indiana,
polli. ondt tia tra girçonetto dtum rt.tauranta notumoj » a pianla.ti CharlH Bennttt (aif»r Levint),
que ae apressa a salientar a Influên.cia qut teria tido em aeu suces.o.
Com os dois depoimentos, o produtornio tem ainda o happy-cnding In-
dlspen«4vel a tAda fita muilcil - t
portanto ie torna necessária a co-laborado de um terceiro admira*
dor, alláa o único por quem a atrizesteve apaixonada. Irrompendo noescritório da Fox. onda Je.sol «pia
eatl para ninguém, com txceeto dtZanuck", o biritono Lany Wood»
(Bob Graham) fornece ao filme oterceiro /laihboefc.

O «crlpt de Walter Bullock (co.eenariita do último conto de O.Henrv*» Fult House) é arquitetado
com certa habilidade - e. se a.
contradlçdíi fosstm mili Inton..-
mant* exploradas, Th» I Do»'f CartGirl poderia vir a itr alé uni ti-
pécie. da Raihoition, do. íllnte rou.1-
Cair K*n-_ ntll*_»*a»'u '_*'__'__ __._.'_'_'-_'__>_

ml de Lill). cole fiz alndt oi ir-
ranjoa coreogrlflco» do» rltui'< d«i-oodoo dt Li/din Balley ia r.'tl*>
celn do Hiltli t doa eurl >¦„< i,im.
drot IW, a llot Nlpht In 4lail;a,
No Taient Jo.) dinçidot por n»'lv
Grable em M»tt Mt A/ter llí Show
(Ao Cair do Pano). Em pitn» for-
mt, e ajuqtdo pelo» eipllndldet
décon dt Joieph C Wright, Cal»
valorU* T»it l Do»*t Cor» Girl com
tré» notlvtli batltU modernaii })
TKe Johiwon Rap, qut exlbt OtetP
Lev»nt tocando tm doli érflot a
parodiando pirtonagma dt óptra a
Mitii Gtynor dttplndo ai luxuatau
veitea do léculo XVII e, tm trajet
menoret (para a época), empenh»n-
do.»» com, lncomum energia tm um
íurloio reg, tteundada por deli bau
larinou 3) o legundo T7»t / Don*l
Care Girl, um quadro txprenlonii.
ta em que Mis» Gtynor promovaum verdadeiro Incêndio no conçlo
de ttua admirador». — tut, vesti-
doi dt preto lAbr* um fundo unia-ralo, ta únlc.i coros utlliz.dii pe-
Ia cenografia: 3) TA» B»al« 5tr»e« 

'
BIhcj, llu.traçSo em roxo..ollofino
de um eplKSdlo de bat-/ond

Dentro e lon dêssea númefoi.,
Mitti Gtynor. esti ótima. na. tenta-1
tlva dt recompor, eom certa iiber.
dade, a personalidade e o e.tllo da
Evi Tanguty — • eonflrm* mi pre-
vliSei feitas sóbre a lua carreira
por oci.lfio do lançamento de Cel-
dan Girl (A Bela Cariou), também
produzido por Jttit) « dirigido por
Btcon, mai valorizado exclusiva.
mente pela vivacidade' da Jovem ei-
trUa. Ao aeu lado, Davld Wiyne
tem uma per/ormanet apagada tm
paptl qut nlo lhe faz grandea m!|-
elt»ç6«»l » Bob Grahsm é apfnst
outro cantor qu» Hollywood dwa-Sem ajustai*:»* a «,_ Hovmiil brlu." Muito'mtíhwãi" Mllõ Okè*"r

ente dlreçlo de Lloyd Bicon, queh* multo (deid»'.q' céitbrt 4í«'d.Street: Rua 42) mantém tjtraitas .»
cordial! relaçen com o gênero: tia
atividade do vetértno íéilltador da
Fox, fazem part», antr*, oupoi.' 1*Wonder WW» Klttlna Htr Now,
l'eu Wtr» M«an» for Me e Glot-Mv
Regara, to Broadumv. Em tndo w*
ptrlor aos citado». Tho I Don't Cd-
r» Girl ettabtlMt «óUdomento o
prestigio de Mitzl Gtynor, aprt»»n-
tindo-a, trtptdinte dt vitalidade t
talento, em uma sério de «elo» orl-
tntadoi por Stymour Tellx, um do»

dentro de aeui hábito» (hu-nrrlsla
aceitável; pianista txoelentt). e
Georgt Jtittl.que 1 um dol homénl
mala irrequieto» Jl produzido» pilo
aliow-buainea». Ator d» vaúfltvjtle,'
novelista » pov-mnn. autor dt pro-
gramas radiofônico» e de e.nçif»
(algumas Incluídas em I Doa't Ca*»,
ro). tudo isto Jisssl foi. setes de
tornar-se um doi produtore. m.ia
ativos da Fox. I ainda tnccaira
tempo para Mr o mtstre de oerlrtfl-
nlaa oficial dt Hollywood.

• 

'¦"¦¦"'¦;:.

MONtf VlANV^ .
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- 

i - *** "" ' ¦ -¦ •-"¦'—^ ——¦ *^—— -¦ I, *_ .. .i i..i. .. _:. . - ...

BOATES
Begulm - 35-7271 — "Annt chiptl-

lt - Mlrlo Coiart com sua or.
questra".Canoas - is Conrado) r Varledades

Casablanca - 28*1783 — ^-Acontece
que iou baiano — com Dorival
e Angela Maria". i

Mela-Nolte - 57-1811 - "Vânia Orl*.co", a notável "Maria Bonita" de"O Cangaceiro".
Nlght And Day __, 42.711» "Alvo-

rada", edm Virgínia Lane, Splqa to Trio, Nagó".
Stud Do Iheo - 47-1430 -*. "Corri-

das Noturnas" — Theofllo Vascon-ceio».
Três B — "Cock-Tail Proibido"Vogue — 37-61|0| ,

TEATKÔS

Junqueira.

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguinte»:
Serrania, n. de outubro, editadaem N. Frlburgo; A Bibliq no Bra-sil) n. do trimestre julho — se-temhro; Corning Euenti, in Brltaln,n. de outubro; Repista do Rddlo,n. de 20-10-53 em circulaçBo apre-sentando interessantes reportagens,conuntârlos.. notiçin. e Informa.*S?e..- S;

w

TRANSFERIDO 0 PRIMEIRO
CONCERTO CULTURAL DO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Devido k\ recente determinação

da Preéidêncla dá República no
sentido de ser feita a maior pou-
pança da energia elétrica í,nas re-
partiçün públfpa», mormente após
q expediente respectivo, os Çon-certos1 Cultural» do Mlnlitério deEducaçSo e Cultura marcadas parali 31,00 horas daa quartai-leirra»
em outubro e novenibrao do cor-rente ano tiverem da »« transte-
ridos para 16,30 horas do» sábado»
ho» mesmos meses. \Attim o .prl*
meiro doa referldoi Conctrtoi,
anunciado para hoje^serl efetuado
em 21 próximo cl?m o programa aser publicado bravamente" /'

CURSO" DftsLÂTELIA
Continuam com grande anlmaçüoas InscrlçOes entre os filatellstas.no curso que o Clube Filatélico doBrasil, realizará novamente ésseano em sua sede a Av. GraçaAranha, 2JÍ, 4"\andar sala 408,cujas InscriçSes estSo sendo feita»

ÇílWí-A.tede, dtóriamente das. 12
fittíliÇ2____.*** \r>" > - —: -—-^\-

¦\

to acerto. Nüo é possível destacarisoladamente nenhuma cena polia comédja foi cuidadosamente en-salada conseguindo agradar plena-mente, Ao escolher uma peça depoucos personagem na qual todosoi papéis requerem dos atores nmesma oapacldade lnterpretativa,
qulíi certamente o ator-empresário,
dir uma prova de qua na tuacompanhia nSo existe a preocu-naçlo de estrelismo e quéí seuúnico objetivo é fazer bom \tea-tro. "Obrigada pelo amor d» ,\vo-cé«", nlo pode ser considerada
uma grande peça mos é Inoon-
testávelmente uma comédia beni fel-ta, deliciosa, que se assiste çom
prazer da primeira 1 última ce-na. Isto porque tem boa "qarpln-
tarla", dialogou cheios de beleza
e poesia c situações qüe ora pro-vocam o riso, orá' emocionam eenternecem. Poucas vezes um au-tor consegue fazer com que seus
personagens sejam tio, bem com-
preendidos pelo público como nes-
sa comédia espanhola. "Pedro" "Ju-
lllo" e "Adelia", personagens hu*.manlssimos, cheios de vontade aternura, j foram vividos respectiva-
mente por Rodolfo Mayer, AndróVillon e\ i-ourdes Mayer. O» trêsveteranos artistas deram aos seus
papéis um desempenho digno dosmala calorosos elogios. Ao cair o"Obriga pelo amor de vocês", sen-timos também vontade de dizerobrigado, como Já o fêz q sra,
Claude Vln.-ent, brllhantn cronista
da "Tribuna da Imprensa", a Ro-dolfo Mayer. por esse espetáculo
inesquecível. *''i ' A •"'"• *

Paulq Barato, . wntttçiçg).

Carloí Gomei — 32.7531 "Tudo De
Fora", com Splnt. Joié Vuconcel.los e Berta AJs.

li.pacabana -, 57*1311;
Dulcina - 32-5317 — "Obrigada Pe-lo Amor De Vocês!", com Rodol-fo Mayer, Lourdcs Mayer e An-

dré Vlllon.
F°lUes — 27-6216:
Glória - 22*9146 "Cupim" com (M*carlto e Família",
lardel - 27-1713 - **Val LevandoO Vitapl" ,
Joio Caetano - 43-4270: .1 '
Madureira — 13.3733 — "O.Ptqut-

nino A Quem Manda", oom Al*
meidlnha » Zaquia Jorno.

Recreio - 22-8161 "t Fogo Na ia*ca" com Mesqultlnht t ptdro
Dia». i ¦¦ 

, V \ 
^

República - 22-0271 '- »A Mulher
,Sem/Alma", com Morineau.

Rival ,- 22-2721 \- 'Angelina » oDentista" com Lula Delfino.
Serrador - 42-6442 — "O Diabo Em4 Corpos" com Silveira Samptlo »Mara Rubla
Teatro de Bêl.o - "Studlo 53" \
Circo Humano .- Ay«niflá "rs";:ü*;"

te Vargas -* Dláriámentt cape*taculos á9 21 noras As 15» tdroo,sábados veaperal» 1» 11 hora», Do*mlngo» ve.perals ás 14.30 * 17 ho*
X ras. ¦

élNBMAS - Cinelândlí
Império - 22-9341 "Estas Mulhe-

rei...", com Daniell Gélin e Mar-
tine Carol. (Produçlo francê.a).

Miitio - 22.6490 "Lill", com Les-Ho Caron, Mel Ferrei e Jean 1'lor.re Aumont, Em teenleolor. (Pro-duçlo americana),Odeon — 12-1908 "O Corsário DosSete Mares", com John Payne eDçnna Reed, Em teenleolor.Produçlo americana).
Palie!» y 2I-0B38 "Lt-uca Aventu-«... -cwn Mltzl Gaynor_e payid ,

'*ÍPÍ..- M"8'95 "B-l-~<;a Ma» Nlo Borja Rei» _. la-OSlCai", com Paulo Gracindo, Bran* do"dlo Filho d Marlene. (Produçlonaclonil),
Plaza — 22.1M7 "O Sad", com Pau-10 Matoslnho, Llvlo Nannl e Aris-tela Paula Souza. (Produçlo na-cional). XRtx — 22-6327 "Néufrtgos D» Vi-di", com Vtra Ralston é JohnCarroU. (Produçlo americana)Rlvou - "O Capltlo Negro", comMarina Bertl e Stcve Barclay;

(Produçlo italiana).
¦.-!!_¦ 7 *imo "A Dam« t">s Ca-mélla»", com Emillo Tuero t LlneMontez. (Produçlo mexicana).
Centro
Colonial — 42-8512 "O Sad"Contonirlo — 43-834S "Cidade Catl*

V«".
Olnt Ttxa» - "Álbum Mliteriosol',com Willlam Gargan e MarjorteLord. (Produçlo americana). íC,2 _.° 7 W-811**4 'Jornal» üestnno»E Varledades'f.
nS»'»»?, - é3»074 "A Dama DnCaméllas".
Guarani - 32-3651 "Hora Da Vin-gançn".
Ideal — 42-1218 "O Corsário Do» Se-te Mares".
1 __ ~;, 4J"07M "A Mo»« Nas Som*bras".
Lana,- 22-2543 "O Tirano"Marrocos - 22-7079 "Mulher Mar-/ cada". .¦
Mem de 81 '- 42-2232 "Fantasma

Por Acaso". , \ ,
Olímpia - 12-8983 "O Drama DaLinha Brinca". .
*_!. •5. " i2m',m "Balança. MasNlo Cal",
Primor — 43*6681 "O Sad" \ ,Rio Branco - 43 1639,"Bandido Ro*\ mântlco j
81o José - 420592 "O Capitlo Ne-

tro .1
Bairros - Subúrbios

Botafogo - 26.1150 "Louca Avtn*Braz dt Pina — 30-3419 "Pintai Da
Perna' De Pau".

Cimpo Grandi — 828 "Tormento
Da cirnt". V

Carioca — 28-7171 "O Corsário Dos
Sete Mares".

Ctchambl — 39-4717:
Catumbl— 22-3381 "O Dia Qua A

Terra Parou".
Central — 22-3652 "O ôvo E -lifi
Copacabana - "O Corslrlo Dos Se-te Mares",
Kdlson — 39-4440 "Vingança Qut SeDesvanece". f.
Estado - 32-2923 "Caçador De Et** piões". , • .fc
Floresta - 26-6257 "O Manto Da

Morte".
riumlnewe _ 38-1404 "Ao Sul DtPago Pago". , ||
Glória — "Fogueta Cubana"OraJaú -, 31.1311 «Só Esta Vai»Haddock Lobo — 48-9610 "O Ba*cl"-. |
'"S*5?. r 

"****** Da Pama OePau". i
Ipsnçma - 47-3BW ."Louca Aventu-ra". I
Irajá — 29-8330 "Amor Perdido"
fí-S 

~ 
.'i'6-52 

"Capltlo Scarlett"Leblon r 37-7803 "O Cenário DosSete Mares". .,
Mí.dn,l!í*>' ¦»•«.*« "A Dam» DasCameUas"», .'¦¦.. .
Maracanl - 43-1910 »B«ii| Mulh»

T-

rei,

"ídolo Cll- Pilar - 29-6460; 
' ": "''*"""l~~~"

Piedade — 29-6531 "Sangue De Çam-pelo".
Piraji _ 47-3868 "Cavalttro Do Co-lorado". *. •
Politeama _} 25-1148 "Deiaflo"
Quintino - 49.8330 |"o Avinturtlro

Dti NUY«ns".
Ramoi — 30-1034 "SamOa"
Rjalengo -,**A!l_el Do ChlcoU"
Ml." • 1 *< M l"E"M ^^
Mtn •_! 47-1144 ."Louca Aytntl
Ritai~ 3M2M "O Sad"
^tortê»."" 

•W,1MÍ "A"«ncada Dl
Roullen ~ 49-5491 "Ana Lucaj.ta".
*Wrt -• 27-8243 '"E«*jia Mulhe*

T*m..,",' '.-•*¦ :,'!:.•¦ ,*SMit» AUct ¦— "O Corslrlo Dos Se*»<te Maraa'', Ti-
S»nta CeclUa -.30*1823 "Teitamen-',

to Dt Dtua",
Na Televisljo".

¦»«*• ««tn» - SO-ÍMI-A Duco-rnecida".
81o Jerênlmo — "A nha Do De.e-Jo".
81o Jorge — 49-3431:
Sio Luiz - 2J-7459 "O Corsário DosSete Mares"," 

Ali »íbl»~ 
S<Mm "° FUh<' **

"^a_3_? *8**6" "A 0am* D*a ^

«í*il<RJ~ 
"A D»mt Das Ctmélla:"AINsr*d« 7 3'29M "Balança MisNlo Cal". , /29-8215 "O Caciqu» Bran-Alfa

América
ra".

*«¦- Palácio _ 37-8443 "O CaplUo
Astétia — 47-0466 "O Saci"

res— 
~ 

18,M7 
"'tl"a• MuUl«-

Azteca —
KS...".

Belmar -
lias".

BPavo".~ 2a'7573 "O^wtelo Do
DNdíJ!a-lt" 

i.0"3**82 \Contrabandis-t» De Ouro". fc.
Baronesa _ ..T,rra Do Inferno„

46-4519 "Louca AvantU-

45-6813 "Esia» Mulh».
"A Dama Das Carne-

Mm!"a"~ !í'?'" "¦0*!Pa,J*.|.<» '»»•

Mulher Ltopardo"! , '*™ ,Metro Copacabana ]- 37-9707 'IA-

^•tntX™1^- (ProdU-80 rateSf* - "A Dim. Dai Ca-raélias".

Metro Iljuca - 48*9970 "UU"
Ma.eot» _M.-04Ü .... o Sad-Mtuá r "Balança Ma» Nlo Cal" ,/
*•'«»»' - "Plflnaa Da Vida"Moderno - 842 "Rllmot Do Cail-

DC",
Modelo _ Ü9.1378 "O Avcníureír».Das Nuvtni". * * *\
""nM Catttlo - 3Í-B2Í0 "OCOmlrto

Dos Sete Mares".*mmX **"*" "B*lim"'á'{ílàs
Natrt - '«.1480 "Perdidos\\oe

Amor". "\'\
Olinda - 48-1032 "O Saci" 1 1
orlent» - 301131 "Avalanche**
Ptllclo Vltéria - 481971 "O PrecoDe Uma Vlda", ~Pará - "A Volta Do Justiceiro"
Paraíso _ 30.1060 "Cldo Pará Bel-Jar".
P*N*1oTcir'." "'"P "B's"ítt MM
p .o 

~ ""M78 "°' CaP*t110 Nt"

M-M9J "EntrtfOfnt

"Trampolim

Vaa Lobo _
A você».
to"-," tl:M1 "A 

?*, •?• c"w«'
VIU; Izabel — Ja-umDo Diaío». ",

Nitot^r
Iden — S6O7 '«'Paraíso 

Rqiletrnf — «A Damí/Daânnptrui - ÍSpSBTexas". *
Odean — "Baraabé, Tu tt Mtu»Palae» - «nu a Dm^xf
S»/,.,° -."M**?**» "a OonlU» 1\Vitírla - «Paralio Roubído? I
Governador \

Da

I '

:*l '4

I {

'Fazendeiros Fracassa*

M)

Penha - 30-1121 "Rebento Selv»*Sem".

jardim -
doi",

Cwcjas ': A
Brasil - «a Luva Se feiro-»-
?__*_ - "Uma Nolta No Taba.rim \
Ptx -- -Plginag Da Vida»Popular - «Tetouro Per*|Jo" \
Pctripolla

Soif*/,-* 
"A Cobiça Do Ouro"CapltéUo—. "Trts í xnMüt'"• P«d"> - "Hobln Hood Do Ta-

Prtrópillj it «Tjét- Iiu!h»vesA;*'i;'

M\ m-
\X:' 

'.**- 
A.:A V- ,.. . -.:•¦:':"¦ 

:'- •'. Ú V, '. ¦¦ 
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DENÚNCIA NA CÂMARA
»

ütllENTB
AL1NIO DE 8A1XE3

I Escandalosa
a

manobra com o café antes de aplicado o novo plano cambial
inciT'^,'?.*" *_'y0've ''fm#°>c'e "m deputado federal — A acusação do sr. Breno da Silveira

O er. Dnno'. ...itiu ontem na
Udo» irrave denúncia que vem pu
hllc»da no» Jornal» de (abado úl
Umo, aobretutlo de SJo Paulo, a
rupelto d» m»nobr* que uma firma
tio Hlo de Janeiro promoveu no
comércio Interno e externo de café,

¦lago «ala» de terem conhecido» a»
nova» InslrucOe» cambial» do Ml-
nliUrlõ da Vacend» — e oi esta
a (revldade,

•_' Eita Xlrm», tlitie o ir. Ilreno, (de
qu» (az pirle o depulido Jorge
Jibour), Mbedora d«t aUeraçSca
projetada» pelo Mlnlitérlo, correu
a prata, adquirindo a pretos de
OCtlllo iii-rraduiia que la em pouco
aubir de'cuito, quate aitronomlca-
minta. Açambarcou todo o café

.aqui o manipulou ainda ns bolsa
d» Nova York, com Itto retirando
aoi produtoret e tradlclonali comer*
Hintea do |»alj qualquer poulblll-•ii».le de lucrir — um lucro, ne«te
..'.io, lryüliiio.

O pior. entretanto, <"¦ que a dlfe-
ftnça de preço» »ervlrla no» pro-
dulorea d» cobertura para dcipeta»
Indltpnsivel» ás sua» atividades,
conforme citava no próprio plano
do inverno.

Furado o legrédo, nüo «e sibe
como, a firma parece ter auferido
vani»ten» «uperlore» n cem mllliort
di enireiro», prejudicando mllharrs

torno da política financeira —¦ Â maioria parlamentar se recusa à comemoração do 29 de Ou-
tubro — Votou contra o PTB ~ D"A~: f— -J— ¦ J- "»-*""'-¦¦ • • -• -

Io a alturai eitonteanlr» com o fito
de adquirir alimento» no etlran*
gelro, como o bacalhau,

Iito, dlga-ie, nao a novidade. Ri-
lava, alé, ns» coiitoçfk» do (o-
vérno, quando optou pela fórmula
dut i.-ii... ¦. de cambiai», 10b critério
de cinco categoria» organliada»
como titao,

Mo» o falo t concreto e merece
rr.ittro. Afiançou éle que comer-
clinte dn Rua Paula' Souza em Suo
Paulo licitou em cem cruiclroí o
dólar, confcuando-Ihe depol» que
a mercadoria encontrara colocação
no mercado por »cr d»i mal» etcat-
ia». O contumldor pagará o preço
quo llio for ditado.

nECEIO

Tnitlg o ir. Carmelo d'Agosllnlio
quanto o tr. Allomar Baleeiro, que
cm «cgulda abordou o atiunlo, atse-
guram que fatos deita natureza
irará.. Inexorável aumento nu custo
de vida.

Alli», o receio d0 sr. Baleeiro
alniia vai além. Somando o eneu-
H.lmcnto do dólar A falia de uma

- a economia nacional: | 

'àflJEffi?''- 
"""U '"''•*"-"¦-•••«

Ka e^prestSo metma do sr. Breno
houve "Jogo'com cartas marcada» .
o.ue te tem de apurar quanto ante»
nüo ró para te conhecerem ot res-
pontável» cumo evitar te concrctl-
item o» prejuízo»: pol», «cgundo
hipótese já levantada, élcs são
restarcivels, bastando fixar o dolo,
se houve, e agir em conseqüência.'

EXPLICAÇÃO
A denúncia que o sr. Dreno da

Silveira encampou . rctransníliiu
se Ilg» a outrit, feitas cm discurso
pelo tr. Carmelo d'Agostinho, ao
abordar a nova política cambial.
Conforme este deputado, o lciláo
de dólares ettá funcionando, em
parle, para beneficio dc especula,
tiores. que n3o hesitam em compra-

NAO HA ACORDO ENTRE OS
DISSIDENTES DO P.S.P.

-4J*\rP<1'd0' *5 (ASP'' - ° deP>"-«do Stanhíe» Barreto, dlsülilente doP.S.P., anunciou que ingressará no
.".?"?"• explicando que toma essaatitude apóe notar que não há umacordo entre todo» os «eus compa-

Mieiros de dltsldíncl*. no sentido deingressarem num *6 partido

inclusão de que ot rciul-
tadoi da nova orientação não po-dom deixar dc ser Inflnctonári»;».
E nem acredita que o governo lu-
mará providencial capazes, neste
tetor, de barrar o curso da» cinll-
sfles forçadas.

Isto porque a procura dc dólares
Já é maior ,'quc n sua oferla, ten.
dendo a crescer, enquanto perma-necemos como produtores sobretu-
do dc café, olgodfio e cacau, ar-,llgos que exprimem a quase tótall-dade de nossas exportações c náoacusam Incremento que Imporlc em
aquisição dc dólares corresponden-
tes á procura.

Neste ponto pode assinalar-se o
pensamento do sr. Alberto Deodato.
que acredita cm efeitos benéllcos
do novo plano, sobre a produção;
de modo que. se o encarcclmento
dos preços è certo,' nüo menos cer-
to será o estimulo â produção, por
via diste encarcclmento, que abrirá
margem a maiores exportações. Dal,
lambem crer que a oferta de dóia-
res aumentará, compensando parte
da procura e anulando aí consc-
qüínclas apontadas pelo sr. Baleeiro.

SAPS
Ma», rcglstre-se ainda. f=te assun-

projeto1 que aumenta ot recurtoi
do SAPS.

O »r. Baleeiro,! eni So ti„ tribuna,
afiançou, com o' «r. Antônio Ho-
ráclo qu» o precedem, ier «quêle
'»¦',,» »ó um projeto de coiuliluclnna-
lldade duvldota como, tôbre Itlo,
Inflaclonário. Pretende rellrar re-
«-tu -«... da Previdência para atribui-
lot á allmentaçüo doi trabolhadorct
no» grande» centro» urbano».

Parece medida ilmpátlca, mal nlo
perde o teu caráter Inflaclonário e
vem icndo defendida pelo governo,
porque êtte cttá Interetiado em
demagogia eleitoral.

Nflo foi votado ontem, por falta
dc número para tanto.

O MOTIVO
Esta falta de número, rata na Cá-

mara, tem explicação no seguinte:
foi pfltto em vnt.içjii requerimento
doi srs. Armando Folcllo c Torto
Dutra, r-ondnrdo co-nemorar o ?l
rie üuítI) u- O $r Fernrnrin Kc: -
.avl, •: . if'u vifrlflréíío «
li-n-r.-.ii tu I»; ". i ¦ ii ,.»(•'t>jn (..¦.
¦ r* *.a r n nritirla numa retlia;4u
alratcglca,' rccuiòu quorum, a det-

ncito do tr. Custavo Capanema se
(et pronunciado favoravelmente.

Mostra que a maioria nüo está
de acordo com o requerimento.
Apcnat não desejou, nflo teve co-
ragetri para afirmar tal posição, ou
resolveu agir evasivamente, não
Imporia, pois as coisas se passaram
como dlísci-os.

RESULTADO
Com Ir o. entretanto, ficaram

.¦ 
™ 

»^..a.VN para d«l,ols material das mais ur-
lentes, entre as quais o Fundo fe-
deral de Eletrificação c anexos dn
Orçamento, este. como se sabe,
atrasado Já na Câmara.

E, mais. a recusa de ontem amea-
ça perdurar hoje. o que levará a
Câmara a inevitável Impa;?-, se os
dois deputados n.lo retirarem o seu
rcqucrlfnenlo.

Eis. af. possivelmente, io objetivo
da mr.lorla.

OUTROS

rWi/.f.-.c t-iti '''"' «• Justifico, lembra «le, dadaULDUILb Ull „ bravura doquele» homem.
4 — O ar. Cirvalho Sobrinho, re*

- - __¦.- pllcando ao dlicuno pronunciadoVrem/o para os cinco remadores do Rio Grande do Norte ?* ,v*,per'. p.el° «• ,Cnm° ca*.-• «.»<»»>, v.w "Vllw lirol. qtiondo êtlc dlvulgotj »ua c»r-
•tu partido (Libertador) legenda ao It.^r^Mh^lSSJiTI;ten.dor Vllorln,. Freire, para can- - •¦ """" ' '
ul.i.iti. déile A clclçáo que ali se
vai efetuar.

- - O ir. Dlorlcclo Duarte ofe-
receu, em projeto, duzenloi mil
cruzeiro» aot remadore» do llio
Grande do Norte que fizeram o
trajeto de Natal ao lllo. ]¦:• prêmio

l.ii.-.i o deputado- foi-lhe favorável,
mas c tic obtervar que o projeto
tem parecer contrário da continuo
de Juttlço, por injurldlco, conqunn-
to . ,,n ii-ij,¦i,,ii.,i. Ittu o condi-n»,
praticamente, A rejelçfio.

- — O »r. Ilaul Pila, rcferlndn-te
a reportagem da rcvlita "Manche-
le". garante que não forneceu no

limitou a dlier, entre bem humor»-
do o iii.iiii-i,, ii que apenoi autorl-
rara cita divulgação em um certo
Livro Branco do governador Carccz,
mento nllo acreditava...
ma» em cuja publicação evidente-

Do qualquer forma, eilá ai pú-"'¦¦¦ " íamoia carta.blicn

MANTIDO 0 CRÉDITO DE VINTE MILHÕES
para a instalação do Instituto de Imigração

e 
¦""

0 MOMENTO POLÍTICO NA PALAVRA
DO PRESIDENTE DA U. D. N. J

O problema da sucessão e a posição dos partidos —
Ou os eleitores escolherão candidato de reputação ou

sucumbirão diante do golpismo

r
í;

-se no Senado que o ministro dà Fazenda peloiièiiós lançou a confusão nos arraiais da especulação
O Senado votou ontem, na se-1 meimo a hipótese de uma tcgun-«ao diurna. mnl« alguma» emen-| tt» CEXIM. multo embora acrcdl-do» no projeto que cria o Instituto, .lasse na nçflo tio ministro Oswal-dc Imlgroçüo c Colonização, fl

condo para a sessão noturna n vo
tação do projeto. Por 21 voto» con.
tra 12. foi mantido o crédito dc
20 mllliócs para a Instalação tio
Instituto. Alguns senadores susten
tnvam que tase crédito se destina
6 próxima campanha da sucessão
presidencial. O fato í que foi
mantido por grande maioria.

A flEFORMA FINANCEIRA

ASSUNTOS
Entre outros assuntos tratados,

são mais importantes:
1 — O sr. Aaruo Steinbrjich co-

munlcou já ter apresentado pa-
recer tôbre projeto que atribui cs-
labilldcde aos extranumerários nüo
contemplados pelo art. 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transi-

decorreu de oulro. contido no tórlas. Na comissão dc Serviço Pú-

O sr. Apolonio Sales tratou da
reforma do sistema do comC-rdo

| exterior posta em prática pelo ml-
nistro da Fazenda. Dtssc que a
nnçíio roceocu com surpresa a inl-
eletiva e ao mesmo tempo com
ogrado, segundo pouc deduzir dos
comentários gerais da Imprensa c
Cr oplnl.lo de membros do Con-
gresso e das classes conservadoras.
Quando o orador se referiu aos lu-
cros que o Banco dn Drasil está
obtendo, o nr. Kerglnaldo Cavai-
rnmt Interveio para nir.nifest.ir
sues apreensões, n.lo excluindo

A OPORTUNIDADE DA" DISCUSSÃO IfÊfel»
O debate, no momento, permitirá o livre exame da fórmulas, na opinião do

sr. Afonso Arinos — Como vê a situação política o líder da minoria

••r

• '\

íi ^

\XX\

AXA

.0 sr. Afonso Arinos concedeu,
ontem, uma entrevista sem forma-
Hsmo. Antes, foi uma conversa do
líder da U.D.N. com a reportagem.
Provocado por uma sórie de pergun-tas, a todas respondeu, embora, à

claro, contornando algumas. Não sefurtou entretanto, a enfrentar o pro-blama da sucessSo sob o argumento
de que o debate é prematuro."Desde que o debate existe, está
na Imprensa e nas conversas dos politlcos. »> indiferente indagar se íle
é ou não oportuno. A fora por quevem sendo, conduzido ó que me pa-rece absolutamente Imprópria."

Estabelece uma distinção entre
ooortunldade do debate e da solu-
ção, para concluir aMe se o primei-ro tem inteiro I cabimento, Já não
ae, pode dizer o mesmo do segundo.
Suscitar o debate, no momento, ob-
jetlva principalmente manter vivo oInteresse em torno do problema. Ilr-
mar a mentalidade de que a suces-
são não ê. um assunto proibido. Odebate», apresenta ainda a inegável
vantagem política de permitir o 11-vre exame de fórmulas e esquemas
que poderão ser aplicados, quandoos partidos tiverem que equacionar
o problema.

AMEAÇAS AO REGIME '
N2o acredita o sr. Afonso Arinos

o.ue grupos ooiltlcos procurem evl-
tar fl sucessão. Admite, porém, queo regime corra os riscos que deri-
varo da própria I presença do sr. Ge-
tüHo Vargas no governo."NSo sei se conrtltuirá ameaça a
Intenção ou orientação manifestada
por certos!' lètore», de buscar a so-
luçáo fòra*.dò» quadro» partidários.A sucessão há que ser resolvida
dentro dos partidos, sem pressão mi-
lltar, sem conversas marginais ou
suioeitas arreglmentações sindi-
cais."

E. mais explicito:
"Vejo a possibilidade dc ser

perturbado o ambiente político com
a evidente preocupação de resolver-
se o problema com a ausência dos
pirtldos. Essa perturbação pode 1c-
var á crise ou oo golpe".

A FÓRMULA DO SR; ETELVINO
LINS

Considera o lider udenlsta que o
esquema do sr. Etelvlno Lins 6 uma
das fórmulas possíveis para a^ su-
cessão.

"Meu projeto de alianças -parti-
darias — acentua — não exclui a
fórmula do governador de Pernam-

buco. Procuro abrir outra porta.Creio que o esquema do sr. Etel-
vino Lins seria interessante se pu-desse ser realizado. Mas acho Isto
difícil. Não acredito na possibillda-
dp de um candidato único".""Cita o exemplo recente dc -10IS0.-'¦A U.D.N. o P.S.D.. o P.S.P. e o
P.R., Já estavam ligados oor'um
áòórdo inter-portldárlo c todos os
asforcos foram feitos para qúe o en-
lendimento resultasse da Indlca-ão
de um candidato comum. As tór-
mulas e os esquemas funcionaram
perfeitamente ato o instante da es-
colho do nome. Nesta fase, o acôr-
do não resistiu ao imoacto da rea
lldade política nacional.

Insiste, entretanto, na solução das
alianças e frisa que seu projeto não
apresenta uma solução transitória,
mas um rcmódlo definitivo para pre-cipltar a estruturação dos partidosbrasileiros. Nos demais países, tal
estruturação consumiu deccnlos.
numa época em que não eram tão
agudos os problemas sociais. Toda-
via, no Brasil, defrontamo-nos ago-
ra com a necessidade urgente de
encontrar solução para problemas
políticos e sociais. As alianças abre-
viariam a união dos partidos de
centro."Não acredito — diz o sr. Afonso
Arinos — na existência do que po-
deriomos definir como o "populls-
mo popular". *ste é mais um fenS-
meno ocasional de super-estrutura,
baseada nos "guias" providenciais»
Os partidos de centro que detêm
a grande massa do eleitorado rural
poderão chegar até os trabalhadores
dos centros urbanos, fanatizidos
pelos Ídolos e pela» místicas, pelo
caminho da decepção."
ACORDO COM O SR. , ADEMAR

DE BARROS
Empresta o líder da U.D.N. uma

importância decisiva aos resultados
das eleições paulistas de 1DS4."A solução que fór dada á suces-
são paulista terá uma profunda-In-
fluêncla na política nacional.",

A referência a São Paulo sugere
pergunta cobre a possibilidade

de um acordo da U.D.N. com o
Ademar de Barros: \

Admito» uma aliança da U.D.N.
com o sr; Ademar de Barros se
êle não quiser ser o candidato á
presidência. Agora, com o sr. Ade-
mar candidato, é impossível."
CANDIDATURA DO BRÍGADEIRO

?*e a U.p.V. poflírja canytiJ-ar pira
uma terceira candidatura x)o bri-
gadelro Eduardo] <3omcs."Antes dc tudo, o problen\A deve
ser subirei.do on'próprio brjffmdeiro.
Parcce-nio entretanto evidente, que•Mo 6' um cios candidatojí naturais
do partido.» Quanto a isto não pode
restar a mrnor dúvida ,J

' candid-"-'"^ militar
imposta

O sr. Afonso Arinos comentou
declarações do sr. Alcides Carneiro,
em que se denunciam sondagens
do sr. Getúllo Vargas junto
governadores dos grandes Estados
para a reforma do canitulo das
inelegibllidadcs coTTslitudonals."Nos primeiros meses do governo
Vargas, houve muitos boatos e en-
salos discretos, e alguns até lndis-
cretosí- nesse sentido. Os srs. Ama-
ral Peixoto e Danton Coelho pie-
garam abertamente a reforma da
Contituição. Mas, de um ano paraca. o movimento cessou. Não acre-
dito que o sr. Getúllo Vargas pen-se, no momento, em modificar a
Constituição." ,|

Chamado a definir-se sobre o
nroblema de uma candidatura mlll-
tar, o pr. Afonso Arinos começa
por caracterizar a expressão:"No sentido de uma candidatura
surgida no' selo das classes armadas
é uma solur-Sjo legitima c que. em
de terminados momentos e dentro
dc certas condlijfies. pode-ser opor-,
tuna. Mas uma candidatura militari-ir>05'a p-las fórc-s arpadas' é mo-Um, não .'¦ sucessão. Qualquer can-
dldato. militar ou civil, tem que sernecessariamente uma indicação ho-mologada pelos partidos." ,i
A U.D.N. NAO TOMARA POSIÇÃO

)
. Indagam ainda do sr. Afomn Ari-"os sç/ a U.D.N. se dispunha adiscutir, já, o problema sucessório:"AJdiscutir, acredito que sim.Não drelo. porém, que se disponhaa assumir compromissos cm v tornodc nomes ou fórmulas: Toda a

preocupação do paitido: no momen->o. e ronsolidar os seus \ quadrose.amplia-los nas eleições gbrals doano próximo." \
Desmentiu, finalmente. WeVesti-

yesse coordenando a candidatura
do sr. Oswaldo Aranha. »"O ministro da Fazenda ,é um

\ I

Perguntam ao sr. Afonso Arinos caTalheio ás 'es^cÜÍa^cslP;
sucesso-

rias. Mas dii a dizer-se que .tenha
tomado qualquer providência,! eon-
versado com quem , auer que seta
sobre a candidr'un do sr. Oswaldo
Arcnha, vai unia dist-tncia cons.de-
rável: n distância entre a verdade je a mentira."

OUTROS ASSUNTOS

o sr. Hamilton Nogueira opre-
«rntou requerimento do Informo-
çóes no sentido do saber do ml-
nistro da Agricultura se trabalhom
no Instituto de Biologia Animal,
exercendo funçóct privadas do» vc-
tcrlnárlns, técnicos sem diploma e
sem o devido registro. Quer saber
nlnda se o chefe da Sccção de
Zoonoses Bactcrlanns do mesmo
Instituto possui diploma de vote-
rlnátio, e ainda te os chefes das
sccçóes de Ornitopotologla e meios
de Cultura do referido Instituto
são brasileiros.

Na ordem do dia, faltou quorum
para a votaçSo da emenda que dá
autonomia ao Distrito Federal,
mais tarde, também faltou número
para a conclusão da votação das
emendas apresentadas no projeto
nue cria o Instituto Nacional dc-~.'t;-.—ão o Colonização.

EMCERRADA A DISCUSSÃO
das contas da Presidência

da República
Enccrrou-sc, ontem, na Comissão

de Tomada dc Contas da Câmara,
a dlseu«<ão das contes da Presiden-
ela t'n Il-uüh.fra rcfernntes ao ano
rie 1951. O relator, sr. Ferraz Egre-
i~i. não tomou parte, desta vez, nos
debates. Disse qut. defenderá o seu
parecer pela rejeição aliando o as-
sunio chesiar oo plenário.

Foi marcada nova reunião para
quinta-feira, quando 5«? espera a vo"r'i> ri.t matéria. Atendendo a uma
suicstno do sr. Machado Sobrinho.
d*?verãn comnarerer. nesse mesmo
'"'a, á rnm!ssão. d'vcrsos contabllls-

.,,_„. „„_ .,„,., . i 
'**. entre os quais estão os srs.samos comuntêncla extrair o pc-1 tfranclfco Aurla e Paulo Pcdescrl. atroieo,, cujo importação pesa de n-i d* serem formuladas algumas.

maneira eirtraordlnírin na balançai "'""'""« n*r« .- refo-mn r"o K6-
j .fito de Contabilidade da União, em

v/-»'".cl.-i desde 1136.  
' 

(

ao Aranha. Mat a desonestidade
entre nós está tão organizada que
será difícil contorná-la. Enfim de-
rcjnva saber sinceramente como o
Banco do Brasil la aplicar as fa-
bulosas somas decorrentes dos ágios
do dólar, que estão sendo cnnall-
zados para as suns arcas.

Também o sr. Plínio Pompcu cx-
pressou «ua» dúvidas sobre o pia-
no financeiro do ministro.

Enquanto Isso, o sr. Apolonio Sa-
les procurava explicar comp seriam
aplicados os lucros referidos, en-
trando em detalhes sobre os regu-
lamentos das Carteiras do Banco
do Brasil. Continuando, elogiou o
corajoso empreendimento do minis-
tro da Fazenda, achando que. os
resultados não podem deixar dc
ser ótimos para a nação.

— Sim, pelo menos lançou a
confusflo nos arraiais dn especula-
ção — atalhou o sr. Kerglnaldo
Cavalcanti.

Prosscgulndo. o sr Aji-itinln Sa-
les apresentou dados estatístico» dc-
inonstrando que Impnrlnnios muito
mais ao que exportamos. Precl-
sívomos aumentar n todo custo a
n»ssn produção, ònteri melo de eco-
mmlzarmos divisas Também atm-
portação de comhustlvcls. cada vez
mnlor. representa um tios sorve-
douros dc cambiais, o mesmo
Rcontecènrio comtío trigo, que en-
tretanto poderíamos produzir, co-
mo Já, produzimos, em quantidade
suficiente para as nossas neccssl-
dados.

Por último, mostrou que prert

do no.sso comércio exterior.

O deputado Artliur Santo»,
presidente da U.D.N., íalnn-do, ontem, ao microfone de umaemissora, declarou, entro ou-trás coisas, nue as próximaseleições de 1954, quando serárenovada a Cflmara dos Deou-
tados, dois terços do Senado e11 governadores dos Estados, te.
rio uma ImportAnclo vital pa*ra a vida política do nats, nes*
ta liorn de transição histórica.Isto porque — acentuou —
a partir dessa campanha elcl-
toral o Brasil ou se reencontra-
ra.com n sua tradição de hon-
radez, probldnde e trabalho fe-cundo, ou então submergirá nocaos e no descalabro reinantes,
agravados com n maior de tó-das as crises, ou seja a crise do
governo.

Na opinião do presidente du
U.D.N., o eleitor brasileiro sedefrontará, no ano que vem.com ns mnloro» "r.tuonFiWlIdn •
des que já ri!"iirnm pô^rn ns
ombros dat m"»í>sns votiMites dooals. Ou eicollicrá elemento» decomprovada coourlriade o iliba-da reputação pública, ou será
sufocado pela ondn de irresnnn-rabilidade, de golnismo é nven-:urclrismo que já se anunciamatravés da manloulacüo dosprunos sindicalizados, e tôm qobjetivo, num futuro próximo,••e nromover, crx-i n m^lorli dir!on"r'.cso, n reformo Ai Cons-tituição aara possibilitar «os
mais snezno pnloe- contra o re-
time. inclusive Invertendo-lhc
ou mo-iificnndo-lhe p pstrutvraE' preciso — frisou — queos eleitores se apercebam dessaresponsabilidade, de modo a en-viar ao Conerossn homens aue
mereçam o resneito e a confi-
anca da Nação.

Referindo-se ao esquema ner-filhado ceio governador Etel-
vino Lins a respeito da suces-
sao nresldcnclnl. afirmou que o
governador nernambucnno de-
seja assegurar para a nróxima
sucessão nresidcncinl um nome
que, escolhido nelos partidos,•"eprr-scnte a sow-nca da per-"íanPnrin dc um clima de paz e
.-oncórdia

Fulminar Dor intempestivo
o esquema Etelvlno Lins — as-semirou o sr. Arthur Santos —
e fugir à realidade. A questãoesta nosta e mesmo os que se
onoem ao esquema outra coisa->ro fazem senão dehr>tê-lo Pa-
rà que a tese do sr. Etelvinòr.ins nossa tornnr-.se vitoriosa,
é mister um preparo psicológi-
co e. por isso. se impõe a suaapresentação desde logo.

Se a decisão coubesse a umsó partido noliU™ - disse o"residente da U D.N ' — a Ipí-
ciativa noderia ser nntepinarin.
mas, icomo .leveza resultpr deoonhipapãn de forcas t-oifHêás,
é inefável a otiorfimt '-")p do
drKot'è.

Nn, entender do sr. Artlvir

Isso porque, so o Brasil estives-
so vivendo uma atmosfera de
normalidade democrática, seria
rcalmento prematuro a cquacilo
. csauemntizuç.o dòsso proolu-
ma. Entretanto, o aue existo »'•
uma atmosfera de aciconfinnçn
generalizada c, nestas condições.
o panorama nacional Impõe uma
aliança de partidos para a tran-
qullldade o a proteção do pró-
prlo regime em que se funda-
menta a vida partidária.Com relação A escolha do no-
mo que, em 1055, venha pola-rlzar a atenção dos partidos quo
por venturn se coliguem no opi-
nino do presidente da U. D. N.
c assunto aue somente deve ser
tratado após o choque dos ur-
nas cm 1054, ools, no partidoquo sair reforçado dessa bata-
lha pelo maior número dc seus
membros eleitos para as duas
casas do Congresso, caberá, in-
dubltAveimente, .decidir sobre a

!t»-collm do IntuT. primeiro mn-
elctrndo dn Nncão. r-collier. nn-
tos dos elpifõ^s do nni vindou-
ro, o candldi.i(»t"ie sucederá o
atual governo, é jogar com elp-
mentos ne»ptlvn_.aue poderãomuito bem se o^ornar com of
resultados das urnns. Mesmo
noroue o futuro presidente da
República deve estar perfeita-mente entrosado e ligado ao
Congresso com o qual vai go-vemar nos anos subseqüentes.

A respeito do orolcto do sr.Afonso Arinos. aue estahplepe n
coliearão de lenendas, disse o
sr._Arthur Santos aue n nroDo-sição do lldpr dn minoria não

tem o objetivo, como julgamalgumns fontes, niilquilnr as
chumndus forcas populistas. O
nrolcto permite n nlluncn do
partidos cm tomo de candidatos
escolhidos nelos próprios parti-dos coligados. Ao contrário do
aue osscvcrifm os opositores do
projeto, os eleitores vão votar-
prlnclpulmcnto nos seus condi-
dntos.

PUNO GERAL DE REERGUI--
MENTO DO VALE DO

PARAÍBA
O presidente da República apro-

vou o convênio elaborado pelo De*
partamento Nacional de Obrai da
Saneamento, do Ministério da Via*
Cfio, o pelo Eitado de SSo Paulo,
objetivando a execução dos eitudoa
e obrai relacionado» com o plano
geral dc ruorgulmcnto do Vale do
Paraíba, tendo por finalidades
principal» a produção de energia
i-l, tiu-.i e a rccuperaç.o de terras
para a agricultura naquele vale.
Constarão as obra» dc regularização
de ti-glmp e derivação das águas do
rio Paraíba, teu» formadores o
afluentes.

Os trabalho» acriio custeados pela
Unl.lo e pelo Estado de São Pau-
lo com «eus recursos próprio», cnm-
prometendo-ce ambas as partr» a
Incluir anualmente, cm suo» pro-
pmtas orçamentarias, n parcela mi-
nlma dc vinte milhncs de tiruz"l-
rn».

Câmara, foi aprovado, em sessão
realizada, ontem, o parecer do rela-
tor, sr. Saturnino Braga, ao projeto
que cria o Fundo Federal de Ele-
t.ifrvatvão. O relator apresentou ai-
gumas emendas e a Comissão, de-
pois de alguma discussão, concordou
com o seu ponto de vista. Assim,
pelo que ficou dellberaao, a divl-
silo das quotas a distribuir se fará
em outra proporçüo que nSo a de-
sejada pelo Executivo, considernn*
dose, doravante, o seguinte crlté-
rio: — 50% pela população, 45% pe-
lo consumo: 4% pela área e 1%, pela
produção. Da mema forma, Os Es-
tados e Municípios, de acordo com
o que foi aprovado,, só terão dl-
relto. is suas quotas se apresenta
rem. dentro de um ano, planos de
suprimento de energia elétrica, não
oodendo os Estados receber as quo-Ias rios Municípios osra, depois, re-
distribui-las. A distribuição será
felin diretamente aos interessados.

Pelo proioto do Executivo, qtian-do os Estados e Municípios desvias-
c.,*•-,?„-" „ » . n " _i "-" scm sUa* quotas da aplicacSo em
SSífeísáVA^ 

da- ™%V™ 'enerírlá elétrica. , ouota entraria,tires dençial deve «er ImfHirfta- novamerít*»; no conlunto. » fim de
mente atacado pelos partidos, que fosse,, outra vez. redistribuída a

NOVO CRITÉRIO NA DISTRIBUIÇÃO
DAS QUOTAS DO FUNDO FEDERAL

DE ELETRIFICAÇÃO ¦
Na Comissão dc Transportes da todos os Interessados. Atendendo ao

que determina a Constituição, a Co-
missão resolveu considerar como pc-
nalidade a rctcnríio da quota até a
reposição pelo faltoso da quantia
desviada.

Finalmente, ficou resolvido que a
possibilidade prevista pelo Executl.
vo, dc que os Estados pudessem
lançar mão das quotas dos Muni-
clpios fica dependente dc acordo
prévio entre os Interessados.

RECEIO DA ÇEXIM

preciso evitar a marcha-à-ré na questão da licença prévia
Exclamou-se ontem no SERDEF, que d.cidiu considerar o esquema Aranha— "passo 

corajoso para a livre concorrência" — Outras maniíeslações
do comércio

um

O SERDEF, órgão que congrega
todas as federações sindicais do Dls-
trito Federal, reuniu-se ontem.
Apreciou o chamado "esquema Os-
waldo Aranha". Resolveu o plena-
rio manifestar ao ministro suas con-
gratulações "pelo que em sl repre-
senta a resolução 70, que 6 um paá-
so largo c corajoso no sentido da
restauração da livre concorrência,
essencial à economia do pais." De-
liberou, ainda, comunicar ào sr. Os-
«aldo Aranha que, dentro do prin-
ciplo de colaboração, o SERDEF
doravante lhe passará a enviar su-
gestões Indicadas pela prática, .o-
lieltando-lhe outrossim que as cias-
ses econômicas possam colaborar na
ex» cução do plano, apontando-lhe ts
falhas oue porventura forem -ur-
'-SJndo. Tambím pedirá ao ministro
a des|»n_n,?5d dc \um representante
permanente do SERDEF Junto às au-
toridades faiendárlas, com o citado
objetivo. <

O sr. Mo.destino Martins Neto,
com a palavra, disse serconvenien-
t° "não esquecer que a licença pri-

\

v,5 \

B'Am, . , ». —
»>» /, ;

Ap'

Q UDO HUMANO DE WOOMERÍ
Lugar impróprio para civilizaa]os - Gente que vê o lado bom para naoArrancada que gira em torno da mulher — "<3ramado" 

dever o lado mau

. , A.;,
IVoomern, Austrália — (De

CHAPMAN PINCHER, enviado es-
pecial do "Correio da Manha") —
O pequeno quadrado do grande de.
seito australiano chamado Woomera

-,se. presta 
'apenas'para 

a instalação
de um estabelecimento penal,' de
acordo com os padrões normais de
civilização. '

Nâo.'.há' muralhas ao seu redor,
mat; á» centenas de milhas de bar-
ro. vermelho a ninguém animaria¦ a'urna\fu_a..\ "\

No èritanto, mais de 40Ó mulheres,
j-Hocjdervtei de cidades britânicas
o auitrallanas, se localizaram nesse
oásis artificial, apresentando todos
o» sinal»'dé quem está apreciando a
mudança. Elas sSo as esposas dos ei-
elitista» e demais técnicos que tra-
balliam no campo de provas de fo-
guetes das vizinhanças.
"' qúahtò mais observava a solidão
do» campos de provas, em minha vi-
sita de hoje, mais rne convencia de
que o sucesso do projeto, que eus-
tou to milhões de esterlinos, dc-
pende dessas esposas.

Com o tempo, os cientistas e téc*
nlco». resolverão d problema da in-
tarceptaçSo de bombardeiros inirnl-
Soa por melo de foguetes antiaéreos
Ornados. Ma» levará tanto tempo,
que poucos • deles teriam coragem
para pcrmnnecer cm tal desolação
se não contassem com a companhia
de suas famílias.

futuros campeões...
DESCONTENTES? NAO!

A história significativa de Woome-
ra eu a encontrei mais na própria
vila residencial do que nas plata-
formas dc lançamento de foguetes.
Se as esposas nfio se tivessem decl-
dldo a suporür os rigores de Woo-
mera, todo o projeto dos foguetes te-
ria falhado. \ .

Conversei com algumas dessas cs.
pisas, em suas casas pré-fabrlca-
das dispostas em zlgue-zàgue para
neutralizar os ventos "wlllie-willle"
—• rodamoinhos miniatura do de-,
serto — e constatei que estão sa-
t—ifeitisslmas.

Multas estão exultando dc alegria
por desfrutarem da vida do comu-
nidade/'íntima a que foram força.
das pelo tamanho da vila residen-
ciai. ', ¦

A filosofia dessas mulheres for.
mídâvèis —| e elas têm multo tem-
polpara filosofal"... — é muito sim-
pies: j" I

"temos aqui as nossas residências
e os nossos maridos, e estamos, por
Isso, dispostas» a transformar isto
aqui no melhor/ponto da terra".

PRIMAVERA
Vejífmòs, por exemplo, a sra. Nan-

cy Laycock. Ela se mostrou muito
disposta a conversar sobre o bri-
lhante/sol de primavera que per-
mlte á sua filha Janice, de 17 anos.
andar sem meias c com vestidos le-

V
não tivessem disposição para criar
lares confortáveis num ten-èno na.
turalmente impróprio para a vida de
civilizados, e. Inteiramente despro-
vidos de ajudo doméstica.

As esposas estão procedendo com
magnificência. Estão tendo filhos
com tanta freqllência — à razão
de 112 por ano'— que a forma de
transporte mais comum 'é o corri-
nho de "baby"» « 7»

/
ves /dé algodão; coisas que n5o po-derja fazer eni sua cidade natal de
Doncaster. '

Nada nos/disse sflbre o sol do
verão, que jxquecc o ar dentro do
«oú buiioaloto de teto de zinco cor-
rugado até 43 graus centígrados, ou
das noites, quandq o frio so torna
tão Intenso que os cangurus1 saem
de meio,'dos arbustos, para se aque.
çerem po calor conservado pelo as-
falto da estrada. , 

'

.., A sra. LoycoÒK. declarou-se agra-
decida pelo ar seco, que lhe permiterecolher a roupa poucos minutos de-
pois de lavada, mos não mencionou
os dias cm que o vento traz a poei-ra de barro ^ç-meliio sob a qual se
oi esta. o gramado do jardim, que
brota após longos meses de irriga-
ção paciente. Também não se refe- ^1^ S"nb7-m S-_friu ás moscas do deserto. .' ,1 ^moC Jr.^»"^ estão'Iludo/o que se pode fazer para i «o portanto como/gente civilizadatdrnar menos árdua a\vida desses | Vi um grupo decrianços Jogando

rriclcct (Jogo inglês do qual se orl-

CANGURU 1K
Também para as -crianças o de-

serto cri»» dificuldades especiais.
NSo há calçadas, a estrada'de as-
falto está interditada, e não há
praias. Cedo elas perdem o Inte-
rêsse^ pelos cangunis7 ou pelas gran-

Mas.

V.?. 
"""l Pr,or™B"da e que ê preciso satisfatórios. Examinaram-se as des-

proporções ocorridos nos lances do
dia 16, tendo sido manifestada a
impressão de que houve empresas
que nas primeiras licitações se
mantiveram ém notural cspectotlvo,
motivada esla por vários fatores, In-
clusive pela exiguldade do prazo de
cinco dias, cuja dilatação será piei-
teada" pela ANMVAP, para que os
importadores se munam das dlspõni-
bllidades em dólares Indispensáveis
à conclusão das operações deseja-
das. O plenário tomou conheclmen-
to de numerosas . ugestões enviadas
por'firmas do interior do pab, o quemereceram toda atenção.

O CUSTO DA VIDA

toridades construíram aquedutos
para a canalização de água do Rio
Murray, situado a 480 quilômetros
de distância. Estão plantando ár-
vores que, com Irrigação continua,
deverão dar alguma sombra dentro
de 10 anos.

Há um pequeno cinema, um tea-
tro, um hospital, umo escola dotado
de or condicionado, e umo piscina
está quase pronta. \

Mas essas amehidaSes cedo per-
deriam seu atrativo se as esposas

ninou o bnscball), num terreno res-
sequldo. cheio de bolas de barro do
tamanho de cocos da Bahia. Ao ser
jogada a bola por um dos "jogado,
res". levantou-se uma nuvem de
poeira vermelha que atingiu em
cheio o rosto do oponente — um
garoto de oito anos."Pobre goroto", observei, dlrlgin-
do-me a. um dos trabalhadores."FS desses campos improvisado,? qua
saem os grandes astros do espríe

que não haja murcha-ré na deci
são governamental rumo á livre Ini-
ciativa". Intervieram nos debates os
srs. Valdemar Ferreira Marques.
Jônatas Pereira Filho, .Antônio VI-
cente Filho', Fernando, Braga, Adolfo
J u s 11 n o.' Alclblades Aqtonglni.
Eduardo 1 Prejawa Schmldt,' Milton
Freitas dc Souza e outros. O sr...VÍ-
cente Filho revelou que a CEXIM
estava limitando a entrada de pro-
cessos a apenas uma vez por sema-
na, o que era "uma imposição injus-
tifieável", O sr. Modestlno Martins
Neto sugeriu a classificado das
mercadorias exportáveis em cinco
grupos, cada um dos quais com sub-
sltllos diferentes, visando cada uir
cinco grupos de mercadorias Impor-
laveis. Estas seriam, porrhnlo. cias-
sificidas em vinte 'grupos, ou seja"com maior elasticidade e equanlml-
dade na classificação das mercado-
rias Importávels.

O sr. Alclblades Àntongini Infor-
mou que o ministro da Fazenda re-
ceberá o SERDEF todas as quintas-
feiras, quando então êsse órgão lhe
apresentará os sugestões que jul-
gar convenientes,sobre o esquema.
O si-, Milton'Freitas de Souza lem-
brou que, na reunião, na Confedera-
ção Nacional do Comércio, fora voto
vencido, quando ali se decidira
pleitear a^ manutenção do sistema
de licença*prévla. Ná oportunidade,
chegara a propor o leilão de divisas
que cro, afinal, o regime que ai es-
tava, combinado à fórmula do im-
posto dè câmbio.

CONTRA A SUSPENSÃO DOS
REDESCONTOS

O sr. Jonatas Pereira Filho falou
contra a anunciado suspensão dos
redescontos, por 90 dias, pelo Banco
do Brasil. Afirmou que xo que se
deve pedir é a concessão do crédito
de que o comércio necessita para
as suas atividades normais. .

Por fim, aprovou o SERDEF pro-
posição do . sr. Alclblades Anlor-
gini no sentido dé ser apoiada a
pretensão do Sindicato dój Comércio
de Relógios, a fim de que essas mer-
cadorlas passem da* clqpsífícaçfio 5
Para a classificação 4»- por se tratar
de produto essencial, excetudando-
se os relógios de luxo.

NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE MAQUINAS

,1'ara novos debates em torno da
política , cambial adotada pelo go-
vêrnó, e suas primeiras reper-
cussões rios'setortís do corri Creio ex-
terior, determinadas pelas licitações
efetuadas nas Bolsas dp Rld e São
Paulo, sexta-feira última, rcunlu-sè,
ontem, sob a presidência', do s't\! Gul-
lherme Borghoff, o conselho diretor
da Associação Nacionol de Máqul-
nos, Velct|lps, Acessórios e Peças.

Surgiram reações sobre a dlver-
slficação dos ágios, havendo associa-
dos, entretanto, monifestado a con-
vicção de que o câmbio, tr-Ivez no

Na última reunião, do Conselho
Técnico Consultivo do (Confederação
Nacional do. Comércio' relatlvamen-
te ás conseqüências /que poderão
advir da prática da nova política
cconômico-flnancelra, expressaram
vários conselheiros a Impressão de
qué com ela poderá se elevar o custo
da vida, em virtude de virem a so
tornar mais caros os produtos de
importação, Inclusive as matérias
primos para a Indústria.

DOS DEBATES ONTEM ENTRE AS CLASSES
ECONÔMICAS

Janguismo — Há presentemente 126 projetos de caráter traba-Ihista que visam apenas a aumentar os salários e o lazer. Comonao cuidam, de outra parte, do aumento da produtividade, tere-mos o conseqüente encarecimento do custo da vida. IO ar. MUtonFreitas de Sousa) -»¦»»«..
„„.>í[*Jlllür'1111 

"7 
»É Pfec,lso, acabar com essa balbúrdia, é preciso

. nn_,»?i! intervencionismo prejudicial, é preciso acabar coma COFAP. (O sr. Fernando Braga) \ »
Gnomo — A CEXIM está reduzida a um anão, que nfio resistirásequer a um plpnrote. (O sr: Ademar, de Fari--' "=-'""ra
Perigo — Se tal acontecer (suspensão rio re , tonto dos flnan- 

'
clamentos feitos para aquisição de certificado» de importação) a ¦
íüi^ p2rte~5S.V.Ímp,^tatlores ÍIcará «m sltuaçüo pior do que nosm?5n»dí»«CFXIM*..í0 

?¦ Zu.Uo de Freltas Mallm-nn)
_„£íMh _ mo..Ç Pos-Iv-' <*ue o governo continue a adotar
Frw-dÍ5,cl?f ™™,-_¦¦¦<¦. " o Ministério do Trabalho em outro.(Dos debates na Federação das Indústrias)
tm r,TÍm-JÍ*" 

-,Devem08 «-J-lelr telegrama ao senador Alencás-
m?».SJ",!í- \ P?" ™í c,or,a-osa campanha no Senado contra aintervenção estatal no domínio econômico e .pela ¦ abolição de todosos controles. (Do» debates no SERDEF) "
Getrti „?ví?-."-„!i 7 ° d!í,c" .'intender que um ministro do sr.
oifim mtníJA^asadote. na Fazenda, um plano»,de salvação, enquonto
tidaKtw,5 

sr" 
^"i10 X?rgas' ° d0 ¦Wkbslho. ,ponha em prá-

S™, &,0 ,n 
&«tt&^°- Q«9 -a- o presidente da República

S._,»í0l-?,,-D_' um,*mPe*"**unta em mesa redonda radiofônica).
!d™«mVmÍ. 2? _dl,de r rTlve„ oca!lfio de d«'ara*" nessoalmento aopresidente do Banco do Brasil que os chamados técnicos da CEXIM
rf«rfi„l 

r-»S0?,nsflv,,Tll!. 
?el° cac,s «onômlco que af está. (O sr Mo-destino Martins Neto) \

N-=.I»n,dÚ*t!"'a ~~Í ° ««--envolvimento Industrial está limitado fatal- ^mente pelo poder aquisitivo da maioria da população consumi-
MM"')' ° 

Camplgl10' cltan«'<- edltoíial dó Correio da

Disse o sr. Eugênio Gudln que tal
encarecimento só se fará sentir em
determinados artigos nos quais nâo
é grande a margem de lucro. Em
outros, onde éla, já ê bastante alta,

o comerciante é quo será forçado a

mercodorla há, ppr assim dizer, um
teto máximo. Julga, mesmo, qué o
esquema do ministro | da Fazenda é
ntentuadamente deflacionário o quo
sempre se está marchando em dire.
ção certa quando so marcha para a

' AGITA-SE A- BANCADA DO P.T.tV
Por causa da expulsão do sr. Joel Presídio — Conseqüências

nò P.T.B. da Bahia
A expulsão do sr. Joel Presidio

pela Comissão Executiva do PTB,
sem a! devida consulta a bancada
cio partido, provocou, entre os rc-
presentántes t trabalhistas, um mo-
vimento» de franca hostilidade ao
ato que, segundo opinião geral, po-
dera acarretar as mais graves con-
seqüências. O lato' foi I levado ao
debate dn bancada do PTB nólc cr.
Gurgel, do Amaral, que ressaltou
a insegurança em que se encontra-
rão, doravante, os demais deputa*
dos, pois a umo simples determina-
ção da Comissão Executiva do par-
tido poderá qualquer um ser alija-
do sem a menor explicação à ban-
cada. ' \

» Para estudar essa irregularidade,
estiveram reunidos, ontem, os dc
putados que, |compõem nos duos
casos do Congresso a represento-
ção do PTB, Finda a reunião, dc
cidiu a bancada constituir uma co-
missão coínpòsla dos deputados Hil-
debrando iBIsaglIo, Aarão Bteibruch
e Brochado da Rocha, iora examt-
nor a situação dos seus membros
que sofram punição por parte dos
órgãos dn direção partidário e a
possibilidade de sot;cltar a banca-
dn desses órgãos o reexome de suo
decisão, quandi entender que dela
resultem prejuízos paro sua açãoEssa comlEs.io si» incumbirá de

reduzir seu lucro, porque para cada; taxa livre.' Por outro lado vai lu."""¦""•<"'"••• - ¦' -'orar a comunidade, uma. váque o»altos luéros permitidos pelo sistema
anteriot- p-ja /certos, Importadores
viío agora reverter para o Tesouro,;
atravê> dos lelIBes que serão ,felto_
Acentuaram os srs, Dárlo de AI*'melda Magalhães e San Thiago Dan-tas determinados pontos constantes
da Instrução Ministerial» que á pri-melra vista lhes pareceram lncons-
tituciònals, Incluindo-se entre «lés o
que exclui as novas firmas importa-1
doras, que venham a se estabelecer.
Referindo-se à Carteira d» Câmbio
observou o sr. San Thiago Dantas
que ela será um órgão destinado o
ter a visão de conjunto na economia
brasileira, ponderando sobre as ne
cessldades do pais e promovendo as
operações devidas.

, :; V-, ".'.y-j"
-' :.i;;""...:i.i-i.'-i.'.vUi

respondeu òhomen^"VooraWa„, prazo dc. um. mis, atinja a níveis.' que,\atrovê, de íider,. deve tomar | ffiSrt^
n '--'¦. .'.'>,•

a bancada, quando tenha dé ser exe-
cutada a decisão punitiva.

CONSEQÜÊNCIAS NO PTB DÀ-,
BAHIA V-

¦ 

\\ ) 
_Salvador, 20 (Asp.) — Comenta-

se que o maior aliado doa dissiden-
ta. peteblstas na Bahia tem sido
o noticiário da imprensa.do spl do
pais, sobre entendimentos entro- oi*
guris dirigentes nacionais e os co-
munistas. O espirito religioso' do
povo baiano teria que reagir contra
Isso o os beneficiários dessa reaefio
passaram a ser os que combatiam
squl a direção nacional do PTB.

O deputado Joel Presidio, quechefia a dissidência do PTB baiano,
será alvo, 'na próxima sexta-feira;
de uma manifestação popular, pro-movida pelos trabalhistas, 3om ,'a
participação doa trabalhadores, ele-
méritos dns classes émpregadoras
profissões liberal», e. estudantes.

As anunciadas xllminoçíes. peloPTB, daquele I deputado o do seu
companheiro Reinaldo Sales, repre-
sentante do partido na Assembléia
Legislativa, chocaram a opinião pú-
bllca e irritaram os seus correligio-
nárlos, de tal maneira que 1a se
considera agora pouco provável B
Pi rmanêneln dos di«i -.«nt^s nop fO

j letras do parildo qu- in-r-iha, ns-

0 PSD E 0 GOVERNADOR
DE SAQ PAULOii

¦Soo' Paulo,-: 20/ (Asp.) J i_for.
ma-se que o Diretório do PSD, em
sua reúnlüo do' ontem, examinou
as negoclocSes no sentido de aco-
lher vários deputados dissidentes
do P.S.P. .'. „

Quanto a poslçBo do governador,
recorda-se que, ainda recent»men\
te. o,sr. Clrllo Júnior esteve no.
Palácio dos Campos Ellséos»Insis-
tlndo cbm o sr. Ludas Garcez para
que ê)e Ingressasse rio PSD, hipõte-
se.em que lho seria entregue a dl-
reção da secção 

"paulista 
do mesmo

partido.» Apesar das declarações do
governador de que não pretende
Ingressar nm onnlquer Dártldo,¦ udar, Igualmente, as Drovldêncfael "¦  "" ;u i","v n" ''¦'' ,,,-, ,.-.,,.• -Diuvi.i n «l^r-j.araCo-eompieto.e-IacelaiiíeHtq fesserilstiin não perdem n esperan- "rvolunlan
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ça de vê-lo entre as suas fileiras. ( ca'VT'; "\ '¦
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Sutileza
Falávamos ontem de sutileza

a traço grosso, como, cunho ne-
cessário da propaganda russa.
E ontem mesmo isso se revela-
va, mais uma vez em noticiário
de origem 'americana.

Tome o leitor nosso jornal de
ontem." Leia coín "ateiição .as re«
ferèncias'a uma hipotética via-
gem de Churchill a MoScou. E
para ver logo aquilo a que cha-
mamos "sutileza", 

parta do prin-
cipio de,que é invenção a,..noti-
cia dessa viagem.

Por que foi referida assim?'
I'cla mesma razão por que, nó
dia seguinte à explosão atômica-
inglesa na Austrália, telegrama
da mesma origem levava o leito/
a depreendei què o fato mais im-
portante era agora... a bomba
de hidrogênio russa.. V

Quando uma noticia não con-
vêm à propaganda bolclievista, ê
abafada por outra "noticia" de-
litwada segundo essa conveniên-
cia'.

Ontem publicava-se o comuni- |
cado sobre a Conferência de
Londres. Revela pleno acordo
dos Chanceleres. Reiteram p con*
vjte â Rússia para a conferência
sobre a Alemanha e Áustria, ,
como um dós melhores meios de
reduzir a tensão internacional, jSaltem agora os olhos dps leito* '
res ao telegrama (de Paris...)]1
sobre a solitária viagem do pre-mier. Este está convencido da
necessidade de contato direto
com o Kremlin para conseguir a '
diminuição da^tensõo internado- fnal Sfio usadas as mesmas pala*
yras. É um desmentido, ou uma
resposta. Procura-se, com o
prestígio de Churchill, apagar o
valor da Conferência de Londres.

.,' Isto é; chinês, para 80% doa
leitores? Peve ser. , Não dão
porque assim transparece a luta
de facções, no mundo, bolchevis<
ta. Onde os três í Chanceleres
falam, em' .Conferência de Chan«
céleres, estão 'convidando Molo«
toy.' Mas-,, p bolchevismo:esta
precisado de um deus na Rússi:-J
quer que" êsfe- seja ' Majenltòv
(nunca um chefe militar). Oj
alvo_ de Churchill seria confe»
renciar com Malenkov, devida»
mente citado como sinônimo dd"O Kremlin".

E para isso se telegrafa da |
Paris, em nome de "círculos au* ;
torizados", ou de "altos infor- \mantes", ou de "adraite-se" oi<
de um "dizem", 

que são dóceis
máscaras, ,\' .

Ê possível ,que , Churchill um
dia voe a Moscò^i para cpnferen»
ciar com êsfe ou com aquele,
como Chamberlain voou a confe*
renciar com Hitler (embora não
com alvo semelhante). Mas é
completamente impossível qua/Churchill queira desmoralizar oit
amortecer a Conferência . da
Londres, anunciando ou irisi-
nuando que vai passar a ser um
navegador \ solitário dá) Política
Internacional, "precisamente no
momento em que tal anúncio
teria apenas êsse sentido.

Nãp é apenas paradoxal por-
que é afinal divertido, que a"sutileza" se aplique nr"
-"> fnzer do mais !iV"|,
çn do bolchfvicnir
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BCDATOlt-CIIErE
COSTA REGO

Corre
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K. 18,882 - ANO Ul!
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L __? ' ** tf tfA farae 05 clássicos" de domingo
Ai_--_,U:__,_- - .__.._J_ . . »-. ¦*';_ e*~*WA tabela para o segundo turno do presente campeonato (oi

elaborada atendendo ao critério dai colocações na primeirafaie, dai a razão de na próxima rodada serem realizadoi três"clássicos". Portanto, tudo foi obra de mera coincidência.
Dessa forma, o estádio Maracanã, que na rodado ante*

rlor, estive vazio, tanto sábado, quanto domingo, como que
pagando pesado tributo por tal falha, terá a sua atividade
iniciada na tarda do sábado, continuando domingo pela manhã,
t, finalizando, à tarde. I . /

Sem dávida alguma, o embote matinal, em que são ad-
versários Flamengo e Vasco é o que proporcionará maior orre-
cadocão, de vez que estarão em confronto as duas maiores
torcidas da cidade. Mas, não se pode deixar de reconhecer
que a disputa de dois prélios de projeção, no mesmo local,
com diferença de horas, redundará em prejuízo pnra todos os
participantes. . \

Convenhamos que - tarefa exaustiva para um torcedor
assistir a um j8gq pela manhã e retornar à tarde para assistir
a outro. Donde se conclui, que, milhares de aficcionadoi do fu*
tebol não concordarão com.a maratona.

Esta seria uma solução ideal para os diversos problemas criados pela programação matutina do
jogo Vasco x Flamengo — Fluminense e América fariam a preliminar, garantidos com uma cota

fixa — Razões que justificam a medida — Fadei Fadei favorável em princípio

A SOLUÇÃO IDEAL

- O rtflme 4 proflnlonilUU e, por-
tanto, medldat lmpedlpdo r-.ai.io de
tendas tem qua ter tomidii, dadas
as trtndet deipttaa que enfrentem
01 clube i.

Aulm sendo, umn toluçSo pode-
tia itr dada que atenderia perfel-
tamente aoa quatro clubes que Jo-
firSo domingo no MiricanI, Aa

duai punia» teriam lunar A tarde,
•endo que flimengo e Vasco fi-
rlim o "match" principal, atenden*
do ao fato- do maior número de
attlstentei que atrairiam, enquanto
Fluminense t América Jogariam na
preliminar.

FLUMINENSE E AMÉRICA PER-
CEBERIAM COTA TIXA

Reiolvtda a ordem doi Jogot, te*

ria qut ter foeallxada a prlnclpil
parti do asiunto — a dlitrlbulcSo
da rindt. A mintln malt actr-
tada lerla a' fixação di uma rota
para oi referido! frémloi, quo po*

derti itr dt CrJ no.ooo.nn. portxtmplo, com livra Ingresso para
01 inclm do Flamengo t do Flll-
mlntnit qut ttm mtndo dt campo.
Aliás, com referencia a (llt par-

llrular ¦ tdmlnlitriçSo do eitidlo
nlo encontraria dltlculdidea para a
locallxaçlo dot luoclidoi doi min-
domdoi grémloi, dido o número
redualdo dt socloi que pouuim.

LÍDER O VILA NOVA
Belo fíortronte, 20 — (Asp.)— O Vila Nova, esti prática-mento com o titulo assegurado

do segundo turno do Campeo-
nato Mineiro de Futebol. Os
dois últimos compromissos do
clube de Nova Lima, serão dls-
putados contrao Metaluzlna _
Atlético Mineiro.

A colocação dos concorrentes,
6 a seguinte: —

1° lugar —¦ Vila Nova — com
2° lugar — Atlético — com 3.
3° lugar — Siderúrgica —

com S.
4o lugar — Sete de Setembro—• com 6.
5° lugar — Asas — com 7.
6o lugar — Cruzeiro e Meta-

luzina — com 8.
7o lugar — Democrata — com

9.
8o lugar — América com 11.

90 lugar
com 13.

Meridional

PRÓXIMOS JOGOS
A principal atração' da pró-xlma rodada, será o "clássico"

América x Atlético. Êsse jogoserá efetuado no Estádio "In-
dependência", onde também será
efetuado outro jogo, na prelimt-nar, entre Sete de Setembro x
Democrata. Em Nova Limo. ore-
liarão Vila Nova x Mctaluzina.

VITÓRIA DOS TENISTAS
BRASILEIROS

Os tenistas enviados pela
C.B.D. à Colômbia continuam
brilhando nas quadras locais.

Assim é que a entidade má-
xlma doi esportes acaba de re-
ceber comunicação de que a
equipe brasileira se sagrou
vencedora na Copa' Patino e es-
tá muito bem colocada na Co-
pa Mitre, uma vez que se cias-
sifleou para disputar os jogos
finais.

_L-__. ¦£_¦*% wl nr^MnWnilffll '^Jl^^-fl-ra?__--^S[-_Íut-iw '__íf-^i' BE'|t?T*aWhBg^ ____
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FAVORÁVEL O FLAMENGO

O munto ê dt crande rtlevgncia,
maa sobro a noau lugettlo tra
nt.ceu.rlo qut alguém de preitlglo ____num doi clubci referldoi fone ou
vido, 1 fim de que pudéuemoi ia
ber quil leru 1 iui ressonância

O técnico Flávio Costa com Pinga, Chico e M-tncca O p.:. -.riro é o único titular para do-mingo, Maneca, todavia tem possibilidades de reaparecer

NOVA FASE NO VASCO!

lutãTpêlas POSIÇÕES
Aptos a entrar em ação, os ex-titulares encontram os suplentes supe-
rando a expectativa — Ely, praticamente, p único reaparecimento

t
AS PRELIMINARES TAMBÉM NO ia tu|eitlo de tnfrmtar o teu tra*

MESMO DIA dlclonil rival — Vaaco da Gama.
I ua tardt dt ciomlnfo, no Maracanl.

8t 01 quauo clubes concordai* Um imbitt dt tal «xpretilo reall*
¦tm com a fórmula qut eitimoi tido pila manhl, t Imprtiiio qutaprticnUndo tm rtliçlo aa parti- ia tem 4 qut a lua tUnIIlciçlodaa principais, reataria « aoluçlo esti undo rcduildo, quando, pêlopari a dliputi dot tncontrot prill- i.mtrírlo, aumenta dlt t dia."mlnarra qut poderiam itr levido* Proi-eguindo, o vlce-prrildentt
a «frito durante a próxima atolam, uo Flimengo tralou dl partt reli*lnverlendo-it porém, 1 ordem dot icntt A .rrecadiçio. dlxcndo:

..iramos para o 4, _,_ „ ,..„„ c-,-.,)!,.,,rtunlrii
público. Em lt tratando dt con*
fronto de bou equipei, uma boa
arrtcidiçla ar tia conieguldi.

serim concedldn 101
1 ul,mi t trlcolorei, poli, a arrtea*
daçllo prtvlita para o tncontro tm
apreço nlo A du mal, vultoiai."

Conhecido tm principio, o pontoda vilta do Flamengo, a noua rt*
portagem deu por terminada t pa*leitri, fritando qut, o aspecto fl*
nancelro etria tratado posterior*

acreditando qut liio nlo
impedlrli a iui rrillzaçlo, por-
quanto, 01 doli Jogol, pelo teu

Fidel Fadei, foi o deiporlliti por f_r*!" 
,n*dUo, e P*'« «"¦ «mpor*

tiói procurado ,. com rcl.cB.ri ",?*? n'.,u«1' 
„"»"1»m conse-

quesito, declarou: qUentemente publico numeroio. po*
„_ _,' dendo meimo regiatrir-ie 1 maioro Flamengo encara com simpatia renda em certamei cirlocti.

O á.Ui_ vascaino Wilson G, Carneiro, pouco antes de
vencer os 110 c/ barreiras. Wilson se constituiu em autèn-

tico sucesso no "II Troféu Brasil"
NO TROFÉU BRASIL"

EXCEPCIONAL FEITO DO VASCO

Em plena semana do maior elas-
slco da cidade — o sempre espera-
do Vasco x Flamengo r- encontra*
se o treinador cruzmaltlno a bra-
çot com novoi e sérios problemas
a resolver quanto i formaçfio da
equipe que deverá apresentar do-
mingo' pela manha no MaracanS. O
mali Interessante, porém, é que des.
ta vez a altuaçlo te'apresenta com-
pletamente diversa¦• da anterior,

quando Flávio' Costa lutava con-
tra as constantes contusões dos seus
craques. Trata-se agora juitamen-
te do retorno desses craques. Ji
considerados aptos quer quanto i
forma física quanto eo rendimento
técnico que ostentem, o melhor pos-
ilvel..

A principio, pode.se julgar que
nSo existo problema no Vasco e, ao
contrário, nSo poderia ser melhor

QSMAR REFORÇARÁ Ó QUADRO
Previstos volto do zagueiro-central^
«m Campos Sales, o primeiro ensaio de conjunto para o "clássico" de

domingo'—Experiências com Rubens no ataque
. Retliiando uma campanha eíi-
ciente nó segundo turno do Campeo-
nato Carioca, o América itri tubme-
tido no próximo domingo a umt pro*
va decisiva dai suas possibilidades.
Como é do conhecimento público, na
«ensacional rodada que apresenta
nada menos dt três "clássicos", en-

volvendo ot clubes que ocupam ai
principais colocaçStg i do 'certame, o
quadro rubro enfrentará o Fluml-
nense, um dot liderei qut por liso
mesmo .possui uma das melhores
equipei da cidade no momento.

A hipótese de uma façanha brl*
Ihante vem incentivando oa Jogadores
'"americanos", 

que Ji Iniciaram oi

preptraUvoi em Ctmpot Salleg na
manha de ontem, através de exerci*
dot Individuais. Hoje, também pela
manhl haverá o prlmero ensaio de
conjunto, que merece do treinador
Oto Glória especial atençüo, pois nê-
It procurará corrigir ot defeitos que
os seus pupilos revelaram última*,
mente.

VOLTA OSMAR

A ausência de Osmar foi sentida,
multo embora nüo influísse dcclsl-
vãmente no empate de 0 x 0 com o
SSo Cristóvão. O zagueiro rubro, que
se contundirá na peleja em Teixel-

ra de Castro, durante oi dias que íe
seguiram nSo logrou pronta re-
cuperaçüo. O Departamento Médico
achou necessário um repouso mais
prolongado, razlo pela qual i a dire-
çSo técnica não pôde utilizá-lo, lm-
provlzando Rubens como "hal-back''
direito e deslocando Caca para o
centro,

Agora, entretanto, o estado físico
a lituaçlo de Flávio I Costa que,

(Continua na última página)

ESTA SECÇÃO CONTINUA
NA ÚLTIMA PÁGINA

\,\f . V :;- : <¦ v^^ ^FT' ¦''!¦ Ài Unhai da Aerovlaa Brasil cobrem,
y ..) ÉJÊ — c__—• praticamente, todo o território nacional

TMsftüfflflilíl 6 atraves'ando as nossas fronteiras,
-jf rftâj&r**_B2__lTll*-, Ugam o Brasil à América do Norte e

ryj_g. | Mi»" V^y _ Argentina. Seja para onde fôr que
í ¦¦¦;*'¦ I «P ¦ *i!>he' pretenda viajar — no Braall ou nas
:'¦'¦'¦' otISI-tS— Américas — consulto a Aerovlas, a

í /^PviKBS ílm de B33egurar o conforto e o
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AGÊNCIAS NÒRIOs sgáfÉÊs^lfÉ_g!!\ '

Passonons .'AV. Rio Branco^ 277 • loja 9 (Ed.. lorià)» Itl.22.8566 ^NLj belo hokizqnte }
Encomentlas ou cargas - Av. Presidente Wilson, 710 * Tu!. 32-4308

contra o Flamengo, ae o desejar, po-dera lançar mão de Maneca, Eli,
Ademir, etc. Acontece, porém, quenão se apresenta tSo fácil assim oatual estado de coisas e Justamente
porque os que até agora vinham
subsUtuindo os titularei se encon-
tram também ostentando as melho.res condlçSes físicas e técnicas e,olém ' do mais, recolocou o clube
cruzmalUno na sua posição de pres-tlglo entre os demp'- co-lrmüos ca.
iriocas.

LUTA PELAS POSIÇÕES
Nestas condições, embora seja

voz corrente que Flivló Costa apre*
sentará contra o Flamengo um Vas-
cojriais_poderosor -ref orçado-de -Hl,-
Danilo, Maneca, Ademir, etc., a si-
tuaçáo é multo diferente. Até ago.ra, temos certeza, náo sabe o trei-
nador o quadro que colocará em
açSo no próximo domingo, Ji que
para éle torna-se bastante perigosoalterar a formaçáo de uma equipe
que vem correspondendo sõbejamen-
te i expectativa, principalmente no
que se refere i produçlo dò teuataque, tetor apontado como o quemais alteraçBei deverá lofrer noreferido cotejo. ¦

Pergunta-se entio: eitari dispôs-
to Flávio Costa a reürar Alvlnho,
substltulndo-o por Maneca? Ou mes.mo Vavá? NSo acreditamos que ofaça, a n5o ter apói demorado es-
tudos e observações.

Por esta razüo, aliás, considera-
mos de muita importância o cole.

REUNIÃO DO ARBITRAI.
O Conselho Arbitrai da Fe-deraçlo Metropolitana de Fute*boi esti convocado para te re-unlr^ hoje i tarde, a partir das17,30 horas.
Entre oi assuntos constantesda pauta figura o caso dos Jogosdo MaracanS e Campeonato Bra-sllelra de Futebol.
Cerca-se, portanto, -de multaImportância a sessüo do órgioconsultivo da entidade guant-barlna, nma vez que serio apre-ciados casos de importância pa-ra o futebol carioca.

AGÊNCIAS NO RIO: ,
Passonons - Av. Rio Oranco, 277 • lo|a 9 (Ed.. Dorja)o Tll. 22-8566
Encomentlas ou cargas • Av. Presidente Wilson, 210 * Tu!. 32-4308
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INGLATERRA x SELEÇÃO
DAF.I.F,A. P

Hoje, no Estádio de VYembley,
o jogo comemorativo do nona-

géslmo aniversário da
Associação inglesa 

'
Lpndrei, 20 (U.P.) - a Mleçío

Inglesa de futebol teri pela frente
um dos compromissos móis fcllfl-ceis do último meio século áma-nha quarta-feira, quando teri de en-frentar, no Estádio de Wernbley oselecionado da Federação Interna-clonal de Futebol (FIFA), num en-'

contro que .tudo Indica será sen-saclonal.) ¦ \ • - • - -, \ ¦
Nesse encontro, em comemoração

ao^ I nonagéslmo ànivenário dl
Associação Inglesa. A Inglaterra
tratará de manter aeu prestigio deinvicta ante equlpea estrangeiras
que visitaram o pali. Até hojeíape-nas um pais, o Hre, derrotou a
Inglaterra em seui domínios, porémo Elre é comtderado aqui como
britânico.

Informa-se que 
'.-'_ "cancha" de

Wendley esti em excelentes con-'
(liçSçs, _____ iiia poisa ser umadesvantagem para ot Ingleses, que
geralmenWi jogam ' melhor em"canchas" pesadas. \

Bntrenientes, o itltcionacJo daFIFA, que esti concentrado nésla
capital, impressionou mui favorá-
vel em seus treinos, sob a dire-
çfio do treinador austríaco Walter
Nausen. '
);qvquadro que enfrentará a In-
glaterra ser o seguinte; ] ,

Walter Zemàn (da Áustria), Na-
varro (Espanha), e\Hanàppl (Aus-tria; Tonaikovskl (Iugoslávia), po-sipal (Alerrlanha) e Ocwirlc (Aus-tria); Bonipertl (Itália), Kubala
(Espanha), Nordahl (Suécia), Vu*
kas (Iugoslávia) e Zebec (Iugoslá-
via). ,

O treinador Inglês Walter Wi-
nergottan advertiu a seus Jogado-res, hoje, de que terfio que se em-
pregar a fundo para ganhar o en-
contro. "NSo devemos subestimar
nossos adversários", rjlsse. \

O quadro Inglês nfio íol ainda
anunciado oflclilmente.

tivo programado para esta manhaem Sáo Januário, quando natural,mente assistiremos a verdadeirosdueloi entre oi atuais integrantei-Ia equipe e os ex-tltulares em bus-ca das posições ho onze criizmalUno
para domingo. t
ELI, BETÔRNO MAIS PROVÁVEL

Em prlncplo, podemos adiantar
que o pensamento geral doi respon-láveii pela equipe da colina, segun-do conseguimos apurar, é o de con-servar o quadro que Uio bem vem seconduzindo nesses • dltlmos jogoi,com apenas uma exceçilo. Esta re-'ferente a asa média direita onde'

_rjode-«e_consldcrar-eormi—prática-^
mente solucionado o retorno de Eli,
que deverá substituir Ipojucan.

Quanto ao setor ofensivo nSo háduvida de que, apesar de tudo sô-mente o treino de hoje e natural*mente o "apronto" de sexta-feiradecidirá a respeito.

Sâo Paulo, 1B. {de Roberto Mlran-
da. elnvlado especial'do "Correio damanha", junto i delegaçSo do Vai*col — Contorme acentuamoi ontem,a realização do "II Troféu Braill, le-vado a eleito na capital paulista,obteve absoluto lucesso técnico emconfronto com •• disputai anterlo-res. Além das marcai iul-imerlci-
nas superadas no lançamento do pêio
por Alcides Dambroí e Dalse deCastro no salto em altura, esta rnei-ma teualou a iua marca contlnen-
tal noi 200 metros rasos enquantoInúmeras "performances" se apro-ximnrnm dos temao* dos resulta-dos obtldoi no pais.O Vasco _a Gnma, que allnalveio a íe tornar o herói da Impor-tante compellç.lo, foi nüo resta dú-vida, a sensaçáo da pista do Tleté. Apresentando uma equipe bemtreinada, pode o campeio cariocasuplantar seus adversários, a des-peito de alnd.i nüo dispor de umaequipe feminina em condlçflcs rfeobter ponto., razoáveis para o con-junto.

Cpm execefio do lançamento domartelo, onde possivelmente Alei-des Dambrós, um dos favoritos, te-nh3 sentido o esforço realizado nolançamento do piso, a equipe doVasco triunfou nas provas em queera tido como favorito. Para seaquilatar aliás, do desempenho daequipe cruzmaltlna. basta reasal-tar que dos 291 pontos conquista-
dos. apenas. A o feram da equipefernln na. Enquanto Isto todas a*prlnclnals equipes se beneficiara •!
com os pontos conqu'stados no se-tor feminino. Porá melhor confron-to alinharemos o» pontos conse-•undo. oelas prlncloa't cqulpcs dlr-
Çt'tMttet dando em separado osoo-itos conqii'stados nos dois setores. 1.. — Vasco, Homens — 247Moçaj — A; total — 251- 2° — S
iftx^Ti=Í5,I-f--4H*-M «r-tcnal218;I3.° Fluminense — H —47. m 107: A." Palmeiras - H /- 18- M -n3«:-5_,1IC.t* - H ~ »i M - 26e O.o Flnhelroa; homens: M e mo-cal 37. Como se verifica, as duaseaulpes dentre as se's primeirascolocadas, oue mais se beneficia-ram do conjunto de atletas, foramo Pülmelras e Fluminense, onde m-

Confirmou a equipe cruzmaltina o favoritismo
de que era portador — Onde uma equipe femi-
nina pode influir no cômputo geral — Sequên-
cia de recordes e a falta de adversários — Re-

trospecto da grande competição atlética
II

1 equipei fci-.iliiin.ic iu-
de multo as mascull-

cluslve, ¦
plantaram
nas.

OS quatro pontos obtidos pelaequipe feminina do Vasco, advi-eram. aliás, da atleta Ariene A.Soares que te colocou aulnta aos
100 metros rtzoi e dt colocação desua equloe em «.• lugar no reveio-
mento de 10o met-01 rasos. Tam-bém fêrn Isso, *oenas a atleta Retl-
na Guedes competiu, tendo todaviaellmln-da nu-a rf-s eliminatórias
dos l"fl metros razos.

Todavia, é preciso acentuar que

emboi-n algumas alicias t)o Vasconão tenham competido, foram a
S. Paulo romo um csllmulo )á ouepretendendo o Vasco tornar o se*tor feminino também poderoso, es-
lá fazendo um serviço de base.Nessas condlçSes a molorla doscomoetlrinres ainda nfio atlglu um
nível suflc'ente para ronfronto comescolas mo'» desenvolvidas.

RETROSPECTO
Voltamos a anillsar ho|c "'.;r>r-

forro»ncei" de .il-ttmr- TOVIS dls-nutar'.-.i! nn cl«tn ,'n T'»t«. que nn-tem pro fr—*-m libfr^ttfji!.

!0O METROS RASOS
Esta prova fe| vencida brlll-.an-

temente pelo atleta vascaino Pau*
In Cabra, no ótimo tempo _e 21.e.
O defensor cruzmaltlno r jovemainda, o q__ (ax prever que Cen-
Iro em breve estará em coiídlçãer
de suplantar êsse tempo. 1/iapondo
de muita libra, tem uma corrlir
forte e luta com uma Oi: >cMç?n.
dJlKna de nota. cremos oue tend>
um adversário da mesma rstlrpe
poderá olca-icar um det ntS an-
llços recorde* suKame 'lecnüí. qu'c justamente u rios srn melroí r»?
sos em poder de l?:nto de Assis,
com ilX, desde IMI.

400 METROS RASOS
O camplriclio Argemlno Rooue

vencedor dos 400 metros rose», te-
ve no vascaino Mário Núcl—e->tb
um adversário valoroso, a pontode causar Húvidr** p* rr-' *' ^n<
«obre o vrrí-í^lro r*>."""".
bort a erppò••*•*«—t-» •• *»

(rnnl'~ri ri r'tlni.i

^nuta,
tm-¦"odo

r^frlrta)

CASTELO BRANCO PARA PRESIDENTE
-t

. £__^ Confederação Sul-Americana de
Futebol está com uma reunião marcada

fftsta o dia 31 do corrente, quando será
(/;fWcedida a eleição para presidente, uma

yh que o atual mandatário, o desoor-
Hlto Valenzuela termina o seu mandato
no dia 24 do mês em curso.

• - Oe acordo çom o Regulamento da
entida~d*) fm'! foco/ caberá a presíríêncía
doi fr(":i!hos ao sr. Rivadáyia Corrêa
Meyer, dirigente'da C.B.D.

e que são os seguintes: João Lyra Filho,
Cclio de Barros e Casteln Branco

Arn»ntinn. B.-Hv-a. CLi'» f.r—^dv e
Uruevai confirmaram a partici-srão n*(
conchve

Exisie um miyir-"!n»o n-i ssr.^irt-* de
tio o fuhiro presidente Der*enra.ao Bra-,"íl. e;='findo cotado pard o pésto r sr. Cn-
^êío firnriea, ~_lriõeríte~<íã~ 

CõnsêlH^Tíc-^7
nico de Futebol da C.B.D.

Na m.ncinnodn s"*r.ão «serão anrei""d-
, .... ..... idos assuntos de interesse ¦*--„ o futebolA ecle.ica nacional ia desianou os, ,ul-americano, entre os o-irii o estudo doMt» delegados para funcionar no certamei Dro!eto do Renulnmonto do F I.F A.

——•—-í _^__ '. .',

O Bangu e wn serto rival
"Aliás, todos os adversários são dih
níPT\?/efCe'Vo ÍUfno e no Torneio Rio-São Paulo" - ,4 companha do Botafogo na palavra do seu treinador '" " '

O Botafogo, líder do campeonatoda cidade, ocupando a mesma po-siçao juntamente com o Fluminen.se vem sem dúvida alguma reall-zando uma notável campanha nes-te certame. As sucessivas vitóriasque tem alcançado, onde o espiritode luta do seu quadro e a direçáoeficiente do técnico Gentil Cardosolevam a sua torcida a acompanharessa trajetória com bastante Júbilopois Já atravessaram momentos dl*ílcels e de apreensOei assistindo aderrocada de, uma das melhoresequipes da cidade.; Agora, no en*tanto, tudo mudou de figura Oclube da estrela lolttiria está' Afrente da tabela, neste segundo tur-no, çom grandes possibilidades dele tornar o campeio da metrópole,em 1053, aliás um prêmio Justo aoesforço e dedicação dos dirigentesdo Botafogo, auxiliados nessa tare.fa pelo técnico qua tem demonstra,do conhecer, e com larga vis5o onosso "associatlon".
Nesse momento a ditcipllna e orespeito criaram um ambiente deharmonia, o que vem . resultandonum trabalho profícuo/ íio rendi-mento da equipe alvl-negra,

GENTIL PENSA NO /BOTAFOGOA nossa reportagem' em contactocom o principal responsável pelostrlunfos do/Botafogo nessa vitoriosocamponha,/o, técnico Gentil Cardoso
quando na manhS de ontem assls-tia, aos seus pupilos apói a revisSomédica a que se submeteram, pro-curou conhecer do ticnlco.lider asimpressSes iflbre oi compromissos
daqui para o futuro. Assim comotambém encarava o terceiro tur.no deste certame, bem como o seu
próximo adversário, o Bangu, agoraem plena fase de reabilitação, o
preparador botafoguense atendendo
a_ «plloltaçSo do repórter assim se
pronunciou: ; .

— O campeonato i uma guerra,
para a qual nos preparamos, ven-
do sempre-rios adversários grandesrlvois, pois 'que todos estão empe-
nhados nela como, quadros de prl-melra dlvlsrlo. Por liso os nossos
compromisso! süo sempre encarados
com multa seriedade. Só penso emcolocar a minha equipe no terceiro
turno, quando depois, com a mesma
disposlçüo lutaremos pela classifica-
c5o no RIo-S. Paulo. Quanto aoBangu, o nosso adversário de %..-
bado, creio que Já está respondida
o sua pergunte, conforme declarei,
considero todos sérios rivais, acres-
cldo apenas que êsse clube, -. luta
pela classltlcac5o.no terceiro tur-¦no, visto que perdeu pontosvlrrecu-
neráveis, e como nós, só pensa em
vitória.

Pinolizando disse Gentil: "Quero
acrescentar apenas que o sucesso
do Botafogo está na razão direta
da equipe que possui, onde apare-

duvidosa do quadro
''Diretoria, 

para que nada lhet falte.AI está o legredo da campanha vi-torlosa do Botafogo.
HOJE O TREINO DE CONJUNTO
Havendo sido antecipado parasábado a peleja contra o Bangu, otécnico do Botafogo, resolveu mo-

dlflcor o trelnomento desta semano,
o que motivou^ fosse também ante-clpsdo porá hoje, o treino comu-
mente realizado ás quintas-felrai.Assim os botafoguenses exercitar-,
se-So em conjunto preparando-se
para o compromisso com o Bangu,
que está em plena fase derrecupera-
çSo, o que poderá dar multo traba-
lho a eoulpo,líder do campeonato.

DEPENDE DE VINÍCIUS

íceis", declara Gentil Cardoso —
i\o" — A campa-
Vinícius, o ponto

Em ligeira palellra que mantive*
mos com o médico Carvalho Leite
na manhã de ontem, procuramos sn*.
ber dos problemas da equipe. Dia*
se-nos o médico alvlnegro: — o
verdadeiro problema reside em Vi*
nlclus, pois que sq dele está de-
pendendo o seu reaparecimento.
Quanto a Zezlnho continuará com
os individuais, pois que só o con-siderarei apto quanto aatisfizar _l
todos o» testes a que se submeter, eIsso nSo tardará. Entre os demais
Jogadores, tudo corre bem, conclui
o Dr: Carvalho Leite, apenas Gar-
rlncha está ligeiramente contundi-
do, mas ique com certeza absoluta
deverá atuar no sábado, '

NOVO AUDITOR PARA 0 UD.
Em face de ter o Tribunal de Justiça Desportiva da F.M.F.solicitado licença do cargo por 60 dias, o presidente do órgão

judicante, sr. Lúcio Marques de Souza, como era óbvio, movi-mentou-se no sentid ode convidar um substituto.
A escolha recaiu no advogado Marum Jasbik, o qual tam-bem é cronista esportivo e membro do Conselho Técnico deFutebol da C.B.D. |

,. \ *k-e desportista ainda não deu o seu pronunciamento ao
dirigente do T.J.D., mas tudo indica que deverá aceitar a suaindicação para o posto. ;, .'¦' v ¦ •¦

'.. '.'''- ¦",:¦'¦''

Kí;K';.v;:v^í.;:,r;;;.^

técnico Gentil Cardoso, quc ontom classificou o llaugu
como sério rival para a campanha do Botafogo

JOEL EM AÇÃO
\ Ao contrário dos- cruzmaltinos que se encontram

com vários proWemas a resolver, o Flamengo não tem
preocupações para a peleja de domingo, quando se efe-
tiíjará o grande clássico do futebol carioca. Como se sabe,
os rubro-negros, em vista Ida contusão do extrema Joel,
lançaram contra o Bonsucesso Esquerdlnha na ponta di-
reita e Zagalo na esquerda, o que não'deu bons resul-
tados, conforme se pôde' verificar. ,

jEsta semana, todavia, Joel teve téjnpo para serecuperar e nestas condições deverá participar do pri-meiró coletivo da equipe da Gávea, exercício/que, como
de costume, será levada a efeito esta tarde, no própriogramado rubro-negro. Caso venha a demonstrar que está
perfeitamente recuperado Joel então retornará ao sen
posto, o que imporia em dizer,que o Flamengo surgirácontra o seu maior rival com todos os seus grandes va*lores. /

MARINHO, ÚNICO PROBLEMA

De um modo geral, náo há duvl-
cem grandes valores, como também ía 1n,nto a0 reaparecimento do
no estimulo que ttm recebido dt ponteiro Joel e sendo assim o Fia*

mengo somente tem um problemaa solucionar e este se relaciona A
situação do zagueiro Marinho, no
caso diste vir a ser punido com
suspensão no julgamento desta se*

Reaparece esta tarde o extrema rubronegro pari
garantir a sua presença no clássico de domingo

— Marinho, único problema — Sèm problem
as o Fluminense para o choque com o América

mana do Tribunal de Justiça Des-
portiva da F. M. F.

Todavia, oi dirl.cntps rubro-
negro» náo acreditam nessa possl-
bllldade. visto que contam inclusive
con. o recurso do eleito suspen-
-Ivo principalmente açora que 14
houve um trave pieredente o caso
Santos.

SEM PROBLEMAS OS
TRICOLORES

Enquanto Isso, os tricolores qucirrâo também no América domingo
Vndouro um Vdvcrsárlo de respel-
to também estáo Intensillcnndo os
seus preparativos, visando, como c

posição invejável
.Hl>ela do Cam-

V

lógico, garantir
quc ocupam tu
peonato

Como' dè ,iraxe, reallzar-d esta
manhl o primeiro coletivo" da eo-
mana, para na próxima sexta-feira"-prtíutar-rn". também pcli -parts

dn nianhfi Serão assim cxorcl-ioa
verdadeiramente normais uma .Tea
il ih nüo existe qualquer problema
nas l.nr.iinfiras nem me.*.nip com
ri 'i-réneln 4 ilnhi mèdll onde VI-

.tor vem ÍM*irí|hiIn-1n -lalr com irraii-
rtf\ vn"t*»*-i*m (ant« que este ven
jerinii -nmervado no quadro de as-
plrantcs.

1^- \-
\

\
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POSIÇÃO ESTATÍSTICA
DO CAFÉ

Ao inlci»r-i» o ano airlcol» de19U/S4, Fxiititm. em 30 de ju*nho d» IBM, no» porto» de expor-taçlo e no Interior, • ier llbtr».•ia», IMt.au iaca» de M qulloiurra» de 19U e UU re|liir»d»tnu Afinei»» do IBC, no períodode 1 de Julho a 30 de tetembroultimo, num total de 1.737.331 ia*ca», alcançaram um total da0.M7JU ucai.
Deu» total terlo de ier dedu*ildu 4.1M.J74 ucat correiponden*

te» a» nus-..-»» exporUçáe» para oexterior, comércio de cabotagem eeoniumo do» porto» de exporta-
«Io, nos metei de julho a ittem-bro,

Do expotto ví-ie que a dltpont-bllldade para exportação, em 30de tetembro, era do 5.501.008 ia-cai.
Adlclonando-te a et»» dltponlbl-lldade • diferença entre • eitlma-tiva da tafra 1853/54, calculada cm104)39.000 sacai, e as quantidades

Já registradas nas Agenciai do IBC,
ato 30 de tetembro último, nomontante de 6.720.500 sacai, en*contra-ie-á uma disponibilidade pa-ra exportado no período de ou.tubro de 1053 a junho dp 1054Isto e, 9 meses, de 15.719.505 ta-ca», ou teja uma media mensalde 1.740.618 sacas.

De acOrdo com informações rc-ceblda» pelo IBC dos Est»do» deSSo Paulo, Paraná.. Mina» Ceralt,Espirito Santo e Rio de Janeiro,de que a safra em curso, por mo-tlvo de fatores adversos, não estácorrespondendo á avaliação preli-minar, resolveu o presidente doIBC dctermin»r »e fizesse uma ri-
goros» verlficaçSo naqueles Estados.Dentro de poucos dias provável-mente será dado conhecimento aosinteressados no comírclo de caieda produclo exportável definitiva
da safra f»e 1953/54.

ntaçio conir» oe prtcui 4a
alfodle iiiij„„i„, llt|,_ i.i. ii

Ma iiirm,. no qut rttptlta »..tliud.io a Itália d» Nara Vurltnio pod» nunttr a funclo tlel»r-ni»iiii dot preçai Internado-UU. O» eiforço» nu nnlldo dec»l»r um cartel da fibra, a ftl-Cio do qut u ctttbtltceu pir*o irlga, «tUtai o» eotaintarlaut.nlo logrartm «fclio poalitvo. o»ntaoo» iinllet nlo can»t|ult»mimpor o itu preço. • t t-ldtntr
ju». d» illutcio flutni». Loa-«re» tem procurando llr»r p»r-tido, maaitale abtrto oa n«r-rttto» Urre na Cll», alada nu-nlo tenha aldo poulrrl rtilltulri noit» d» i.itrri».ioi »t tu»» »n-tlltt r«ncierlitlr«t. ror outroUdo, p»rl, » Honn. rrcltmam »tuilrniaçlo dot preçot de K*r»-cal • lii.inbtiiii, reatlnde con-ira a» coiiçou de Nora Yorlt.«M» e*»o do algodão t tido p«lo»obMi-adnnt como um alnal dorrmrrloriamr.it,, do mercadoMundial. A trln têxtil teria for-Ulecldo a poil-lo dai Importt-dum europeu», ¦rmando-o» con-Ira a Impnlçlo de preçot dll»-dot prln» KtudKt Unido», com-prttndtntfo qu» a política do»tomprtdortt d» Europa te i»»..l,tm falo» concreto», »pr*tta-ie alotêmo brullelra a anuncltr
qu» Trndtrl o nono altodlo apn-çot Inftrlort» ao norte-amr-rlClno. E Imrillnl.rprnlr o llpn5 d» alo imiiIii entra no merrt-001
a balança cemirclal com o u*

ttrtor no primeira itmtttre
de 1933 "

.....n.i tubitanelatmrnir pata »lurnuc.u de dltl»a» nu nirriur,o mo, por tttmplo, ou i-j ,.li*, rVrtunibucu, iti», uiundt doMui e li.iili t de e»|i»r»r niir oo (..(nu., «gar» |,i,,, „,,,,,!„ .um
» I.i..I.i.». tlO -1... 1,1., i.„„l, j|,alenit» para .-¦,» »»,..riu d» .om-
pina qurillo.

itlnçlo do "dílir a 13"

Por dcllbrraçlo recente o lo-terno N-.i.l». ii . vll.i.iilr o "do*
lar a 13" que vinha ttndo pigoaot mllliarrt e diplomata» emn.ltiii» no esirrlor. Pelo mitocritério, qu» paturá a vigorar a!.• d» J.iirii,, de iui, ¦ rtctllu*ração d»t oneraçori de recella •dtipni rrafUadu pricl» do Trtouro iu.uil.-i

¦ 11 Delega-
•'mi no >-\-(«rior, cm moeda eitranctira

paliará a »rr tcIU na lat» oll-ciai dt tenda - compra do dálar,rrgt»lnindo-i» como "dlferrn.a
tf» cambio" ai que por ventura»» n-illlr.i.riu nat rrmriut de»unrlmrnto * referida Delrgtcia.Aulm lodo» ot pagamento» pri»lirlrgtcla .lu Tetouro no este*rior ou iiln-uiiii-nir prio Thou*ro, ou qualqurr repartirão paga.cera, por Intermédio ou nlo dollanco do iir.v.n trrln rfeiuadisa rumo tf» crtdllot práprlot,npertda a convênio em mor.l»Klranirlra na base da taxa oll-
çl»l de compra e renda do do*Ur. Para romplnar os dálirr»fixado», terlo realumdo» o» ra-lorei «n crureirot,,
Difícil a eapamio do mlnfrlo

bratlltlro no mercado
mundial

"Garantio Industrial
Paulista"

CIA. UE SEUUKOS
Rua do Carmo, 9 — G.°

RIO UE JANEIRO

ORIENTAÇÃO DIRETA PARA
OS LAVRADORES COMBÂ-

TEREM AS PRAGAS
Equipes de técnicos do Posto de

Defesa Agrícola do Ministério da
A-ricultura. cm Florianópolis, visl-
taram, entre janeiro e agosto dêi-
te ano, propriedades agrícolas em18 'municípios catarinenses, levando
aos lavradores o ensino práticodos meios de combate âs pragase doenças das plantações.

i Para Isso foram efetuados tra-halhos de destruição de formiguei-
ros, pulverização e polviihamcntotle árvores frutíferas e ornamentais,
preparação do solo para sementel-
ras, expurgo de grãos e erradica-
Cão de mudas »e plantas adultas

1.200 consultas foram respondidas
pessoalmente e por escrito, a maio-
pessoalmente c por escrito, a maio-
ria relacionada com o oembate à
broca da bananeira, caruncho dos
cereais e lagarta da uva, pragasnotadas com maior freqüência nas
culturas visitadas.

Para maior eficiência da defesa
íitossanitárla em Santa Catarina,
o Pasto está facilitando aos pe-
quenos proprietários o» emprésti-
mo de equipamentos.

Segundo dados oficial», o vo-lume fitlco dtt exportações bra-allelr»!, no primeiro itmctire de1913, acutou r.ilii.-íii. de 11.910toneladas, em confronto com omoilm-nto rrilitrado em Iden-tiro período do ano passadoQuanto ao nlor a conlraçlo ,si.irepretentadt em 1.424 mllhOr»d» cruzeiros, apreientando-se
como maior responsarei o algn-dáo em fio», rujat tendas, cal-ram de 424.174 milham dr cru-zrlroi. Na clatse dot gêneros ali-mentidos o café em grilo e o•rro» figuram, rrspectivamenteiiitii menot 121.123 * 415.103 ml-Ihtrr» de cruzeiros. No tocanteàs lmoprtAções houve uma. redu-çio d» 199 milham» de tonela-da», em conseqüência da dlml-nulçlo na» compra» de carvlode pedra, reiculo» mol-rlzadotferro e aro. No Intercâmbio roma arfa d:» mocdfti convmt.iMi,as at,u!s.i;fip5 excederam ».•*. e»n-barques em 210 mHhü;» >"» mi»j-flr»'*. àpetf(r d. o cf\*w6rcJo toiíot EtLidci i'nli:>-« hivrr nfet.-cldo saldo íaror.íYPl ai Brasilno t-alor dr 2.163 mllhõrt decruzeiro». No tocante aoi pait*ide moedas Inrnnvmivcls, noMibalança comercial Indlnon-re
para a Impcrttçio, cujot valprttforam supcrlons aos da exoor--tacâo em cerca de 64 milhões dccruzeiros. ^

FretisAes síbre a safra mun-
dial de arroz

TOURING CLUBE DO BRASIL
(Sociedade Civil)

ASSBMBUilA GERAI, EXTRA-
ORDINÁRIA

Estão convocados oa senhores só-
cio» Titulares o Efetivo» desta So-cledade, para trma Assembléia Qe-ral Extraordinária (2». ConvocaçSo)a realizar-»* no dia 21 do mês cor-rente, ha 17 horas, na sede aoclal
lí Estação de Passageiro» do cais do
porto, praça Mauá, 2» pavimento,-ptr» o fim especial de decidirem »0-bt» a doaçlo, pela Sociedade, aoDepartamento Nacional de Estradasde Rodagem, do Monumento Rodo-Viário (terrenos e edifício).

Rio de Janeiro, D.F., 14 do outu-» bro de 19,53 — (a) fle-flo Weites —
Presidente e.e. ani)

RECEBEDORIA DO DISTRITO
FEDERAL ?

RECEITA ARRECADADA
Durante o mts:

De 1 a 19 de outu-
bro de 1953 .... 365.413.379,40

Em 20 de outubro
de 19J3  36.496.869,30
Total  421.910.208,70

Em Isual período ,de 1952  321.418.261,80
DTerenç» p/ mais

neste mCs  100.492.008,90

Durante o ano:.
De 2 dc janeiro ,a20 de outubro de1852 .. .... .. 5.850.531,263,80Em igual período 10de,sl952 \. 4.672.296.619,10

pifeí-nçà p/ (maisnss.e ano.. ». ,.. 1.184.234.644,70

Pelot cálculos do Dcpartamen-to de Agricultura dos EstadosUnidos, a saíra mundial doarrox de 1932/53 terá "record",
esperando-se mesmo -que supereem 1S0 mllhOes de sacai de 60
quilos a. safra anterior. Dois fa-tores concorrem para o aumen-to da colheita: a ampliação daarea rullirada e ts condlçôei cll-míticas favoráveis nst principaisxonas produtoras. A Asi», man-teri a sua tradicional posição demaior produtor, concorrendo,
n-or-velmente, com cerca de97 2% do total mundial. As dls-
ponlbllldades mundiais exporta,veis sio estimadas em 5,3 ml-lhSet de toneladas, ou seja 57,mais do que no período ante*rior. Para. a América do Sul as
previsões sio pouco otimistas,
calculando-se que etsas dl-nonl-
bllldides atinjam a apenas 160mil toneladas, devido, principal-»iu-iite, às pouca» possibilidadesdo nrasil. em consequl-ncla da
queda da produclo de Sáo Paulo
qne teri de importar arroz doRio Grande do Sul para supriras suas nec*uldades internas.Os Estados Unido», enja produ-çáo vem sendo fomentada, terá
o terceiro lugar na relação dos
paises maiores exportadores, co-locando-se assim logo depois daTall.1ndl.-i e Burma.
Disparidade na distribuição de

cambiais entre os Estados

Os Estados pleiteiam maior
participação nal disponibilidades
de cambial». Na verdade o qnese observa, nene particular tnm» lnJuitlflcáTel disparidade,
impondo-se a modificação docritério que vem aendo adotado.O Distrito Federal e o Ettado dc
Ilo Paulo, itm dúvida as uni-dadei federadas que tuat» ne-ctnltam de cambial», abtorvem
Staticamente 

ttda» as dlsponl-
Uidades, contemplada! que liocom 85%, o que quer dizer queficam para ot demais Estados

apenas 15%. A distribuição étanto mal» injusta quando aa*bentos que hl outras unidades
d» federaçio que pesam na ba*lança comercial do país e con*

O Bratll ili-n-iii 2,i'; da» re-irrva» de ferro ronhccld»» nomundo. At tuat dltponlbllld.i-t'es .silo estimadas em cerca de15 milho» dc iiinil.iil.is. o quegarantiria uma rxpanslo, nocampo das exportaçOet, por sl*cumas centena» de anot. Iiiii-
çuldadf», porém, que a nostaInvircvldência permitiu amadii*rrrr-;srni. tornam quase que In-viável » rxrcuçlo de um planonetse sentido. Vamot a um casoconcreto: a Companhia Vai» doRio Doce, vem te esforçando pa-ra aumentar a tua produclo,nta» te esbarra de um lado cema qtiectlo dot preços, tem ptlafrente um oulro problema que écapital em um p»|j de -xtrn.án
territorial e conflturaçlo geo.gráfica peculiares como é .. nol-so: o itansporte. como sanemos,o minério da Vale do R!o Docoé transportado pela E.F. Vitória-Minas. Est-, c-n»o todo o slstr-—a ferroviário brasileiro, é rt"fl-cirntlsslma c obsoleta, reiultan-do dessa sltns-"» a pouci cana*-cVade <• oj rnnr.antrs acidentes.O ano iíjf-3-:-, transportou a et-tr-fi, i,ít* «m toneladas dc ml-nerlo, n-.-K do que a i.tuiti pre-vista para a prlmnr. ct*.ia pre-vista no prrgrat-a de dcs-nvol-vlnento da produção. Ma» arrrga foi considerada excessiva.Também os preços vêm pertnr-bando o prrgrama da Compa-chia. Ot Ertados Unidos, nostom.ilof co--pradcr, paga o mlné-rrl 4,5 dò'arcs abaixo dot preçotvigentes. Para a Europa nlo po-demos apelar, pelo menos dentrode um prazo Imediato, uma vez
que os seus mercados nlo seacham em condlçfics de substl*tulr aquele cm cuja dependen-cia estamos.
Lberação dos ativos de coroas

dinamarquesas no' Banco In-
tcrnaclonnl de Reconstrução

¦ Segundo informa o BoletimEconômico da Dinamarca, da
quota de 68 milhões de dólaresda Dinamarca no Banco Inter-nacional de Reconstrução, foram
pagos 187» em coroas dlnamar-
quesas, principalmente em obrl-'gações do Estado. Dos ativos tlecoroas conseguidos -ior êsse cri-tério, o Banco obteve consenti-mento do governo dinamarquês,
para colocar â dlsposirlo daFinlândia, Islândia e Iugosláviao total de 7-8 milhões de coroas,em combinação com o emprésti-nto concedido àqueles países. Sa-be-se, por outro lado qv.e o go-vêrno dinamarquês resolveu Ube-rar Í5 milhões de coroas paraempréstimos do Banco Interna-cional de Reconstrução, porém,com a limitação d« que a utiliza-
çáo, dc preferência, será prorro-gada por alguns anos e que aDinamarca não pode antecipada-mente, obWgar-se a exportar
qualquer mercadoria vendáveldinamarquesa.

Leilão de câmbio na Bolsa
de Valores

De acordo com as Instruçõesbaixadas pela Superintendência,
da Moeda e do Crédito, a Bolsade Valores voltará a funcionarnoje, as 11 horas, para novo pre-gão de câmbio. O leilão vem des-portando grande Interesse, sus-
peltando-ie, contudo, que a fal-ta de numerário em cruzeirosvenha a Influir na limitação dasllcltaçõe». o primeiro leilão rea-lixado dia 17, se caracterizou pe-la grande animação observada
na Bolsa, Nessa ocasião foramvendidos 2.447.400.ODO dólares,lendo 539 mil para Importaçõesdos Estados Unidos.

R. D. F., Secção de Controle ..Estaiistica, 20 de outubro de 1953. ca, 67,

EXPORTAÇÃO GAÚCHA
PARA 0 EXTERIOR

Porto Aleore, 20 (Asp) — Nasultimai semanas voltou a animar-se a exportação de produto» doEstado para o estrangeiro. Entre
outros embarques foram feita» osseguintes: vapor "Klrsten Shou"
para Rotterdam 150 fardos de lu-mo em' folhas; Hamburgo 1.111 a-marrados de madeira, vapor "Del
Viento" para Mobile 581 peças demadeira. Vapor "GaBetelanl' paraAntuérpia, 500 fardos de fumo emfolha; Rotterdam 2.000 couros lal-
gadot; Amsterdam 4.845 peças demadeiras; Bremem, 1.603 peças demadeiras, 794 fardos de fumo emfolha; Hamburgo 7.07B amarradosde madeiras: Amsterdam, 387 far-dos de fumo em folha; Bremen,800 fardos de fumo em folha,14.778 pega» de madeiras; Antuer-
pia, 88 fardos de fumo em iío-
lha, 6.700 peças de madeiras; Rot-
terdam 3.000 couros , salgado», 7.601
peças de madeiras; Hamburgo, 2.481
peças de madeiras, 3.000 couros
salgados, 1.000 fardos de fumo em
folhaj e 846 peças de pinho.^Va-
por "Rivadavia", para Bahia Blan-

peças de madeiras.'

Condomínio do Edifício
:" -:,V"Jordan'? "'¦''," ¦

i 'I »
.»».D' -corí° com ° A'U«o 9.» do Decreto 5.481, de 25 de junho de
lHlf,•MCn0my«MS,0^„«¥l^í»¦A^mMÍI- O"* de Co-PÍo^eirl.. SoEdifício "Jordan",! realizada em 6 de abri! de 1953, em segunda e última
ll*VCt&nl0L*^i0. . ^-í.?1.6 "'vamènto 'para 

atender a, 
"es-

SS!-Í,ÍS.muns O0 m»n<:l«n««o Edifício, no exercício de 19531 ADMINIS-TRAÇÃO; 1 porteiro, Ci| 3.000,00; 2 servente» a Cri 120000 r,t2.400,00; Previdência Social, Cr* 630 00; Feriai Cr* 350 00- ______,?_!Administração, Cri 1.200,00; AatttffiíS^^ÇiK^iKS^iá!
S_" k/W &-£*& ÍÍÍ.P.?ST0I .* "CENÇXS: Imposto S°ndl
fí_ 5oo*_i ' inkmnt nélíS'*"1 J?'} 15'"0i LlMnv- « máquinas,
rÀ __: Í5_^_.*!__^í.-_aí_e* 55? -----i Kespons.bllld»de CivilCrS 100,00; Acidentes de trabalho, cr| 150,00: Incêndio Cri 227000ELETRICIDADE: Luz. Cri 40n_D; ¦_.£, n.t '. i?„°X?. &ilV?i1*'"í.»?'5k_.._;íDÃ.S! ^S:, ?r* Í°!'OI)Á/Or--" Cr'« 'i.ooo,oo; Gás, cn 4o,oo.
&?ãKT*£$5l Ç?ltC«&na:.',t»-*5,0; E'«adores,'cr| 440,00, *SUbs_;
tuiçso de peéas, Ctt 100,00; Bombas, Cr$ 400,00; Lavacem de caixadágua Cri 110,00. s EVENTUAIS: Fardamentoi, cri 300,00, Diverso?
Çt| 2.770,00. Total «têlte orçamento mensal: CrS 18270,00 (DezoUo miuU«níos e setenta cruzeiro,) Observações: o seguro ,eíá cobridoii.parada.iientc na época própria. v

\\ Pelo Administrador
Imobiliária CIVIA 's/A

WALTER COUIINHO

MULTAS IMPOSTAS PELA
RECEBEDORIA

O diretor da, Recebedoria do Dls-trlto Federal julgou procedentes josautos lavrados contra as firmas
abaixo, impondo-lhes às seguintes
multas:

J.; P. Sampaio Sc Cia. Ltdo., Cr?121.757,90, mais a quantia de Cr$
121.757,90 de Imposto devido; Al-frema S.A. Comércio e Indústria.
CrS 10.000,00; Sociedade Anônima
Estamparia Colombo, Cr$ 11.597,00
e mais a quantia de Cr? 11,597,00
de imposto devido: Indústria deProdutos Alimentícios Atlas do Bra-
sil Limitada, Cr$ 4.158,00, mais a
quantia de 4.158,00 de imposto d*-
vido: e Slioma Tarnapolsky, CrS
3,223,80, mais igual quantia de im-
posto. I

42.343 TONELADAS
DE TRIGO

Santos, 20 (Asp) — Segundo in-
formes da repartição competente
e de acordo com as nossas no-
ticias, até o dia de ontem, o
total de trigo importado da A»--
gentina subiu ao total de quareh-ta e duas mil ¦ trezentas e1 qua-renta e três toneladas.

CHEGOU 0 "CALTEX GEflOA"
Cvn 14.292 TONELADAS

DE ÍNFLAMÁVEIS ú
Santos, 20 <Asp) — Procedente

de Aruba, chegou, a este porto,o novlo de bandeira panamenha"Caltcx Genoa", que nos trouxe  .,_ „.„.„.„,um total de quatorze1 mil duzen- | concluindo por apresentar â referi.'tos e noventa e duas toneladas ' rta -¦--¦•'«i.iuu #^«*.-» __._— •
de Inflamávels,

WHS0U0AJÂ0 DAS LEIS
DAS ALFÂNDEGAS E
MESAS DE RENDAS

A rR"i.!èo dctfTda nan
oiD^.ir $'u ali-lliarão

O ministro tia Fsrcnda diilgnou
ei oficialt admlniitratlvot R.n«nl
3»nt'An«. Otcnr Mrdrlroí Júnior,
Antonlu Campai, Epltncio de Albu-
querqu» r«rlai, Trentlno M»rino »
Oiwaldo Coita e Sllv» para, 10b a
i»n¦Mii.-iu-i.i do diretor d»» Renda»
Adutnelra». conitltulrem a comlulo
que, »e Incumbirá d» tarefa de efe*
tuar a atualização da Coniolldaçlo
d»» Lei» dst Alflndeia» e Meiat de
Rendai."WMTIVA 

Di CONSUMO
Ccldnla, :'o (Aip) — Os bancl*

rios e comerciários de Goiânia
fundaram uma grande cooperativa
de consumo nara combater a et-
réstia de vld», Lideraram n mo-
vimento, 01 »r». Itclnaido Baloc*
chi e Mudo Teixeira, delegado do . .... „,,„IAPC e presidente do Sindicato 4» Categoria 

'.'.""
dos Bancârloi, retpecilvameute. 's» Categoria ..'. 

"

LETRAS DE CÂMBIO :APARECERÃO HOJE AS COROAS DINAMARQUESAS
Segundo ... ¦ -,, ..,.,.. alilribuidoont»m p«|u »¦,»¦-. .1. nt.- d» Clm«r«Sindical da n.-.i-.., de Valore» dcile

capital, mi.,, ai abaixo rcferldai at
rrlscõei dat ,1 -, i,ih»!, 1, -. dr"dlvlitt" p»ra o i.-r... de ho|e:Sciundo Inttrucdci do llanco doDratil S. a , o Ido mínimo para a»
llcltiçota de DAN-KR Icnront 1I111.1
marqutiai), t de Cr| U0 (um cru
telro e cinqüenta centavo»), -por
unidade. Informou, oulroitim, nue
»i prometi»! de venda de cambio
nm» monda lerlo emllldai. exclu*
blvaincnle nnt geijulntet valore»:
DAN-KR 70.000,00 - DAN-KR ....31,000,00 e DAN-KR 7.000,00.

PROMESSA DE VENDA DE
CAMBIO /I

Prato d» rntrrr» - A 120 dlu
US> 800.000,00 — Valorn de 10.000— 1.000 e 1.000 USI

1* Categoria
2* Catagaria
3> Cattgorla

USI 24O.O0O.00
UM 204.000,00
USI IM,000,00
USI .vt.000.00
USI 13.00000

Prato d» entttia — Pronl»
US| .Mm 1.100.OOO.OO - Valorei

de 10.000 - I.0C0 e 1.000
USI Alm.

1» Categoria
S« Calegorel
3» Categoria
4» Categoria ,
I' Ciligori»

i':,', Alm. 593.000,00
U3" Alm. «O.OOO.OO
11S| Alm. 405.000,00
USI Alm. 90.000,00
UEI Alm. 30.000,00

1'i.iíu d» entrei» — Pronta
US| Chile - ÍU.OCO.OO - Valorei

de 10.000 — 8.000 a 1.000
US| 1:1,11-

1» Categoria .. USI Chile 60.000 00
2* Categoria ,. USI Chile 30.000,00
3* Cotcgoria .. USI Chile 43.000.R.1
4» Categoria .. US» Chile 12.OOO.OO „3» Categoria .. USJ Chile 3.000.00 J! «}*___•

I» C«tegorl«

1» Caiegori» ,, soa.eoo.co usi j»pI -4» Categoria ..e* Categorli ..
11.00000 USI J«p.
13.000.00 U.S| J»p.

Prato dt enlrtia — Pronia
US) I in 300,000 — Valora» de10.000 .- B.OOO a 1000

US$ 1 in.
i" Citetor|i .. i.'.".; rn».

usi rín.2" Categoria
3» Cotcgoria
4» Categoria
.' Categoria

Dll rín
USi Kln.usi rm.

M.coo.oa
m,oiò,oo
W.I-XI.IIO
6.000,00
6.000,00

rr.,.. dr latrtga — PreaU
US| Grec. 110.000.00 - Valore» de10.00000 - 5.000 a 1.000

USI Orec.

Praso d» entrega — Pronia
US) Jap. «00.000,00 - Vallre» de

10.000 — 1.000 e 1.000
US| Jap.

1' Categoria .. . 00.000,00 USI Jap.
I- Categoria .. 110.000,00 USJ Jap.

PAUL SCHWAB & CIA. LTDA.
com scccln espcciolizada em representações do exterior, procuram llncfies comer*ciai» com fIrnuw que mantenham rcNçofs com exportadorei austríaco», Iugoslavos,chllrnof. .lapon-Ms d» nrUgos qne firur.tm noi acordns oomerchb do Brull com01 referidos pu.scs. Uofuríncln* Imnc.rla- no rio — Banco da Bahia S. A. o na

Bahia qualquer Banco.

MATRIZ FILIAL
Rua Comelheiro Saraiva n.° 23 | Rua Ulhôa Cintra — "Edifício Douro"

Caixa Postal 57* Caixa Po-Ul 1108
SALVADOR RECIFE

(03017)

3* Categoria
4' Caiegori»
I' Caiegori»

USJ Grec. 9.000,00
UbS Ortc. W.000,00
USI Grec. 27.000,00
USI Orec. 34.OOO.O0
US| Grec. 11.000.00

Prato de tntrtga — Pronta
US) Itol. 360.000,00 — Valorei-de10.000,00 - 0.000 » 1.000

US) Hul.

1* Categoria
1» Caiegori»
3' CaUgorl»
4* Categoria
S* Categoria

USI Boi, 144.000.00
USi Hol. 108.00000
USi Hol, 71.000,00
USI Hol. 33.000.00
US) Hol. 7.O00.C0

Praso de entrega — Pronta
US) IUO 940.000,00 — Valorei de10.000 — 3.000 a 1.000

US) IUO.
1- Categoria
2' Categoria
3« CitegorU
4» Categoria
j* Categoria

USI lug. 27.000.00
USI lug. 334.000,00
USI lug. 11.000,00
usi lug. u.000,00;
USJ lug. 07.000.00

4* Categoria
8» CaUgorl» JISI Pol. 34.000,00

US) Pol, «.ooo.oo
Pr.i-u d» tntrega — Pronu

US) Urug. 600.000/xi - Valorei de-OM - 10,000 e 1.000US) Um».
l' ç»t»forl»I* CaUgorl»
3* Caiegori»
4» Categoria
3* Ctlegorlt ,

Urui. 360.000no
Urug. lio.ooo.oo: Urug, w.ooooo
Urug. 41.000,00
Urug. Ii.ooo.oo

l'ra»o d» entrda — Pronta
DAN. KR, 3.0M.ooo.oo - Valor»!

de 10 000,00 - 3S.000 e 7.000
li..». Kr.

I» C«legorl«
3* Categoria
3* Categoria
l» Citcgorl»
5» Cattgort»

Don. Kr. I 204.000.00
D»n. Kr. 101.000,00
D«n. Kr. «03.000,00
D»n. Kr. J17.OOOO0
Dan. Kr. 63.000,00

VENDAS DE CAMIUAIS
131 I.Vt» PAULO

«f1.0»"'.-""1-' *- 'A,P•> - A BoltaOficial d» Valorei de SSo P»ulo rea-lliarl amanhl o lelllo da» «gulnte»dlaponlbUldadt» em divisas:
Dólar:

CARVALHO S/A - ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
E IMPORTADORA

y

At.v-oDA-í.*lSF!!,'BLtIA- 0ERAl,| Menter oi parágrafos 1-. e 2». dll-
h-?5£05íiIWAR,A DE "CAn* ¦- -r'll"°. adllando-ie • ítt» últimoVALHO SjA — Organlzaclio Co- U i«tra dl. al»lni redigido: "d) —

no cato d» auiCncla do Presidenmercial e importadora.

Ao» vinte e oito »_ll dia» do
mês de agosto dc 1053, ua «ide so-
ciai. «ititada na Avenida uuarara- funcOss atribuída» ao Gerente, e na
pes n°. 164, súbre-loja, dcs»j cl- hipótese dc ausência de qualquer
dade do Kcclfc, Capital do E^udo destes, um deles assinará com o Dl-
de Pernambuco, pelas dez (10) ho-1 rclor-AuxilIar ou o Subotltuto. no
ros, rcunirom-se acionis.as dc! exercício das referidas funções".

V^rATcSvJlvet-^? 
"í:prc^n^-. VW? SífS™m"*%™U& °Y" 
vWPitL JWino, a nlin,.", ... nisim redlg.da:

«cia todo êle com dli i.» de vo-ill.) - nMnar, cm conjunto .COm o

te. do Gerente c do Tesoureiro, os
Diretores Secretário e Adjunto assi-
nsrlo em conjunto, exercendo as

to, conforme consta das aialnolu-
ra» apostas no livro de pretenca.
O Diretor-Gerente, Milton Pcrci-
nlo da Silva, na ausincia- do Pre-
sldcntc, assumiu a direção dos tra-
balhos. convidando o Dirtlor-Se
crelârlo. Vicente pnaclante da cà-
mara, para sCcrc:oriri-los, ficando
assim c-inposta a mC-za, na forma
cstatutátla. Constatando o coinpa-
recimento de acionista*, repreítn-
tando a totaüdade dc açoos cin quo
to divide o capital social, e o cum-
primento das formalidades legais,
para a instalação da Assembléia Ex-
traordlnárla, o Presidente encerrou
o Jivro dc presença, declarando
aberta a sessão, e pediu lo Secre-
tàrio que procedesse à leitura dos
EDITAIS de convocação, publicados

capital social e ató que dito fun-
do atinja a vinte por cento (20%)
do' aludido capital: a porcentagem,
até trinta por cento (30%), que foi
destinada para atender a gratifica-
ção da Diretoria. O saldo que ficar
será partilhado como dividendo aot
acionistas, por proposta da Direto-
ria, ouvido o Conselho Fiscal e após
o pronunciamento da Assembléia
Geral, a qual poderá ordenar t.
transporte da quantia que exceder
dc seis por cunto (6%) dc divldcn-
dos. para a conta de L-icros Surptn
sob. criar qualquer fundo de resci-
va ou faier qualquer provis.ío", Fi-
ca acrescentado um capitulo aos
atual.-, estatutos, assim concebido
CAPITULO IX - Da» DlsposlçSen
Transitórias — ART. 18». — Os
Diretores que foram eleitos, nesta
Assembléii terminarão o periodo j.'i
Iniciado". Nada mais havendo A

Praso d» entrei» — Pronto
US) Nor. 490.000.00 - Valoro» de3.000 - 10.000 e 1.000

US) Nor.
US) Nor. 41,000.00
USi Nor. 11,000,00
USi Nor. 41.000.00
USI Nor. M.000,00
US) Nor. 0.000,00

1* Categoria
2' Categoria
3' Categoria
4" Categoria
O" Categoria

Amtrlctin» (120 dia») .... 000.000Chi eno (pronto) iso.000Finlândia (pronto) 300.000Ore-la (pronto) íso.oooHoUnda pronto) ooo.ooolugutlavla (pronto) 840.000Japlo (pronto) coo.oooNoruega (pronto) 450.000Polônia (pronto) 300.000Uruguai pronto) COO.OOOCora» dlnamarqueu
(pron(o) 3.000.000

falências e Concordatas
i M.f Nua n r,j it n in.»

J.llllV nt.IJN.il II R 1,11 UMUNl,in iiis.ii-ii _ No .ulm d» li» Va*
ra Ctvtl, Auguit» Caldilra d» Ml*Mii.l». illirmtici- míul da tlill»»!-
uniu de Cr) 2W.loe,0o requrrtu •.Ir. .rljit», dk laie.irla Ao» nu.,-rumei tupra, niabeletldo» t rua
ll.l.ul.llia do IVHI, 111! » COUI* »
cabaua.

I Al I M I \ 111 I Itl.TAII*
t A-,iMintf. uu iiiiAsii. LTDA.- O lul» u» i » Vira Oval dtcteiou '

a faltncl» da (lima tupra, »ilib|.>
rida * Avenida M»rrrh*l Miilan,,
III — i." andar. Fitado ». ir.nio
Irgal da UKnrla rm IS dr , <o »..
d» 1149. Nomeado ilndlro. o aatigocomlsiitle, M. Cunba tt Cia, Mi-rado o prato de t« dll» para apre-MAta-io de credito»,
. VIAVAO OKi-rlXAL i."lli.\. — OJnl» da 3« Vara CfVrl m»ad»u itlare preparar,

NELSON miHKIIIA si.-itril.ri _ um-imo mi«lt„»do mandou pro»«.iulr na nnda. «siluldo» oi brnl dl«"• Jrfla a P-tlcln da flt. Ill,
Juli da I.» Van Clv«l noi auto» d»credor MttbU ».A. Julgou ÍTrac..
^'J.-^-jU-Uçlo pela ,n«i,l!. 

"i

I-KSTANÁ DA SILVA * CIA. - o
IfSt á" „* v,lT- c"el /ullou hafal.Iludo o luneo «nanclal Novo Mun*do s.A., como qulrograflrlo, |.n»ütinortlncla de Cr) 330.000,00 0*0*mulo recanka rederlcl, como qulro-
VSTcU- ttí* í»*ort_»cU de Crt".1-9.19,00 T
... .M*-t-*»?wic_ — o Mi dall- Vara clvcl mandou o.ít? i"
çeislv»menu> o ilndlco e o dr. Cara.
d»r ju" «"****,61,r<, * &w«SmB

AÇOi/l B_*CUX(VAS AFORADAS
Eseqnente, Auto CrAaiperte En-

2*S!2. "í,»- - *-*t«-utad ™___».

apollo do dr. Epsmlnondts Etin.ItUlU doi Santo» — r.xrrutsfloJoio Rerntldo Eitlre» 
" 

SttiuiCri 111.830,10. "'
Eiequtnle, Rebattllo CottabU» —

Dirctor-Atljunto, e na aiisôncla des
te, com o Difetor-Auxiliar, ou o
Diretor-Substitüto, os documen-
tos e atos que são pcrtinentc-B ao
Gerente, na hipótese da alínea d
do artigo 9°.". Manter o parágra
fo 4°., odltando-lhe a alínea e), ot-
sim redigida: "e) — assinar com I tratar, o' Prcrldcntc declarou queo Dlretor*Supcrintendente da Fi- j necestita visitar a Filial e. na hl-
liai, ou, na ausência ou impedi, pétese de nüo estar dc volta, ao
racnto diste, com o Dlrctor-Secrc-1 tcmp0 da realização da Assembléia,
tárlo, ou o Dlretor-Adjunto, oii» outorga poderes á sua Irmã. ncio-
ainda com o Dirotor-Técnico que.n|st!1 rrf0r!a de Lourdes de Carva-
fór designado, os documentos c | n10 França, psra rcprescntá-lo um
papéis í-tíercntes á Filial, para os: d|.n A»SCmbléla. deixando o Instru-
quais «stes estatutos exijam a as-. monto do mandato cm poder do Dl-
slnatura de dois Diretores, auxl-» retorGcrcnte. aílm de não demo-
liando n administrar c gerir a rc- rar „ alteração ariora examinada e
I:rlda Filial no Rio de Janeiro" ' acciu pela Dlrclola. Do que. para

,,„„ „,. „_,v.„„  fíiin-I-r„<" PSroS*"*11» í°. editando- COnslar, foi lavr.-da a presente ato
no DIÁRIO OFICIAL e no DIÁRIO J lhe a -"linea e). assim redigida: "e) qUe va; por todos os Diretores assi-
DE PERNAMBUCO, rcspcctlvamcn- -, "ts'**or «mi conjun.q com o pi-n-da. (ral ADELMAR COSTA
le tios" dies 13. 15. 10. 22 e 23 do cor-' retor-Sec-ctlrlo. e na ausência dês- CARVALHO MILTON PERC1NIO
rente, e assim redigidos: - "CAR-'^ f0™ ? Dli-etor-AuxIlIar ou o DA SILVA. VICENTE PHAELANTE
VALHO S. A — Organlraçlo co- i Dlretor-Substltuto. os documentos DA CAMA.RA, LUIZ SOUTO DOU-
mercial e Importadora. Assembléia 0-ut" per-lnem r.o Dlrctor-Gcrcnle.! rado". Ainda o acionista Vicem.»"""ido tia ausência do Presidi* c i ph-.e:antc da C»mara propôs que fl-¦ju.-md
Geral Extraordinária. 1-. Convo^
cação, Ficam convidados os acio-
nlstas de Carvalho S. A. — Org_-
niraçio Comercial e importadora, ^. ,. . _,, .
para uma reunião dc Assembléia ££«£&¦',,ex'0 r,lA,0Í,ir„i"*'S.U,
Geral Extraordinária que se ra".t.^^^^^.l^W«y)
liiará no dia vinte e oito (28) -"ff:,!^'™ * F1 0l M. S,.
corrente mês, sexta-feira, às dez;d» Janeiro, podendo praticar todos

tio Gerente et;do Tesoureiro". Adltar casrc crclarcclrto que todos os nmao referido artigo 12°.. mais dos pa-1
rágrafos, sOb os n°s. 6 e 7, assim rc-

Praso d» entrega — Pronta
US) Poi: 300.000,00 — Valorei de

8.000 - 10.000 a 1.000
US) Pot.

1' Categoria .. US) Pol. 180.000 002» Categoria .. USÍ Pol. 30.000 003» Categoria .. -USfTol.T" 60.000,00

MOMENTO HISTÓRICO pIa
Â ECONOMIA MINEIRA

Belo Horironfo, 20 (Asp) — Osr. Paulo Mccedo Conlijo, presl-dr-i-.te da Associação Comercial deMinas Gerais, recebeu ontem 0taioc os representantes da Impren-
sa para uma entrevista coletiva.Inicialmente, o sr. Paulo Mace*do Contljo aludiu â posição deMinas com o ajuste de 0,41t pa-ra 1'., conforme fora inicialmente
pleiteado, o que representa ornar-co Inicio! do novo tratamento anue o Estado deve ser .luhmetl-do.

Explicou que a posição atual éa de entregarmos aos exportado-res do litoral os nossos produ-tos e do comprarmos dos impor*tadores do litoral as mercadoria»
por eles Importadas. No entanto,somos o segundo Estado produtordo pais e temos a segunda po-pulaçao consumidora. Somente cmtrlgt c gasolina gastamos mal» oe220 milhi'cs de cruzeiros por uno.O valur da nossa produclo rela*cionada com o assunto, sobe amais de 750 mllhóes de dólares,se Incluirmos o que poderia serexportado e o que deixamos tleImportar pelo fato dó ser aqui*
produzido. As entidades de cias-ses mineiras estSo

LEILÃO DE MOEDAS NA BOLSA
FINANCIAMENTOS PARA IMPORTAÇÃO

DESPACHOS ALFANDEGÁRIOS
ARMAZENAMENTOS

CABOTAGEM
(com cobrança no destino)

ORGANIZAÇÃO JOAQUIM DE FIGUEIREDO S A
. AV. PRES. VARGAS, 440 - GRUPO 604

_ 
(18054)

f600 TONELADAS

(10) horas em sua sede social si
tuada na Avenida Guararapcs n°.
154, sóbre-loja, a qual terá por
fim especial a reforma dos Esta-
tutos sociais. Recife» 8 de agôs*

os atos que se incluem nos dáu
sulos ad-ncgotla, notadamente su»-
pender e demitir empregados, au-'
xlllarcs, procuradores, agentes, re-
vendedores e despachantes; b) re

Carvalho, Diretor-Presldcnte; MU-
ton Percinio da Silva, Dlrctor-Ge
rente; Vicente de Paula Phaelan-
te da Câmara,. Diretor-Secretário
e Luiz Souto Dourado, Diretor-
Adjunto, Verificando que a Assem-
bléia estava apta para deliberar sâ-

| bre o objeto da convocação, o Presl-
dente solicitou do Secretário a leltu-
ra da ata de reunião da Diretoria
em que fora estudada e proposta,
para deliberação desta Assembléia,
a reforma estatutária,. Finda a lei-
tura da ata, o Presidente submeteu
o assunto a discussão, tendo os de*
mais acionistas presentes concorda-
do integralmente coní a proposta, o
aprovando-a unanimemente» ao Ber a
mesma posta em votação. O acio

to de 1953. (aa.) Adelmar Costa ' P"""!'" ", So?i*dat,e n" Fo*"u*n aa-• ¦ — Capital Federal e perante qualquerRepartição Pública, entidade autár-
quica para-estatal e Justiça do Tra-
balho, nos assuntos ligado ou con-
cernentes. aos interesses da mesma
Filial; C) supervisionar 01 negóciossociais; d) representar a Sociedade
persntc o BANCO DO BHABIL. suas
Agências e demais estabelecimentosbancários, localizados no Distrito Fe-
deral e nas praças em que a Fl-
üal tenha transações, bem como re-
preséntá-la perontí terceiro»? e) em
conjunto, com o Dlretor-fesourelro,
ou na ausência deste com o Diretor-
Técnico que estiver adido à Filial,ou na ausência deste com o Pro-curador que para tal fôr designado,

...«=,na ».u.»a ei» v-».saD. _ «c»u- ,p„r5,"_?rj;d,os ?s at0? <We dlreta ou
nlsta Vicente Phaelante da Càtaa- "í„,c!am,nte' importem em respon.1 sabilldade para a Sociedade, dentreot quais se destacam! movimentarcontas bancárias, emitir, assinar, ouendossar cheque», brdêm de paga-tnento, aüt0ri2ar remessas e trans-ferênclas de numerários, contratar

e realizar descontos, caucoes. aber-tura de contaí.eorrentes garanti-das e qualquer outra operaçSo ban-cári», assinando propoita e contra-tosi emitir, aceitar, «hdossar etransferir ou ceder títulos do crédi.to em geral; receber, panar wcl-bo, dar quitaçSo, assinar têfmo» deresponsabilidade, acordar transiflre novor, e agir judicialmente, atl-va ou passivamente, por procuradorhabitado, outorgando a estes os po-deres oue se incluam ria cláusula ad-Judicia, ou outro» quaisquer «speciais que sejam necessários: »NSéU-mo — o Dlrttor-Auxlllír e o Dire-tor-Substltuto, praticarão 0»" atosacima referidoil quando convocados,mas continuarão a awrcer »» fun-
çoes dos teus cargo» atuais, o meu-mo acontenendqv com oi Diretores-Técnicos, malvada apena» a dè-signaçao para qualquer outra» fun-

perfeitamente
gos porventura não modificados in- í;?n,„aa „Íc.„f?as„íí;s10nsabllldad,e5-cluslve o» parágrafos dos artigos Xto n^n .' nQUC° c£flmam.011 U*-
modificados c as alíneas nno altero-fr»™° P"a " 

To* .ÍS?.",0.'?* *das. continuassem 1 em vigor. beir. 'rii* 
* f^ea0 t0mel1-l»l «"tá de-

como sé consld;r.i-5om automática: r?. ™?d,'n «"f,0" °s .s.<*u? «--«ço. e
monte alterados tilda e nOT'n.-" ! E"""l1!*5*fc,f. d'"tor'a «; «c-
expressão que se conlrapuzesse -aTa-fSl». a0. VtttLJZ* JZ*,!" Aalterações Introduzidas: Poslo em roSmo» eònrtiíS.1.. 

minelrosi,Jâ|
votação a proposta.fOra !gua.mcnt,|u^XTa^

mm iMpanAS píiâ
RECEBEDORIA

O diretor d» Racebcdorla do Ois-trlto Federal Julgou procedentes- osautoi lavrrdi-j contra ai firmai
aoalxo. lmponío»Ihca as legulntcs
multas:

Cia. de Seguros . Presidente, Cri118,00, CrS 9.601.80, Crt S0.942.6O eCrf 813,10, além da obrigação do
pa<»r o> Imposto» de Cri 874,00,Cr» 4B.023.et), Cri IO4-.71ÍS0 e Cr»4.119.20:

AntOnlo Augusto Tavares, Cr» ..4S.2S0.0O alím da obrigação de
pagar o lmpftsto de Cr» 9.250,00 ea taxa da educação e saúde de Cr»1,80;

A. Santos 8c Almeida Ltda.. CrS18.800,00;

DE TRIGO
Santos, ifo |A*nl - Pr-—'o-tode Mr.r Del flatu, choi.iu. -i ts-te porto, o navio dn l>an>"! -i ar-gentina "Avlllcs", que no»; l-ouxoum carregamento de mil c »ci-,-centa» toneladas de trigo.

.Pe"ral s- A.. Cr» 22.985,00, alémda obrigação de pagar a diferençade imposto de Cr» 4,597,00;S.A. Técnica Murray de Organl-zjção e Meeanliação e Sacopaa Soe.Com. Pan-Importadora Ltda., Cr»
ínH0.'00. c-da labat<"- alím <hobrigação do recolhimento da dl-íerença de Cr» 660,00, solldáriamen-16»

Louças, Ferragens, Castro Ltda.Cr» Í04.C0, de mera que deixou deter paga na patente n. 566.991-52;
Leandro Jloníeca íe Romano Ltda..SUS* íCr$ im«iB -'-

COMPANHIA DE SEGUROS"GARANTIA INDUSTRIAL
PAULISTA"

ATA DA REUNIÃO DA PI'1ET0.RIA DA COMPANHIA DF. 3EOÜ-ROH "GAnANTIA INDl'PTRIAI^PAULISTA". REALIZADA KM 1 DBOUTUBRO DE 1S53

Va propôs que, cm vista da aprova-
çáo unânime da propoita da Direto-
ria, sugeria que a ata da Diretoria
fâsse transcrita na presente e dela
fizesse parte Integrante, afim do fi-
car aprovado por essa Assembléia
a reforma estatutária do» artigos
propostos. Posta em votação esta
proposta, íol unanimemente aprova-
da, determinando o Presidente queíe transcrevesse nesta ata' a de Reu-
nlão de Diretoria acima referida,
a qual era do tcôr seguinte: —"Ata da Reunião. da Diretoria de
CARVALHO S. A. — Organização
Comercial e Importadora, Aos oi-
to (8) dias do mês de agosto de
1933, na sede social, situada na
Avenida Guararapes, 154, Sêbrt-lo-
Ja, desta cidade do Recife, capital
do Estado de Pernambuco, pelas dez
(10) horas, rcunlu-se a Diretoria de
CARVALHO S. A. — organização
Comercial e Importadora, com o
compareclmento) do» membros quesubscrevam a presente. Iniciando os
trabalhos, o Diretor-Presldente,
Adelmar Costa carvalho, declarou
que convocara eita reunião, afim de
ser examinada a conveniência de In-
clulr-se na Diretoria alguns auxilia-
res que vêm demonstrando abnega-
ção, compenetração dos aeus deve-les, tudo fazendo em prol do de-
tenvolvirhento, cada, vez maior, da
sociedade, -citando, como merecedo-
res desta prova de reconhecimento
os funcionários: Dr, José de CostaCarvalho, Francisco de Paiva Ma-lhclros, Luiz Gonzaga Pessoal deSouza, Newton Barbota Pinto, Ma-
thlas Adour, José Augusto AntOnloLuiz Fontes e Armando da Costa

v Carvalho, os quais, ao seu ver, po-derlam ter as seguintes designações,respectivamente: Diretor-Superin-
tendente)da Filial, Dlretor-Auxillar,
Diretor-Substltuto, e os demais Di-rctcre§>Ií-niqo.»_. JPÔsto o assunto
em dlscustão, sôbr» o mèsmõrõt"
pronunciaram os outros Diretores,
propondo sugestõ.es, sendo afinal re-solvido que seria convocada, parao dia 28 do corrente mês, uma Asiaemblél» Oeral Extrior-inária, â
qual seria proposto o aumento daDiretoria, a conseqüente reforma eü-tatutáfia, adiante indicada, e a eiel-
ção dos novos DIretorei, com a fl-xação dos seus respectivos ordenadose gratificações. A segi^r, a Direto-ria passou a examinar as alterações
que deveriam sofrer os Estatutos,

GUINDASTES ELÉTRICOS PARA
0 ESPÍRITO SANTO

Vitória, 20 (AN.) — Prosseguln-
do na execução do programa dedesenvolvimento econômico, o go-vêrno Estadual adquiriu de umafirma Industrial holandesa, nove
guindastes elétricos, sendo quatropara uma e mela toneladas, e dois
para três toneladas; dois para cinco
toneladas, ao preço de 8 milhões
de cruzeiros, inclusive direitos ai-
isndegârios, seguros1, capitais e ar*

(31474) nwzenagen», ._.-.!. ¦ ¦ ¦¦ ,-..

•H

da Asscmlileia Geral, cOmo propôs-ta, as seguintes alteraçõét e modt-flcações: "ART. fio. — A socleda-de será administrada por/uma Dl*retorla composta dé doze (12) mem*bros, acionistas ou não, mas, resl-dentes no Pais, eleitos pela Aisem-Mela Gerai, pelo prazo de quatro(4) anos, podendo ser reeleitos, «en-do seis (6) Diretores executivos eseis (6) Diretores auxiliarei, astlmdesignados: — Diretoria Executiva'um Dlretor-Presidente, um Diretor-Gerente, um Diretor-Sacretárlo, iimDlrctor-Tesoureiro, um Diretor-Ad-
junto, um Dlrctor-Superintendcnte
da Filial; Diretoria Auxiliar; um Dl-rêtor-Auítlliar, um Dlretor.Substl-

ção que lhes possa aer designada pe-
J9 Presidente oü o ÍJereme. o ar-«go 13»., p>ssar_ , tèr a aegum.te redação: "ARTIGO 13. — Oa Dt-tetores perceberão »as seguintes ré-munerações mensal.: — O Diretor-píe.d!?t,!' v1»'- «ill orunlroa ....(Cr* 20.000.00); o Diretor-Gerente,dezeísei» mil cruzeiros »,i.
<Çr» 16.000,00); o Diretor-Secretário,oito mil e quinhentos cruzeiro» ....(Cr» 8.500,00); ò Dlretor-Adjunto.oito mil cruzeiro» (Cr» 8.000,00); oDlretor-Tetoutelro, dea mil cru--elros (CrJ 10.000.00); o trlretor-Su-perintendente da Filial, de.mil cru-zç roe (CrS 10.000,00): o Dlretor-Au-xiiiar, sete mil e quinhentos cruzei-ros (Cr$ 7.300,00); o Dlretor-SUbsti.tuto, sete mU cruzeiro»'

xCrtx.ttOo.OOi;. e .ot Jiltetotes-Técnl-cos, seis mil cruzeiros (Cr» 6.000,00)cada um. ¦•« Primeiro Ji O Dlre-tor-Tesourejro, enquanto eítlvêrexercendo suas atividade» na-Filialao Rto irit? Járcl_3íi^ü TMr*(.-.-..cu_
perintendente daquela «UaL.'p-rtse-
?í ."."ISf M' m11 cruzeirot 
JCrl_a.Pto.00) mensais, como ajudade custa,; e o, Dlretor-Tácnlco queexercerj atividades na Filial, perca'oerá mais, en^llaat0 iâ e!uver mn
ni,.f 5 iíír* --n»0.0o) mensais. OiDlretores-Técnlco» continuarão aperceber ai porcentagens sflbre' asvenaa» que vêm auferindo, t Segun-
2? T ,'í;0! menibrpi da Diretoria «e-
ffiiSiiW?; anualmente, uma «ra-
ikii? 0,,"té trl*"fa Por cento (30%)sobre o lucro liquido, a aer' ratea-ua^ entre êlct, a critério do presl-dehte. em reunião dá Diretoria". Os
,í? 5? ffos «-"ndo, terceiro c quar-
iiiStlf aíH"°. côhtlhuam sem ai-
ll % 'Job 0> -números de tercei-ro, quarto e qulnto,.respeetlvamen-
líÍ ° !fl'!0 u°' ¦>-*--«. â aer a»,sim redigido: "ARTIGO 150. U. Oslucro» liqüido»,japurados efn.eada

alterações introduzidas: Poslo emTrmSS^™"'^» ,3X7,. m„ =, '
votação a proposta fora Igualmente _i£?*d0_ ™ânc?s 

a um d°e 
Si.

«provada por unanimidade. Ante n -artirmos aot nZllJ tíí,™ .7 * g
aprovação da reforma proposta, oJKo^^^^a^ffiSS-SEH
Presidente declarou que deveria s príSS^rtito^SSS? íS?.rí innTAssembléia proceder a eleição doa g$K__J csa.^mo'0.™™!lifcon*»"«' Pa" ,os "ov?s, «rgos. segUimos aumentar de mau. d 14Procedida a eçlção constatou-se te- v6zes a3 tes mlneir„ „' 

*^«
rem sido clcltr, oor unnnlmld-*? Wo, e o primeiro impacto nestade votos as ss.tulntcs pessoas: pa- ¦-»- ¦ '"'
ra Dlretor-SupVntndenti; da Fi-
Uai — Dr. José da Costa Carvalho,
brasileiro, comerciante, solteiro,
maior, residente no Distrito Fede-
ral; para Dlretor-Auxillar — Fran-
cisco de Paiva Malhelroí, brasilei-
ro, casado, contnbillsta, residente
nesta Cidade; para Dirctor-Substltu-
to — Luiz Gonzagn Pessoa de Sou-
za, brasileiro, casado, comcrclário.
residente nesta cidade; para Direto.
res-Técnicos — Newton. Barbosa
Pinto, brasileiro, casado, comercia-
rio, reildente nesta Cidade; Mathias
Adour, brasileiro, casado, comercia-
rio. residente nesta Cidade; JoséAugusto Antônio Lul» Fontes, bra-sllelro, dcsqultndo, comcrclário, re-sldente nesta Cidade; e Armando da
Costa Carvalho, brasileiro, casado,
comerclérlo, residente no Distrito
Federal. O Presidente pediu 'à As
sembléia que ae pronunciasse sô-bre a posse dos novos Diretores eesta por proposta do acionista vi-cente Phaelante da Câmara, deli-berou por unanimidade que eles se-riam empossados no dia em que,arquivada esta ata na Junta Co-mercial, fosse a mesma publicadanp, DIÁRIO OFICIAL, ficando, po-rêm, a posse dp-Diretor-Superinten-
dente da Filial dependendo da lega-llzação desta ata na repartição com-
petenle do Distrito Federal econ-sequente publicidade. Nada maishavendo a tratar, nem ouem qul-tetse usar da palavra, o Presidentesuspendeu a sessão pelo tempo ne-oessário & redação eMavratura dapresente ata. Reiniciados os traba-lhos' e achando-se presentes todosos acionistas, foi a ata lida em vozalta, sendo unanimemente aprovada,indo «ubicrita pelo Secretário e as-alnada por todos os presentes, (aa)VICENTE PHAELANTE DA CA-MAHA, MILTON PERCINIO DA
?&y&»LUii!LSPU-'0 DOURADO.LENYRA PESSOA, MARIA DELOURDES CARVALHO FRANÇA.
?,". p;.Íe ADíELMAIe»COSTA CAR-VALHO, p. p. de ZULEIDE COS-
?^„„CARVAtH°. MAMA DELOURDES CARVALHO FRANÇA
«?£SÍ-.r,í5 de setembro de 1BS3.CARVALHO S|A - Organlzaçlo

Comercial e Importadora
(a) Assinatura ilegível.

CERTIFICO que um exemplar dc
gual teor no qual constam os sê-los de arquivamento ria valor de ..Crs 21.50 federal, em estampilhas,

conquista deve receber a asslslên-cia de todos.
Referindo-se ao angustloso pro*blema da Alfândega, tsslm se ex-pressou o sr. Macedo Contijos— Uma das primeiras conqnls*ias que teremos do alcançar, .po-ra, é a criação das Alfândegasem Minas. Antes havia difloulda-des, porque o fechamento do câm-bio ora um dol obstáculos a serrem.iVIdo. Agora, este obstáculo nãoexiste mais, Basta retermos parteda arrecadação tlscal, os saláriosde funcionários e garantirmos maiorfacllld»»de e entendimento de nos-so comerciante junto aos despa-chos e recepção daa mercadoriaBde comércio internacional, paratermos Imediatamente desenvolvidoeste Importante negócio.
Prossegulndo, disse que serão tó-madas Imediatamente medidas pa-ra a criação de um "bureau"de

importação e exportação."Nosso comércio — frisou —alndaj não tem contado com ex*portadores e importadores de to*do o mundo, na medida *m' quese Julga neceisárlo ao montanteque daqui por diante Iremos fa-zer .
^Finalizando sua entrevista, o Ir.Macedo Contijo declarou: ,Vários são os reflexo." aesperar-se da medida "tomada 

pelosr. .ministro e que necessitam demaior,' debate. Assim fòl que, aoentregarmos o memorial àquela au-toridade, i ouvimos de (Ua parteque os problemas das estradas edos porto» não era essencial àeconomia brasileira no momento,pois, em primeiro lugar, preCiBa-mos produzir. Tomamos a libertla*de de discordar do »r. ministronaquele mesmo instante a lhe 11*zemos ver que a economia minei»ra e as próprias condições d» con»sumo dos ,grandes centros depen»dem de nos o repousam, em bbaporcentagem, na Central do Bra-su. Demonstramos então que rios-sos produtos estão "engarrafados"
por falta de escoamento. Afirmou-nos êle» que a Central do iBra-
sil é questão de "gerência" ape*'nas com oi que concordamos, emparte, sem\o apôlo das autoridades,superiores, \ porém, tal "gerência"
nada pudera fazer. De qualquerforma, fizemos que ôle sentisseo ponto ¦ dè vista de Minas, de

.mpimas 3"e sa° "«ccsiárlaa outra» medi*
foi arquivado sob no. 842: por des-IÍa,? complementareii para que o
pacho da Junta Comercial èm sessão l!„ í!»?°.,.pP.¥?.!obter.. ° sucesso
£ii.""'i'7Í*rt'r.'l.".- 

O Bank of London .í- S»
rica Ltd.. Rio ue Janalro, c, q_Í'__I Icârt^ic.V'"*"'5"mento ao aviso do 13 do novembrod* 198í, comunica quo era 13 deoutubro do 1953 os llquldatárloa daThe Leopoldina Rallway Co. Ltd.,Londrea. declaram qua a p»rt,r dé*• de desembro de 1833 aerá efetua*
do, a titulo de devolução de capi-
ta), uma distribuição complementar
de _! e — por £ 100: — aos possui*dores de açSts, preferencial» e de
Í3:6:10 por £100: - nos pwauldo-rea de ações ordinárias.

Maiores esclarecimentos poderãoser obtido» no referido Banco.
(434)

Ao primeiro dia do mo» do outu-oro do mil novecentos e cinqüenta,e ires cm sua sede social à rua LI.bero Bndaró n. 132 — 5.o andarnesta Capital, neuniram-ia os Direitones da Companhia do Seguro»'"Garantia Industrial Paulista* ¦fim de tomarem conhcclmoi-.in nvuma carta enviada pelo dr. P-iato«le Andrade Santos, ha qual si 'c ta'uma lloença para tratnmenti. dezaude. por tempo Indeterminado.. Oi
t.' «¦» Iíeu)on. Libero, designou ocr. Orlando AuguBto de Toledo.'brasileiro, casado, residente ao la*ígo do Arouche n. 414, 8.» andar.''nesta. Capital, para, de acordo corn,0___. l.o doa Estatutos ocupa. ¦
provisoriamente, nW a realioicAo-daiAssembléia Oeral OrdlnArlaro car.tro de Dlretor-Secretârlo da Compa<1»?'", vnpo cm virtude do Impedi»

f.mí-i'P'"\l" ''? '[r- Rr»""l" de Andradq lima vez « do teor da;'ma referida ns DiretoreSpresentes foram unanimes em raaiii-festar sua satisfação peta escolha dosr. Presidente, o dr. Nelson LibéSro convidou o Br. Orlando Augustoíe Toledo a comparecer & reunião.
n»!*1™'*1 .,.d(!p?ls ãJ, cumprimentado
peloa demais Diretores foi em,
possado no cargo e ao metalo'
Sílp_.,p^,.tou •l'18»'!- ««'Sida pe. .10S Ri tutu tri* •Mn.ln M..I-. IfjiL. ¦

PAGAMENTO DO DÉBITO
EM PRESTAÇÕES

O diretor geral da Fazenda! deacordo com o parecer da Diretoriadas Rendas Internas, deferiu o pe-dido para pirmitir, que a Santa Ca-sa da Misericórdia de Campos, noEltado ao Rio de Janeiro, trolva em20 prestações mentais, lgunli e su-«•silvas de Cr» 1.889.60. cada Uma,o seu débito de Cf» 37.390,00, me-d ante tírmo de confissão de dl*vida com fiador idôneo.

los Estatutos. Nada mala havonda '
a tratar, lavrou-sa a prtsento ata,que lida e achada conforme, 6 sas?nada pelos Dlrtíores presentes. _
?."?»í?"10.". \ a° outubro de 1953. —aa) nr IVelson Lidero — Presiden»t'l ro0(M..-_r_osoi V««(r(t» Ma?.
Toledo 

' " 0mMo «•"-'«•'o *»

....._ O ER TI D AOJVNTA- OOSIERCIAt, -SAO PAVLO
Certifico que a Cia. de Seguros

sõdí! nesta Capital, arquivou nestaKopartição, ao. ». 80.890, por des*"ích2 "íf Junt?- Comercial «niaes,
_° de '?. de outubro de 1953, a atattâ reunião da aua diretoria, rèall-zoda em 1 do outubro de 1953. daqua dou fé. _ Secretária da Junta '

Comercial rdo Estado de São Poulo13 de.outubro do 1953, Eu, JudlthMiranda, escrituraria, a Pscrevi, con-'feri e assino: (a) Judith Miranda.ffl eu, Gulomar de Andrade Mendes,pelo cheíe da secção do Expedientae Correspondência, a subscrevo &¦assino: (a) Oulomar ds AndradeMendes. (53126)

Real e Benemérita
Sociedade Portuguesa de Beneficência

CONSELHO DELIBERATIVO
(REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA)

•V

exercício, terão » seguinte aplicação
cinco por cento (5%) para constitui.

. ^nta Comercial dp Estado de Per-nambubo, 18 de «etembro de 1953.
(a) Adaueto Pessoa Guedes —

Pelo Diretor Secretário.
(Qult. 78.047 — 1B|9|53 — 

CrS 1.200, -Dia 20|9|53).

CERTIDÃO! ''» "V ' '

CERTIFICO que a CARVALHOS|A. - ORGANIZAÇÃO COMER-CIAL E IMPORTADORA, com sedeem Hecifo e filial nesta cidade, ar-quivou nesta Divisão, sob o ......no 29.608, por despacho do 9 de'outubro de 1953 os folhas do DiárioOficial do Estado de Pernambuco,de 20 de setebbro de 19B3, com a
publicação da atn da assembléia ge-ral extraordinária, de 28 de agostofle 1953, que aprovou a reforma dosestatutos sociais, devidamente au-tentlcada pela Junto Comercial/ domesmo Estado, do que dou fé. De-partamento Nacional da Industria eComércio, Divisão de Registro doComércio, em 12 de outubro de 1953.Eu, Dirce Barbosa de Almeida, Of.Adm. H, ojíerevi, conferi e aislnoDlre* Barbosa do Oliveira. Eu. Ru-bem Lima, chefe da S. R. E., su-bicreyo o assino Bubem Lima

em que êle tanto confia.

320 MIL CRUZEIROS PARA
A ESCOLA SUPERIOR OE

AGRICULTURA EM
, l'% LAVRAS
/A importância, de 320 mil oru*zelros destinada à Escola Superior»de Agricultura de Lavras, no fitadomento da União, será aplicada ont»cxcuríão de aluno» do .lUmo gno'de agronomia, de acordo com o

íí!,nyín °» fl™ad0 entro -o Mmist*.rio da Agricultura e a Mesa dos
r»nr.±^S^d0 InaUtu.t0 Gammson,representados, respectivamente, pe-»?. ^cA*»*» e <"">

ÜTALAÇAODTÜMÃ usina;xmmn para produzir
AÇ0S FINOS

J^rt\ M <A."N"> -1 AP°» •»-tendlmentos entre o governadorSantos Neves e um grupo Industrialalemão', será instalado no pró-xlmo aho, nas proximidades desta
,.,,,.» caP"al. uma uiina siderúrgica pa*v^^lJMS). ra a produção de -açoS ílnos,

*Lt ,0S têTf «°iarfi 47-°. «ml) nado com o ort. 45.° dos
ffl«L«8Cia,,' e°"V.ld0 0S Senho}« Membr«s "««Conselho

i\M^J?« m 
°.se'?un'femf «m sessão extraordinária, no pró-

santo Amaro n. 80, a fim de deliberarem sobre o seguinte *
ORDEM DO DIA

I — Despesas extrordinárias (art. Í5 * letra h); /
i 

"* F°"cfssao àe Títulos Honoríficos (art. 45.°, letra j);in — Interesses Gerais. \ ¦¦ .
*.*Àe f."í pri1!eir° convocarão não houver número legal, a
nnTX*t?XeaU™<*a em segunda convocação, meia hora de-poiSj nos termos do art. 46.°. .,

iRio de Janeiro, 15 de outubro de 1953. .',
/ 

••¦, JOSÉ LUIZ MONTEIRO - Presidente
U___i___ (59884)

Condomínio do Edifício
¦M

n* ¦.
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.«.."• acflrdo com o Artigo 9.° do Decreto S4SI „n hk n. ,..._. '¦_'
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ImobUlárla CIVIA S/A
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2.° Caderno COKREIO DA MANHA — Quarta-feira, 21 de Outubro de 11)53
_j__.__v,wry-v3

VIDA COMERCIAL
CAMBIO

Onlam «na mercado -iinciunou«imo, lendo o Banco do Brull oll-cliliiido u itiulntii tixu;
. .. Vend. I...H. ir
I.'1'!... .,  83,6060 3I..II.VIDdlir ,, ., in,__ ||,M
£wudo ,. o.moi o.uuFnnco francéi,, ,, ...vm 0,0633Franco lulço 4,4190 i.-.ul
Tno uruguilo.. ,. ... in.; 6.JJ4J
Pcio irientino., 1,3 1,3161
Pelo bollvlino., ., «..nu —Florira ,, 4,9101 41*19
Ptseti __.._»
Fnnco btlli 0.J7M 0 3439Coroa lutei S.IIM 3,3313coroa dlRimirqut-
_."•• _!_._.•__. •_.,'• **'1*** «"O
Coroa lrl_t_.> >_!<i-
_VM O.17" «."«"«olci peruano ,, .. __

Cablu Ai Wlreleu Lld
wiiann,

i....iiii..ii.,-i.
Octin Coil Aii.i.i.. Ord, ,.
.mnerul Chtmicil Intui*

Irltt 
nio Flour Mm, t lu,...

rltt ,, i.i..v.f. Bink Ltd.. dns.
res .. ,, ,, 

lio _>au|á Rniuiy Co.Md. Ord, ., ,, ,, „Tltuloi iiiriniiiron
Conaoli, 1 i/j %,, ,, '
Canadlan Eailt 011 ,, .,Emp. di Uutrri Hnta-

nlco, 9 l/J %, 1M7/41 ,lti..vul Dutch Petroleum .Shtl Trtnaport Tndlng .

«JtUí.0

Dj.1
1.1,1

1,11,0

1,17,0

0,0,0

aa.i.,0
1.0,7

u.i.o
35311

«.11.3

dem) pi

Julho, IM4 , , ,¦ tt#ml... IW< ,,
ao.»
3U.II

W.I7
it.U

... •!..

O danço do Brull iflxou pira acompra do ouro tino 1.000/1.000. opreço do Crl 10,1170.

HE?.1** CAMÜiÃia F1XAUAHPELA CÂMARA SINDICAL
CAMIlItt OFICIAL

I ,- (Dll 10-10-999)Nova York
Londrei., ,,franca
Surda.
B«i_ça. .

11.77
SI.---.

0.03:1.1
9.O40J
4.1312

BOLSA
Ilegulou 1 Bolsa, onltm, animada.

com operaçóea regulirei noi titulo.em evidência. Ai apólices di Unllo1 ii Munlclptli do Dlatrlto Fede-rtl ficaram cilmti. Ai ntullitii rt-
guiaram cataveli, u Mlntlru, dt9 % de tortelo fricti s ai obriga-
coei ds Guerri aumentadas. Os ou-
tros t.tuloi fechtrtm cilmot, comoie VA tdlante.

CAMBIO LIVRI
Jyoiulrc.. ,, ,, ,, _.Nova York _
Portugal,. .. ,, I __
Françi .. ,, ., ,, _Belglci _
Baaela , _
«Wí / -

CAMBIO MANUAL
Bolar americano ,. —Franco francos.. ,, —Franco lulço .... - —
Paio uruguaio .. .. —

129.33
49.97
i."
'LHOS
0,17
7.90

il.OO

90,17
1.40

USO
17,00

BANCOS PARTICULARES
MERCADO LIVRE

Foram Iniciados, ontem, 01 traba
lhot detst mercado em condlçócseitaveli, a com aa leguintci taxai:Dólar 49.90/49 47.50/.B
Obra ..  íia.oo 123.00No fechamento deixamos o mer-cido bem estável e com 01 bancos
operando tobro is icgulntei taxaa:

Vend. Compr.
„_. Cr» "rt
Dólar 47/47.90 49.50/40
Libra  129/120 120/121

Negocloa moderados.

7- CÂMBIOS ...MMÕÈIi-õr
' 

NOVA YORK, 20.
Abertura:
Mova York, sóbre:
Londres, por £, 2,80.87 comp. e1,81,00 vend.
Rio de Janeiro, por Crl 1,08

comp. e 2,08 vend.
Montreal, tel., por t, 1,0191 comp.
1,0200 vend.
Buenoi Alrei, td.. por P„ 7.15

comp. 1 7.25 vend.
Montevidéu, tel., por P., 34,50comp. e 34.75 vend.
Paris, tel., por F., 0338 comp. e

0.28S3 vend.
Berni, tel., por F., 23,31 comp. e

13,32 vend. ,
Estocolmo, teiegr.

Vend.
Madrld, oficial,

minai.
Lisbos, telegrAflca, par Esc, 3.49

Comp. e 3,50 vend.
Bélgica, tel., por F., 2,0050 comp.

s 2,0079 vend.
Amsterdam, tel., por F„ 26,41

comp. e 3,43 vend.
Amsterdam, tel., por F., 28,40

comp. e 20,42 vend,
NOVA YORK7 20.
Fechamento:.

.Nova York, tóbre:
Londrei, telegrãflca, por £, 2 8087

comp. e 2,8100 vend,
Montreal, tel., por $, 1,0175 comp.

e 1,0181 vend.
Rio de Janeiro, por Crl 1,08

comp. e 2,08 vend.
Buenos Aires, tel., por P.. 7,15

eomp. e 7,23 vend.
Montevidéu, tel., por P„ 34,50

comp. e 34,75 vend.
Paris, td., por F., 0,2858 comp. e

0,2862 vend.
Berna, tel., por F., 33,31 comp.
23,32 vend.
Estocolmo, teiegr., por Kr., 19,35

Vend. /
¦Madrld. tel., por P., 1.18 noml.

nal. ," ,Lisboa, telegrAflca, por Esc. 3,49
comp. e 3,50 vend. 1 .

Bélgica, tel., por F., 2,0050 comp
e 2,0075 vend.

por Kr., 19,35

por P., 0.15 no-

VENDAS

Apol di Unllo:

30 Unlf.
49 D. Emli,, nom

1 Idem, Crt 800,00. ..
1 Idem, Cr| 200,00. ,.

10 D. Emli., pt
374 Idem, emp. intjgoi ,.
252 Reaiuslamenlo

ObrliiçOeu

500 T. Nlc, 1039
500 T. Nac, 1039

1 Idem. Crt 500.00, 1030
1 Guerra, Crl !C0,C0 ,
7 Idem

12 Idem, Cr) 200,00. ..
10 Idem
11 Idem, Crt 500 00. ..
34 Idem, Crl l.COO.00 .
36 Idem ., .,

101 Idem, Crl 5.000.00 .
fl Idem

100 E. Santo, pt

estaduais:

Econ., 1'

A pois

11(1 Minai, Itcc.
lorle..

50 Minai 1934, pt.. 2' si-
rie .. 

2 Pernambuco
10 K. Rio, elct.. 2' lérle

148 S5o Paulo 
6S0 Idem, unificadas.. ,.'

Apólices Municipal!
do Distrito Federal:

49 Emp. 1906, pL
2 Idem. 1931

ICO Idem

LONDRES, 20. ' 1
Abertura: !
Londres, A vista, por £, sóbre:
Nova York, A vista, por £_ 2,3081

comp. t 2,8094 vend.
Rio' de Janeiro, por Cr| N/C

eomp. e N/C vend. |
Buenos Aires, por P„ 38,7500

comp. e 39,1200 vend.
Montevidéu, por P., 7.73 comp. e

7,78 vend.
Canadá, por |, 2,7550 comp. e

2,7562 vjend.
Berna, tel., por F„ 12,1850 comp. e

12,1875 vend.
Amsterdam, tel., por Fl., 10,6275

comp. ie 10.63 vend.
Paris, tel., por F„ 960,82 comp. e

680.87 vend.
Bruxelas, por £, 140,08. comp. e

149.18 vend.
Gênova; por L., 1,748 comp. e 1.773

vend.
__tocolmo,.por Kr„ 14,4312 comp.

e 14,4362 Vend. -'*¦
Copenhague, por £, 19,38 comp.

e -9,3850 vend.
Oslo, por Kr., 19,9825 comp. e

19.98,50 vend. (
Madrld, por P.. 30,66 vend.
Lisboa, por Escudo, 79.90, comp. e

80.00 vend. ,iPraga, K., 20,10,00 comp. e 20,2200
Berlim (marco bloqueado), 13,50

comp., e 15,75 vend.
LONDRES', 20.
Londres. A vista, por £, sóbre:
Nova York, A vista, por £, 2,8081

comp. e 2,9094 vend.
Rio \ dei Janeiro, por Cr|, N/C

comp. e N/O vend.
Buenos Aires, por P., 38,7300

comp.e 39,1200 vend.
Montevidéu, poí, P., 7.73 éomp. e

7,741 vend.
Canadá, por 1, 2,7550 comp. e

1,7582 vend.
Bema, por F., 12,1837 comp. e

_2.18«2 vend. . > ,
Amsterdam, por Fl., 10,8237 comp.

e 10,6282 vend.
Parla, tel., por F„ 980,37 comp. e

980,62 vend.
Geltova, por £, 1,749 comp. e

l.Tll vend. 1 -
Bruxelas,, por £, 140,06 comp. e

140,18 vend.
Estocolmo, por Kr., 14,4362 comp.

• 14,4387 vend.
Copenhague, por Kr., 19,38 comp.

e 10.3890 vend.
Oslo, por £, K., 19,9825 comp. e

19,0850 vend. r19,9875 vend. !
Madrld, P„ 30,66;
Lisboa, por Escudo, 79,90 comp. e

80,00 vend.
Praga, Kr„ 20,10 comp. ,e 20,22

Vend.
Berlim (marco bloqueado), 18.50

comp. e 15,75 vend. /1
. r

BUENOS AIRES, Í0.
Fechamento: '
Sóbre Londres, a Avia:
Taxa de compra (PI — 311,95.
Taxa d» venda (?) - 39.11.
Sóbre Nova York, á vista, por

dólar: V.
Taxa de compra (PI -/ 1,394,50.
Taxa de venda (Pi -ti ),395.00.

MONTEVIDÉU, 20. • 
' 
\

Fechartento: \
Sóbre Londres,1* vista: I
Taxa de compra (P) —I 7,85.
Taxa de venda (P) — 7,90.
Sóbre iNova York A vista, por

dólar: . .
Taxa de compra (P) — 290 00.'

• Taxa de venda P) — 290,50.

Apólices Municipais
dos Esladoa:

50 Niterói, 8 <Tc, pt., Crl
,200,00

Açóei de Bancoi:

100 Cred. Pessoal, pref.,
Crl 100.00

100 Cred. Real de Minas
Gerais, CrS 200.C0 ..

Açóes de companhias:

469 Prosros.o Industrial
do Brasil, nom., Crl
200,00

10 Amo S. A„ Ihdustria
e Comercio, pref., Crl1
2.000.00 •.. ..

2 D. Santos, nom., Crl
200.00._c/ dlrelL .. ..

4 Idem, port
60 Idem

559 Idem, s/ direito ....
150 Harkson Industria i e

Comercio Klbon. Cr|
200,00, ord." ,

20 Mcsbla, Crl 2.0,00,
(novas).. ..

KO B. Mineira, Cr| 1.000,
portador

12 Idem

Debentures: ' " '

57 Companhia Docas de
Santos, Crl 200,00,
7 

Crl

700 00
700.00
300,00
130.00
810.00
783.00
813,00
;

810,00
840.00
4! 5.00

80,00
80,50

160.00
161,00'403,00

825.00
826 00

4,150.00
4.170,00

410.00

493.00

113.00
53,00

810 0O
180,00
993.C0

I

173.IK)
150,00
193.00

150.00

130.00

350,00

235,00

2.700.00

230.00
230,00
235.00
185.00

490. J0 -

-oo.oo L
iw.oa —

; 110.00

130,00
(0000

340.00
JOO.-O

I 100.00

3SC.10
1.800.00
M00.M

950,00 904.00

193 00
829,00
830.00

19100
115.00

100 no

BOOOO

2O0.00 199,00
1.720,00 1.700.Ú0

190,00
3J0.00
19.00

325,00
333..0

isa um
207110

310.00
232 00

- 14000

193,00

600,00

220,00

1.71000

157.00

Me I.I. IM.I .
UU, dt !.. Iiti..:••"¦ -. Anitrlrt, num.

l'ro_reuu Inauitrlil
nom

Americi Fibrtl.. ..
Ilrml Induitrul ,,
Minuíatora Flumi-

ntnit .. 
1'clropolllani ,, ,,Curcovtdo ,, ,. ..
Aliança.. .,
Proereun Viltnça

Cll dt anuroí:
(iaranlla,, ,Prtvldtntt 
Argoi riumlntmt..
Confiança ,, ,, ,.viu. dlvtrion
Doru dt Santos.
port , .,Idtm, nom,., ,, ;,Fortt e Lui dt
Minai Gtrali., .,Ctrv. Brthmi, ord.

Idtm, pref.Paullita dt Força e
Lur

Delgo Mineira .. .,Brasileira de Ener-
glt Elétrica .. ..Valeria S. 

Minai dt liutiu. .,Mcabli, novu ,, ,,Idem, intlgu .. ,,Sul Mineira dt Ele.
trlcldide, pref. ..Sldrrurilci Niclo-
nal \,

Arno Industria e
Comercio 2.750,00 2.700,00.orca e Lur do
Nordeite do Brt-
..Ul  130,00Ultrajar, pref - 160 00Ferro Brasileiro. .. 3M.O0. 320,00
Cimento Aritu.. .. 1.250,00 < 200,00
Brasileira da Mela» 360.00 .uni-
Martlni Ferreira ..
Energia Elétrica Rio
Grandenst

Forçt e Lui do I'a-
rnn.i .,

Mirvln
Vale do Rln Doce..
Reflmrli Unllo. ..
Llgontei Hldraullcoi 1.000.0V
Columbla Capllall-
riic.lo —

Brasileira de (lar.. —
-ifcrcados Motores.

S. 
Harkson Ind. t Co-

merclo Klbon ..
Nordlc Importadora

e Exportadora Crl
1.000.00 2M0.D0 I 500 00

Cimento Vale do
Paraíba

Mercado Mrnlcipal
Predial de Sanen-

mento do Rio de
Janeiro

Cervejaria Calrü.
oref. > ..

I.iem, ord. ..
Química Distribui-

dora Carlos de
Brito 1.000,00

Lolas Americanas . 4.000.00
Parafusos Sla. Rosa 190,00
Predial Corcovado..

Oebentnrei:
Docas ae Santos,

7 
Lar Brasileiro 8 .,

2» lérle
Idem, I» série. 8 %
Idem. 3» série.. .. 1.00000
Força e Luz do

Nordeste do Bra-
sll  660.00

Cervejaria Brahma.
Crl 5.000.00. 9 Tr.

Hotels Palacc. 7 %
Antártica Paulista..
Cotonlficlo Gávea .

Letras Hipoteca-
rias:

Prefeitura du Ots-
trlto Federal 7 %

Brasil. 5 

60.00 aOOO Entrada — Onttmi 99.884. «uno
dt !• de membro ti* onltm H..M.
ucai.

Eaporlaçlo: 151 428.1 «1.1*1,.1. im m.
Coniumoi 1.000.

VENDAS - Na ibtrtunrut i«. o.n,.111.,, |M e-inlriloa.
NA .Mim 1 in.. _. Mtrcidu ttll.ve), mm bitit dt I a I t alia di 1a 3 pontoa ,
no ncuAumra - .-u,,_.,„

¦penu tatlvil, com biln ,)r ,} .
01 pontcn,

ALGODÃO
Ontem, o merrido dtnt produtofuncionou em 1 • ¦¦ ,. t_llvtl e sem

alteração noa preçoa.1 i.ii.n .11. i.-i 1..1.... , dt Peniini-
buco: Miram 50 dltot e llciram em

/Iriplchet 14.9S4.
COTAÇÕES — Por 10 quilos -

Flbrt longi — Rtrldó, llpn 3, Crl310.00 a Crl ."ilo.i.i. tipo I, Crt 300,00a Crl 309,00 — Fibra média — H.r-
tóea tl|Ki 3, Crl Sti.OO a Crt 2.4.00;
tipo 8 Crt 355.00 a Cr| 3tOj0O; Cet-
ri, llpo 3 Crt 1710.00 ¦ Crt 275.00;

iA 245.00 1 Ort 350.00. Flbn Curta _
910.00 • mitai tipo 1. Cr| 110.00 • Crt 2:0.00 piul.ata. tipo 3, nnmlnil, llpo 9 Críllpo 9, Crl nomlnit.

160.00 130,10

I7B.UO

330,00
930,00

183,00

950.011

900.00
200,'JO

— 3.980.00

600,0' 900,00

S. PAULO. K.
ALGODÃO A TERMO

Por I quiloAbati
Derembro. 1993
Mtrço, 1933 . ,
Maio, 1954 . . .
Julho, Mt. , ,
Outubro, 1954 .

17.80
17,70
17,00
17.00
17,00

Fedi.
17,60
17,70
17,00
17,00
17,00

nidt;

calma;

TRIGO
CIIICAOO, 10.Duembrn, 10-1 ,,,

Março. IM4 „
l,9tr_i
1.17.17

GÊNEROS
O mtrrido dt iintrot illmcnit..1. > tu... i,.,  ..,.!,.„ eom o m*tuinla mvvlmtnto;

rtlllo, itrot , ,
Milho, lacoa , ,
Firtnhi. it-ot .
Açurtr, ...... .
Arroí, calxai ,
llanhi, i.i... ,
Cbirqut, firriot
Mantetgt, qulloi
Cfbéli, ...... ,

Enlr, -ildai
7.1-9 1 -. .1
1.907 1 »-i

4101 I.M.
15,161 .1,900
n.iii «,M0
3.990 1.000
1.440 MO
1.411
80 -

UNIDADES ECONÔMICAS
HAMIl DR
ATIVIUADI

CINIO
nir
1140

250 (V,
210.-0

335,00

1.300,00

5CO00
500 00

— ÍO.IOO.PO

— ' 150,00

190 00' -
200,00
970,(.

4 .«Hl.lKi
800.00 690.00
135.03 181 00

130 00

/10.00
980.00

720,00

CAFÉ

OFERTAS DA BOLSA
Vend.
Crl

980.00

. 4.150.00 4.130,00
630,00 826,00

710,00 1 700,00

Stock Exchange de Londres
LONDRES, 20, ""*
Plano B:

Conversão, 1920, 8 %.. .. 49.0 0
Empréstimo 1913, 8 %\'.. 49.0.0
Distrito Federal, 5 %, na-

clopallzaçã- 31,0.0
HIo de Janeiro, 1927, 7 35,0,0
Bahia,. 1015, 5 % .. ií .. 27.0.0

Títulos diversos: {
City of Sio Paulo, im-

provements and Pree-
hold, preferenciais. .. íl.0.0

Bank of London e South
America.  .. 3,113

Sio Paulo Gaz, Co., Ltd.
(prçíe-C-Cialí) .. a. .* 7.0,0

710,00
690,00
810,00
800,00

814,00

523,00
330,00
117.00
112,00,
105,00
205,00

Obrig. da Unllo:
Tesouro, 1939, 7 %.
Tesouro, 1921, 7 %.
Tesouro, 1932, 7 %.
Tesouro, 1930, 7 %.
Ferroviárias, 7 %..
Guerra, Cr| 5,000,00,

6 
Idem, CrS 1.000,00
Idem, CrS 900,00. .,
Idem, Crl 200,00. .,
Idem, Crl 100,00. ..

Anollcei da Unllo:
Uniformizadas, 5 9
Diversas Emissões

nom;, 5 
Idem, cautela .. .,
Idem, port... ,. .,
Idem, cautela .. ..
Reajustamento Eco-

nomico, 5 % .. ..
Obras do Porto,

5  .. _
Apol. estaduais: \

Minas Gerais, 7 %,
port.  435,00

Idem, decreto nú-
mero 1.777, 7 %'.Idem, 8%, port. ..

Idem, ia série, S %
Idem, 2" série, S %
Idem; 3» série, 5 %
Idem, Popular, 8 %
Recuperação Eco-

nomica, 7 %,\1"
^sérle .. .. ¦..'.. 800,00
Idem, 2*> série.. .. —
Recuperação \ — 3»
série  ' —

Est. de SSo Paulo,
5 %..

Bônus Rotativos —
(8 X)

Bônus .Rotativos —
(9 X.

S. Paulo,, unlforml-
zadas, 8 % .. ..

Unificadas de SSo
Paulo, 6.% .. .-.

Centenário de SSò
Paulo. S % .. ..

Pernambuco, 5 % .
Est. dò, Esp. San-

to, 8 \% :¦. .. ..
Pref. de Belo Hori-i

zonte, 1 -% .. ..
Rodoviárias Est. do

Rio Grande do
Sul, 8 % .. .. ..

EletriflcaçSo E. do
Rio, 8 %, 2» sé-
rl ,.' ..'

Pref. Niterói, ) Crl
600.00, S % .. ..

Idem — Crl 300,00,
8  1 _

Pref. Juiz de Fora,
Cr| 1.000,00, 7 % 800 00

Rodoviárias do Est.
do Rio, Crl 600,00.
8  525,00

Pref. de Teresopolis,
180,00
180,00

260,00

Esse mercado funcionou, ontem,
em condições fracas e com as cota-
çóes tendo acusado baixa de CrS
2,00. As vendas efetuadas foram dc
1.00. ao preço de Cr$ 208.00.

Entradas: 26.649 sacas; saldas:
17.768, sendo 14.899 para a Europa.

1 „... *-m Para a America do Sul e 1.000i./.o.vo para a América do Norte; exist.n-
cia: 44';.ira»; despachadas para cm-
barques: 77.103.

COTAÇÕES — Por 10 quilos —
Incluindo o preço da sacaria — TI-
po 3, CrS 217.60: tipo 4. CrS 215.20:
tipo 5. Cll 212.80; tipo 8, CrS 210.40:
tipo 7, Cr| 208,00: tipo 8, Crl 204.00.

PAUTA — Preço: Eslado de Ml-
nas Gerais — Tipo comum CrS 21.00— Idem", fino CrS 26 80 -. Estado
do Rio comum, CrS 10.20. ,

VF.NDA8 - Na abertura,
qulloi; no fechimento, nidi.

PosIçSo — Nt tberturt,
no feclitmento, cilmt.

CotiçSti do disponível
Tipo 4  18^7
Tipo 8  18.00
Tipo 8  IS.1-

EM PERNAMBUCO
RECIFE. 20.

Mercado — EitAvel.
COTAÇÕES — Por 10 quilos -

Mataa. tipo 9. <"i. 205,00 — Serlóea
tipo 5. Crl 330.00

SACOS POR 10 quiLOS
Mercado — Estivei.
Entrados — Ontem: 789; desde 1«

de setembro 15.272.
Exportaçlo: nada.
Existência: 8.503
Consumo: 700.

NOVA YORK, 20.
Abertl

Derembro 1953 32.75
Março. 1954. . 33,15
Maio, 1953 . . 33,44
Julho. 1954 . . 33.40
Outubro, 1953. 33.03
Dezembro 1951 33.03
A. Sp. Mlldls -

ABERTURA — Mercado, estivei,
com baixa parcial de 1 a 6 pontos.

INTERMEDIÁRIA - As 11.20 ho-
ras — Mercado .estável,, com batxa
de 2 pontos.

FECHAMENTO — Mercado «tá-
vel e com baixa de 1 a 3 pontos.

FONTE: Serviço Nacional de Recenatamenlo.¦I Dtdot lu.illot a reUflcaçó»!

i>f0___,,',u1, 
"«•""•ente. "lotlvo de,80. de Incremento decenal. Noiintcresae pari o estudo do de- rttrot de Comunlctçóei, dt Trina-

Int. Fech,
33.75 3..B0
33,19 33,24
33,41 33,51
33,40 33,43
N/C. 33,05
N/C. 33,06

3350

CACAU'
NOVA YORK. 20.

Dezembro. 1933
Março. 1954 . .
Maio. 1954. . .

Abtrt.
32,82
30,98
30,63

Feeh.
32.43
30.53
3I.2l

TOTAL ..
Agropecuária

luiliiillla ....

Comercio ....
.Serviço. ,

Trimportti ..
Comunlciçóei

•••.. •• ..______.

..354.0.8

1.004.889

49.418

193.971

103.914

1.003

ia

CINIOm
1-3*

1.919.117

1.071.133

19.088

589.907

191.921

1.148

110

indlre
1)40.
IM

PINTAMOS. t »

o itu .i-ii.ii.. .. uaiaiu. ilrapu,
isriutlilo t rlpiuo llic tr l-Iuifdo

Telefone 421462
Í 

l2_143l

Arame farpado
Trmoi pira entrei» Inirdl.l-

arame farpado u. 13.1/2 roloi
de 20 h|l, — lelrlnll.il |urj
43-5S0S. rom r. iplm-l.

;,_____________ .1.-51)

Oxido de Ferro,
preto,

ilemi, par» pronta entreia. —
Tel. 25-3212. (28738)

119

100

180

137

149

137

169

¦envolvimento dl economli niclo.nal ttber-ie que no dectnlocom-
preendldo entre 1940 e 1930 onúmero de unidade, económlciicresceu no Brull dt I9s, elevtn-do-i_ de 1134.038 i 3.989.817. Ei-aca dadoi. que nlo podem terrlgoroiamente completna, referem-se a emprlsai ou eatibeleclmen-
toi Investigados peloa Cenaoi, oiquali, no entanto, representam
parcela mali considerável « maliimporlante dot emprecndtmentoi lu-cratlvoi existentes no Pais.

Ao ter-ie em contt qi"e nns-ta populaçSo aumentou de 26:, no
período cm exime, t forçoso con-clulr qut o crescimento dai uni-(lades econômicos, lltnittndo-lt ¦ISt. foi Inittlifitórlo do ponto deviita de umi mili Justa distribui-
çSo. Dt fito, em 1940 havia 1unidade econômica para cada 1B.3habltantei: em 1950 a proporçSoe de 1 para 30,1 habitantes. Ouainda: o número de unidades eco-nómlcu, que correipondle no Inl-cio do decánio ¦ 16.071 da po-pulaçSo atlvi, caiu a 15.1H nofim do decanto. Revela-se, pois,a Incontestável tendíncla I con-centraçSo.

Oa índices de desenvolvimento
nos diversos ramos de atividadeoferecem outras conclusócs dignasdc destaque. Mostram, por exem-
pio. que foi na Indústria ondeas unidades econômicas se multl-
plicaram mais rapidamente, com

ATOS RELIGIOSOS

Comp.
Crl
830.00
818.00

835 00
850.00

67080
800.00

810.00

790,00

427,00

518,00

113,00
110,00
102,00

490,00
450,00

' 480,00

162,00 180,00

93,00 90,00

01,00

810,00

80,00

800,00

560,00 ) 558,00

490,00
55,00

CAFÉ' A TERMO
Contrato "A"

Abertura:
Outubro. 1953. .
Novembro; 1953. .
Dezembro, 1953, .
Janeiro, 1954 . .
Fevereiro. 1954. ..
Março, 1954 . .

Vendas: nada.
PosIçSo: Estável.

Vend.
S'v.

210,50
215,50
222,00
S/v.

220 50

Coníraío "A"

Fechamento:

Outubro, 1953. .
Novembro, 1953.
Dezembro, 1953 .
Janeiro, 1954. .
Fevereiro, 1954 .
Março, 1954, . .

Vendas: nada.
PosIçSo: Fraca.

Vend.
210,00
210.00
S/v.

220,00
221,20
224,00

Comp.
S/c.

206,50
212,00
217.50
220.50
223,00

Comp.
205,00
206,00
210.50
S/c.

219,00
221,00

MARIA DA GLORIA
MACEDO ROQUE

í NENEM
(MISSA DE 7.° DIA)

Manoel Antônio Roque, Manoel Roque Filho, esposae filhos, José Roque, esposa e filha, Leonor Roque daRocha, esposo e filho, Mercedes Roque dos Santos, esposoe filhos, Maria Roque da Silva, esposo e filhas. EdwgerRoque Santos, esposo e filha, agradecem penhorados atodos os demais parentes e amigos que os confortaram
por ocasião do desenlace de sua querida e inesquecível
M?rÍa,.^naneA4.0,?.ra' avó ? bisavó MÀRIA DA GLORIAMACEDO ROQUE, e convidam para assistirem à missa
que pelo repouso eterno, de sua alma mandam celebrarna Igreja Sao Geraldo em Pedro Ernesto no dia 22 do cor-rente (quinta-feira) às 8 horas, que desde já agradecem.

\ ¦ (4012)

SANTOS. 20.
Mercado — Firme.
COTAÇÕES — Por 10 quilos —

tipo 4, Estilo Santos. CrS 269,00, ti-
po 4, Estilo Santos Rlado Cr$ 259,00;
tipo 4, sem descrição, Crt 249,00.

Embarques: — 24.570; entradas:
28.040; existóncia: 2.241.193 sacas.

Saíram 18.773 sacas, sendo 17.773
sacas para a América Central e1.000 para a Europa.

CAFÉ' A TERMO
Contrato "B"

VIUVA CAROÜNA JANT'MHA CORRÊA
DE AZEVEDO

(MISSA DE 7.° DIA)
Claudemiro de Azevedo, senhora e filhas, AntônioFrancisco da Silva e filhos, Jorce de Azevedo e filhos,Orhndo de Azevedo, senhora e filhos, José Miguel Serpade Araujo, senhora e filhos, Maria Magdalena e Mariade Lourdes de Azevedo, agradecem sensibilizados as ma-nifestaçoes de pesar recebidas por ocasião do faleci-

l?AeMT,-AÍÍeMASUr^St.Ç/ída^í,ãe' sogra e avó CAROLINXSANT'ANNA CORRÊA DE AZEVEDO, e convidara seusdemais parentes e amigos para assistirem a missa de7.» dia que por sua boníssima alma. mandam celebraramanha, aumta-feira, dia- 22, às 10,00 horas, na Igrejade N. S. da Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário,esquina de Miguel Couto. Antecipadamente agradecem
 (51464)

portes, de Servlçoi e do Comer-
cio, o crescimento foi iprecldvel.
clfrundo-se, respectivamente, cm ti,
87, 49 e 37t. Coloca-se no extre-
mo oposto n AgropecuArli, cujataxa de 9f, conalderivelmenle tn-
fcrlor 4 de todai 11 demais atl-vldadet. Influiu pin baixar for-
temente i médli nacional,

RUBIATABA, A TERRA
DO CAFÉ

ttoldnla. 20 (Asp) — Entre os
novos municípios recem-crlidas.es-
ta o de llublntaba, que seri a
sedt da ColOnla Agrícola Estadual
do mesmo nome,'composta de ml-
lho cs de faiendolis, centenas de
chácaras.

Rublataba, cujo significado c "Ter-
ri do Cifé", terl iui fôrçi eco-
nAmlci baseada no llgodlo, cifé
e no fido.

Furadeiras
Elétricas W

Hueeai par» pronta entrei*. —
Tel. ELBA Ltd». Ttl.: 23-.2I2.

(28735)

ROUPAS USADAS
DE HOMEM

COMPRO. PAGO BEM
Tel.: 22-0230

(28795)

OLHO MÁGICO
tlvltc.t.ii. im. iii.itn em quil-

quar «Mino, pur aiirnaa K0.ua cru-
Httea m 11 ,• .•¦ M. ii.- . feia.
H-7078 e £.88.1 lUOlUi

LIVROS USADOS
(.'uiu.ru ivultna e em iilimuu,_,«

i'._o bem i .mi i lomlflilo nua
Mítico MB wihrp'"l« rei. _3._918
e «1-7-M. . 4

MOEDAS - MEDAÍHAS
t-Vmiiiti irulaaa e rm ..Is.Aea i-...

iu brm e «nu a domtcllo. llm f i. .i-
co, 148, mbrilnja r»li: 33.0948 a
M-7MI IB118I

FAGUEIRO DE CRISIOíLE
vende, faquelro di Crlatone e

pecu d» talhem arulaoa de Crlsia*
llt, Juntoa nu uparadni Ociallo- Itua do li.,.in., |3J - snlirtdo,

138377)

MALAS PARA AVIÃO
Gomnrem diretamente ni rubrica¦ ni..i._i>.ii_. que t a qui mili bara.to «ande. Malti de porto • eami-'".'<¦¦ molrt-a. paatia, taoni dl «Ia.

«em. cadeira de viagem, au. Oon-«rrtam-ae e reformam-ae. Rua dola.ridlo 131, raqulni dl rua do*Arco» Tela.- t3.W5( • 4} 31(11
(83.11

COMPRA-SE TUDO
ROUPAS USADAS

Mlqulnai di eacTever l dl ccelun,encrridelraa, .rnlllidorea, rldlna etudo que represente tilnr — oom-pram-ae • dnmlrllln Telalnrur para8R. UOVRta.
Telelone 43 7180

JAGUAR — Vendc.ie um Jiguir.4 porUa. 1931, preto, bandi brinca,radio, motor ótimo, duaa bombude gasolina, Ct* 119.000.00 ver etratar à rua Voluntirlos da Pitria431 raia 33 na parte da manha.
(030S0) 64

123384)

LANCHA
Vriidn peta mHhur ol.rta. Inn«ili» nova Spnrl, Tr-ifr rom K».leve» Trt*rw •'.t.4,11.1

I3IHCI

COMPRAS. IU9P
nu iihieti* di ar'* ''rl.tm fir -'nm* ''«iiupicut |**8» u i•( ri,

Te!..: 57 9517 e V*m

ATÍHCAO
Compram-re nnilUlni. ne r fi .•»Blngrr. PPA^r. A'f», MH>'v. i a ti-

tru marrm. m'fm". h«fli«.«r. e i.
forme o valor dr catlr ura* i* * *
au 3.000 crii.nr«va t-iy¦'.'•e'%
telelone 43-M31. i.T.il

ROUPAS USADAS
Compram-»» a domicilio » panam-aemais 50% que qualquer nutro,

Telefone 22-5568
138081)

CAPAS
par» mdvela eatofidoa, flnlco com amáxima perfelçío. Rei du Cipaa —
t-ADULAD — Telefone JJ.5I3"

_  13041)

BT.NDIX DUOMATIC — 1954
Ultima norldad», laaa e aeca, I00'iautomttlca. Kmbilii.em original dafábrica. Otlmi oportunidade, precode custo. — Telefone 43-iew

140881

Í Automóveis de ocasião

SEMENTES DE MILHO E ARROZ
ADQUIRIDOS PELOS

AGRICULTORES
Vitoria, 30 (AJ..) - A Secreta-

ria de Agricultura revendeu aos
igrlcultores, em setembro último e
primeira quinzena do corrente
m(s, cento e vinte toneladas de
sementes de milho e trezentas to-
neladas de sementes de arroz, no
valor total de 3 mllhOes de cru-
zelros, esperando-se, assim, que a
próxima safra desses cereais seja
vultosa, sobretudo na zona sul.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA'
DE FLORIANÓPOLIS

Florianópolis, 20 (Asp) — O go-vernador do Estado sancionou leis
concedendo à AssoclaçSo Rural de
S.lo Joaquim um auxilio de 100
mil cruzeiros, para a realização da
Exposlç.ld Agropecuária da cidade,
e criando a ColOnla Penal e AgrI-
cola do Distrito de Canavielras.

ABASTECIMENTO DE CARNE
VERDE EM SAO LUIZ

Sdo Luic, 20 (Asp) — Empenha-
do na solução do angustloso pro-blema do abastecimento de carne
verde a população desta capital,
o prefeito de São Luiz, sr. Eduar-do Viana Pereira, deverá seguir ho-
)e para a cidade dc Carollna, nes-
te Estado, a fim dc tomar oarte
na reunião dos criadores do Esta-
do, de Golas, convidados para esse
fim, pelo atual prefeito da capital,
que pretende firmar contratos,
que garantam a regular remessa
de boiadas, destinadas ao abasteci-
mento permanente de carne verde.
A Iniciativa foi fortemente apoiada
pelo governador do Estado, o maior
lnteressadi na solução c*o pro-blema.

83,00
410.00

490.00

— 810.00

840,00

290.00 280,00

143,00

520,00

155,00
913,00

Pre.eltura. de Nova
Frlburgo, 9 % ..

Estado do Rio, Crf
500,00, 8 %. nom.

Pref. de Campos.
8 /. — .750.00
Apol. mnnlclnals:

Enip. 1931. 6 %.[..
Eníp. 1004, port., f?,,Enip. 1917, port.. 6%
DecVeto 1.535, 7 1%'.
Decreto l.J48,; 7; %
Emp.'il908, port,, .6%
Decreto 1.550, 7 %.
Decreto 3.264, 7 %,

AcOes de Bancos:
Brasil.. ..;.. ., ..
Prefeitura ido Dis-

trlto Federal.. ..
Operador.. .. .. ..
Andrade Arnaud/..
Moreira Sales .....
Português do Brasil,

nom. '., 
Comercio, nom. ..
Nacional do Traba-

lho.. .. ;. .;..; ., - 150.00
Comercio e Indus-

trla de Minas Ge- \
rais  I — 330,00

Comercio, port.. .. — 400,00
Distrito Federal. ;. 150,00 -
Regl.nal  .. 250,00 -
Cidade do Rio de

Janeiro. ., .. ..
Oliveira Roxo., ...
.rodito Real de Mi-
i nas Gerais .. . 353 0.7 —
-owndes.. ..... ... 300.(10 —
Metrópole ,.', .. ,.200 00 —
Boavista.. ... .. .. — 2.720.00

Cia de Estradas
de Ferro:

.Minas Sio Jcronl-
mo, ord. .,._.._ ¦- — A. 30,00

152,00
505,00
184,00
160.00
-fill.OO
t,78 00
153.00
181,00

580.00 ,570,00

285,00 ' —
200.00
450XU
210.00

440,00 —
400,00 —

205.00 - .
-' 200.00

Outubro, 1953 .
Dezembro, 1953
Janeiro, 1954 . ,
Marco, 1954 . .
Maio. 1954 . . ,
Julho, 1954 ..ri .
Setembro, 1954 .

Vend.
246,00
256,00
250,50
253,00
255,00
257,00
259,00

Comp. |
240,00
256,00
250.50
253,00
255,00
257,00

i 259,00

VENDAS — Na abertura, nada;
no fechamento, nada.

Posição.,— me] abertura, estável;
no fechamento, paralisado.

CAFÉ' A TERMO
Contrato "C"

Outubro, 1953 .
Dezembro, 1953
Janeiro, 1954 .
Marco, 1954 . .
Maio, 1954 . . ,
Julho, 1954 . . .
Setembro, 1954 .

Vend.
280,00
281,70 %
285,10' a
285,60
287^0

289„50 I
290,00

Comp.
282,00
283,70
281,10
287,60
289,50
291,50
232,-0

ngdà;VENDAS — Na abertura
no fechamento, 500 ditas,

I Posição — Na abertura, firme; no
fechamento, firme.

NOVA YORK, 20. l'
Contrato "S" — Santos — Estrita-

mole — Mole

Dezembro, 1953.
Março, 1954 . .
Maio, 1954. . .
Julho, 1954 . . .
Setembro, 1954 /.

VENDAS — Na abertura, 1.250 sa-
cas; no fechamento. 11.500 sacas.

NA ABERTURA — Mercado es-
tável, com alta pardal de 2 a 4 pon-"-Y- v ._a.\ ^:

NO FECHAMENTO ,— Mercado)
.-cssivel, com baixa de 22 a 35 pon-tos. ( 7

Vend. Comp.
58,02 57,80
57.07 56,80
56,52 53,20
56,00 55,65
55,45 55,10

AÇÚCAR
Ainda ontem, o mercado desse

produto funcionou em condições es-távels e com as cotações inalte..-
dás. .Entradas: 4.167 sacos, sendo 3.067
do E. do Rio e 1.100 de Pernam-
buco; 1V100 de Pernambuco: saldas:
10.427; existência: 40.785.

COTAÇÕES — Por 10 quilos -
Branco cristal — Cr$ 300,00 a 310,00;
amarelo, CrS 184.00 a CrS 185 00;
mascavlnhos, CrS 290.00 a CrS 29l',0O;
mascavo, CrS 280,00 a Cr$ 281,00.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 20.

Mercado estável.
Preços por 60 quilos — Usina

de primeira CrS 120,00 — Usina de
segunda — Demerara, CrS -160,00 e
_U__ Ct*. 160,904 —

Carmen de Oliveira Gonçalves
i Dr. Mario Gonçalves, Jacy de Oliveira Gonçalves,

senhora e filho, Hélio de Oliveira Gonçalves, . senhora efilhas, Nelson de Oliveira Gonçalves, senhora e filho e Wal-ter de Oliveira Gonçalves comunicam o'falecimento de
sua esposa, mãe, sogra é avó e convidam para o seu enter-
ramento quo será reaIizado\hoje 21, às 17 horas no cerni-
tério de Campo Grande pelo que antecipam seus agrade-
cimentos- (24000)

D0R0TEA PAZO DE RIOS
?¦

(TETÊA)
(MISSA PE 7.- DIA)

Secundino l^ios Martinez, sua filfak e noivo, José Men-
des dos Santos, senhora è filha, agradecem penhorados a
todos que os confortaram por ocasião do falecimento de
sua querida \ inesquecível'esposa, mãe, cunhada, irmã e
tia DOEOTEA PAZO DE __IOS e convidam para assisti-
rem a missa «fue pelo repouso, eterno de saa alma, mandam
celebrar no altar-mór da Igreja de São Francisco de Paula,
amanhã, quinta-feira, dia 22, às 9:00 horas. Desde já agra-
decem nos que comparecerem. , (51465)

HERBER TAVARES
Carlota Tavares e fllhaa agrade-

cem aos que manifestaram pesar e
assistiram a missa por alma do snu-
daso Herbcr. |

(28732)

JULIA CANECA
1° ANIVERSÁRIO

Sua família convida aeua parcn-tes c amigos para assistirem à missa
que, por sua boníssima alma, serárezada, quinta-feira, dia 22, no ai-lár-mor da Igreja da Candel .ria An11 horas. Desde já agradece.

(4006)

AUSTIN — Vende-se A-40 de qui-tro portai em otlmo rslado de con-aervaç3o. com pintura nova, radioPhllco, banda branca, faróis «'ame-
rlcanos", farolrte de marcha ri.
parachoques reforçados e mola deüjmenlo novi. Ver i rua DJalmaUlrlch 23, com o porlelro. Dl.río-mente das 12 tt 16 horu.
..__ (28761)01

CAMIONETTB GMC -'Vendo par-Ucular, de passageiros. 9 lugarrs.em magnífico estado, sempre an-dou no Distrito Federal. Otlmo
para longas viagens. Aceito troca
por carro de passeio. Base: Crl ..103.000,00. Rua Barflo da T.rrc.293 — Ipanema - Tel.: 47-2473.

11117.111 64

VENDTSE-" TROCA-SE
Pantlac 48, Otlmo estado, perten-cente à um ad dono. por Chevrolet50/51, Dodge 50 31. Vauilii.il últimotipo, voltando dlfrren.a à vista. —

Rui S de Julho 226, Apto. 1001. —
Telef.: 47-3337. (416) 64

POSTO EMBAIXADOR
Lurlflci.io - Oleoa Mobilou, Cas-trol, Esso - Mecânicos - Lanter-nelroí — pintores — Eletricistas -

Ctnoi de descargi e silenciosos, co-locados — Bsterlai - Presto-Ute.Peças el.trlcis Delco — Velis Chnm-
plon — Pneus novos — Reciulchu-lidos — Melo uso — Orande stockde pretos e brancos - norrachelros— aoldi elttrlêa e oslgínlo — Bo-corro no bairro. Rus Aires Salda-nha 27 - Copacabana. Tel.: 47-7779.

(B279I 64
VÁUXHALL _ Considerado o Chê-vrolet Inglís — Mullo econíml-
ço e forte. jPessoa que possue umdeste novo. vende: 6 cilindros,
pintura e pneus novos. Ilnnda for-ração. Base CrS 55.000,00 — Acel-to ofertas — Rua Barão da TOrrc.293 — Ipanema — Tel.: 47-2473.

(J8761)_ 6)

DE SOTO 1942
¦ Club-Coupé

Vende-se em perfeito estado, mo-tor cem por cento, pintura nova,cnpia nylon. rádio original, farolete.ver e tratar à Rua Bnrâo da Torre293. Telefone: 47-2473. (82971 64
VENDE-8E pela melhõr_o.ctta
t*7J?"*0 novo Internacional
L-16» equlpido, sendo firmaI "«iM«t 

f«f!Ute-se pagamento. —
infwmações para ver o caml-nhaf procurar rua l» de Março"• S.VA. 8« andar. Tel» 43-0246
e tiHéVI. ,

' (8298) 64

CHEVROLET - 52
Vende-se, pela melhor

oferta, y4 
portas, POWER

QLIDE, cora 1.200 Kms. roda-
des, tel. 25-1481 dias 20 e 21.

(28651) 64
CADILLAC ano 1949 rabo de pel-.ve conversível — Preço Cr$ .128.000.00 rara oportunidade - Ba-
.&,?_. Torre 293 - Ipanema -

COMPRO UM CONVERSÍVEL
Urgente. 8ó serve americano, mo-dflo 1950 ou 51, do particular. Tel.:47-7370, 8r. Luiz. (18759) 64

FORD FRANCÊS — modelo1953 completamente novo lm-
portado em agosto de 1953. Verna Embaixada da França. Tele-
fone: 25-6565.

CAMINHÕES MACK
Chassis com cabine de luxo, modelos

A-30-H, A-40-H e A-51-H, Diesel. Novos,
Zero quilômetro. Tratar com o sr. Munizà
Rua Souza Valente, 15, Tel.: 28-7104.

(51095)64

OLDSMOBILE - 98
19 5 0

Att__.«~_ftí-__1*r ^í___Je• * porU» completamente equipado, em

ggSjgftffi w,! 43-6849- -,Mé Íi_Í 5
AUSTIN 125 M. SHERLING

y__,N?2n7.«Tratar pe,° tíle,one Z2"0266 das 14 às 17 hora».com YEDDO (53112) 64

FORD 1941 +í De Luxo
Vende-se urgente, de pprticular, 3." série, 4 portas, com rá-dio e em ótimo estado. Preço à visfa, 80.000 cruzeiros Vereiig!£Lno_A^_____em de Sá, 158, sala de frente. (24992) 64

CAMINHÕES INTERNACIONAL MODELO L^ 180
EM PERFEITO ESTADO

Tratar: Rua Humaitá n. 249, com o sr. Cláudio; das 8 às 11
(28706) 64horas.

Emmeaos Diversos
CHACREIRO — precl«a-Je compe- COZINHEIRA — Precisa-se d,. ,™,tente á Rua /Senador Dantas 71 - para cozinhar e"ec,!,:l 

e ***¦ lulJ
loja. (28788) 55
AGRIMENSOR — prático de Totea

. Rl 
""mento precl-R-setoa 71 - loja

ua Senador Dan
(28787) 55

. SECRETARIA _'V;_«.
Ofercce-ae com -iperlêncla. -"tfe-

nhecerido bem o làglca e portltiiifeBesteno-dotllograra.' Sal&rlo CÍjni:..5.500,00. Tambím aceita traatMéa.Tel.: 47-3408 - D. SYLVIA. ' W
(187M.'B5

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO comprática de arquivo precisa-se cartascom referências e ordenado desejadopara este Jornal; 18830.
^W^M>-V>^-V^-^A>V>««.^^'rea 

d os
PRECISA-SE boa cozinheira que dur-ma no olucuel — Paüa-se bem.Exlsem-se referencias. Tratar pelamanha A praia do Flamengo, n"300 — apto. 801.

(3015) 53

itpotecas
A JUROS de 12% particular em-
presta com gorantla de bons primosZona sul, Norle desde 200 mil ate5 milhões tel. 25-2544. 1

(09150) 62
A JUROS sob hipoteca de prédiospodendo liquidar antes do venci-mento, adianto dinheiro para regu-hrização de documentos. — Tam-bém compro e vendo prédios, apartamentos e terrenos. — Tratar comOi Boselll, na Praça Pio X,'78, sala807, em frente _ Igreja da Cande-lária. Tels. 43-4547 e 23-2327.
_ \ .__ (273601 0?

A JUROS MÍNIMOS empresto
sobre hipoteca de prédios, mes-
mo cm construção; adianto di-
nheiro para certidões, solução
rápida. Tratar Av. Pres. Vargas
n. 290, s/ 815, oom A. Moraes —"3-3870. 

(18848) 92
DISPONDO Cr$ 30.000,00 — Aceitooferta contrato ou sócio com ntivl-dade para papelaria — n.° 4039 na
portaria deste Jornal. (04039) 92

.çwlí A Vascoücello
(MISSA 

DE SÉTIMO DIA) ,
Milton nar.retto de Vasconcellos Júnior, senhora e filhos, NelsonBarretto de Vasconcellos, senhora e fiUias, Juncundo Fraga MontalvSo,

senhdra e HUios, Walmlr Pedroza Rocha, senhora e filhos, agradecem
aos seus parentes e amigos que prestaram a última homenagem _ sua
querida e Inesquecível mSc, sogra/e avó — DONANINHA — compare-cendo ao seu sepultamento, ou transmitindo os sentimentos de pesar porcartas ou telegramas, e Convidam-os \para assistir à missa que' serirezada em sufrágio de sua alma pelo1 Monsenhor Solano Dantas, naIgreja do S. ;'S. Sacramento, da Avenida Passos, amanhl, quarta-feira,dia 21, às 9,30 da manha, átenclpando os seus agradecimentos aos quecomparecerem a este ato religioso. ¦ (00409)

AVISO FÚNEBRES
EM TODOS OS JORNAIS E RÁDIOS

Diurno: Rua Rodrigo Silva, 12 - 1.° — Tel.: 42-3933.
Noturno: Bua Santa Luzia (Serviço Funerário da Sinta Caia)

mm
CAPITALISTAS

HIPOTECAS
Dinheiro nos cofres é peso

MORTO; coopere na vida eco-
nomica uús povos. Empreste-o
sob hipolcc. de prédios, que é a
aplicação mais segura de capi-
tal, dessa maneira além da van-
lacem financeira auxilia os que
diretamente sc devotam ao pro-
gresso geral do Brasil. Informa-
ções grátis, sem compromisso.
Técnico em negócios imobiliá-
rios. Não façam transações di-
retas, procurem um corretor es-
pecializado. — ORGANIZAÇÃO
TÉCNICA IMOBILIÁRIA NOR-
MA LTDA. — O. T. I. N. L. —
Diretor: ANTÔNIO JOSÉ CE-
PEDA, do Sindicato dos Correto-
res de Imóveis. Rua do Carmo
n.° 71, 8.° andar, salas 801 e 802.

(4023) 22

ANÚNCIOS
"TOCA-DISCOSV- USADO"

Compro. | mesmo \\estragado, voubuscar e pagar na residência. Tel.:
47-6739 a qualquer hora. (418)

OBJETOS DE ARTE,
Vendem-se em porcelana, mariim

etc. Juntos ou separados, ocaallo.
Bu> d. Eosirlo 115 — Sobrado.~-^_ 

<aw»).

CADILLAC 1951 — Vendu-sc
perfeito estado — quatro portas—• pouco rodado — Ver na Eni-baixada da França. Tel.: 25-6505

(18717) 61
CADILLAC 1949

Vende-se urgente 'em perfei-
to estado. Ver no páteo de au-
fomóveis do Ed. S. Borja, c/
Walter, Tratar Tel..'52-1645,
LUIZ. ' (4025) 64

CAMINHÕES
INTERNATIONAL L-180Com e aem reduzido, 0 quilômetro.Vende-se. Bua Cardoso Morais 380-ATel.: 30-1108,  (4009) 64" 

CHEVROLET 1951
""Vendo, 

hldramStlco, 4 portas, rá-
dlo, preto. Como novo, Cr$ ,
160.000,00. — Tel.: 29-6932. i-_  (28781) ,64

BABA com bastante prática paratomar conta 2 crianças de fino tra-to preçlsa-se A Av. Copacabana769, apto. 401 - tel. 37-7773
(04041) 63

i „ i ¦—ü-¦— "rrumar cm casade casal. Paga-se bem. Exlee-secarteira. Tratar à Rua Pompeu Lou-re[ro 126 npto. 803 — COPACABA-
NA. (9011!) 53
COZINHEIRA do trivial fino c pa-ra todo o serviço, precisa-se paracasa de pequena família de traia-mento. Dormir no aluguel. E..1-Rem-se Informações. Rua SenadorVergueiro. 69 opto. 701.

(3031) 53
C.°,ZI_íHEn_A - Precisa-se de trl-«;'•. 'Jn<>. à Avenida Atlântica n.o3.370 S.° andar.

(28721) 63

ARRUMADEIRA — Copeira —Procura-se uma com muita prá-tlca. Referencias e carteira. E*favor se apresentar somente seestiver nestas condições. Para-se CrJ 1.000,00. — Para pessoacompetente. 262, Avenida Copa-cabana, apt 7. Tel.: 37-6290.
^18802) 53

EMPREGADA competente pre-cisa-se á Av. Copacabana, 169t,apt. 401. Tel. 37-7773. Pasa-wíbem e pede-se referencias.
(4040) 53

CHEFE DE PROPAGANDA
i'

Importante Organização Norte-Americana, de
produtos farmacêuticos, radicada no Brasil, precisa
de um com bastante prática do. serviço, seja bem
relacionado entre a classe médica, saiba dirigir, dar
instruções e inspecionar propagandistas. Cartas do
próprio punho, indicando os conhecimentos que possui
e ordenado que deseja, para a caixa n.° 27394 deste
jornal. Guarda-se absoluto sigilo. (27394. 55 I

AUSTIN A-40-951 |
Vendo 4 portas, preto, absoluta,mente novo. Tel.: 27-6013. - BouíaLima, 16, Ap. 601. (287B2) 64

COMPRA-SE AUTOMÓVEL
Tipo moderno,' em bom estado.Paga-se 100.000 a vista. Junqueira.

____ 14079) 64

Modas e Bordados
--COSTUREIRA" ,

Precisa-se uma pessoa para con-sertos, trabalhar por dia. Telefonar37-4566, das 7 ta 10 manhã. Paga-se
bem. (18729) 81

I>ELES
Seu agasalho fica novo. — Lava— conserta e Rcfonna-se. — Oílcl-na especializada. — Rua Marqu.s

de Olinda 88 — Botafogo

CORRESPONDENTE
que seja hábil datilografo e tenha redação própria.
precisa-se. Traiar ^ Rua Armando Sales Oliveira 7

(Começa à Rua Alfândega 165).
(24993) 55

VENDEDOR ("A.
. .. P-16.-'-:"-"6. fl"e faJé bèm portuguêsa Çaixol Postal 4077 " * i

inglês Respostas
(11649) 55

SEGUROS
''t~ t* fi

_.uiinuin,'u i\ua ào Carmo n. 71 - 4.°,A Cia. de Seguros
precisa de auxiliares para Resseguros Incêndio e de menores
para "boys", com prática. (28773) 55

ESTOQUISTA PEÇAS ÃOf GS
ia

Precisa-se elemento ativo, conhecedor do ramo, e quetenha; trabalhado em estoque\de peças de automóveis. Inútilcandidatar-se quem não preencher os requisitos. Apresentar-seurgente ao Depto. Pessoal de Cassio Muniz S. A. — Rua Se-/(18305) 8i nador Dantas n. 74 — sobreloja (53132) 55

DIRETOR MÉDÍCO
Precisa-se de um para a cliôfia de Departamento dé propaganda

de produtos farmacêuticos, com largos conhecimentos deste serviço e
da classe médica, com capacidade bastante para dirigir propagan-
distas. Cartas para a portaria deste jornal, sob n.° 4003 mencionan-
^,fií____l__-__-___.es e preterições. Sigilo absoluto.,. (4008) 55

l.W¦ Y
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Centro
"UMVt Mia Prifi «icepclonii ter.
à .—.V'J. 1_* .1_"M «"liwMnUo
"'..* "*/".•.*.¦ " »»>" ou

4
CORKKIO PA MANHA ¦*- Quarta-feira» 21 de Outubro de 1053

M I , | ' ' II <

*-i*ii io»

«... -« . ttttmt*. «rum- lati
J,V ' ™'m ni Pie», otlma

COMPRi __ FEIVD,4 DE PRÉDIOS E TERRE1SOS
2,° Caderno ,

'l1,.,,.,, .."CT-T—T

4$

...W
.'JI*
.'¦*_¦

ntr* IncornoKtâo,iw» rnm» no locai, pr«cn

í. ÍMl JU. T*l.i H.im.
IWi 100

vt-dn ami .iii«~iTo'-ni Um», dt Innlt,
. .'__"• T*rn nlUUlMâ.
/.CM cru. Preço dt* cri. a. .i..«.. Tini•&..* •.Tii.^iwrr **' "^

-¦¦—__. , 104070) 100
ÇIK."LiXlMA - Prac» Floria*
_í___.s,• •"•» AI™r« Alvlm, 34,
SltíS.1.! &**_,*** i-MUUdi *(oní.luria Braillelra. Finan-

i ¦__*• * k>nt° Pr»*0- Nego-cio nir-ito eom a proprietário.Opsr unidade unira para aqulsl-
WJ « xa apartamento em pie-ne ÇteeUodU. Valorliaçío etrt-««le, otlmo -mpiu? de rapl-til aar> moradia ou renda. Ex*racional ponto para escritórios
J3 cnvfallorlot Apartamento, def .*:ií* r-m: «ala, í oa malt quir*
ri_'*S_''__,Ii__""lt-> * **»rt*r *•
Sjf 

*''»..»«,#? tendo Cri"•*__!'_¦ ** -*n**- Cr* 67.100,00
••¦*•_*• i*tns « n restante em pre.*•"' "i mental* de Crt 2.864.10,
„*""• «/'talhei: nia México,

na ."»-•?»._ _J57057)_100
j_yi-_iO — yÃdMtoa, baraUi*
fltnoe, (TNtrtamentni nua.** pron-•*? *»l.e CrJ 180.000.00 * CrS•UM At. V.r i ma Invalido»". * '-*rtn da rua Rlachuelo).
¦ « -i C**«nlr-«*n imobllltrt.
f. . .ih-lro. - 52-5R10.

(18859) 100
ÇAATTLÕ — Vfnrlt.K diretamente•** iitíilfleo edifício excepcional**'"< locilttfo 4 indirrs Intel-•* _ - «oo. no. i» i tm mt -
!_____ -- (040301 100

I.W «Sfiof). nn melhor trecho daT!«» r>. Invilldoi miimlflri terre-
". *'\l_tM * """o P°r Crt ••¦•" na Hua do Livramento

BOTAKOO - rtrma caniirutunimirtiti cnmprir ou trocar pnrJimrtímentoi. liirmo prelirenciai.mtntt tm trimvirtiii , ¦ ,-,„ cie-
l_'n" «.oluniirlot Rui Sío Jm»,

Copacabana
POSTO • — Vinda-ie ipirtimtntoat uli t ,|ii,.ii,, itniridui 1 RuiJoiqulm Nibuco, 1U, pira prontatnireta. Preço: Cr» ISO.boo.oo de «i.nil, S0 mil en, to miiei t I» milfliianrlidiM em S moi t 1,000.00 porRIMi Infurmiçflei pelo tll,: 1T-1JM.

 I2M1Q) IMI
COMCASANAV Posto 4. Veniln nn¦< Mlliea A Rua Dnmlntoi Tirrel-ri, U. doli wiimiii iptoi, t ouirti

e^T^ríçíi ICUV^SS.^ COPACABANA - EDIFÍCIO
i ¦ ntii., ti, ,,....n ,:i.,.,,:. -. de i-..i.,
quirtu. j.niihi de invtrnn, banhei
ro, coilnha, a partir dt Crf lim.Mxj.i.icom rinanclimmtn dt «1% t gnndefic-illilail» de paiimcnlo. Tritir arui .-.ri,.,i„i D.nlai, n, go.0 tndir.T«l. M-.B*. (10(101 Itu

_ iploi. e quarto
! ,,1'i.con> coilnhi, binhelro. quir.to t W, C, dt tmprtgtdi, arei di•ervlço e tinqut, PrOpriot pararenda ou residência aptoa. MT t
_m_ im ultimo com iDibamtnto
e Cr| JÍO.OOOaIO com Crí MO.000.00dt tntrada t o rttto ficllltado, Pi-lamento total 4 vilta, deiconto ti-otcltl. Tritir com o 8r. M*rlo .Rua Uo Jort. 80, M tndir. Ttt.M-IS9Í. (0SOT7) 700

COPACABANA - Alugue ou vin-'''¦-*-. Otlmo opto, da trtntt, >,*lociçâo, com 1 quirloi, i ulu, ba-noelro tm côr, coilnhi, dependên,
çla» dt criidoi e virindi. vtr nolocil Av. Copicabana, 71» apto, (01,em (rente io Cint Mitro, ai chi-vei .--.i,„i com portitro, tralar Av.i.ia.im, Draga, M-A.t s i:'-i>;,jí.

170) 700

t< * *•- -iiiioilmtnte cnm C. JopPt". C.--!t»nda. 59. 1*. 117.
1287401 100

COPACAIIANA. Rui Inhingtl. mPerto do Copacabana Palace Hotel.Vendernoi ça Ula únlcoi ipirtimen-
Joi dliponfvili no ídlllclo Made.lon, cmitniç.u multo idlantada.entrega prevlita para dtntro di 7"flHM. Sala, doli quartos, coilnha,banhe ro. quarto t banhtlro de em-
pregada girigrm. etc. Actbimen.toi di luxo. tancii em gesso e pln-
.M*rrí ^eÍU-_í,'°* Crt 5M.000.00aie in no.coo.OO com duier.loi con.
» ii-,"ÍJÍ-Í.**™!0*1 • _ SIna 1 t escrituraCrt "oo.oooío. Reitinti facilitado.Pagimerito a vilta com deiconto
Jratir A Rua S."o Jnie, M 0." an-dar. Telef. S2-|J„. Sr. Mirlo.

_(0SOM) 700
AV. ATLÂNTICA, 2516~— ín"»-«• d — Vendemos eom "habite-
»« . nn Ed. Sevllha o ant. 202de frenle, CrS MSO.000.00 eomparle rinnnrlada. Dna» talaicnnJuMda». tres quartos, eml*
_ha- banheiro, etc. E um ntlmnne rtimlns com os mesmos cômn-dos por CrS 820.000.00. Parle fl.nanrlada. Paramento A vlsla —
preço a combinar. Para verprocurar o pn-telrn Sr. Mlltnn.Tratar a rua Sío José n. 50. 9oSr. Jayme, telefone 52-15B6.

aala, co.wnjljjjj*
5"'j.ii nò

AV. AT1-ANTICA - PronU tntrt*
ga, Ven,!,.,. ,un_0 tp_,, ,,|, co.slnha, binhilro • . qtot. cor•In» Cr| 300.000,00. rontí t7 .,.  amai
COPACABANA - Vinde-it um6ilmo apto. eom S quartoa, a talai,coilnhi, banhtlro nobrt, dependênciai dt imprigidoi, Iirdlm dt ln-verno, i R, Doinlngot remira. U— tpto, »03, ti , havei eitlo eom
porteiro, vir no locil e tritir Av.Knimo Brigi, -(13-4.0. 8141. Tal.tf-m-i. nj) 700
COPACABANA: — Incorporaçtò —Aptoa. de t qtoi., iala, coilnhi, bi*nheiro. qlo. t WC. tmprtnda, Ireat tanque, 400 mil orusitroí com 5%¦in.il e o munia (acllltadoa a] Ju-roa tm H mnet. Conitruçlo liaa.tante idlinUdl. Plantai no local Arua Slqutiri Campoi »3. (ont: —IT-tiaa. (873071 "00
VENDE-SE por preço biritlNimo oapartimento 900 da Rua JoaquimNabuco 103, dt lill, ultU, quartoseparado, virindt, kltchtnttt, bu-nheiro. Vir no locil com o proprl-tUrlo, hoji, da 14,00 ti 10.00 hs.Prtço Onlco: JM.000.00. Ttndo ren-di garantida dt 3.600,00 ao mil.

(1Í71I) 700
COPACABANA - VendòYptot. de
H quirloi, i ulu, 2 banheiros, dt-
pcndrnclti de «mpregidi t garage.Rui Souti 1.H111, 1IU. A partir dtI.IOO.OÚO.OO. com 50% financiadosvm 9 anoi. Entrega em abril deISSl, Tratar pilo tel, 32fu~o.

IDOOfiSI 700

SAFIRA - Vendc«e, à Av.
Copacabini, 1240, o ullmo
aparlamenlo rr* 705, vazio,
pintado de novo. composto
de _ talas, 4 amplos quartos,
2 banheiros em cOr e dènmls
dependências. — Preço..
760.000,00 com facilidade de
pagamento. Chaves na por*Lrla com o sr. Almeida, —
Outras Informações na I. C.
I. S. A., a Av. Venezuela
ti" 27, 8- andar, sala 812-4 -
Telefone 43*6463.

(41750) 700
COPACABANA - I~Jaa, vendo 3
pira intriga im Jinelro, na ruifigueiredo Migalha*-, tntrt a Cila
JVrnambucana e Loju Americanai.local privilegiado pira quilquir rt.mo de negocio, raclUto n pita.mí_'„^._rr."_*r com JUVWCIOBAHR-TO JB. - Rodrigo Silva 1510.» andar — Sili 1005 — Telefo-ne 22-7225. (-•__}) 700
EDlTtCTO DRILaANTK""-
Avenida CopicaMn» n.° .41 -
Vmdem-i« no melhor ponle de
Coparibina os últimos aparta-
mentos, coi.i 2 tatu, 2 e S qnar-loa e demalt dr->"ndinoUt. To-
dos de frente. Chaves nn local
com o porlelr do Edifício. —
Preços a partir de Cr$
630 000.00 com parle fln»»cla-
dis. — Tratai na I.C.I.8.A. à
Avenida Venuiiib tr-»,'
»IaitlO-U. Tel. 43*6463.

 (417161 MU
AV. N.' 8. COPACABANA* -
Vendo esquina medindo 10 x 40,Udo da sombra. Theophllo da
2"»» Oraça. Av. Nllo Peçanha,
26, 7o, Al 713. .

(51487) 700
COPACABANA - Vende-io o tpto.IÇÔ do prédio a R. Francisco Ola-vlano t2«, junto ao Arpoador, com-truç.10 de luxo, comunte de: Sair-I», laia, quarto jardim de Inverno,banheiro e ampla coilnha. Primeiro
!°,caç"o, pront, entrega. Preço ....3-10.000. cruzerroí, aendo 150 mil

APENA- SM mil cru, A vüta pagamental tm is 1, Vindo apto. tm
j-n-iarabtna cum 2 bom qi, I aa-

. • nI •"• eor- *tt, àllmi conitru-^"a. <"."• «ranço, tll - 8, 411- Tel, 22.0242,
laOMI 700

COPACABANA -- 80% Ti.
nanciados cm 15 anoi —
Pc»to 2 - 1 Salio - 3 quar-tos — Banheiro em cõr c/
box — Ampla cozinha —
depend. p/ criada. Entrega
em Março. - Mais detalhes
com Alberto Pereira peloUl.; 22.0608. (41654) 700
COPACABANA - Apartamento tmfinal dt conttruclo — Vindos niRua Toniltrot. \>t frente, no 2.'nivlmento com tnlradi, grande ia-Ia. 3 quaricw amplo*, binhilro com-
plito. boa coilnhi. diptMhmdia deemiiregida, grtndt irea dt tirvtçocom tanque e ginie. Entrefa emdntmbro. Preço Cri 70O.000.0o einn
í!íUí.J.'í_.ncl,o» em I» »noi. í.
f20C,tíJe!L-* Av- ""o Pcçmhi1JS - 8. 70Í-S, Tel. 22-7221.

12572») T00

M.AMi.Mit» _ ve»de-»« a rua
Htuador Vargutlru n. 114, (Kdl-
flclo Aincllatil o '-.|Mitjiiii-iitii
u 364 i-.inipoiiu de Jardim de
uvrrmi, S tatu, | quirtoi. 1

Mnbelroa « dtmllt dependên-
M4 Inelualv* garigem Preço
Cri 7JO,eos,eo, oom rininrti-
nento. Oulrai tnfnrmaoori na
^ C< L KA* * *»¦ VetiMBe*
Ja,». ti, _• andir talai «12'4.
Ttl,: I1-K6I, (41731) 910
rLASnCNCIO - Vimt» tpirtimentoduplts, pira mtrm Imidltu, tio.
do. no „• Mvlmintoi vinndi. 3•alu. McrltArlo, tolttttt. hall. rou*pirli, tala dt ilmoçe. roílnhi, quir.-ta • w.r. dt -mprtiatla, irea comlanqm: no S.» pavimintoi hall, S
irandM qutrtot eom armirlot tm*butldoi t s banhMre* compútoa —
Plantn « miti InfDnriieBtt com Mil-titi MkgilhStt. Av. EÍaiinr) llraga,
239, Rala 401. — roni 22-5I2S.

(2040) MO

OI.OIIIA - Rui Itnijimlm Coiuunlt— Vindo .'.um., apto, entiigiImtdliia tindo 1 g. aalt, 2 quar*loi, biitliclro, couiiha, ai|Huuliii-
dinclai emprtfidi. artt oom tm
qu» Ctt f.-n i.i.i.i.) ..,,„ tiniiM.ilniriiio i facllldiaa nin • paru nloflliaiiflail.. Rua MlKlcO 1U — ia
Il 501 - Til. 41-OOH. '

OOM) 1100

Graiaú
òtíÃJÃS
ras

AV. ATLÂNTICA — Oportunl- em oor e dependenclat de em-"'".*„- Vende-se apartamento Pregada. Pagamento somente
«_****. A i.«.rfmt,i q_,1adr_-,0f: 3 talai. I380 mil i vista e o restante em«-b.'"TT*0 — CINrXAVDTA — I«ql"•r;0!,• ItrAlm de Inverno e/| Prestações mensaU, correspon-«rn!*» dt talat. constarrto de: *_ "¦«"'ot. copa*co»lnha. 2 ba- dentes ao alugael. Ver e traUr«»'*ií. «1» com cerca ri- 30.001 "*lr0A„ -"«Pcndenelas e gnra- * rua Cai valho de Mendonça, 35n». --rtiirlo. Preço: CrS '*?*_¦ *S and*r- Construção Inl- — aplo. 802 — Tel.: 37-3712.-rn. -iene, e, çr$ I37.ono.oo Yl*l^_h i",ríf_.2íUra_eíM-.Ae*_,í-| ..._.______ (33633) 706

Oportunldidt
> aem Interme-

— - -• ir*-» • • t •• i i7"\au a»™ TCHa 1 — 
—---- -—--••*••¦>•-tu tis*> i — ¦•*¦¦ ¦*-,t ¦-••-•• «*•*< miw p(lffl prOntrt CD-

H'„ **..! » 52-8166. de 8 30 ás', fessantet e financiamento. De-'_rcfa- em andar alto de Edlfldo
U.Sf. (falhes com Jaime Berger-Samlrí_' s Pfvlmentot por indar, iltui*

'Naglb. Av. Rio Branco 116 'jo I- ,no lado d* ,0,nb" da rua ,To,

«Idsate Varras, próximo í Tjru- m!i) 700

rjn-jitr-n em 14 -•",. Jnros de 2_2Í?vei-!«í0i Co"t™tor CH- COPACABANA—. 1*£__ -•• «o. r*VI\ — Trv. ?!S?J_ £}lvtir,L- Pr'00 CrS • «cepclonal - Vendof>n»?<''W, 17. V> (««-cáo d» yen* í-750'000'00 com fsellldades In- di&no. por tso mu, pai

ja-Wr» no 150 partm.nto em | C0Sí£ABANA -Junto i prainKJIfloU de construção muito 7L:e.nd5"!e ° «""Pio apto. 1004 de
aii-*»da (eferador li fiHI»l„ . "•'• 3 ."ua«0* - hanhs. sociais_.Lj.l.,a*.A,*?í:!?or j* fundo- ele. rua Antônio Vieira 17. esquina
—' i"xmm A^mjawtwMWf ja mnciD- etc, rifÇ-„ ennstando de: saleta,Ida Avmli^baishelro e kltohlnete. Pre- ""

n»nelá_a ÇTV1A — Trav. Ou-•f**T-_". 
J* <Sw«ío de Ven-

'!__ **»»*; (51488) 100¦ -...W...I .r*vv*.*\*+*SÍvÍ2!'
'tí^rai

ANbi*AI - Vendo apartamtntoe
. 'P!03 Pi" h*b"ar. Acabamento'.«IlUito. Cq-0 sala. 3 quartos. co«I-'-!_. b,,n,_.,lr0 • •»• «• deremprt.'_ M!»ol«a. iili. Jardim de inver--_ t'*, .lUirtoi, co-Inht, banheiro
S. _e J£ emirrtgada. Preço a par-«r de S_o mil cruielroi. Ver na'
2'ja Dr. Aqulno n. 23 - Tratar na¦»Ve«a« do Ouvidor n. SS — 2"
m .U.c?m S aí. Nleolau - Tel .<___LJoo

***dmrm*m%tmm1A0e0t_tl0v
--5SM.

Aldeia Campista
IíWsNSÍ Tu* Pereira Nuíes 410
SS !._¦ A'de'* CampliU, uma ca-!' í»ra casal, um cabido pata chi-.--•*. » um armário — Pira Ver dai» li 1- • dn 18 U 20 horat™
»>»... ..i ¦*.M*v.ii,*.»v>(<<Jys*i)v*jjo

tôtiwólío

i.e.,«. .£>' S,', d* c°P«cabana 5.Fr»CO- 000 mil cruielroí a combl-nar. Chavei com o^ Dortclros oucom o proprietário. Tel.: 37-B904
-.. 1004311 700

COPACABANA - Vende-teotlmo apartamento de 3 quartos,Z salas, banheiro de cor e de-
pendências de emnrerados, „rua Souza Lima n. 352,

 _ (27388) 700
ÇOPACA1ANA - Aoanamen
to de mais de 200 m2. — Agnaabn<i_*nte, garagem, perto da
praia, lado de sombra, edlfiolnnovo e de alio luxo. todo defrente. 400 mil de entrada. 400t combinar e 1.000 financiados
Chaves eom o porteiro. BuaSousa Ums. 138. Vonr: *>.7-S9.10

(2Í3Í8) 700

COPACABANA — POSTO 2 —
Proprietário vende para entrega
imediata luxuoso apartamento

,., ,,,,,,. . ne frente, perto da praia, eom 3 --..... ....,.„.,.„, „„,„„ rM „,..
(177151tiati' w*rU>t- 2 »»'»«. Jsrdlm de in- cru-elro. de entradi e o ruUnte í!l<"''0' J." j verno, eopa-coilnha, banheiro _"te _"ndada' t ptrte facilita-°i — .Tr.e^r dlretamentt com o

?roS_letário pelo ttl. 27-4399 dai 20ál 22 horu. (38780) 700
CCAÇABANA - Vendemos
no Edifício Bélgica, tm com-trução adiantada à rua Figuoi-
redo Magalhães n.° 134. um
ótimo apartamento de frente,
composto de: hall, 1 salão, 1
sala, 3 bons quartos, banheiro
com box, cozinha, qutirto e ba-nheiro de empreqada, varan-
da na frente e fundos.. Preco
CrS 730.000,00 com financia-
mentó Facilita-*.!? o o r t •
PREVINAL COMERCIO E M-
DUSTRIA S.A - Rua da
Assembléia n.° 11 — \?..B an-
dar. — Telefone: 42-4737

(53201) 700
COPACABANA _ Vende-se lúxuo-to apto. de frente, um por inder.alto na Av. Copacabana n 131"compoito: grande vannda de 24mti. x 3,so — entrada — vaito II-vlng — biblioteca — 4 cipiçoin*quirtoi — 2 binhelroí em cor tendoum de mirmoro rou português —copi _ coilnhi — área de iirvlçoe apto. de emprmdo lepando —
gjraje — Marcar visitai <• traU- cJUVENCIO BAHHCTO JR. _ RuiRodrigo Silva, 18 — lo.« andargru^o 1005 — Tel. 22-7226

(Í0~5) 700

COPACABANA _ Vendo CBSS.Prç-rit6ípirt'«mi|r_ir com ]SSfi3iUJ0m2, n» nua Raul Pomoili. s.8iroa--_W_,-'Ar.' Nilo P-çanha,
IM — fl, 703. (2S734) 700APArfíAUjftWo _ _x*WL-_U^
independinlet com pequtna «ntra*
J* 7*Ver a rua Siquilra Campe,230 Informir 42-4030.

(20710) 700
fSÍ*?*?-^* T v,"1o mipilfié.

?£-T&<&° -«•«"no - armdt

_ir_mfJi,t- * "y Minchal Trtn*
5í*ê_ 5?»_*,_ur»- J* c| projeto apro-

"¦•-.¦- (Ot>Ali_iori
^DíWS-SE oUmot iptrtjntntoi
__* 7j«-a Para o Corcovido.-acaba-dM A» tenin conttruido^ oom tn*
-Í.\T_tt_f}l'l,^tB> 5!**«Ipo com*íloto • kltehnetU - Preço dt oct*?2*L_.*_f renda ou moradia- Cr$
iuií"_- í*d*' con Perte^finin-?Íd', í* _ »"0t em preitacüei dt_„^•i*,5•,0 mentait i V4rTà rua

400
KrtAsTÒGÓ - Edifício JTolM.^•..T 7«»*>*se o apartamento- «08 i praia de Bolar***, 422,
íí í**__<e_]l_!»-f' ^«.^«"r.tim-.i banheiros e demíl? de-'»'*i1»nel»s. Área útil de *Z4 m2
"'^financiada. Ver, abria-x»r\to.m etHttTè 10 horaL o_-»« liiror-toaçie, „_ _, «*. _Ts. A.
" JA3. tadáne: tí.U4$L '
"j*!»._I3J*Ô - Veride-le béllistmaaíiy, eémpiitimenu pliniTlSíár
?.»*;•,.«__ «oiljíeslaenelil • •_!___.

/¦í .S_í*iÍ_* í& "li1",?' <lescortln*n.
SSaí"K y'*i*,-_f »#»*«• o paga,??*H>Aíi-Alrtte. B»rroso, ÍO,%

AV. AT_ANTICA — Vendemos apto.pronto, retém-construldo com 3quartoi, 1 tala dupla, dependências««"«Ja. «rente, ll/andir - Preço:IJSO.000,00 com 50 por cento de ti-nandamento em 10 anoi — Or«-nizacSo Guedei ttdt. _ Av. Eras-
Tel^42*0130*r, 

123294) 700
APiaTAMESTO DE ALTO LÜXoT
I^ZiSÍ0.. «MítTUhoto t grandi«parumento para família de trata-
££{&_££ *__pAAu,-TA Área deoonltruçâo tuporlor a 400 m2 Pi-
SífSE?, J^oimeiito - Localizaçãoprivilegiada. J»ronU entrega. TOdaiaa ptçat amplia t olaraa. vista per-mantntt. Negocio direto com o pioprletárlo. ,Tel.: 37-6883, dlSrlameSte

' (4421 700
APARTAMICNTO N. S. Copacabana
h__\1 , _'*\ "eiocupado com parteftnancladp Lar BrasUelro. tntrada,
28Í>ÍA.*_5u?r,S,• 2 benheirot em
StÍJ?1" de "-mt-jo eopa-coilnha, 2
Slíía ,,mPr««»tlo» com demalt di.
prlvatlvt «ervindo reortio crianças.
SíiíSi. com ProprietiriO. Tel.! -w-oyro. (09007) 700
ITÍNDo - á rut Tontlelros oúmoaparto com 4 qutrtot, í salas, en*trada, 2 banheiros loclali. copa-coil-
I^i'~-á*?.•J)*• *TiP**gados e gara.
rOTi.it"*4117- WALTER WEINS-CmC- (01832) 700

twStâSP* NO LIDO — Ven.
flíifi'-í!-eJ*rrM- Pr«*o: Cri....I.l».tl0l,00. TrsUr H. vflikesImóveis — 32-4992.

I
(28706) (00

(4082) 700
TEREBNO 0/ casa - Vendo nar. Barata Blbelro — lado par —•4ãMJNMta..l_,Mjc SS m"pode
írlSSít? «"*no vizinho. TratarH. Wllstts. Ed. Dsrke, nl 708?

1 (4083) 700

AúrrAKwô - Praia -- Sm Inicio

JPtrtailjiitiW» de frnitt, com vesti*AM nuartó de 16.10 m3. Jardim dtWerjoi ltlteh e banheiro. Cri ...V.iMÇ.OA. com apenas CrSi4ÍOO<Kl,J « na' Planln» e Infnr— t-K». 1m Plinls» e InformkcStt A
y-afico. 108, n.». g} noi,2 6'Sl. (40ff7) 400

>i

«...lAFQGO - Vendo 1 ruá Ben-W >,tnoel íuxuoaa reiidenHa com,1 Cii)»rto«, 2 binhelro*, 3 talas, 2vi!«Mat, dttcortln-ndo maravilho-".; vjsta aebré a Bahia dt Botafo*«11 \, ní piscina de 5 x 10, eopt, eo-k'úK. dep. pari empregado! e ga*tiítíA Esta residência prèsta-ie p'';iJ"l.«do- Terreno de 40 x «0 -
V/At'rt_ft \V3U"SCHENCK - TelLMat ****»_ (01200) 400
liOVAFÓtK) — Vendo à rua D. Ma-t..tiii :iíieu> com 14 quartos, blbllo.ims. escritório, sala de Jantar ia*

, li ín vleitas, eopt, cotlnha, 6c.iiir:j8 pnra ernprtgsdds, garagem-1 O prédio presta-se para colégio'-.l". 1 de saúde. Ttm 2 ft-enttt:>,.i.;.ti c-ue perâ.irut..rj,.. ariana,ni e 1" •» a e poo Mona.. Barre-;-ü:K:'P$tâ?r*%tET:
•'¦ ¦•¦-, 

' " ""'I 
____g__S>°

I OTASpoaá¦iJj,'.&;:s_i-Eí!,t.'.__.-.;„¦ .'.*r_»-8B--éPttiWlei,'1rírltei it-itrt*
, ' .-.':c,^__s_csvtvu_not,»Mla/'éo2i.
• i • ;iniíB|riW '%(-&•%> 'e 'WC ad cm-' m n '__"»* |ki_i''?ariqu'e: jiori." .000,.-.il crur.'iro«. otm MttinfU financia.
SMJwAptànfiãM de 3.«í,7o f*
.•tnlfgo 4-.,_iiíbtn (Imóveis) ,—

. •'..'.;.. , (18742) 'vm
- -i--r m I.,,, i .ii. r-regr-j* - li- i ¦ )-t:DTAtfOtílCf -<-íPrédio;^'V_icle*ie
t.-Üíiiüvçl reildèndlt em fi linda c
mtmãA mt, éróxlmajo-: LanoKurniítá; -pripriã'.:ipar«i.„milla :de

/flfiiffie-!'*, EWfi Cr» .l.WÕ.55|,00.I-, í.-4Tt*,*-:.lfiBd_t4-nenfe::- ÍVatarc ,*.», '.1 >*>.t^a.\tAdorei: «.rganlíoçrlo¦:,-Aivl: .'.WpWUi-tti Norinâ ,. L.tdti.i /.'.*..'-;5.I/:;lilairetor: Antímio José
! •' ^riJ^^S^l_m «. í*'<a*\ 'j .'iaí4t:salat.*tt.« 802. ., r. -

^ ' ¦ ¦' " ¦ («8109) 400

SSÈS^9AWA - v•n**(• * ™Hlqneira Campos, quase esquina
í...?í_,í ^V110' «odent*apartamento de frente no 5o pa-
____^i°- _i*_ Pronto, dando-sePoeje Imediata.^tendo: frade 11-vtaMoom -- 3 quartos — ba-unelro completo em cor — co-anha — quarto • sanitário deempregados —- ares de serviço
çom tanque — crande jardim deinverno completamente envldro-cado — etc. Preço: Crt .,700.080,00, sendo Cr| 300.000,06financiados para 15 anos e o sal-¦o a combinar. Mais informa-í6es com o sr. M. Guerra, na

1 ?Í2 2,r?->eo, 134, 40 andar,sala Í07. Tel.: 4.-6573. '
(18848) 700

neleros. apartamento de Irente. dtprimoroao acabamento, com Jtrdlm
« hvyerno, grandt salão com 40,00m2. 3 OUmoi dormltArloi, toiletti,banheiro em cêr, dependências dtempregada e irea dt serviço, comianque em aiuleioi — CondlcSti denagamento — Sinal 30 mil — NaMCtltura 230 mil — Flnincladot 375mil — O saldo restante Iicllltado —¦ nto-rnaç5es ri Avenida Erasmo Bra-ga. 227 — iO.« andar - Gruço 1015—_[Ç°itelo). (08282) 700

COPACABANA^ _ Õp^ruàldad.excepcional - Vendo icm Interme-diário, para pronta entrega em an-dar alto. de Edlf. com do;i aptoi.lor andar, situado do lado da som-bra da Rua Toneleros. apto. deirente. de primoroso acabamento,com jardim de Inverno, grande ia-lio. dois otlmoi dormitórios, sen-do um ligado • uma ttrrtçi. (Per-
Jóia) com 18 m2, binh. cm cêr.dependências de empregadas e áreade serviço com tanque em ajule.Joi — Preço 777 mil — Condlçfleí dcpagamento. Sinal 100 mil. Na es-cr tura: 200 mil - Plninclados 380mil. O saldo restante facilitado -
Ilí0r.r_!c6>" * Av- Erasmo .BragaSil. 10° andar, Gr. 1015 (Caitelo).

SJ8283Í 700
COPACABANA - Vende"-semagn fico apartamento vasin noedifício Albion, de frente, comsaleta, tais, 2-varindas, 3 qnsr-tos, banheiro, coilnha, depen-dências de empregada, terraçode sertdço. Sinal S%, 25%. noato da Etcritura de promessa devenda, 20 por cento em 24 me-sesie 50 por cento financiados,ver na rua Domingos Ferreira149, apto. 805, chaves' com o
porteiro. Informações no BancoAuxiliar d» Produção S. A. ua
SfJBüSS* d0 Ouvidor, 12. Tel.:52-2220. (01392) 700
APTOS, amplos e claroi"em Edlf.
.E!".-1.?1108.0 .ntr«da para entregaem 46 dlai de 2 ultt, 3 quirtoi. ba*nheiro, em cor com box, coilnha edep. saneai. UorOes etc. tudo olaro- Vendo dc frente de 730 mil at6770 m • de fundo dt 820 mil ate

..l";1' com 59 Por eento, 5 anos
7^jfíSÍÍSÍ. ¦ Quelquer hora no localLORENZO 37-40ÍÍ.
APTOS. — Novoi prontoi a R. Ral-mundo Corrêa 28 de 2 solai, 3 quar-tos, banheiro com box em cor, coti-nha t copa separada com arm. tte.
.^í.6"".'.0" iunt°- P,rt0 Ai CasaSlopcr e todos os Clnemai a partirde 730 mil n0 local ar. LORENZO —37-4099.
APTO. BELO B CONFORTÁVEL -Vendo a rua República do Peru 230.
ÍÍ..A. '.'í' 3 <lu'rtoi, com arma-rioi, banhtlro; box, eoi. Çom arma*no • dtp. novo, pronto, o compra-dor ttm direito a cota, de mais doislotos, pequtnos — otlmo negócio
!«o _.¦}?»*'_?• f-ndos,' vatlo, preço730-5?.}.íom *° p?ri 0»ní0 em 4 anoi
i&!«C?-"37-«Ü,r hP" " L°-

•pio. dt trtntt, 4.» piviminto ten-
,?-Lf'."li. *-tAr IS0 nvt.). tila,nmoço, 3 Ótimos quirtoi com ar-martoi embutldot, bsnh, com box.
çotinhi. dependenclii empregada •ire» com tinque. Cri 8h7O0OOO —tenão Cr» SOolooo. fmMclVdoTS 1«
n",? &__!<*u*lM« P*r» o reittntt.
Tel. 42-0011. (TOjj, „,„
AVENIDA ATLÂNTICA - VinTõ,apartamento dt lux», dt frentt,com tali _ living - 4 quirto*tendo um çohjugido - 2 binhllroi.¦endo um dt mirmore e o outro df
çor — tmpla cotlnha — 2 quir.
área de lerviço - garagem ttc. -
?...„!? ní"oal*ntnti í Av. NiloPeçinht, 191 ula 005.

(«0*4) 700
COPACABANA - POSTO 6~Vtíl*dc-aernagnlflcoapirtimimodtfrtn-
íe, iaao da lombra, tm conitruçlo,
t\_'?l_A-n• ,n.d" *110' «omentt2 por indir, contendo: uu, quarto
v_™_ hall. binhilro complito c.armarloa tmbuUdoi, coilnhi. dt-pondandat ptra tmpregidi, arttcom tanque, «otrada de airvlço la-

?}?l*' Píet0 Vo m" cruiilroí eom
Hffiií ".«"««mento rnn Jurot.Detalhei d retamtntt com o pro-prletario tel, 27-1831. ,

 (4043) 7C0

FLAMENGO — Rua Paliiandu
n. 311 — Malt uma Incorpora-
cl» tob a garantia Vlllarlno —
Apartamentos de otlma ula, 2
quartos, varanda, banheiro eombox, ampla coilnha, Mpson-ut
are* do serviço, quarto • WC
para tmprefada. - ¦ Edlfldo de4 pavimento.. Material de 1«
qualidade. Knlrsra em 14 me-sei. Negocio dlrtto com o pro-
MjJIí^e'Crt .5l».0«0,...PplSStas
e deUlhrt i roa Mexleo n. 148,

Estácio
VENDO - Cisa na Rua SSo Car*loi. Estácio: 2 quartoi, ula e da-mali dependência»; ílninclo «0 milcruzelroa. Prtço total 160,000 cru.zelroi_1,one 42-1623. (04072) SOO'•[amengo

APART^WENXO VAGO COM50 % FINANCIADO — Canstando de: 1 sala (com santas).2 varandas envldracadas, doisnuartos, banheiro completo combox. coslnha, quarto * dep. dee.m-iretarla, Preço: CrS....¦«40.000,00 cnm Cri 240.000'.OÕfinanciado. niVIA --- Trv. On-
ía«VT»1" * 52*íie«.-de Í.30 4fljjO. (51489) 700
COPACABANA _ Vendò^-aptô".
pronto com hall, 2 laias quarto,coilnha com Instalação americanode fogío, frlgoTlIico. armarloi, for-no, etc. banheiro completo em corfinanciando metade do preco Tratar com JUVENCIO BARRETO. JR
- Te™22-K2(S0 ^^ "' *' 10°6

 .' (18833) 700
TERRENO — Posto 6 — Vende-se otlma esquina Raul Pompela com Jullo de Castilhos me-
Ü1"?.0 2AX 20-B0 <6" »3). »•
_9Á__0a__) Pavimentos, base CrS8.000.000.00 também troco porapartamentos. Ver Raul Pomoela
?i -2o3,,.e í*t*r„Di,; Joio telefone27-7826, das 10 ás 21 horas.

(28707) 700
APARTAMENTO - PQSTO 6 -Vende-se à rua Bulhões de Carva-lho, em construçio baitante acele*
mali depi, Tem Cr| 200.000 00 fi-nanciados tm 10 Inoi. Tnfar àAvenida Nilo Peçanha 181 aala 805.

(4043) 700

(03028) 700
Pt P- ROLANDO - Av. Ell-abethesquina dt Conitlheiro Lafalete,
çonitruÇBo da Canadá, concluída

I.l..íOS.p01, Cr» ""P-MO-OO caía c)girage, 2 nllo, 3 quartos, banheirotm oor, copa-cotlnha, quarto e ba-nheiro para ampragadaa — Negócio'direito — Partt a .vlitt t parte II-ninciada — Tel, 02*3695 J. R. doCaímo 38, sala 782.
(04016) 70.

AJkATTANTICA _ MÜAIJZAÇAOCOROOVADO - vende-se direta*mente ult and. fdos. p/ amplo"Plv-growxí", rt_gn__.0P_pto. no-
jo «•« h&**_». J.\ mv7e/ bar.

nal Crí^sSO.OOO.OO. Tambím outro de"«-andar alto, c/ gar. Cr» \l.S50.000,00, Tel, 28-3486. (4028) 700
COPACABANA — Vonde-se 

"direta-
mente, n0 Poeto 6, mtfntflco • apto.nvo, alto. de Ite., c/ hall, amplatala i. inv., 3 bon» qtot,, hanh.c/v box. coz., boas deódi. o «ar.Preço Cr» 730.000,00. Tel. 2S.S456*
-,,„;  (4027) 700
VBNDO apto., à Rua riguelredo d»MagalhSe», em final de construção,coih 3 quartoi, 1 sala, banheiro, co.
janha. ls WALTER .WEINSCHEN-
CK, 42-6437. (18S3)W0

Ç$3Àr<£ÊmÊà Verideimosal»irt«men<e# acabados de-eons-fnir: m*M tal», saleta,.2 am-i*«»«**t-*.e detnais dependên-.n'-'. l,",-:t»,,ríit"e..«*no»e»da,.fc
nf. -i¦•»??/. .«|i** .seíbatiienii*. ~.
«._ »J:!IS •."'«"*" oroprlétorto. —
_i» -9á____íF*rnandes,í.31-.:

COPACABANA — Vende-se apto.,hall, tala, 2 quartos, dep. de tm*pregada, área ei tanque. Chavei c/
porteiro. Rua Araújo Gondtm, 46,apto. 503. — Tratar Rua do México.88, lí.°, sala 1405. Tel. 32-4892.
___. (3O06_M0O
VENDE-SE — A Rua Barata RI-beiro, 418, apt». 811 de frento, com
Jardim de Inverno, sala, quarto,Kltchnet e banh». completo, cons-truçfib da Corcovado. Preço CrJ260.000,00 ,com partte financiada.
Entrega-se, desocupado. Tratar riAv. Churchill, 94, SJ308. Toiie:

!")• D, ÇARLos - Av. Copacabinaentre Djalma Ulrieh e Sá Tirrolra,apto. de frente de sála-quarto, ba-nheiro. coilnha e compartlmento,
5K i£5nte. lado da sombra, por Cr»300.000,00 preço de incorporação ~
Negócio direito --. Rua do Carmo38. sala 702 - Tel. 82-3695.

(1H017) 700
A R. CONSTANTE RAMOS -
Vendo magnlí». APT», no DLTIMOANDAR eOM», SALA, banh».. peq.cot'. PRONTO tm MAIO 54. Pre-
ÇO! ,-_*> ¦"„•««••. IFACILITOl Inf27-0160 CICARVALHO ROCHA.

A r. JOAQUIM NABUCO - VendoAPT». PlENTREGA IMEDIATAIEsmerado acibamt». c|AMPLO qt«.boa SALA, VARANDA, binh», ío-
?innü,'» Tud0 mt°- ,__y*»°l Preço:330.000 erui»i. cITOANC.» INF
LHrJ3ROC^r-2T C|CARVA"

especial

COPACABANA - Um edifício emconstrução na , rua Barata Ribeiro,vendo apartamentos do saleta. aala.3 quartos e mais dependências 2por andar. Incorporidoreg • com-
UVA0"",.' ab«0'uh> idoneidide -
n.llon,_Ial*LhíM - Av- ErasmoBraga 255 _ Sala 404, Tal. 22-6128.

(3038) 700

FLAMENGO — Vende-Se i
Rua Senador Vergueiro n.°
185, o maravilhoso aparta-
mento n. 1201, no último an-
dar, com 16,60 metros de
frente, constando de um sa-
lâo, 3 amplos quartos, todos
de frente, grande cozinha,
banheiro em côr, área de
serviço e dependências de
empregada e uma vaga na
garage. Preço: Cr$ 
850.000,00, sendo Cr$
400,000,00 à vista, Cr$ ....
100.000,00 financiados pelaCaixa Econômica em 10 anos
e Cr$ 350.000,00 pagos, em
3 «nos, frél*: Tabela Prlce,
a 10% a.a. Visitas no local.
(Chaves com o porteiro)' éinformações e maiores de-
talhes com a CONSTRUTO-
RA TUPY LTDA; Av. Presi-
dente Vargas, 446 — 16.° an<
dar, sala 1602 - Tel. 23.3296.
.____ (89939) 600
FLAMENGO _ Vendo aptõ~p.pronta entrego á Rua PalMinduesq Senador Vergueiro, c. salota,2 salas, varanda. 3 quartos, banhei-ro. copa, cozinha, e quarto p. em*pregada. Preço Cr$ 080.000,00 comfinanciamento. Inf. no Escritóriode PKtICLES DUTRA 1 a" Nl oPeçanha 155 - S. 512 - Tels. V.22-2430 t 22-5011. (J086) ÓÕÒ
FLAMENGO ~ 8áo~8_lwSor'n.84 - Apto. 708 - Vende-seótimo apartamento *- Todo de'"nf*. »««Pl» »jea aberta eomlinda vista — 2 bons quartos,sais, completa parte de seívlço,
juarto de empregada. Maltasgua. Garagem SSO mil — 300a vista e o restante financiado,Ver peta manha. Tel. -í-fioío.

¦V (2S?.87) nflü
FLAMENOo _ Vendemos próximo
»,nnÍ.P.*y,"ndú'_-r«lo «ntlgo em
u a.t*terreno' "ò*° dB ocislfio.
™ir fwr,5u Ped"°"a, Jornal do Co*mércio, 3.», tala 322.

(26459) 000
FUMENGO - Magníficos
aiiartomentos à Rua SenadorVe

sobreloja, sal» lll. Tel.: M-M15.
(57015) HO

FLAMXNab - Pirt «ttltt- tmdlzcmbro, vendemoa tpto, de Ultt-muarln (con).), kltch. • banhtlro_ Tratar noi «seritaHoi i Silvio
Uiftlhlei - Av. ftlo «Srnnco 101.
lili 1101 - Tcl. 32-0431.

(4005) SOO
FLAMENGO — Vende-se õtAÃ-
Ibor apartamento, om situação
no Flamengo, com 4 qnartoi, 3
banheiros,-t quartas de empre*
gada, amola coilnha, sala de al-
moço, tala de jantar, salto de
rercprõen e cnm 10 metros de
varanda no ultimo andar, na ms
fenndor Vcreuelrn n. «6, norlen-
do trsUr paio teltfone "5-560!)
e ser visto a qualquer hora.

__«««) io»
«-AMINOO - APARTAMENTOS— Otlma lncorpori|(o, i r. Corrêa
nutri ni. ST t 12, cl «picou'••
lttt, boi tala t qto, ttparadoi
banh comnl., «rei cl tinque - W.C.
plcriidi Prtço a pirtlr c» JÍ0 mil• flninc. em 3 inoi. Av. AlmttP"Mfn JO, |U07. J. C rAHIA

(2S708) MO
rLAMENGO —. i rua Paissandu
esquina de Senador Vergueiro,
em Incorporação (comtrucSo JiIniclid»), «limos aparUmentos
de frente (2 por andar), cons-
Undo de: 2'ss-m eonluMdas, S
quartos, 2 banheiros, coilnha, 2
quartos, dep, de emnrersdas e
rorarem. 50 % flmnclarlo em 0
o*tos. CtVIA — Trv. Ouvidor,
J_7. í» (Reeeio de VendM). —
Tel.: O 52-81ÍB. de I.S0 át 18.30.

(81470) 900
VENDE-SE com sala — 2 quartos.varanda envidraçada — cozinha —
área com tanque — «Juarto t dl-oen^encln pari empregada. Ba-nheiro comoleto. armirtoi embuti-dol. 4.» andar de frente em ruatranivenal a Pnli do flamengo.taitreti lmed'sta _ Preeo BSO milcruieirot — entrada 211 mil cru-senrot o tildo em orcitiçfles men-••t« de 3.3H8 cru*.elros — Tel
_"-**»* - das » às 12 horai - Mo-billado mais 60 mil cruzeiros

.'• 
'¦'",,'  (3052) 900

l-AMSNOO — Etttreía lmedlaU— Vendt-té apto. 12.o andar,ocupando tods a frtnte do edltl-
j-lo cero^do de amplas varando elindai vistit, A rua Stmdor Ver-•Jielro. isl-ti. 2 «alas, 3 qutrtot, ttc.Negocio io a vlita e direto: apenas800 mil crui-lroi. P--»o menor qutem plantai Tel. 25-0833.
__ (24130) 900

PLA.MBNGO — Vendo mignldcoapü-tamnalo, de frenle — ViziO nomelhor trecho da Rui Marquei de
W5$$ iC-í ?rj9.\Wía».;confor..«vais. teiiü.;,S»lt(a,:.grande living
çom virnnda, Silt d*.?»n«r com
Jardim de inverno. 4 oflmoi dorrnl*tArloi com a-marios embutidoi 2ótimos banherroí snclali em cor,' c.armários embutidos, amola copacom mtia de mármore, cozinha o.aquecedor fogío dt 8 bocai. im*
Eli _* . d* "rvlco. 2 quirtos de
SfiSfíS.**?* iom ^«rlos emhutldos,
?.___r_.í ««rage. Preco CrS l.íôno.000,00 com financiamento pe-ia Cllxa Econômica e fa-illdades
Ia outra «arte. S. STOCKT.tçr _
í.v xrtio Peçanha, 115 S. ,7HS. Tel.M*'al. (28740) 900

Rua Canavlel-
Vendo lindos aptos.

em construção compostos
do: vestíbulo — sala - 1
ou 2 quartos - Banheiro -
Copa-cozlnha — Terraço
privativo de 35 tn2 - para-
gem — Arca de serviço e
demais depend. -- Mais de*
talhes com ALBERTO PB-
HEIRA - Fone: 23-0508.

(41055) 1200
Òrajao - Vtodftt oumo aparta,minto noro com habltt-tt tm ruadlittnla ondt hi multa oooduoto.Tem titinda, irea. aala, 3 quartoat quarto com binhilro dt mprtst.da. Condlçoei a combinar, vtr ttratar na rua Altundra Ciltta, 84,ap. 301.
AP- 301> (18814) 1200*^>l>*^^M»(^A*%MWMMMWMUl*>»WwWwCi9»

trwnema
nXBENO COM 50 % FINAN*
ÇUDO- Situado 4 rua Can*
dldo Mende» de esquina eom
prédio qne esti desocupado e
Undo 53,00 tn. de testada. Pre-
co: CrS 1.000.000,00. CTVIA —
Trv. Ouvidor, 17, *> (Secoío de
Vendai). Tel.: O 52*8160, de 8,30
is 18,30,

CASA VAGA COM 50 % Kl
NANCIADO — Situada W rua
Cândido Mendes em terreno de
esquina <• eom 53.00 m. de tes
Uda e constapdo det 3 salas. 5
quartos, banheiro completo, eo*
tinha, 2 quartos e dep. de em-
oreodts e rararem. — Preço:
CrS l.ono.000.00 eom 50 v„ (|.
nanci«do em 5 anos. TIVIA —

.Trv. Ouvidor. 17. 2B (SereJto derV«ndas). Tel.: * 52-8186, dei
8,30 is 18,30.

(51467) i300
IPANTCMA -. Vendimot caia tm"lnavlmentoi de luxo, lido tombriPreço: Cr» 1.400.000.00. Ficllltimoi
pirte. M. siyer ou Pedroii, Jomsldo Comercio, 3°, sala 322.

(284801 1300
IPANKMA - Praça Oal. Otófio -
Vendo Iuiumo apartamento dt frtn.te pronto, com hall, amplo livingroom, tala de. Jintar. 4 quartoa,sindo 2 ,eom 1 mti. por 3,10, 2 ba-nheiros completos, terraço aoclal com38 mta. quadrados, coiluha t depen*dèncla* completai dt empregada,tendo uma irea com pilo de cir».mlca de 40 mtt. quadrado!. PreçoOts 1.2O0.0OO.OO com financiamento
Pertloular. TraUr oom JUVENCIOBARRETO JB, Rua Rodrigo Silva,18-l.e andar, "grupo 1005 — Tele.fene: 23-1220. (leasi) 1300
árô5TAMENTo paSâ en-TREGA EM 30 DIAS — Cons*tando de: hall. 1 ampla sala comcerca de 20.00 m2, varanda f n-"drsç-ada. 3 quartos, armáriosembutidos, eopa, cotlnha, quar-to « dependenclat de empresa-gadn. m-»rem. De fundos. Pr»-co: r-rf 70n.nnn.no com uarts fl-n«nolada. CIVIA —, Trav. Ou-vldor n. 17. 2o (Seocâo de Ven*
?9«V Jel.: « 52-8166. d» 8,30 is18,30 horat. (81471) 1300
IPANEMA - Tem*it cliente Diricom«r*. íe retldenda ou ttrrenoNegOclo rápido - Av. Almte.Birroio «0. ult 207 - J, C FARIAFone! 48*4B18i-

(28768) 1300
IPANEMA — ComoTo can ou ter-reno, mínimo 10x22. pago um ml-IhSo.negòolor.oldo: tratar comBonifácio Tel.: 31-9877.

(18842) 1300
IPANlSMA — Na Praça N.~S."daPai. um por andir; 3 talai t 3quartos. 60% flnancladoi tm 10anos T-atar com o er. Carloi pelotel. 22-0508.^^^ (28711) Çfoo

NO LEBLON - Próximo da
praia - Rm joio Lira, 32 -
vendem-se ótimos aparta-
mentos, acabados de con»*
irulr, com hablle-sr, e pron*loa para serem habitados;
com sala, quarto, banheiro,
bltçh, W. C. de empresada
»; área com tanque: Crí 60
mil de entrada e Cri
3.171,00 por mést com duas
falas conjugadas, quartocom armário embutido, ba*
nheiro, kltchnelle, W, C. dt
empregada a área com tan*
que: Cri 70 mil de entrada
e CrS 3.508,00 por mês; com
tala, dolt quartos, banhei-
ro, cozinha, quarto e W. C.
de empregada e área com
tanque: CrS 100 mil de en-
trada . Cri 4.628,30 bor
mês. PODEM SER VISTOS
DIARIAMENTE. A QUAL-
QUER HORA - Informações
• vendas — Rua Debret n«
23, 2o andar, salas n*s
íi.3'215 - Fone: 22-1859.

t4230n 1600
nixo apt». — A Av. Ataulfo dtPilvt. 1022. tpt». 801. com ti_ ríi.r.tot, itlt t hiU. binhelro completo,eopa, coilnhi, depindêncln pira
!?PiüMd0;-_FnJ_*_ -«tdUt». Virno local. Cr» SSO.000,00 80% finan-eladoi. Tratar tel.: ij-nstj

._. . (40M) 1300
l-EBLON — TERRKNO — Ven-do a 10 mstrea ds praia, terre-no medindo 27 meiros de te»U-da, oom 2 tj-entes,srea 1.470 mt
r ífiMPW*» df ml*» Graça. —Av. Nllo Peçanha, 26, 7°. tMlj,Tels.: 42*6306 e 22-6952
LEBLON - Vendo, Juntu Ipraia, lado da sombra, terrenomedindo 13,60 x 28 pronto paraconstruir, Theophllo -Ia PllvaOraoa — Av. Nilo Peçanha, 267o. s' Í1S.
LEBLON — Tenho para venderes melhores terreno* rltuadotneste bairro — Theonhllo daSilva Graoa — Av. Nllo **eç-,-
Jhs^n. 26, 70, a/ 713. TeteiYme:42-6366. • (51466) 1500
LEBLON - Vindo, Rui 0»niril Ãr.tl«l*.apto. 1 ula, 1 quarto separa,dot, btnhelro ei box, coilnhi, áreac/ tinque, CrS 350.000 00, com finan.
Jlamcnto. — Tratar Rua México 88.13.- and., t/ 1203. Tel S2.48Í2.

(MIO) 1500

vrt.iic-i): - * Rua Còndt dt BOM
fim, 422. «1,1-1. tm iiinitrueJu tKia
idliniaai dt quarto, aalita • bi-ii.eur cmrlplita t kltch a partir áaIts ooo mil cruttlroí com srindlitaeiliitiilci de paiimentot, Tratar
à Hua :irn.„i„r Dantat, 14, 30. «ml.

0*4fl8) 2100
CAHA l'ARA fltüNTA BRTKI.UA — Otlma retidenol* ei-
tuada 4 rua Antônio Ilailllo, •
runttando de: t salas, varanda,'
4 quartos, banheiro completo
em oor, eopa, coilnha, quarto o
dep. do empresada, saraxem. A
eata eata vasa e Inteirameatf
flutada 

de novo. Preco: Crf...
.400.000,00. CIVIA — Trv. Ou-

vldor, 17, i" ($eee4o de Ven-
dai). Tel.t » 5.-81CC. de 8,30 ás
18,10. (51473) 1500
TIJUCA - Vindo terrtno loxjf.ornnlq pin eomtrulr, sibarlt* 4andarei. Preço 700,1)00,00. rmit ..Sl-ott», com O. N»nl.

i mm uo»•jÍjDca - Vendo nt BitridtTtJaçaripijuá. antlft da TIJuci, ««.poli do Itanhmiá. totn de 80 x 120

loi de Camorlm. Milton MafilhSta
_:.*_[¦ ^a-mo Brsft, 258, 8, 404.Tele*__ 2Í-812S, . ». «n.

13044) 3800
piCOIU-ORAÇÀO, Ri _O_ri_Kr_04 pavimente. - todoi dt frento —óllmi rua tnniveriil A rua Cim«
poi Bilei — com ipinai 8 aparta-mente.. _. Acelllm-le InlorlcOitdt pretendintei A compra dot 4ultimoi a ier conitruldoi, cofiitindode: aaleta-ula — 3 qutrtot — cotl-nlia — binherro completo — quar-10 e'i«<l» etc, Tem nntneUunttvw
ÜSS9*-:.'-..".':!,.,".«ra^íW

(4012) 3SC4
Tralnr * Av. Nllo Pefltn

TU-CA - Vendo na ma Altãü
ÍÍíl"_0í_*tne'_*tl-J,«nr«,« d» ti18.11 do frente, 3 predloa câm sua.dt numero dt nlai • quarto, omili dtpendencltt, atractm pet*2 carros. Terreno com {tente piraduu rutt — Zont de a pavimento*.Entrega imediata. Milton dt Mt;lhSet — Av. Bruno Brai
MU 404 — Telefona 22-0120

BrUBM Braia, 253,

Ufca
URCA -- Vende^e lindo apto] va-íio de frentt, último andir dt 1««Ia. 1 quarto, unindo, coi. •banh. completo, enormt Urraj» oara

Tratar pelo tel. 40-0237 1
(28718) 2800

***>*mtm*iA.AmA,*tm, m +___._,_,_ _. _. _. -^-^n^^^

LEBLON — OUrr ' rlunlda-d< p?ra a com*»"» * tnwta-
mento no-o. eom Hablte-se
junto à praia, em edltlclo deflonstruC-o de l.\ f ndo varan-da de mármore, boa sala, 8 dor-mltorios eom arma*'' 1 embati-
dos, banheiro eolorido comple-to, vasa em otlma carace, etc.Parte à vlsti e narfc fimr ila-
da. Ver _ Bua JoSo Lyra, 39.Tratar com F. T?. VEIGA &FABO FILHO — Av. Almte.Barroso 90 — 11.- ijidar. Sala1106 — Tel.: 42-5412 « 42-5231.

'aa») 1500

Vila Isabel .
VILA 1SABBL - Av. 28"d7Se~-lembro n.. 312-A — Vende-taVila com 5 casas, fem conjuntoou separadas. Faollita-M nartedo paramento. Diretamente eomo proprietário pelo tel. 27-2192.
->>»-¦_ ...-- i-t-vv*ri »rru jvuunju

Subúrbios do Central
SAMPAIO - Vende-se eaias*eapartamentos com grande ti-nanolamento. Falar eom o en-carreaado Sr. Antônio, á rua 24de Maio n. 811.

(37380) 8800
CASAS LINDAS, todo conforto UDOapartamento tm Santa Crui Juntoa eaUcío, financiada em 10 anoi.ver à rua Marqueta dt Barbacena
çom a rua Pedro 1 • tratar: ruaSenador Danta-, 71 - lojt.

(2870.) 8800

LEBLON — Vende-se tpto. 1 e. o 1
q. çonjugadoi, fiüma cotlnha, ba.
nhtlro, terraise Sxs, c/ ttnqut. Av.Visconde da Albuquerque, 404, tpts.102. Chavei no apto. 201. — TratarRua México, 98, 12.», sala 1305. Tel.
33-4892. (3009) 1500
LEBLON — Vende.it cau e/ terre.no de 301,00 ms, na Av. Nlemtyer,
Stut própria. Preco Crf S800O0.OO.
c/ financiamento cie 50%. — Tratar
Rua México, 98, 12.-, ula 120», Telr
31-4892. (S0OJ) 1S00

r+t. .^i*-, tQ iras 1

LARANJEIRAS — Apto. frentt, 11-
i..' ,,q^I,„0"' * hanhtlrot soclilieto,. 776 00000 - Tel. 37-1831,
_ ¦' ' '¦ (18790) 1400

FÍ.AMENGO — Vendo o apto 304pronta entrett i rua Dois de De-zembro n. 85, com Sala, varanda,
£u."Í?a iSn,.e,r*Li cotlnha. Preco:CrS 3*6.000,00 ev 210.000.00 fln»ni>Ia-
ÍSVb'»™!.. --«orltorlo >•• fíTRi-CL*SS DUTRA - Av. Nilo »eca-hl15, Uí. - «• »ll - Tell.- »--t'?n'.T rWl«^^v^jjj____»M
Gávea

'ergueiro n." 56, composto de
COPACABANA _ vendo vario,
??,m2°i5<! 'medinta, o apartamento201, oe frente, A Rua Siqueira Cam- ULSiLVA' '" •-"'_*"""}')"•"' ""?'
pos, 198. com rrande varanda, laia. '«-flbulo, salão de Visitas, Sa-
M^S» d%menfprfesC.°dt -- *&**#' Wm-d? hV«-ótima área de serviço. rinancladM
íü.£0Lc5nt0, ytr pela manha- Edl-
2.-e 

"Pavimentos - Milton Ma-
fí.lh5e*«Av- Erasmo Braga, 255. S404 — Tone 22*8128.

(3039) 700

APT". pJRBNDAI Todas

32-1834. (03057) 700

?PP/C^BANA - para entrega280.000,00 com parte financiada,fatívento de quarto, sala (separ.),Wfch, e banhehlro. .Preços a pai-tlr' de J 210 mil crzs. Plantas o de-rriais informações nos escritórios tada
A-f DIa TTl — -. k* 1 1

'ASPWÉfOt im.W eri»»7T;|íyNj2íCOr
Ir<r. ii-vdSj» -ci-õiGO, 47-4072.

APT». mt». BARATO! — Lado daSOMBRAI Edlf.» tlPILOTIS, b|3QTS., tala, varahda, banh». cIBOX.
çoi»., QT». • WC emp«. OARAQEIPronto DEZ.» 83, ' ÍNr. 47*0833,87-8180, 47-4071, CARVALHO RO-CHA. (04o7g) 700
COPACABANA —' Vendo 7-queno Armazém, com freqifeita. Informações pelo telefo-ne — 27-0Í62 — Sr. Frederico.

(19643) 700

COPACABANA *~ LEME -
Vendemos no Edifício AtlânÜ-
co Norte, em inicio \ié cons-truçao à Rua Anchieta 26. es*cjuina Va rud .onerai Ribeiroda Costo, distante 80 metros
aa praia, ótimos apartamentos
de salai quarto, separados, co-zinha completa e banheiro, to-dos de frente • fartamente
iluminados. Acabamento de
primeira. Financiamento e
grande facilidade de paga-mento. Preços da incorporação
a partir de 'CrS 289.00000
com sinal de Cr$\20\ 000,00.
Tratar diretamente coma In-
corporadóra, Construtora e Fi
nanciadora, EMPREZA DE
TERRAS E EDIFICAÇÕES
LTDA... Av, Graça Aranha,
?33 ã 1.» andar, salas 109 e110. Telt.: 22-6503 e ...
52-6490; (02012) 700

no, 3 quartos, banheiro erimbox, cozinha, quarto « banhei-
k> de empregada. Rasarvató-
_10 ipí__lf.¥0 <-*- água potávelde 1.000 litros, ím cada apar-tamento. Garagem. Financia-
mento. Preço detde .,-.,:, ',
Crí.,620000,00. PREVINAL
COMERCIO E INDUSTRIA S.A. — Rua dá Atiembléia n.°
\l ««12'° flndar ~ Telefone:
^•4737. , (53202) 900
J*lamengo -/Vende-se um apar-tamento, ,na IJua Silveira Mtrtlnt,132, 0.» andar, |de lado, com 1 Itlt,
i„S"?rt°- banheiro o Wtehntte. EmcondlcBts dejaar hablUdo. Pr*So
_^cm'_„™«lrot. FtelllU-te earti.
IA»»"'». Praça Pio X. 78 0.»«ndar, tala 007. (27388) 900

ÇAVZA - .Ru» 13 d» Maio -Aptot., eoníortavtl» de frtnte, tm-oins bonita vista, fua residencial.•••*'».-ii<«o imolada Tipo A! 3 »»-
-1'. '¦ n"-í.0*' S°Pi * eoülnha t«
•i ci-i-«-ii «on mil emitlmt. TlprC ti >n " m.,rtps. 868 mil ermel-ros. corria>»**. -n dependen&las e
SÍ!_.!.___f*.D0 D,»l». * quarto» t
2ÍSÍ._alí!cU" "*m «"«ge. Paqt-mento S0 pnr eento na cohtrttueSo,40 oor cento financiidot. Tabtlapmcb, s anos, juros 10 oor eento" ». — Atlr-ntida Engenharia S.
«A' 

~ 'AYen,!!._ p/e«ltl«ntf Várffas
T ÃTr«íai 7,s*'*i- Tel. 43.Í7-4.dr. J7JLIO. '\ foo__) -oo)
TARDIM BOTÂNICO - VtndOun.
Jo A Hfplct, apto', dt frente, boa viato prnnta entrtjra,. eom 3 entattot, iaals, banhtlro em c8r, cotlnha, qto,t den. «mprtMrja. Preço 400 mil eni.
jtirot, sendo 100 mil t vlitt. VIsl-tas. am 3|.S47>,.'dlwto. Matntflcopara vendt ou mortdltt, (10301) 1001

VENDE-8E no Edifício Zacateòas, -Rua das laranjeiras 310 ¦- Apt.o de
ÍI?. f,_cSm.3 1»""» itandts, 1saia e hall. banheiro completo, coal-nha grande oom armirlot,, áreaquarto e banheiro de emoregado, ua-
?g«-_?-5í-Tazto - *-"_lltà*t- parle
— Bala 807. (273S61 1400
tARAViEiRAS - VenaTmMou Kin7n-"n«, otlm apart»-'
2íi__!0* «e^*T«B»t« • jltlmo ps-vlm»nto de nred'o de S pavi-mentos, à rua Prof. Estelltta"ns 184, tendo ampla tala, va-randa, 3 auartos, saleta de en-trada cozinha, banheiro e**oanto de chuveiro « d»*M>n-aene'i»s de -mnreraflo. Trat«r
IT_F' .'-.VEITOA _ FARO FI-

it t7_ *_v' A*m**- B«woio 80i-iS&tfB* "••-•.**•
;. -¦"" ¦' (24S86) 1400

LtòANJBTRAS - Vtndo apto. de
_*o, de.trtntt,-S.O'add;' i»ra en-

aV^_\ em "Imiore, living, sala

__..*'!2? em. cor' <">Pa. eoiuàt,

___&^-_Bb_mffi«ii! mt

LEBLON — CASA — Constan-do dei ampla sais cl cerca de80,00 m2, 2 (rendes varandas, 4
quartos, banheiro completo, tol-lette, sala de almoço, coslnha, 2
quartos e dep. de empregadas e
foragem. 

Terreno de 12,00 x0,00. Ocupada sem contrato. —•
Preco: CrJ 1.800.008,00. CIVIA— Trv. Ouvidor, 17, 3* (Beccrtode Vendas). Tel.: » 52-8168, de8,30 is 18,30.

(51472) 1500

Sífí-BJSK!-' ra'«S_&-«E

LEBLON — Vendo-so residência —
Na rui codajís n. 481, em centro
de terreno plano, com li X 35.ÍO
metros. No térreo: Varanda, living,
escritório, 3 salas, hall, banheiro,
oozlnha-copa, dispensa, apartaram*
to para emprtga-ot com banhtlro,
maquina de lavar roupa, garage,
ginásio, reservatório para 30.1)00 11-trot dágua, galinheiro, l.o andar:4 quartos, varanda, bahhelro, Jar-dim de inverno, 3.- andar: Man-sarda. caixa dágua pira 8.000 li-tros. aquecimento contrai elétrico
da água. Em todot ot quartos: Co-
frei, armários embutidos, com Ins-
tllacSo de lnfra-vcrmtlho e aspl-
radores. TraUr dlrttamento com o
proprietário, telefonando para ,.,,37-3074, | marcando hora para vjai.
ta.. Preço i vista CrS C.000.00000.

I (38724) HOO

SUBÚRBIO DESTA CAPITAI* prt.
?ilS_.a.«-ífjrfo- -otM grandtt loxsoa crt 69.000.00 t vlita e a pruo ¦
10 anos, mas asfaltada!, iluminadas,igua, fOrça, esgflto, Junto ao co-mércio em geral, bancos • todosoa rtou-tot, condujjlo a tidi hort,trem e Onlbusi deido U.OOOmS des*conto de 80% pira tltlos, grania»,sociedades Induitrltlt,- loteamtn-t.
y1!»» ou delxtr pira obter a cem- •
tante viloriziclo dia a dia. Tratarà rua Senador Dantas, 71. DtmoiU.trações aos sábados a domingos,
____,_, (MÜ») 3800
^ÍGENHO NOVO -Apartamento-. OUma compra por pneo de alu.**"_ Y«ndo-se oom «ma »«• ll«"«Kísdt em 13 anos, monsalldide
Ntvei, frente, vatio, com varanís.'Mlt. a OAiartc* banheiro,, cotthhs, 

',
«rea e dependenciM para erlsdi. :

--vw«^^«*v«v»v.WwW4SISSLS^

Jacarepaguá

°'o Comando
RIO COMPRIDO — Vendemos, ba*ratissmos aparto*, quita prontos,desdt Cri 100.000,00 — Ver t WlSantcs_ Rodrigues «.» 0" (parto ruaMala Lacerda), tratar OrganltacloImoblUaria F. pinheiro: 52-8810.' (1Í85B) 8001

Tel.: 32*7328. (18834) 1400'

COPACABANA - Vendo magntfi-co apartamento no Inicio da RuaDomingos Ferreira. Tendo: salotade entrada, sala de estar com jar-dim de inverno, grindo sala de lan-tar, com varanda, .1 magníficos
quarto» com armários embutidos,bonheiro completo, copa e coiinht,
quarto e banheiro de empregada e
grande área de aervlço com tanque.Preço Crí 1.0000,00. 80 por centofinsnelados pela Cnlxa Econômica ea outra pirto grandemente laoill-" '- S. STOCKLER - Avenida

íS-^aa^-ilílI^^^a^f^*^*- Nllo Peçansa. 135, sala 708-8 '7-
ço, 108, Sjlipi, Ttl.: 32-0451. iTelcíont 22.7221,(04088)-700 .-.. (a6"J7),0O

COPACABANA POSTO 4 — Ven*do 3 anartamentot, um no 2,- an-dor outro no S.o andar, Já na 10a.(última) lage, conttndo oada um:vestíbulo, quarto, tala, Jardim deinverno, banheiro, cotlnha com ar-mario embuUdo.' Preçot respectiva-mente 220 mil e 330 mil cruítlrotcom grande financiamento sem Ju-ros - Detalhes 27-1931.
(4040) 700

COPACABANA - Vendo no Posto4 luxuoso apartamento de fundos,novo e vazio, contendo: 2 galas, Jar-dim de\invemo, hall, 3 quarto!sendo 1 com veatfbulo, 3 banhUros,'sala de almoço, copa-cotlnha, de-pen(.enciot| para empregada: arcads serviço e garagem, O edifício éconstruído sobre pllotls e dlapSede magnífico play-ground eom brin-queaos para crianças. Preço 850m „.çruiçlros, sendo 500 mil a vistae 350 ml em 35 promissoriat men-sais da 10 mil crutelroj
Dettlhei - 27*1031.

JARDIM BOTÂNICO - Negadode rara oportunidade. Cendo 8 RuaMaria Angélica magnífico apt'. dtfrentt, pronto, vazio t dt recenteconstruçilo, comporto dt: ttla cl20mz varandt^ 3 confortivtl» dormi*tórios, banhtlro completo eom bnx,coslnha, quarto e binhelro panempregada, terraço de serviço, tan-oue e garage. Pelo prtço excep-
Jlnh»)huinte vantajoso de Cr| ....
^.°2l.0_i,l_,ui,Ive » ««age. comCrS 300.080,00 financiados pela Ta-bela Prlce, prato de 8 anos, Ju-«• dt I0%,jfinorttuç.ei mentais
w.?ota.»Y»w,,.r~Béí**.r' «-««.Assem-bléla, 104, bISOS. Télt.t 42-3820.

,. ) . . .V.. ' i 1001
JARDIM BOTÂNICO - Cifli.Vendo pira tntrtga Imediata • va*Ji». linda retldSneia à Rua Marli
ír-IK-fc ,34' «n_4*»»top-de terreno
„e.J.85t,l7,» eo1ü 2'E»*-*«- tendd 4qutrtot, s tal8tt,.S' virindu, ba.nhtlro dtiliuto, tala do almoço, eo--.lnha(i despensa, quarto • banheiro
tu. ysrj-ojoeal.ehsvtt no S45.
lhSo e 300 njll e«-i, Tratar a Ruada Assembléia, 104, a|M4. Telef:22-8814. PEDRO dX S-lvEERA.

(18888) 1001
SAO CONEADO - Vendem-se
w lotes 14 • 15, planos eom vis-t» dcolnmbraníe. TeL 22-8687,
1-6 horas, noa dloo «tels.!

V*íde1».se 2 iòies de 1.000 mts.

28-0325. Tem flnanoiamento.
(38723) 1800

ít!^7_.s — Vende-t, por Cri ...íf•<S?í0,-i, «••J*10 «• ««ofr«-

flhinoladot em 3 ano». Negocio él-
3 «_*• d»c«r*no,'38, BilaTOt. Ttl.«3-3683 e 37-4314. (4018) 1400

Çnntn Teresa
SANTA TEREZA — Vendt-SoTlf-gente apto. com vlst» detlumbron*te sObre a Ouanabarc, constindodet entradi, tala com jardim deInverno, dolt quarto», banheiro, co-íüih», irea de serviço com tanque,
quarto e banheiro de empregada —
PreCo: Cr» 380.000,00, ttndo Cri',.40.000,00 de sinal t o restante fiel-litodo até a entrega au ohavet —
Garage a parte -S InformacBcs pi-IO telefone 37-5378, du 10 ls 13 ho**S)fcV  (00447)3100
VENDE-SE o apto. 303 nOVO, comhablte-se, oom 2 quartos. Mia edependenedas completas inolualvo
de empregada. Crf 380 mil, lendo
5_?.-m.í*_íacUi,tadíf ,e Ct» 1S» «rdl.financiados, T. Prlce s anoi. ~-Ver na Trav- Oriente 111 • trotarna Av. Prea. Vargai, 380,. sala713 - Tel.s 43*2724. com Júlio.
W^M><»« ¦ t ^|'t*h»r*WrV>fVuvwVw3uu

São Cristóvão T

JACAREPAGUÁ — LtlISo iSólido prídio rciidentlal -do em terreno qut made _10t»_,„tendo varanda, cala, 3 qutrto-TcoTtínht.'banheiro, tanque rtoTttr»wn«do'éta ledícT» de trutiSíl;
2,1 -ÇP3*8 .1Si30 «n.ftente' ao mu.mo. A Ruà Mirangá, goo pelo lot.loelro GasKlo. Vfdo antoolos dt-talhados no Jornal do Comércio.Mais taf. 63.1710 ou Av. AlíSSBarroso. 81, 8.-, o|801. •"""•

(04084) 3801'
JACAREPAGUÁ' - rRBCWflttíA «.No melhor ponto da Estrada Tré»Rios, vendo Éela cailnha noviT ícíboda de construir cm centro ds t«r.

'1.1 eoclils e, ouromovtl • «misnos tunaos boa í-jinova poraSn- ,PWrivivoamdo ter utUlíãçSo ao-ciai. Galinheiro, horta, eua pareenchorrot em ilvcnarin. I__uuria«mento dé.so por cento., Para ver.
8?,..? _* ^l-seo-.,» proprietário nt«ua do Bwarlo, 84 — 4.* ondir —
•alittl-. que facilitará a ida d»intmmdo ao local. Nlio se ln.1forma ^lo telefone, .

Wéier
ÍÍS?1?...*"» Víno_m°si. apartimentocom sala 2 quartos, binhilro. eo-
jlnha. varandas, etc desocupado -
aÍÂÍ"miV® eniMirtiseemiUelUt
aw* *_Vtr W1 AtUUdet CaSe.274 - chaves com D. Laurtndo —Tratar com M, SAYER _i PTORO.-A — Jornal Comercio, 3.», elaaa.— ¦ ¦ . y (ieWl «oo:

¦', I>

Glória

LARANJEIRAS — Vendo na Rui
?."!--.I'»,ftmt•lr*, 6Vbu> tstreho de18x80 • outro na Rua Billsirio Ta*
Joppert, Quitanda, B8, l.«, t|7,

(28748) MM

ÍÍ^ÍSS*8 - •_.••• Véndt-iei
^'"'..ff^í1^0 !? «umlnehte, ècom sala, 3 qunrtos, área • der.pàra.cHidi. cT^ rnlt eSm _?:nTOciamento. avv Atate. Biwoto,00, B|207. J, C. FARIA. 42-4078.
<->i<.^i«i»>tili>,.^,^t^.,<yjj_>„.wo
Leblon , \

flamengo - Vendo nado Flamenga, 400, em Edifício
2.--Í„!i>0.r •_,ÍUr*. *_>»rt»-»«>itotérreo,'elevado, com duos ótimassaias, dois bons quartos, banhei
.? fM c26jr»nde varanda, eo.zlnha e WC de emprestada. Vercom o porteiro srTSoui_,,e tra-tar com Milton Magalhães. Av.~"SS° üí"!" n- -i55» sala 40.
——¦ (8fl«9) 900
^°í__ - Vehde*te duu lo}at"c]
S._2!1,M "? subsolo de 87 e èómetrOB quadrados, no, *£dUIclo Táh-
??™rc»cenJcmente terminado A ruaMarouês de Abrantes, 213 — '«.
8?S,iiS_ínt0 d0 >-*¦• BRA81_t~.
?oot.a.rte2o.%I§.proi,rietariopê-

108.101 soa
IXAMENGO - Rm 3 do De-
„__1i"'0 ,7; m — Proprietáriovende últimos apartamentos em
*5 l Se c?*"ta«t*o, constandoaei hall, sala, 3 dormitórios, ba-
2 $___c_^* ,l>«i,i«oito_», arcae dependências «ara emprega
«„»„,nanS,amM,«° «e « pòr
ÍÍ2Í2iÍm ^8no» « ° restante itwmWnarjVer no loosl e «ratar* .ía»AM«deo u, 148, sobreloja,sala 101. Tel.: 22-8815. /¦_.__ (87056) 900
APARTAMENTO — Com quarto, „ ----.———.•.-....„...,. -,,..¦ ---. »-. ..,., ..uu.vuu.uu; ¦««ia. banheiro «wpieC «t_3i., Ver no loeal« tratar eom a in- ^i»í.?.art**"n*»c- em s»nos

BBNÍ.CA — faduitirla poiada —
Vendemot «roelente temaio oom
itj?11*- ?' t5e.te- *ÃA pavimentado,força e lus, toda condução à porta.Área Je 3.000 mttaTPriíO _ «__-_.detilhes em Crisóstomo Crus 8.Cia. -- Av. Rio Brinco 138-7 1.»andar, sala 114 _ Tel. 22-0883.

(20743) 3300

MEIER — Leilão judicial — Hua'
tMfeerÍ,Í f-'.» Ã^MedlndO 5»
tos, cozinha, banheiro, garage • dt- -mata acomodações, teri vendido em
!_sf° fy*'*!1**- !S «•• outubro det1853. aa 10 horu em frtnte ao mts»!mo, pelo leiloeiro GiiUo, nutofidò •
por alvará do Juízo da lo. VAra Cl» '
vel. Mali Jnformts 83-lnO'^itf....Almirante Barroso, 81, 8.» saiu E01,Vido anúncios detalhados no Jornal.... (08380) 

3180 
'

Vendemot, prtdlo

Zona Industriai
galpão — Vendo à rua St-ti-ior
medindo í.coo ma, em tetteno de
1.400 m2. WALTER WEINSCHEN*
CK. 43-8437. > \ (01838) 3400— iii.ii im im __»7Pv

E.WP - Edüíelo' Cindido
_tolt,dí,-.T, <B,<* Cindido Men*des e.° C3\ -Ji Em acabamentopara entrega em novembro, ven*demos os 4 últimos oparfaman-tos de nla, .aarto, íardlm ãsinvento, banheiro e klteMnete.indevass&vels o eo» amola vis-
ífv?!f*2íÀCrt 8M M0-<>0 aCri 235.000.00 eom IO** fnanelidos e o restante fiollitndo

pS_Í?.n 
,m,v*b1«-«* * Rua Dtat

m®^$Ê'M
-—'- (16980) 1600

^ita^íSS?1»-- __?-dMÍ\9! lunToa esta avenida, próximo aO-Leblon.oasa ampla, 3 pavimentos.' coS 3
S?r*lU,*J_l *»"?• P»ra 1 mitos? 1
To^em^ i^m^l ricmmei

'; 
(38488) 1600

ina

%Ll <*uartí?' "ls, dep. _e empre.

^•„',c_. «"..Cr» 400.000,00: 400 e
Ver

ZONA INDUSTRIAL - Vendo paraindustria, arca do 10 mil mi. comírtnto para 4 ruas. a 300 metros doestação. Tom força, lus o telefone.
Açoito pagamento em tpartamentoj— MILTON MAGALHÃES — AvErasmo Braga 255, oala 401 _ Ttl.
¦ ¦ . ¦¦ .*¦ tita..aii|k^à.VrvVylJ^Wy

do Comírcio

CÃCHA*_BI ....vailo, cofh :terrenõ do' 33 X „. _Cisa é grande, e pode ser ocupadaimediatamente. Rua Cachnmbi,^18íal chaves estilo defronte; n« pístod» gasolina. Preçoíl um m_h_o de
cruzeiros.- Aceito proposta e «fer»Ui com^tinanclahiento; PromTfo.ne 42-18 __. 3180'

Tijuco
TIJUCA — Vende-se era flnil de
S."-^!!™0.0 «P8rtamento.de fren-
V-*? ™_.'ÍT{& Cond8 Bonfim 363(Praça Saenz Pina) oom 3 quartos,-S-_-?!--9£-¥ «tc- P*"*"0' Cr»^.(^.00, sohdo Cr» 30..000 li vil.ta, 132.000,00 tlnaneladot c o rc*.tanto facilitado. Tol. 37.181*.

28838) 3800

^^^_^ ^egs»»^™|

i ví:..h:-..*» »"lhi'v>™ *m moe. a ru. çorríi Duffí;"fí, ipt~«. torporUoTs Coelbrs iuTÃv" B^^o g^£!fi!!2as^«*Hw -

:' ^ ¦¦¦^\',^v\'\.vX '. .",: H t ¦ . I (mi 
'V

¦\t , mm )Mm p \\\ ¦ \ ¦'. '; -mm %,*
y- . "-' .¦..—sM^Mfiii i ii ¦>¦¦ ¦"¦¦''•' - -:-"-:- ^ ' 

<!W___W__&BÊ B-BMiJanTillillil Iiiii 11'i'iniÉiiiiMIIMiÍllllilWllÉIIIWMilÍIMHIIMii

THHÍ*..". c"«(1« 2.andarei omcentro dé terreno, lindo Jardim cm
Ia,1™"0 de 18x37, vendo com \71u»rtos, 2 sales, banheiro, ocpt ecozinha, 2 quartos de empregada
fttrage, -'- "••- - - -----
Aceito -
TOM 67-

^tòTAMENTOS -MEIER _. A ,'
SlfA* ou'«"«nctados - Vendo co*. ,dois quartos, s.ila o dependendaade empregada, à Rua íntendontocunha Menezes leo. esquina daRua Bueno de Paiva InfomacBes
r° I^,L_Parta»«nto,,'ÍSt!í!TtHC
_gg«:7-P8. 

""^^iltMJ^g

Sub. da Leopoldina f
CTRCULAR DA PENHA _. Ttü*,no 0139 80x40 Ttnduitrtâ e to_\_Z
*f'íá Rua Coimbra junto e dipSí

tina"p t í" ,1* *cuau «Oinatr* lv.

Niterói
NITERÓT - PRÉDIO'-. Vtndt^t
?i?,„ap'xa.2,,vel prala d0 •»• W™n_T--S_^?:-_"ma. c?„8_?üa° »™ centrode terreno,de 12k30. o/ 3 atoa. In-oluslva \8é emp., 1-aJa/ a vwíndi*banheiro completo e de tmpnSn;
Í^Kf«?«i_ íardlm. rte. *?*«oSl
<W«000 Outros detalhesTf toaVise, de Uruguai, 478™aob., salas?
i__ (OJW) 3300

VENDE-SE' uma belinlma residín-
ti«.c-?í,.t„do eonforto. _m çrnndoterreno todo orborisado, ."tillnlicl-ros, garagem, multa A.etc. Preço 3.000.0M,(K).m..'-*5.íemi multa "R"8' «S™ *

oferta paS vendi 4 «S.' _S -SS-.3. !flas cop"'.j-ff*8.-!"»*»",7*0638 cpm-o. w»C-TT?!:&«_5_MaK_SM «ÊW'mm:mi&£t,ittia' Tel, 01.7003 -
«537»



2.° Cad«rno

^W*m»o_co'^'.^ 
' .' l~*~**'—mmm

rnr..  ¦ ÍS12SL»»
ilhas
"*"A DO OOVntNADOR - K&
?* .WS***!! - V"}*0 «parta»*»,to tio 1 quarto». «Ia, (aTÜ*. «tt,rm BI. cm construção — Infama-i-rv» com ronséea — " - - - -*- -'
¦a 8, »al» 816,ggfig
11JIA DO i;OV«t*MADOIl —
•a.ae contrato de 1 lotei no Jard:
F.*.*"'0*"*' —.Tr»ttr Rua México,

(3001) MM
ll", 1/ 1301. Tel. 32-41

ardlm

CORREIO OA MANHA - UuarUi-felra. 21 do Outubro du 105!í
1 .

¦ «''-n'. ***i><ivr

.-»»!

li

I i

,'..'.;:

1I.HA GOVERNADOIl — Vende
mos caaa moderna «m centro dtterrtno dt sromj, o| tala, ã quar--tos, eops, cozinha, banheiro, dt-
rndlndtl 

a mirada pluuto. VirRua Uci, 190 (Praia da Bica)Prtço CiV aoo.OOÒ.00. h!tu hOltÕANIZAÇAO GUEDES fTDA.Av. Eraimo Sraga. W7, l.t andar.b|11T. Ttl.i éJ-OlK, r.' ii. 
™°"#

(04077) 3400

P"TrÓDo/is
PFTROPOUS - Vtnqo dnco lote*Junto» com 60 mta. dt frento pana rua prlndpal do Parqut Ctran*
1?'í..r 

InfemaeOti ptlo ttltlont1-7IUI7 no Rio (Sr. Basto.) ou emPetrépoUi M94.
(SM41) 1300

PETROPOLIS — Lotei grande» aí
{lartlr 

de Cr} 300.00 por méi no mt-hor locil dt Ararai e lindo comcachoeira», lagoe, rio», multa, nu-cente! de igua mineral, dlm» «|eotem nino itmtu_intt to da Suíç»,
Íierto 

do Rio de Janeiro, lugar alto:reu desci» BO.OOOml vendem-se comdesconto» de 80% pira alUot, de rs-
creio, sociedidc», grani»», lotta-mentos ou deixar para obter a con»-tanto vilorlzaçlo dia a dia — RuaSenador Danta», 71-loJa — Condudo
aoi sábados ou domlngoi do Riodiretamente para d.monitraelo.

(3171». 3300

Devido à grande procura
j( de apartamentos de

sala e quarto separados...

U "\>.

petoopolis — Vando a raa Men-senhor Bacelar 110, casa tipo apir»I tamento com «ala, Jardim oe Inver-
no, cnvldraçado. uli dt tlmoço, 8

i auartos, banhtlro, cozinha a m.li1 dependênclu . I»r»|o. Grande ttr-rtno com 1 franUi — Aceito tra-ca por apirtamtnto no Rio. — Cha*vet no 138 — Milton MigjlhUi -
i^^v%»v^wvS^>WittiVWWW-^wtjSMrwC-P

T — -""«o/íS
TERESOPOUS — Vende-le umapartamento á rua Joaé Joaquim
Regada (Parque Regada) — Tratir
pelo telefone 28-4149.

(4031) 3600

Terrenos oara
Veraneio

VERANEIO -" ITAttAtfA - Alu.ga-se casa mobll. 3 q. Sala, cotbinh. concleto. Q. empregada, ga»eletric. em íltln cercado aprailve'— Tratar n*>»»r Btn. Antônio —
ITATPAV-* * .16618) IW

VENDO FAZENDA
ou troco oor anartamento ou andarno centro ou Flamengo. Prúzlmo ioRio. Produçlo pode «alr por Mtndade ferro nu camlnhio. Dfna áreacom 73 alqueires, eom grande»putagen», matas e «and» vlrteu
para plantio, outra Irea de 30 ai-auelres. com nisto, mata e boa tlr-zea. Tratar de 10 Ia 13 » 14 Is 19horu». Ru» do Carmo 0. IP Bala 104a 707. — DR. JOAQUIM SANTOS.

- (434) 3700

xn>

MURIQUI
Vende-se lote 15 x 4Í, multo bemlocalizado. Tratar diretamente oomo nronrfetário, Is 3.*_, 5.".. e sáb».,

pelo Telefone: A2-0982. (4029) 3700__.__> __._..__..__ _ .. .. .. v»AtS»^^W¥W^w^*>*i*****^^^^WV* ^^'

.C:,'-";p *azendas
SITIO — VendM»*dt..00<f mt.com renda, preço 18 rall eruztlroí,
entrada II mil cruMlre», rulinteem prestaçSc» mernali de 230,00cruzeiros; trotar tel. 434149 — CLE.

(OSttt) tidoBER.
FAZENDAS no Estado do RIO, btm
situadas e terrai d» Ia., bois águu,conduçSo (Ônibus V trerur Jtftrta at«da hora), vehdem-s» desde 80,100,
300, 800. 1.206. alqueires, para lotas-
mentos dt sitio», graniu ou colonl-zaçlo: ou aceito tido pata -toldar
Csso negocio, ou «i.tftgo am condi-
çSei a combinar. '•* Tratar Bua 5*-nador Danta», 71, lojl. -. T

 ¦ (»tt8) MOQ
ÁREAS para tf tios, granjas, chá".
caru, a 1 hora da Praga Mauá, a
prcstoçíes a longo prato, aem Ju-ros; peça visita de nono ropretert.
tante. Conduçlo • visita aos sâba.
dos; salda Is 13 horu, Aoa dómin.
gos, ès 8,30. Partida do «scrltórlo.*

\ — Tratar A*. Bl* Branco. 81. 11.»,
s/ 1105. Tel. 43.7448. (18803) 3800
vassouras — Vtndt-aa aldo eom
8.200 mi, eom uba Uada casa ainda
silo habitada. Base: 400 mil cruzei-

TERRENO — Palmara — Ven-
de-aa nm por preço barato, al»
toado rio melhor ponto testa Io-
calldade (Na b*lra do lano).—
Fone U-Ím. _ (15055) M

CASA ÇOM 70% FINANCTUfi
vendo-so.uma eon. 3 amploa quar-

tos, 1 aala, ooalnha, banhtlro com-
pleta, jardim, varanda noa fundo»,
tanque coberto a pequeno quintal.
Preço Cri 190.000,00, — ftnanola*tt
70% em 8 anoa Tabela Prlee. • Ver
à Rua Bezerra da MeniEea n.o 228,
eua 1, no. llm da linha do ônibua
Vaa Lobo. — Tratar na Companhia
imobiliária Bangu, pêlo Telefonai
32-8822. (3018)01
CASAS — Lindu da madeira espe-
ciai, construímos em qualquer local
e outras desde l.OlO.OÍml, Rua' St-
nador Dantas,'11. (-M791-I1
VARIANTE Nova Rio-Petropolls
dlstsnte 19 Um, da Praça Mauá com
forca, luz o Ônibus poqto «nal tauj-v»» aus v uiuuua Dwug unai a
porta, Ji tam outraa Indústrias no
local om pleno (undonamento. Ven.
demos trís áreas 84.000. 48.000.
w.ooo. Tratar ,»m CrisSttomo cruz<& Qa. AVi Rio BranoO 133-7 • 1.»
sala 114. Til. 22-0583.
»»>A^»XA_^_M^^t^^^^V<^W»>^)OW-»j»W>
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Vonstrutora Canadá apresenta sua nova criação: |^?Í!f^^ 2^CT

¦i i I loin Tiníonio í^mÊnM
.___Bb_^^ _JL \W ]yt$X\ W&&£w&*X*. jata ¦". "i JSr? rX-? í j, 1

\ ',.' Rua Borão de Ipanema, 63 (ao lado do DOM LUIZ) r"-^———»—-—-^.^^^ "'¦¦ "S^^^^SIS

-' *___L _____.!

¦AV.
•'' t>", ¦ -. «i-

¦ r- • *•'«*»,
.", .1 ! *?_«•,
'*•*,/ I; ¦ r.t:

. ¦' U"¦¦:'¦¦- oi*.
,'- '.'.,'•• -MÍi

• *'. * <-- A t.\t'I 
At

<!l»íí.
- * 'r •'. 'i

• ' \-<.-' • «S' •-.'/"-.ti.
I V --' "' . »..xxr av

. 
¦>.*

.'.f.V
.. .. .jv

• *. I I-

f

¦I ¦
• ';<r.

,i." ¦-. V. l^í* i!

.:-i,-.**

li •

, -i*. ¦

';¦!*>') •

***.?. /

! .- .-. e i..
" *,'¦/..*''

¦''''íl".V

-ilt,t.

-,WWWíSili

V-dW

y :m4Mmyx%,

1 ^H ^o4t,,on'° i
¦^¦b-^ M*al___ i

^BH___SF-%Í ¦¦ ¦ __________ _b\

,V'V'- X' . yx-y.. 
•A.A-Á'-' •¦

txâW!€xXWymX

\\ .
Preços com facilidades e> sem juros a
partir de Cr$ 348.000,00 nos nomes
dos compradores, numo nova forma
de pagamento dividida em parcelas
semestrais é prestações mensais de

..'! Cr$ 2.000,00

" ',' ' :XXyXy.:--:vX--

SALA • QUARTOASEPARADc
• COZ I N HA CO M.P.L ET A .BA-
NHEIRO COM P L ÍT O' • Q U A R T O
DE EMPREGADA t BANHEIRO
DE EMPREGADA a ÁRIA COM
ENTRADA l N 0 É.P É N D E N T E
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AV. RIO BRANCO, 173 -12-* ANDAR • REDE TELEFÔNICA: 32*9191
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Compra e Venda de
Casas Cr marciais

URGENTE r~ Por motivo dotnga,
trespasso o contrato novo CINCO
ANOS da mau noaOclo ABMAZKM
E PADAIUA. podado corvir para
qualquer outro ramo,, Boa loja a: bobrndo panando dl alufuel ape*
nai quatro mil eruztlroí mentais,
dando vaio o lobrado com quatro
quartoa, duu salas, talIU, coilnha,
banheiro a área. Rua doi InvAll-
dos, 17-s — íju-d-j atquina com Avt.
maa Mem <fe Sá. Mais iniormasfiu•w Toieíone Loja SB-fiõie.... vw»££ffl y._: {18B43. M

¦-centro;, ;
Vendo à Rua Carlos de Carviíhi., 12, ap. 4, zoavm«|i frwte pura rua, sala, 2 quartos, banheiro,cozinha, área de serviço. — Vazio — Vor ao local.Prejo Cr* 320.000,00 — Cr) 160.000,00 a vista ò res.***-«*«,«-l_*ac,»d0- Tratar com IRIO SILVA na IMOBI-LIAWA I,EM0S LTDA. à Av. Nilo Peçanha, 36. $ala701. Tel.r 23*2403 • 42*0806. (S&718) 91

ii "¦" 
' -" —¦¦ " —"'¦" ¦*'•••¦¦¦• ¦ ¦ ¦¦ 
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Terrenos p/incorporação
,'¦' t^^Xt,'•— ítwnai metragens, cm vdrios íiwol» dea_______ÍWie0- Armnndó Mgthiot - 52-4S38* (16909) 91
'¦'  ' ¦' ¦ ¦ 
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CASA PAIACETE TERRENO DE 12 X 87
podandoi eenttruir 70%, Ruo Moraes e Silva, perro de

V.?íí'i__í2?"Ír' POflam-o aceitar,app*. peto imóvel, freeo (
1.600.000,00. Trotar cl. Armando Mathias. Te!. 52-#3S.í*i?ifi) n

GRÉHt>B GALPAQ
,™ ™5í_e em.-fln»I fle construção, entrega-se pronto. Construído
fik.."-7 * . » a,«n»rla, cobertura em grande arco com telhas de
iííüí- _í_"?. **0Í*,? ¦*?"» v*8üi*v!ft B iluinlriRiilo. locallsado em
£u_ £...n _J1 •!* "l*4**' sm rua calçada c que atrave.sa a Àvn-
r«MaSr4,UASIÍfJmí-.à """S-a lado mar. Tratar com "MURII.l.o
uma" — Avenida Blo Branco, 20 • li.» andar — lei,: 23-3572

/ - <«Mí) Wr
COPACABANA

Yéndó terreno em zona de loja com 16Ò2
m2 corp frente para 3 ruas. Plantas e informa*
ções pessoalmente no escritório.

MiLTON MAGALHÃES
, Áy. JEríismo Braga 255 — S/404

'•' ;-y-ixXÇi-iíêy Xxé%>¦ &. 
'x '''¦¦ -¦'> \

X
l.t 

• 
- iJmm,

TERRENO PARA INDÚSTRIA
Vende-se magnífica área <le 48.000 m2, plana, com luz, força' e

água, boa» estrada» de aceaso, distante a 2 kms. da rodovia Outra
KM.-!!!.-—Pr .o*. Cí$ _25.00 (vinte e elnco cruzeiros) o m2. Tra-tar: Travessa Ouvidor n| li""-" 4."-' "andar,-salas-!9*>M.-tC_!efoiie:
52-5311. (S8684Xor

' "'. >' il

s_l

Area c/ 101.00Q. metros quadrados em Jacarepagúá,
à Estrada do Cainorim, distante 560 metros da Estrada
dos Bandeirantes. \ \

Area em ítaipava c/ 6.600 metros quadrados, à Es*
trada União Indústria, na frente e junto ao número 14.571.

Area em Pedro do Rio, com 8.600 meiros quadrados
TRATAR à Rua Debret n." 23, 2." and. salas 213/2.5¦^¦••-í^Bij^/^r^^ 9i

CA«A--LA,GOA
I Vendemos confortável residência em rua soutsida. Certo da LaMa.com 3 salas, 4 quartos, escritório, tüUIet a bulèbho ee^ltTltttiefcvarandas, copa, cozinha, despensà, 2 nuarto» e bShrto tomvtettSS».garagem c/ depósito. Tem i caixas dágua. S-Tte« Cs» IwtSmMim'tt^ZXr-'?™^^^^

(MMi) ei *,..

Apartamento Plaza Copacabana
Vende-se magnífico apartamento no WoiO Copacabana H6-tel, de frente para Av. Princesa Isabel, com três dependências,duas salas e um quarto), totalmente moblllado 0 OtapoWdô.Informações polo telefone 52-7221 — Sr. Lahyr. (51133} SI % XX

PALACETE EM SAO CRISTÓVÃO i
Rua dò Exército, 99 :• .mx

* . . •Vendemos esplêniilda residência para pronta tntrtfa, Ceada S ta-Im, varanda. en—.Tü/iiilia, dlipensi, «garta de costoro e «wrltárit.
J«o ¦-.;--pavimento: 1 sala, 4 quartos, b»n__«lr« eomMtte* . VaiâfiSi. *'
Garagem e Jardim. Preço: CrJ UOO.OCO.CO. Var nó local. .ratar ctâ* '¦;•'¦',} \
2.iSn ü- A,Ulno S* A" Av* nl° BraBeo «•' « * ÍTuUZ- ítE: " v'2H830..— -M\\ •¦-•;'¦'-¦TTtmmn
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COKttKIQ 1>A_MAN1M — Quarto-fclm, 21 dc Outubro tio im

GASTÀO MACIEL
(Ar, Rio Ofonco, 117 * 5. "ondor * laloi 511/12 - Ed. Jornol

do Corníicio) - Teli.: 52*5225 e 52*3622

:ávea
VENDE

Ruo Merquei de S. Vicente — Paro entrega Imediato
opoi.or.tenlo de tala, 3 quartos, ólimo banheiro, mo
nituc^es pa'a empregados Todoi oi quartot com
o.mánej embutidos. -Pt-i-o CiS 650,00003 ei finan-
cisrreno de Ci$ 250.003,00.

10TAFCGO
Rua Visconde de Carareloi — ótimo terreno 10 x 30
em zona residencial.

cosas velhas em terreno de 14,85 x 33,55, xona co-
metcial de oito pávimentos.

JARDIM BOTÂNICO
Rua Jardim Botânico — Magnífico apartomento, de
fino acabamento, ocabodo de conitruir, com 1 sala,

quartos, c/ armários embutidos, banheiro, cozinha,

?il0rtò 
e bonheiro para empregado. Preço Cr$

20.00,00 p*.grmento a combinar.
rLAMENGO

Avenida Ruy Barbosa — Luxuoso oiartamento aca-
baHo de construir e ainda não habitado, descortinando
linda vista sobre a baio, com hall, 2 salas, grande va*
randa, 4 quartos, sendo um conjugado, 2 banheiros e
acomodreães para empregado Preço e condições a
combinar
Avenida Ruy Barboso — Ótimo apartamento, de esme-
rada construção, com 2 salas, jardim de inverno, gran* *
de varando, 3 quartos, 2 grandes banheiros, rouparia,
2 quartos de empreqados, etc. Preço e c:ndições a
combinar. Entrega imediata

IPANEMA
Rua Anibal de Mendonça — Magnífico terreno 30x40,I pronto para receber construção Localizado a ooucos
metros da praia. (57054) 91

2.° Caderno

BOTAFOGO
Apartamentos constando de:
Vestibulo e living com 20m2, 2 amplos quartos,

banheiro completo com azulejos em côr e box, copa-
cozinha, quarto e dependências de empregada.

PRÉDIO DE 4 PÁVIMENTOS COM ELE*
VADOR SCHINDLER:

CONSTRUÇÃO MUITO ADIANTADA:
SITUADO A RUA VISCONDE DE OUROPRETO;
LOCAL SOSSEGADO E PRÓXIMO A TODA

CONDUÇÃO;
ABRIGO PARA AUTOMÓVEIS;

PREÇOS
de Cr$ 480.000,00 o CrS 550.000,00

50% financiado e o restante facilitado
IMOBILIÁRIA CIVIA S. A.
Trav. Ouvidor, 17j- 2.» andar (Seção de Vendas)

Tel.: * 52-8166, de 8,30 às 18,30 horas.
(51311) 91

COPACABANA
LOJAS ~ EDIFÍCIO <AMAES

(ENTREQA EM MARÇO DE 1054)
Vendo loja da esquina de Av. Atlftntlca, com

80 m2 — Cr$ 1.600.000,00
Lojas - Rua Figueiredo Magalliies, com 60 m2

CrS 1.000.000,00
/ JLoja - Rua Figueiredo Magalhães, esquina da Rua Domingos

Ferreira, em frenle ao Banco Novo Mundo,' Cr$ 1,100.000,00

xCA.S/ít^

^SB-^
THEOPHILO DA SILVA GRAÇA

Av. Nilo Peçanha, 20 — 7.', s-713 — Tels.: 42.6366 e 22*6952
(63131) 91

INSTRUMENTOS DE MÚSICA

PIANOS NOVOS"
A CASA (.AltSON apresenta ao publico o mali lindo e variado ttock de modrlos de cauda

armário t apartamento peloa menores preco» da praça e eom a mais ampla garantia. Facilitam-
te os pagamento». N. B.: Recebemos planos usados em troca. Ver rm expotleto ns* CASAS GAR-SON. k Rua 1'rugualana na. 107/109. e Rna do Ouvidor n. 117. entre Avenida e Gonçalves Dias

__- (181841 7S

LOJA-CENTRO
Compra-se contrato de loja. Paga-se em imóveis bem lo-

calizados. Cartas para 4032 na portaria deste jornal
(04032) 91

VENDE-SE Acordeon "Hohncr" i
Tango 11 M ¦ SO baixo., novo, pelamelhor oferta. Tel. *_2-77_i>. n nn.
.09 - He.bert. Vêr Rua Montenegio.

n.* IM - apto. 401.
(16M.) 78

VIOLINO itall.no ant! o p.ra «o*
lista Ver itu.i Bar.*o da Torre 408
Apto 3C2 (Pç da Pai - Ipanema I
depol. da. It hora.

(Ó71S.I 7S
AcnRDEAES - Desde 100 

"cru.el.

ro. poi mêi. dcandallt dopranl,
Hohner .ambem vlolftes. ridli* .
piinii. :*udn sem entrada • rem
ilrrini r.ratl. n.étndn nar» «.tu-
dar tflvi.i Hpt)A«ltn CnM Atn rr1*rti»
Atui Av Rln manco, *2T7 rtentro
di Galeria Erl Sio Borlt nu tillal
l.t llm -,.i Ar**» •»! Pnr. prr-ffíf.TP* t rev«»nf*i Hnr*»» ,1eic .•.Mo
-XCtpi'1- r,« i'25370 7f

vtjWM 1 PIAV0
Te.?f?ne 4515*1

PIANO - Tícnlca tlemllo afina e
concertt em qualquer cittdo, exa-
mini, etc, tb.oluta garantia pre*
co. módicos, orçamenta, grátis -
Tel. 38-504» _ Sr. Ksrl. |

1080711 75
ACORDEON — Vende-se 

"üm 
To-

de.cblnl, quase novo, com 80 Os:-xiii, de linda côr azul msrmoriza-
do, preco de oca.Uo, á rua Cnnw-
Ihrlro Lafalete, 3] — apto. 301 —
Copacabana — Tel.: 37-3570.

(4038) 75
VIOLÃO — Ennlna-.e por música a
¦òloa e de ouvido acompanhamen-
toa, com multa paciência — Cursorápido c gsrsntldo — aula. diurnas
e noturna., a preco. ra_o..v_ls .ob
s dlrecSo do íamos,, professor Fon-
¦eca Lima — Tratar a Ladeira Fe-llpe Nery 7. sala SOI (atria do Edl-
flclo de "A Noite'* — Praça Mauá.

(04007) 75

Diversos

(18793) 73

ãs*. $m£t
Psrj»in.'.itii a sinta, mnmr -jii, ne

:e_*.tí rriiiFt*rtiw. nSn '•-r Qit#*«ift<

(18719) 75
de preco? nem de marca.

J. PjM7f-.T0

De Cauda ou armário Náo taco
questtn de preco

(485) 75

COMPRO
1 Pt ANO
52-2770
Particular compra a tlsta. mesmo

que necessita conserto, nán faz
questão de marca, nem d» oreço

(4373) 75

COMPRO 1 PIANO"
Particular paga . tlsta alti p..*. n

mr**mn nreri-.pmln repnrrw Pnnt»
48-0241 — urgente. (18808) 75

PIANOS NOVOS
"j

lOda. as marcaa a viata e 30 me-«es. Apartamento 15 Olo Rua Dnl.de Dezembro 113 — Catrte
.. (248561 75

COMPRO UM PIANO 
~

urgente - 48-0431. embors nreclsrreparos, pago bem. (18702) 75

RÂDÍÓS E GELADEIRAS

oUAitUA-UVKUS eimlM avulsa,
meimo atrszad... contrato., distra*
los retlstro dc flrmts. abertura»
de caaa. comerciam, balanço., tm
posto de renda. |i.igamento dt tm
po.to.. rtc Luiz Sn lies - Tel
23U010 - Rua da Quitanda. .70 1>>
andar «ala 102 1148301 74
LUSTRADOR arm.coe. empelha"

50et, 
conserto, de moveis. Estufa-

or Lamartlne encarrega-.c telef..18-4353 - 38-8153 - 38-3323.
COPACABANA - RtftlCíÜ - Emcau de família fornece-.e refelcAe.
a meta t a domicilio pretos modl-
çp. - Rua Miguel de Lemos tel«7-331» (11815) 7.
PINTOR Idôneo bl.catelro, atende
com rapidez, e perfelçfiet plnturs.de caia e apartamentos. Inclusive
oi grandes serviços e tudo a pra-zo. Chamar sem c?*nnromlao o Sr.\1nniHrn T>| la.nn-W 49-4815,
A SUA CASA e.tá mija. o chio pa-ra encerar ou ra.par — ProcurarSr. Pedro — Tel. 47-7387.

103021) 74
LUSTRE todo tm cristal tcheco com
plngcnte. diamante — Peça de finoifâsto — Vende-.e pela metade dovilor Cr* 2.700.00 — Rua V!.c. deP:rn'.. 608 rpto. 301 - Fone* 47-516S— IPANEMA. (03004) 74
COFRES — Vendem-ae cofres, ar-
qulvo de aco, prensas, móveis de
escritório — Compram-se cofres usa-dos — Rua Tfofllo Otoni-120 — Te.
Icfnne 43-1548. (030011 74
QU"R LUSTRAR."mudar a~cõr*õiiicorrigir algum defeito em seus mó-vpls d* c-r.i ou de escritório? Pro-
['••sional honrsto enc-rre^a-se —
Chzmndos para Goulart peln telefo-
ne 49-7834.  (03003) 74
PEPMÃNBNTE a íriõT 

"cõrtê, 
etc

Atr-d .¦ a domicilio, dá-se aul.-
a nilt;. D Maria. Tel.: 47-gril,
NTIVIDADKS — guardanaDOs de pa-T»l com pov*?<_ e monoifr..m.-is em
cores, fornec-mos em todo Distrito
Fert»r»l tel. 37-*'371. Av. Cnoacab--

71 Pn*o. M2. (40562) 74

GELADEIRA elétrica Leonard, do VENDE-SE geladeira Croalev de 7amanho mídlo cm perfeito «Udo pés com pouco uso na ?ua Hefme-Vende-se por. Cr* 8.500.0o. Praça Ineglldo de Barro. 22 apto"a -cíl.
I fi i talafAn* At uni .Saens Pena, 63, apto. 102.

(18852) 60
GELADEIRAS, vendemos em estadode novo, de fabricação estrangeira,com garantia: "We.tinghouse" * *

RADIO-VITROLA R.Ci.

' 4 péts tipoCr$ 9.800.00. "Leonard" 5 pés tipoapartamento Cr» 12.000.00. "Frigi-
SrfEETJ P*5 ««vetas luz compl. Cr|14.500.00, "Prestcold" com 3 gave-
tí?'—S^í** '"'ema luz compl. Cr»17,000,00. Trocamos e facilitamos.Casa "Geloflx" Rua Carvalho deMendonça 24 loja b, Copacabana.

' (04050) 60
GELADEIRAS 1953, General Klec-trlc. Frlg.dalre, Phllco, Hotpoint eoutras, toda. americanas, de 6. 7.3. 9. 10 e 11 pés, luxo e superluxo.dt 1 e 2 portas, muito bonitas: te-mos as 'últimas preços de bairroAceitamos trocas <¦ facilitamos. RuaHaddocfc Lobo. 140 Dutra e Mello.

(28695) 60
H ADIO VITROLA — RCA 1953 

"cõm
11 válvulas Long-Play para 10 e13 discos totalmente nova vendo
pela metade do custo. — 58-2212.

(23963) «0
GELADEIRA PHILCO de 7 e~mêÍo
pés, último tipo com freezer, estadode nova. Vende-se por viagem. —
Rua Domlcio da Gama, 23, H. Lobo.

(25739) 60
VENDE-SE - geladeira OneraiElectric 7 pé», quase nova por11.000. — Telefonar 37-8804.

(28831) 60
GELEDEIRAS — Consertos, 

"pütlT-
ras. vendas, compras « trocas or-çamento sem compromluo — Aten-demos com rapidez — Casa Gelo-
S*'- R*1» Carvalho de Mendonça34-B - Copacabana. Tel. 37-0987." 

CONSERTO DE RÁDIOS
Bm sua residência ou em m«aíoficinas Técnicos competentea. Ser-viço» garantidos. Cata do BarresA. Copacabana 369 8-6 rei 37-7997

DISCOS USADOS
PARTICULAR COMPRA.

TEL.: 32-0495.
.. y\ (18730) eo

ria, telefone 42-9813.

COMPR01 GELADEIRA
Pago à vista. Mesmo precisando

pintura. Tel.: 48-7139. (18837) 60

Com long-play 13 rntaçóesi Sem
(28701) 60 u,°* com garantia, rerenteir.eme Im-portada. Onze válvula., várias nn-das, pick-up automático 12 discosVende-se por preco multo Inferiorao custo - Telefone 37-5432.

TELEVISÃO
Conserto e Izutalaçto de aparelhosde televisão e antena «terna, ser-viço a domicilio em todas as marcasde T.V. — Telefone 42-0865. deral-do Gulllanett de Almeida

CONSERTOS
de geladeiras e lavudeirw .letrio.
por técnico especializado para êste

I fim. Atende-se a domicilio Telefo.
| nes: 48-0193 e 48-4887 (pnj favnrl. -
' "Refrigeração & Merftnlca VI. tnr"

(18827) 60 Rim dn» Urnlllo. 73 - nines I

| 
A LONGO PRASO SEM FIADOR |

TELEVISÃO m

COMPR01 GELADEIRA
E1 MAQUINA COSTURA

PARA PARTICULAR. TEL.: 48-1901.
(28693) 60

GELADEIRAS • CONSERTOS
Mecânico estrangeiro conserta nacasa do proprietário ou oficina. —

Chamados sem compromlaao também
aoa domingos.,T • 27-4781 Eugênio.' */ (28794) 60

COMPRO
Geladeiras

?

Cr$ 20.500,00

El

/novasje usadas
Pago a vista

Telefone 42-2686
(249821 60

COMPRO-
1 GELADEIRA

dt particular para particular, I novaou bem conserva ;a. Pagamento avista Telrfrne 52-0211;
1399661 60

Geladeira Wes.ingl.ouse 1954
Nova, modelo 1954.. superluxo. ,12pés, aproveitamento Integral., con-

¦«-•dü. IMíJ automático embalagemoriginal da fábrica, otlma oportu-nidade. Tel.:. 32*1619. (4087) 60

V TELEVISÃO* 1954^
; Ultima Novidade

Aparelho de televisão "Zenith"
conjugado, rádlo-vltrola, móvel declasse, modelo 1054, tela quadrada,eom ; tubos alumlntzados; equipadoeom antena externa em alumínio.Novo, embalagem orlçlna) da fAhrl-ca. Grande oportunidade, onça rara.Preço excepcional. Tel.: 22-7243

(4089) «0' . . / / 
" ¦'; i

B. C. A. — G. E. — Capenhart - Invlctus — e outras
afamadas marcas de 17 a 22 polegadasA lonco prazo: Cr$ 1.450.00 mensais •

Diversos modelos, tamanhos «¦ cõr<-<- \

ELETROLAS
desde Cr$ 4.200,00 ''

B.C.A. -GE _ STANDAP'1 «LETRICA
'.„ 1 „ PHILIPS — INVICTÜS

í /:• B1VERSOS ESTILOS E VARIADAS CORES

\

.
RÁDIOS

desde Cr$ 780,00
Lindos estilos e variadas cores It.' C A. — G.

Phllco — Philips e Invlctus
E. —

» usimi — k uiiifia fa iiiviuius

ENCERADEIRAS
- L\* ¦

de.de Cr$ 1.950,00
ARNO STAR LUX1 
ARNO STAR LUX EPEL

LIQÜIDIFICADORES
ÍxdX-\ de8de\Cr$ 980.00^ v

CONCERTO! DE TELEVISÃO
Não deixe levar a .ua televisão para oficina Qualquerdefeito pode ser reparado em sua própria casa. Assim não

se exponha aos riscos a que está sujeito quem permite seja
p aparelho retirado de sua residência.

TELE-CLINICA só consefío no domicilio do cliente —
Telefone para 26-0195, que ainda hoje concertaremos em
sua casa a televisão. (20649) 60

tf1
I PINTURA DE GELADEIRAS?

CASA DO BARROS
Em sua residência - Fica nova em ura dia— Aplicamos aparelho contra ferrugem e pln-tarao. com tinta "Duco", k pistola — Coloca-mos borrachas novas e estrados.

AVENIDA COPACABANA N.° 569
SALA 6 - TEL.^17-7997

(09094) 60

RÁDIOS ~ VÁLVULAS
Eletrolas, pilhas, agulhas, discos, antenas e consertos de rá-dios em geral. Agência PHILCO-PHIUPS, Rua 7 de Setembron, 38 -J Tel. 22-5682. (28785)60

SUA TELEVISÃO PAROU ?
Consertamos com máxima rapidez, serviço garantido por técnico es-

peclallzado, com peças originais. Atende-se a domicilio. Fone 37-0955- COPALEME TELEVISÃO TÉCNICA - Av. N. S. de Copacabana n. 25
(03032) 60

SEU RADIO ?
««."-ÍISl17 Co"""<-o«. -Me mesmo perfeitos e garantidos por um ano.
ÊSrnUmiCX_"ti""lro,-.<l _,q .' tív0 dé tMI° •»> «letrola. AdapUçõe.r.nn^r&«ura..«
RÁDIOS DE AUTOMÓVEL

ONDAS CURTAS B LONGAS - COLOCADOS NA MESMA HORA
.. VmJíIS?,L "SuíE1?* Ch««?l«*t. Plvmouth, Mercu-T, Stodébakér, Dod-
n_'...?lt?mV?£Sd£i\Stf _i P _,k*rd*. p<,ntl»e. Bulck e para carro, euro-
S»d ÂSu-F'Sní?:-*10"'* .W;?x.íl'.1:l*""' riit, Slmca, Renault, Stan-dard, Anrtln, Hllman. - Tel. 27-9185. -Av Ataulfo de Paiva n. 980-AÍ-' (U.51. to

\ PAROU?

teu» Jjp'r|' 980,00 s v

ÀRNO -* WALITAREAL

GELADEIRAS

<.omRí?-!_i?l»~í\,EL'!VISAa• . VITROLAS conserto, para menna hora
Sícm '«VSVfiJíiS? _J.ríí5,_.m*._.b*r,,,0«'' »">«oluU hone_tldade. Téc*
_fí"'. S_!_,íW™'25« tm u*> A- AMERICAN RADIO T. V. — Rua VI.__1 • il_..1*»i_*» ia _¦_. ¦.... _• . .»¦ ___» _.. ..conde Piraji d. 572 * I.» lei! 47-1.S7 Atende a domicilio oté 22 horas.

(40087) 60

PINTURA DE GELADEIRAS

—_y . l

MAQUINAS EIVI GERAL
1HS-1

4 S_Bk

CONTINENTAL
•\A

hi
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TRATOR CONTINENTAL CP-60E com 16*
mina angledotsr do lovanto hldréullco.

' : '

Esteiras de 400mm
Motor Panhard d* 62 HP
Pfiio: 7.000 kgs.
Largura da lâmina: 270 metros
Esforço mdximo: 6.800 kgs.

TRATOR CONTINENTAL CD - 7200
equipado com lâmina angledozer de le-
vante hidráulico.

Esteiras de 460mm
Motor Berliet de 72 HP
Pêio: 9.000 kgi.
Lâmina de 3,08 metros
Esforço máximo: 9.500 kgs.

Oi tratores Continental constituam o orgulho
da moderna indústria de máquinas européia.
São fornecidos com a garantia de eficiência dos
construtores, que lambem lhes asseguram a con-
linuidade do rendimento máximo graças à Or*
ganização Continental de Assistência Técnica,
exislenle no Brasil. Esta afamada Organização
conta com 'o opôío decisivo de engenheiros e
técnicos especializados e um estoque de peças
sobressa.en.es capaz de satisfazer qualquer
exigência.

_>-i_l I I

^«r-**___Sol ^^Q_í__^_S'__Pa$^

Ífi\ " ^!ÉiÊ^'^z^ii^r^^'ú'fK^MmSZ---^t\
«.** "- ¦ éa xX\\a\+i_,.mm**^y^40p^kiMiWt _____¦ Hn_L_9_S &*_!•

mmm ¦¦•--«¦ — — —— — mm rM^^S8lHM___^_l___________M <w*JTm*** \ mmtr'

• Tratores equipados com lâminas,
guinchos e caçambas elevatórias
para serviços de terraplanagem e
construção de estradas.

I Linha completa de tratores e imple*
mentos para a lavoura.

% Tipo especial para deslocamento a
reboque de madeira, equipado
com guincho Florestal CARCO
HOIST. v

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA* O BRASIL
TRATORES CONTINENTAL S/A. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS
Matriz« Ruo do Carmo, n.° 9 - 5.° andar

Fonei 42-2401 - Rio ds Janeiro - Brasil
Rllali Av. Eusébio Mattoso, n.° 1.294

São Paulo. -i

\ 
¦

AGENTES NOS ESTADOS
Saio Horltonls . Mina. G.rali
I. MARINHO S/A. MAQUINAS I ACCES5ÓRIOS
Av. Paraná n.<i 170*180 • Fons.i 2*0484 • 4*1747 • 4-S622
Porto Alegra . Rio Grand» da Sul.
COMERCIAL AUTOAORlCOU S/A.'. Ruo Caldo. Júnior etiS

{pata
TRATORES PARA PRONTA ENTREGA NO PAÍS • FACILIDADES DE PAGAMENTO

_ÜP______3_Í™'^J ^BiHH^ ; 5 ^M ^6$8&>

fabricamos tanques para
líquidos combustíveis de
qualquer tipo ou tamanho,
const. metálicas em geral

28-7738 6 o nosso fone
Chame-o para' um aer-

riço mais rápido, mais
oj-íoifo e econômico.

Montagens, loldagens,
travações i Reparos

de caldeiras e má-
quinas - Autoclave

Serviços de pia ina,
torno e marítimos

Técnicos em
Usinas de
Hucar.

montagens
goytacá ltda. i

Rua Carlos Seidl, 500/8 - Rio <*

a I lliiruuil» lí

MAQUINAS PARA TERRAPLANAGEM E CONSTRU-
ÇÕES CIVIS DE VÁRIOS TIPOS E TAMANHOS

14 — TOURNAPDU/S SUPER C. ' ,A8 — TRATORES HD-14, equipados: 2 d-7. 2 D-6, 2 D-4, 1 D-4 '
traxeavator. . '• ."¦ *-i 1

6 - TRATORESEmArAlpi^_V*- ™ 6 V% j8rdaS CÚblcas*

4 — DUMPIS ¦ *.-'." "".
3 — JEEPS I
2 — CAMINHONETES

*.«.*-.-.« (i ,TKATORES CONTINENTAL NOVOS V
dos Estados Dnftó. 

S8° em Mtad° de novasA-9 recentemente adquiridas

ir_ __.. Temos também várias outras.TeA^™ W^ " ^ l de AbrU' 118 ~ 5' »ndar " -^

BRITADO RES
RE8RITAÒORCS
Etlaclondriss«de^naiid_bulas
dsnlodo., Inlsreombldvsl. •
ds cilindro. • »8bro thojili,
com ponslra rotativo, motor •
plataforma do carrsgamsnts.
Capacidade, horárias do 2

lOOrnS.

BETONEIRAS
AUTOMÁTICAS

150/200/300 litro, dt
I copacldods.

GUINC

Só POR Cr$ 500,00
hLííín.!. r..lVfí?.la, \f ° .lcU'0.' Cím Unt» Duc°. qnsiquer tamiinlio. Aca-bamento perftito Técnico alemSo. Pintamos as nades com alumínio.
K&gjJ-fiS:*ATO. Santa Clara «0. .ala 1 - Tel.: 3J-M71. (29971) «o

ÃNÜNÇWS ¦\

Cr$ 11,800,00
GE - POPULAR - CLÍMAX E OUTRAS MARCAS

, — Diversos tamanhos — Garantia dos
representantes no Rio

ARTIGOS DE 1.» QUAMDADI. EM VARIADOS
MODELOS E TARES

1 CASA J.
Em' frente a (_A!.__I.ia CRUZEIRO

a dois passos da Av. Rio Branco

RUA CHILE, 27

CAIXAS DÁGUA
de clnrento arm tido ou lolha ou
amianto, entregamos funcionando,
muro., eto. — Teleíone 87-3229.

' 
(28Ç20)

DUFIDtlKU
hidráulico,' gazlsta, eletrlolíta. Acel-tamo. serviços em qualquer bairro.Telefone 37-3229. (28819)"libras 

esterliíias
Vende-se di_as\mll libras, dlsptml-vels na .Inglaterra. . Ofertas * paraCaixa n.° «_. , fim

PEDICURO - CALISTA
Calos, cravej, esponjas, parasitas,unha. encravadas, verrugas, plantarlndolor.* Rua Gonçalves Dias 30-A,

Junto a Confeitaria Colombo 8-42 \-Tel. 42-0661 — Aníbal P. Rodrlaueis.
r . (28700)

ICOLCHÕES
Reforma e foa novo a domicilio deerma, cabelo, cearlüa e cortiça —

MARTINHO - Telefone 28-5529.
. . • (23810)

\

As A A,v \ í
HAV.

A

ESTOFÀDOt. 29-5616
Reformas, capas e modlfleaçfiea —

Chamar SILVA — Rua Intendente
Cunha Htnexss n.° «8 — lUler..— ^vm).

x:

CALDEIRA DE 100 H.P.
Venda-se _uma, inglesa, completamente nova, eom 150 li-bras de pressão, horizontal, com tubos,de 3" por 3,50 metroscomprimento Completa, tendo, de reserva, greftias para fun-cionar a lenha. Escrever para Alexandre — CaWa Postal 2837- Rio de Janeiro. , \\  1. (05070) ?8

GRUPCTIMÃDÕR-
Vendo 1 acoplado1 de fábrica, de 5 KVA a Diesel.

1.500 R.P.M. 60 ciclos, trifásico 120*208 Wolts, com ra*
diador, entrega imediata, ainda na embalagem da fá-
brica. Tehfonar para Marechal Hermes 553, Sr. AMIN.' 

(3062)78

GRUPOS
DIESEL * GERADORES .

10,20 e 30 KVA
PARA PRONTA ENTREGA

TEL. 43-9013

COLCHÕES
Encarrega-.e do fabrico • reforma decolchSea para o mesmo dia por pre-ço_ ym competidor. Manda-as me»,truárlo a domicilio." TeL 43-OT03. Fá-Ulca __io.Bra_l_o.tra, R, Santana* 100
%xx.xyyf!y mu
¦VA ¦>.¦'.*•: -..;\ V"1'"'-''*

GER^BORES
ann 

P"* Pr°nt° embar1ne temos 5 Ccradores de 1250 HP. . 1050 KWA.soo rouçoe., 500 volta, 50 ciclos, fabricação alemã, InformaçBèa SANCIRl'
g^y^ySgy^^fflí^âi^^ (28686) 78

Materiais de construção
FERRO |p||p| 3/1g

AA PARA CONSTRUÇÃO \'Y\-''
^Ternos em estoque paro pronta entrega em rolos de 80 e60 quilos. Transcontinental Soe. de Com. Interno e ExterneUdo. — Ruo Sacadurq Cabral n. 49 - 2.° and. Tel. 43-5544

HOS
para obra., com motor

i elétrico ou a gdwllna.
750/1500/3000 kg.

Pronta entrega
facilidade de pagamento
Garantia • assistência
técnica.

CONSULTE-NOS
"•¦"¦" llll.l.HIUHII l 1

MAROBRAS

£HBUHBRB!^^HrB|||CMltt

Rua México, 11. End. Titt"SAMAROBRU" . RIO I
Tels.: 42-5218 •42*7437,

RIO DE JANEIRO
\% ¦:

Médicos e Sanatórios
DRA. MlRIA COLEN

Médica da Assistência Municipal
vSfíi^iaSSblo."'^'^.^, Sen5ori1» ~ p«"" " Hemorròldas •
s_s7!:'sa"i. UsiJL ?«í!?ns£ruaçSo e da Meiopau». corrlmentoi
Maio n. 13 .'%.«.ÍSd.J" ¦S5™.,."IS?» ."* "n»*'Avenida li ó.
horas - Fone 52-1.65 ' a ,9" *0l&"»n"'nte a partir daa M,

(34234)00

£18766) 79

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
SÍ?»EhÇÍS ?'5XIJAIS E URINARIASRua do Ros&rlo 98 - De 1 às 6 horas

(O0O78)

DR, JOSÉ DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEMMembro efetivo da Sociedade

de SMOlogL", de Paris,Rua do Ros&rlo 88 — De 1 às « horas
(18705)

AchqdoS e Perdidos
CARTEIRA PERDIDA* Pcçoaosr. de óculos, tràjandfterno azul-marlnho, que tomou umíotoçRoE, Ferro-Leblon, 2.» feira,dia 19, no Morro da Viúva, mala oumenos fa 8,20. que se comunique ícom Dna. Odette, pelo Fone 52-4141R. 43. daa 8,30 fa 12,00, caso 'inha

encontrado uma carteira marron,que deixei cair ao seu lado, ao sal»tu em tanto ao Edlllclo oulnto.

-* V--

m
auinis.
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Centro
Ãl.Ü(M~8-_ por Ci| 3~M.,oo e u

Catumbi

.._, (O-iMi |l4>Aiyuai — AH_a.»_ »p4rtr.mento
LOJA . SOBRADO -CUNTIIO -
Aluca-to uma «Uma lola e um Oll-in. sob/ado. _ llua Itepóbllca do
_,?a«H. "_.* _a ."l"0 * «ua Canill.tuls.o), Tratar a llua Alfândega n.«343, loja, com o >r. Isaac. (18dl3) 1
ÇKNTHO — Aluía-., grupo d_ sá-ia próprio para escritório ou con.aultorlo medico, ver i nua Haxloo,
15Lr..!.pU\40?' **. ~h»VM "•»««¦ c
porteiro • tratar Av. Eraimo lira-«a. .'!!. — 4.4 __ ||U ji __ «T-l
?on. 43-4686. (000M. |

?_ALA„.PARA ""ciirronio. tiivT.
MO, aluga -««, para comercio < ituid^ Rosário, tn, _. andar^ ($73811 1
ALUGA-SE — Centro 

*— 
Aplo com

SM,.?: llntl" v1"" • "" <•'"'«
Ljandro Martins, M, npto. 1003 _
£..__" c_m ." toledo da portaria,informações: 4M0__ com D. Josellna
¦t ___ (01«4) 1
«NT»O _ Precisa-se aiú^r 

""ali
com telefone ou sublocor — Tra-t»r com JAIME pelo lone 33-7183
_, (030341 1

í?-idEÍL",. ***>*}*'**, ¦Pirumiatòno edlflclo a r. Joaquim Silva 133
85SSS! d" '"• Evarílio da Vef„o _
SIS «'1 Ví S"lv«'1<»' Oarrc_.no,uai 13 _s 18 horas, nos dias úlels.

(387031 1
BALÃO GRANDE — Aluga~Te~~jm.com 13mOOx9m80, dividido em salas
çom balcões e armaçOei. Av. OracjAranha, 67, 5.» and. Procurar peloar. José aiiv.. (0306.) i

IfROÇURA-SE sala di pequeno, di-mensíes com entrada Independente
ím._«c___5'_0 Já eilabeicclilo nasJroedla-ftes da Candelária. Obséquio
il. M0n*,_ri8,.r; """• tíe gl<'>«ue 14 às 16 hora... (18811) 1

•£$35° - A.us~~s_"~~uarto commobília para uma pessoa. — Tra-tar 1.1. fe-0406. <_»}_¦„. 
i

CENTRO-LOJA - Aluga-se Mima
_¦_! ___!^lnd0 *"*n «ualquer ramoao negócio, excetuando-so os de co.in.itlvelt e botequim. Contrato dc
rríTi.víf!-. 1"vl'-8-.AIu.uel mcninl
S_? 'i000.»". Rua Móxlco, 1-8, sala

COPACABANA — Quarto mobília-,COPACABANA _ RiHn.lJ. ....d" -i11 ...u a cavallmliu «, i,n«.l "ví\ """* I.IHIICIO llll-..ahaihí fi?.. 'calSWm.nM, Z-r,° r M*>**«*'** 3p1rtam.i_.0_'ii"»», quente» rauna do canm ___.[*•«' luxo, foiiHiaiicIo ite tluln <iuur-
V«l.t ...¦ ¦ ,!¦¦
_, (3011) 8

AV. ATLÂNTICA - POsto _T."T_Alugo-ia Undo aparlamenlo mobíliaao, aala, dois quarlos, dep.«nden-«Ia» empresada, geladeira, vllrula.
_____.-Ç<""_>,_P0«* míi. Una Rodolfo

cem ir.nd» aal.i, quario, bontielro
complrti . prqiiCna eoilnha, porCi* .'.oiip oo mtr.ials. Ver _ Iratar na
llua Marquês de Sapucal n.« -31, ca. Dam r n«"« "í'i.i "'".'»¦.""" 

«e5~""*°

(30C3) 8
_E__5_3!?_Ç?___ _-_. Aluga."m uma

".nr-ncabana ? (.eme
COPACAUANA - Aluga-se o aptu.
703 da Av. Copacabana, 1..3V, com
sala, 3 quartps eoilnha. banheiro e
dcpand-nvlai de empregada. Cluvei
por favor na Farmácia Nolta e Dia
na mm;..,, de perfumes, Tralar
Ausllladora Predial S. A. - Trav. de
oiiv.iiur, 3], i" and., das II As li
Imii.ii - Y.-l. SMll 7

IIMM) 8
COPACADANA - Ãtugs-sc o aplo
006 da rua Raul Pomp.la, ÍOB. com
sala, quarto conjugado, banheiro c
kllchnele. Chavei com o porteiro,
Tralar na Auxiliadora Predial S. A .
Trav. do Ouvidor. 33. l" and., dai
13 ás 17 horas Tel. 83-6007.

 _\W_) I
COPACABANA - Aluaa-ie o apro
403 da rua Barata Ribeiro, cia, com
hall. 1 sala, lllvng, i quartos, coil-
nha, banheiro, varanda, dcpeml.n.
cias de empregada, lustrei lodo Ha-
pelado parte moblllada, Inclusive
geladeira. Chaves ro aplo. 401. -
Aluguel: Cr$ B.OCC.CO. - Tralar na
Auxiliadora Predial S. A„ Trav. do
Ouvidor. 32, 1.° andar, dos 12 As 17
horas. Tel. 33-_0_7.

(10677) t

A.-"'.^"_' ín,om _vel no "rcdl0 <*a
ria' Ül, c?~"«'"'no. Ufa, Tralarna Prolsb A rus Quitanda. «-A
âiotS"-"' ,/1tín6* a'_S.i cw"zíil' (iwuo) oCprACA»ÀNA~"Z ""ÃlísT-ií
Síi.0. .Par«Biucnto de ewiuln.,,
2?_ü___--* Pl,rtt » Pr""" d«> *Mo.e para » mar, r—i ou lem mo

(28717) II
.P_í_?il°.;.^. Alu«°, ****°'nnvo ****
_.m! ' i^M*1? 

~unr,°' cosinha com-
WÍ n.6.nhe.lr0. C0I~ »>ox - Local
ís __r.rnd0 íUnlor .J4? - T.lefoni43-7647 - Preço: Cr3 3.200.00.

(010641 8
AV. ATLÂNTICA - AIuiV-m llll-d",«P|0. moblllado com sala. ,e, .
r?d*- "«•«¦•". c/ geladeira. 2 quar--'rva-WS.' CO-!rMo * * *"'¦"•
- Crí 6^00,00 _ Tono: 27-7010.

(2503I: 8

•f|», trnmle aala, hanlirlru com-
P'0'i'i «spacuau cualnbu, quailn«> WÇ emnrrguUa, armário emUulldo e garagem, & rua Barftul L'ailog 307 _ a.» p»v. Tel. 43-1314.
Uo Ipanema it. 1S7. Ver e Irefircom o »r. Cario», no local.

 (.17) R

RUA DOMINGOS .KRRKIIIA 107 —if-^
Aluga-se o inagnlllco .,:¦¦,, :»i3 — | UlOVCO
Um por andar, g laias, 3 quurlin, i ________
!,'í"1'"1." ."0,m,S_f!2 * «i?P' «nilirv- ALUOA-SE apartam_nurdõ~nnõ
«JO». Ci» 7.000,00 — Cluvei eom i acsliamento com I aalsi, 3 quartosporteira — frelar na Ailmlnliira-1 arca ciun lanquo , deuendtnci-s n.dora Nacional — Av. Tre», Aiilumu -

Andaraí e Grajaú
GRAJAU — Aluga-se o optoTsÒi.
varanda. 2 salas conjugadas, for-mando espaçoso living, do.'s quar-tos, armário embutido deiendrn-
síí, íí 

"™Prcsado - Tratar com
tand« _0, 4." andai, aala 25 - Cha-ves no ap.o. 1C2.

 (25J02I 3
GRAJAO — Aluua-se .ónrõrtínelr.^.í.tmcnto cm lugar dc clima ótl-mo e farta conduçío com 3 quartos,sala envldraçada, cozinho, banheiroem cftr, quarto emorecado, i;rande
H° .nr 2U . Ma«u M - Aparíamen-to 101. Tratar rua Marqu,_3 de Va-lcnça 139 ou 144. Tclelono 28-6400dias uteis. com SR. ROCOI.^O

. 12038) 3
CRAJAÚ — Casa em plnturjs, alu-fa-ss a sonhor de r:spomab:l(da'le
3 s.. 3 qtos..' bmh. em cftr, dep. em-
prejada, grande garagem. Centro; de
Í..T™0,,„,2 Eav- ete- ~u» 

Borda doMaio 187. Preço 6.500,00. Proprletá-rio, r.ua Otávio Corrêa, 63. Urca.

Bntafoao e Urca
URCA — Aluga-se. moblllado oun o, ou vende-se, Otlma ro:'rt.nr- ar • 2 navIm-M .3, du?s n'-i rln-
c *":n'-"«. 2 _-¦?•¦ ¦•--,- • ••' ,.

'Y:h'I':'-:'"" <'\'-'-: '-'-- 
.iavti.m.— Tratsrpjlo ul, 23-80.3. d«u':li dn

melo-dla atá 5 hs. (27365) 4

COPACABANA - Aluga-so o apto
803 de frente, da rua Raul Pomptla,
103, com sala, quario conjugado, na-
nhelro e kllchnele. Ver no local.
Tralar na Auxiliadora Predial S. A
Trav. do Ouvidor, 32. l.o and . das
12 os 17 horas. Tel. 62-5007.
___. 113687) I
COPACABANA - Aluga-se o aplo
1C2 do run DJalma Ulrlch, n." J02
com quarto, banheiro e kltchnete.
«'li iv, ¦. com o encarregado. Aluguel-
Cr) 2.400.0o .Tralar na Auxiliadora
Predial S. A. — Trav. do Ouvidor
32, 1.» and., das 13 As 17 horas -
Tel S2-SC07. (10670) E
COPACABANA — Aluga-se o-apto
101 de frento da Av. Copacabana
163, com sala, 4 quartos, bannciro.
ccslnha, 1 quario fora e quario dc
empregado. AlujUel: Crí 5 500.00.
Chaves com o porteiro. Tratar r.a
Auxlllodora Predial S. A. — 1'rav
do Ouvidor, 32, l.o andar, das 12 Ae
17 horas. Tel. 52-5007.

WJ68B) 6
COPACABANA - Aluaa-sc o apto
202 de frenle, em I.» 'ocaçSo. A rua
Xavier da Silveira, 97. com sala
grande, 3 quartos iimolos, copa. co-
slnha, b.mheiro completo c de,.cn-
dC-nclas dc empregada. Com ou .em
çarage. Chaves no local com o .íor-
telro ou Araujo. — Telefonar paro26-0047. « tratar na Auxiliadora Pre-
di.il S, A. Aluguel: CrS 4.8-0,00. -
Trav. do Ouvidor. 32, l.o andar, daí
12 ts 17 horas. Tel. 52-5007,

(19649) (
COPACABANA - Alugam-se em 1.»
locaçSo os apartamentos 501 a 505 e
508 da rua Rainha Ellzabeth n.° 37
esquna da Av. Copacabana, com

COPACABANA - Alugam-ae osapartamentos 304. 501, 701. 003, de
i.__r,2V,l"l, «"'nus, n-nhelro C'»ox, A Rua Barata Rlii«'.iii, 307. aschaves estilo com porteiro, ver no*2**L_ ****** Avenida Era.nm Rra-ga. 209 - 4 * — aala 41. Tel. 42-4680.
ALUGA-SE otlmo »p»rta_____tto, no melhor ponto de Copara-baP".„4 rua Dias da Kooha, 12,apto. 302, entre a Sloper e _t Co-lombo, próximo aos clnennsMetro. Arte-Palaclo, Copacalia-na, Illan e Roxl, com 3 quarto.,
:_aaI_,R,\ v,»rB"«««». etc. em luxuo-so ertin.io de apenas 2 aptosnor andar. — Tratar cnm o nr'.
{•rclre no Banco Auxiliar do
T«??Uw°__T"avcssa Ouvidor, 12.
?..'• _____"""«2« (1396) 8
APARTA_It.NTO VAZIO _~Aluga-
_ A, .."' ía ,r^nl" c""1 * quartose duas .alas Rua Sn. clara 18

pnriclro. das 9 ao melo-dla. Vagana garagem. (27370) 8
?-.?^5 niBEIRO. 703 - Alugoapto. 502. com entrads. quarto va-
__Jr_fiV. c0llnÍa' banheiro, chaví. c/
porteiro. - Tratar Lowndes A.- Sons

_ô__«PrM- V"r""s' m- ""• flcloné'í-""0"- (27384 8
COPACABANA - Alugi-s. aparta-intnlo. inob»Iailo rom todo confOr-Ia. 2 quarlos. IJvllg, s-h ,|c alrrft-
ço, denendi-"::'a« ,le ennic .aila.'HinDoti.lnjos Ferreira, 149. aplo. noo.

(27371) 8
RUA XAVIER DA SILVEIRA" Í9~AAceitam-se propostos para a lo-cação d;sla loja com lio m2. —
rratar na Administradora NacionalAv. Pres. Antônio Carlos 2072.» pav. Tel. 42-1314.

(460) 8

COPACABANA - (LemcT -
Alugam-se '_ aparU. Av. N. 8. da
Copacabana, 40. Novoi, lindou
¦ratados, com água, mulla con-
du im». 801, saleta, aala, 2 J.inl.
Inv„ 3 quartos, banh. cor, ooal-
nha, quarl, emp. etc. 802, saleta,
sala, Jiiul. inv.. quarto, banh.
çor, eoilnha. 2 anos cunt. Fiador
Idôneo. — Chaves portaria. Inf.
tel.: 43-0195 ou 57-1700. Cond,
Av. Pres. Vargas, 417, sala 409,

28705) 8
COPACABANA — RÍia Joã-
qulm Nabuco,' 185 — Aluga-se
era primeira locação, o maenl-
llco apto. 310, c/ grande sala,
varnnda. amplo quarto, banhei-
ro completo o' hox e kitchinete.
Multo rlnro, arejadn c com llndn
vista. Pode ser visitado. Chaves
e' o porteiro. Tratar na Adml-
nlEtradnra Naclonali |Av. Prcsl-
dente Antônio Carlos, 207, 2°
pav. Tel.: 52-1230.

 (28784) 8
RUA RODOLFO DANTAS 

~4n~ 
-

Aluga-se o magnífico mio 1003,cnm 2 salas. 4 quartos, 2 brnhelros
amplo, carinho. Jardim de Inverno,
terraço serviço e dep, empregada.
Multa luz, pintado como novo. Nilo,falta água, CrS 10.000.00 — Podo'ser visitado — Chaves com porteiro— Tratar na Administradora Na-rlonal. Av. Pres. Antônio Carlos'207 — 2." pav. Tel. 42-1314.

(170) 8
COPACABANA ,— AIugim-"se
no posto 6. á rua Joaquim Na-
«""<> "• 185 — os apartamentos
510 c 601 — com 1 sala, quar-to, varanda, pequena cozinha r
quarto de banho, próximo a
praia de Copacabana e Arpoa-
dor, rua multo socegada, as
chaves estfio com porteiro, ver
no local c tratar Av. Erasmo
5f¦«",«„2S8« 4°. s/ «« Telefone
4M686.?" (18779) 8

1471) a
COPACABANA - Alug»*! aparta.
mento duna aalaa e dois quariua, to.dos de frente, com armAnu embuti-
da s tAdai aa dependOnclas. Primei-
ra lin.,,.-.,,, Rua Xavier da Silveira,
104, apto, 601. Informações telefone
46-0384. Dona Marglt, durant» a se-
niona_; (jjoij) g
COPACABANA - Aluga-sii aliaria,
menlii tírrco üe frenle, (om 2 quar.tos grandes, 3 salas, hall, banheiro
de cOr, copa-cozlnha, drneiulcnclas
de empregada o Arca. Aluguel Crt
8.900.00 e fladnr i'íi« Sòm.nle a
família de alto Uamento. Infor-
maçOcs telefono 37-1333. (50JI) B'
APAnTAMENTÒS FJtt~Í"~EÕ-
CAÇÃO — Av. N. B. de Copa-
cabana n. 995 (Posto 5) — Alu-
Kiim-se apartamentos dc quarto
amplo, saleta, cozinha e banhei-
ro e de quarto e banheiro, to-
dos com armários embutidos e ¦ ,,,Instalaçto dc água quente. Aca- „„ANE^'Abamento de Ia qualidade, Pron
tos para serem ocupados. Cha

cmitregado. CrS 4.000,0. — R
quíi de S. Vicenlo 487 - .„...
JJ1.- Chaves no apto, 101 — Tel.23.5531

a p.
Ma:
anio.
T«l.

(18763) 11
LAGOA — Aluga-se apartamento de2 quailoa. sais, banheiro completo,
cosinha, armários «mbulldos, n de-
pendências de empregada • Área deserviço — Ver a rua Baronesa deVaeanà 18. ap. 103 — TraUr eomOrganlzacSo Guedes Lida. — Aven.
£"f"n,"_ '.,r*"» a7i««'0 andar, sala317 - Tol. 42.0130.r.

(!_3I_W) 11
íiAü,f.A. 

~. Alt|Ha-io o apartamen-to 301 de frento da rua dos Oltls,33, çom aala, 3 quartos, cozinha, ba-nhelro e dependências de emprega-aa. Chaves.-no apartamento 303. —
Trotar nn AUXILIADORA PRE-UMI. 8. A. — Trav. do Ouvidor,33 Z .*". «"dar, daa lj As 17 horas— Telefono 62-3007.
""««wwivwww.vw'. .°_^X,>» _*.*
Ipanema

Alugam-ao ótimos
bamento de Ia qualidade. Pron- ,"?.!"..!mc",n" construção de luxo,
tos para serem ocupados. Cha- ¦' , dc icn^nVin.' ,um . 

~Uirt0»« "__•
vc, e informações 

\om o en- S*~WASSS tSSS.carreBado do predlp, Sr. Manoel. «L.ver no local o trata ? AvenidaTratar com Othon L. Bezerra Erasmo Hroga. 299 __ 4i. _ L_\
dc Mello St Cia. Ltda., á rua 4l - Telefono 42-4686.
Teofllo Olonl n. 15, 12° pavl« (QOQ77) 12
mento. sala 1204. rua Alberto de campo3 108 —

Wl) r Ahii/o-s.i ótimo opto. tipo casa. com
rTiTT. -,.?-. ;- .' i nunrios, sendo um tuplo aALUOA-SE lUXUOSO nparla- ,vil«»das, banheiro em cor. grandemento, em primeira loca.âo.iwdT«.7il_?J,;na!?^cS,pt--
no Edifício "Dom Ricardo", I2f0,1i<!a 7 p,<ü*; **r visitado'daVè
construção da CANADA, à nn ^fí£ilSd^n,8iifi35!,.T Tr a"Hua Xavier da Silveira, n." ?_.f iA .i._"° c°rl0«,07- a° *»*• -"£ c°mrs,° t,rÊs a,m- &Sw___g12
plOS quartOS Sendo Um dll- Aluga-se confortável rcsldcnc.
pio, sala, living, salela de i "'*'< 3 bon" ' "

LEULON — Aluga.se aparlamenlo
eom 3 quartos, sala, banheiro, co-
ilnha, dependências dt empregada,
_ rua Carlos Gdli, 19,

11.1-7) 17
LEBLON — Alugo por Cl| ,!.".7.
J.BiO.oo, ollmo apartamento de
frente, com uleta, tala, 3 quartosgrande, banheiro dt< cor, ele, Vel
a rua General Urqulia lan. tplu
101, chiyct no aplo. 201. Tel.: ..37-1338. 

 
 

(23616) 17
LEULON — Aluga-se 

"aiTarTãmenTo

sala, trís quartos com armários embutldos, banheiro toclal em cor,
cozinha, área com tanque e entra-
dt do tervlço. Um por tndtr, todo
de frente; mt Sin MtrUn, 333 —
esquina da Av, OuUhem — Alu-
guel 4.200 cruzelrot — Vltllir no
locsl daa 0 is 13 horts. Trotar —
12-2767 a _7-4238.

: . UIOW) 17

'.A

*)

1
1I

i.khi.on — Aluga-se O' espaçoso
apartamento 201 em edlflclo de cs-
quina, local ds abundância do co-
mércio e conduçSo, com du,. va-
randas, aala, tr_i quartos, tudo am-
pio o de frente. Banheiro social dc
cor, dependências ompldi e com-
plcias de serviço, com grondo eorelado qutrto p_ra empregada,
onde podem morar com conlorto
dolt ou tr«s casais. Estado de novo.
Aluguel Cr| 4.800,00. Ver A Avcnl-
dt Ataulfo do Paiva 1233, chaves
E° .»SÍ""«U|0 n* '°Jn Oe armarinhon 1233 e tratar & rua da Alfandc-
lt 63, com Miranda. I ,:|

(03030) 17

COPACABANA
Aluga-se otlmo

Posto 2 —
apartamentoJardim dc Inverno, 1 quarto e sal. ¦_____fnn_S 

_°.,° 
apar.am_n

separados, banheiro, cozinha, Da-; r??~°?l° *_*,""'" e quarto sepa-
nhelro dc empregada fora do mesmo r"?os. banheiro completo e kit-
andar. Aluguel: Cr$ 3.300,00. Cha- í enjuetc. Ver na rua Ministro Vi-ves com o encarregado do Edifício |veIros de Castro n. 32 bd! 40'Tratar na Auxiliadora Predial S. A.. Informações no Banco An .lli»Trav. do Ouvidor, 32. l.o _„dar. da: da Produção S. A 1 Trav d,.12 às 17 horas. Tel. 52-5007.

(19081) ;

BOTAFOGO - Aluga-se á Rua Alva-ro Ramos, 850, magnífica casa resl-flenclal, composta de duas salas,tríâ quartos, banheiro, copa co-zinha. despensa, grande quintal . edependências de empregada. Cha-
„e.s«.no Iocal — Aluguel Cr* 6.500,00 — Tratar no Escritório deAdvocarla Octnvlo Simões Barbo-ea — Riu Debret, 23 SS. 311-12— Tel. 22-842,.: . .

. ':' ¦ 
_ (27303) 4

URCA — Alu.a-sa otlmo apar"-
tnmento, composto de quarto,Bala, varanda, banheiro, cori-
nha, quarto e wi o. d. emprega-
da, terraço dc scrvlçr com tiri-
ou*. Ver na Av. Almlrr.nte Go-
r-M Pereira 51 — Apto. 292 eti atnr no Banco Auxiliar da
Produção S. A., Travessa do
Ouvidor 12. Tel.: 52-2229.
_.j_j __:  (1303) 4

CASA à rua Sarapul. 17 (Sio Cie-menfe) — Aluga-se. por 8 mil "ru-
zelros. Local alto, fresco e saud&-
vel. Linda vista, l.o pavimento- 2
grandes salas, 2 quartos, copa, cosi-nlia, 2 banheiros, varandas, etc.2.° pavimento: 4 quartos, 6aleta,
rouparla, banheiro, etc. Jardim.
Garago. 2 quartos no quintal para
?í1Rre~Í<ios. el°. ~ode 

«er vista das10 As 16 horts. Trata-se á Av. HIo
Branco, U7, talas 511/12, oom Gas-tio Maciel. (4021) 4

COPACABANA — Aluga-se o apto.
201 no l.o andar da rua Figueiredo
Magalhães n.o 26 luxuosamente mo-
bil'.-do. com va.-anda de frenle en-„;, — „r..1i ,..!„(- i salns, . quarto1 l: '"-'vos na- "is, varanda _.Ti:r."í'j
j? U'-.';-, cosida, rouu.in;, aepeu- '¦

_-r.eiss de empregada e giiioge. — .Te:

Ouvidor, 12. Tel.: 52-2220

(459) 8
™"ACAJBANA - Rua FigueiredoMagalhaeS; 27, apto. 303. Aluga-so

. completamente moblllado, salsta sa-i'n. t cs qu?rtos e '

COPACABANA - ' Apartamento
noco. de frente, aluga-se com doissalas, trís quartos, banheiro dccor, demais dependências á Avenida Copacabana 40 — Aplo. oni _
Chaves com o porteiro — Trata;telefone 37-6083 e 37-2474. '

(28OI0) n
COPACABANA — Posto 6 - Aluga-so um orç.-rtnmonto çom salela, sala
quario cou grande armário embu-tüo. graníe banheiro com box, co-Jlnlia com armários do aro, quar-Io o dependendo de empregada
.irea. duas entradas Indo .cndcnlcs.mulla Sgua. à rua Francisco Sá 33,aparlamenlo 605. Choves com .porteiro. Aluguel de 4 mil cruzei-ros. Trata-se com o dr. Serra, pelo*fones: 47-2430 e 47-3124.

(28312) 8
ALTO NOVO E BARATO - AÍu-go ótimos, de sola c quarto sena-rados. armários embutidos, jdenó.l-to para malas, cozinha com'fu.íio
?„." i_ iba~nelro complclo. Agita,
!,".• íts c força por conta do loca-dor Rua Declo Vilares número 101
^"i.l^a^tc,"0 P"Çn' "("»--

(00441) a

RUA NASCIMENTO SILVA"502 -Aluga-se confortável residência comJ talas 3 bon. quartos, banheiro
almoço, copa-cozinha, ha- 2fe$E .2^3 5!__fÜnhelro. .tobre cm côr, com tói.^c.^-.iV^i.t^%*"*•box. e um banheiro nobre •____ *___*_ •(00.721 12
auxiliar. Quarto e banheiro nuA,BÃ__Ãõ da torre 107 caia
de empregada, área de ser- Som *$$\Va,VTSSSfS 

Zviço com tanque. Peças com "írE?'. ^""e"80- cosinha 'o área
pintura a óleo c saneis dc« l^^^t.I.^ír.Zn.'^0

tnliilslradnro Nacional — Av. Pres
ÍV."í_° Carlos M7 X 1° pav. Tel.
1___!__!i \ (00473) 12
IPANEMA - Aluga-s*. o 

'aparta.

?,cní° 40,( 
,df Av.__pii.clo Vettha.22. com saleta. sala, 2\quartos clarmários embutidos, baVihelro. co-zjnha, quarto o banhelri de cm-pregada c área com tanque. Alu-cucl 4.600 cruzeiros. Chaves com

S í1 mf_í?í«ír",tar na AUXILIADO-
n^.EnED^L S; A. - Travessa doOuvidor, -32 _i.. ondar, das 12 As17 horas. Telefono 52-5007.

(10683) 12

crràtivas. Amplo e magn
fico "play-ground" privativodo Edifício, com parque de
diversões para*rlanças. Vei
no local, diariamente de &
às 12, com o Sr. NAVARRO

_(5DG2G. f
COPACABANA — Alufra"-s_" <
apartamento 405 do l.tllHcli
,'oi,fira"' à Av> 

""Pacabana 
n

124G (bloco central), comnosti
de 2 amplas salas, 4 quartos., _ I IPANEMA - Aluga-se o aparta-banheiros, em cor c demais dc- | mento 302. cm primeira locaçSo da
pendências. Chaves na poil.rb I "•" Visconde de Pirajá, 462. com
com o Sr. Almeida, alu'.u-1 Crf "!?' 3 Quartos, cozinha, banheiro
6.000.00. Outras Informações m i ves 

"cZ? 
.. £ id. 

cm*l,<!«'"s*- C***-
IÇ1SA á Av. VenetuclaÇ„. S 3;.» au^ltado08» andar, sala 812. Tel.: 4_-0IG3 RA PREDIAL s. Â _ Trav?_?_

(41754) f I do Ouvidor, 32 _ i.. onda?, das12 is 17 horas. Telefone 52-5007.
(106821 12

LEBLON — Aluga-so apartamento
de frente com dolt quartot, tala.cozinha o depcndcnclat dc empre-
?_.d0... n"a Dla» F«relra 242, aplo.301, Chaves por obséquio no 101.

(04076) 17
LEBLON — AlUga-se ollmo aparta-mento, próximo a praia, á rua Al-mirante Gullhen, 33 — aplo. 4C5antiga rua D. Pcdrllo. com 2 quar-tos. sala, cozinho, banheiro, depen-dcr.clas para empregada o área comIanque. Chaves com o zelador SiFrancisco. Tratar: 28-4307.

12876U) 11
ALUGUEL ANTIGO - Transfere.^.ap(o. írente p| o mar, 3 ilorms. eiarms., sala c| cala. p| livros, de-pendi, c garage,.som luvas. Vêr <•tratar Av. Nlcmcycr 174. nplo. 20.somente 3a. c 6a.-feiras, crt

(I8820Í 17
j,«U,GA."~E.° apartamento 2111 do Er*}*:Se*0 }có * r"a Barloloincu Mitieboo. sala, quarto, banheiro, cozinhacompletos. Aluguel 3.500,00, chavetcom o porteiro. Telefono 27-2POI.

«»W>>VI «'>«*-">.-_--r.l-ww-Mruxi <_)'(_. ¦_„J11LJ''

Praça da Bandeira

I

ESCRITÓRIO COMERCIAL
PRECISA-SE ALUOAR

Com duas salas no ceniro da cidade, com ou semnii.vels e telefone, e que possuam todos os requisitosdc higiene. Favor telefonar para 43-2077. - (.035} 38

Aluga-se para verão na Ilha de Paquetá, uma casa mobiliada
com todo conforto inclusive geladeira e telelone para familia
pequena, de tratamento. Praia Marechal Floriano, 302. Tratar
na Avenida Rio Branco n. 173 • 16.° andar — Tel. 22-5338

 __ (W48L'_-5
CÒPÁCABAMA r- ALUGA-SE I^7"

Aluga-se apartamento de saleta, sala, cozinha completa, ¦
quarto duplo, banheiro cm côr. Rua Djalma Ulrich n. 271, !í
apto. 105. Choves com o porteiro. Aluqucl CrS 3.800.00.
Tratar no Avcnido Rio Bianco n. 173 - 16.° andar — Tele-
fone 22-5338 (18747) 38".^PáRTAMENTOS '

DUQUE DE CAXIAS
Apartamentos com tedo conforto, 3 quartos, sala, dois ba-

nheiros, água com abundância; em lugar privilegiado, aluguel
CrS 2.500,00. Tratar nó local com o sr. Cunho, Ay. Presidento
Vargos n 288 perto dn estação — Bairro 25 de Agosto.

(20664) 38
PRÉDIO - LOJA E \ Animais

f •&

SOBRADO VAZIO ,;
rriMs-üp contrato 1 nnot., Bhtrçucl

asi:''_o. com lúr.a |!(j_da, perto Pra-
ca If-Ahlica. « x >n metro», • nua
Frei Caneca, 71. 1>I : 32.yr8_

I ] Circo I 38

COCKEIl SPANIEL AMERICANO — J
Vendem-se (IDiotcs louros com dois
ihe-oi de Idade e ótimo pedigree — •
Av. Tijuca 2023 — Fone: 38-3070 —
"Canil Parndlse-,,

(18601) nt

wefs e decorações

BARÃO DE IGUATEMI 71 — AIÜ-
go moblllado Crí 1.700 opto. 302quarto c banheiro. Vér local Irnlarcl Lowndos e Sons. Av. Prci Var-
gas 200 - 2.«. (287081 10
"'0 Comnrido

LA"!!...ÇÃO DE MÓVEIS
a domicilio em qualquer côr, à pistola ca pincel. Conserto

dc geladeira. Francisco & Bartolomcu. Tel.: 37-5722 e 57-1562— Rua Siqueira Campos n. 91-A. . (09235) 83

e d-Tials dcp"ni'i""i-
rH-'—i; .. f;a.'oi.

-.'„.; 5-0OC3. c:ir.ves n v:
Chaves com o porteiro. —"írãlàr nai em cas. „p . a'Mii._. ., 

' 8
AuxiKadra Predial S. A. - Trav. feUm„,|mrEn,^A,MIUA_.- Aluga-"¦'se um_ otlmo quarto mobiliado comrefeições n casal ou duas mocas ouedCm ror.r.ncias - A Rua Domin-

gos Fcn rira inf. Tel. 47-0108.
(288SGGI 8

do Ouvidor 32, l.o and.
horas. Tel. 52-3007.

Trav
das 12 ás 17

(19092) li

tlRÇA — Frente para a praia, ótl-mo: para casal com fllhoB, aluga-
ae O.apto. 12 à Av. Portugal 38G, comz ouartos, hall, sala, com varanda,banheiro em cor, cozinha e depen-dencias de empregada — Garagemcom condições a combinar — Vorno. local. chaves com o zelador. Tra-tar no Banoò IrmSos GuimarSes,Ltda. _ SocçSo de Administração
de Bens — Rua da Quitanda 80 —.
SobreloJa - Tel. 62-4168, ramais 8

 (09111) 4
BOTAFOGO - AlUga-so o 

"apto.
1103, da rua Marquês de Abrantesn.o 148, Com sala, 3 ouartos, cosi-,nha, banheiro, dèpcndènclaB de em-pregada. Aluguel: Cr$ S.500,08 —
Trator na Auxiliadora Predial S. A..Tra*. do Ouvidor, 32, l.o andar, das12 4j 17 horas. Tel.' S2-S007.

(08111) 4
BOTAFOGO - Aluga-se o aparta'^mento 802 de frente da Rua Hu-malta, 220, com aala, Jardim de In-
Serno, 

2 quartos, banheiro, «ozlnha.
ependenclaa de empregada e área

com tanque. Aluguel 3.400 cruzei-
xor.' Chavea cóm porteiro. Tratar
na AUXILIADORA PREDIAL 8A. '— Trav; do Ouvidor, 32 — 1»
2?-.S..'» das u âs « •">«•« i Telefone
B"-°'°7. ' (18680) 4

VBÓt-l — 'Aluga-se um apartamen-
to oom linda vista para o mar, com
living.' varanda, três quartos, ba-
nhelro, cozinha a dependências pa-xa criada. Aluguei CrS 3.800,00 e
três meses de deíiOslto. Ver à >Avi
BBo Sebaitifio, 173 e tfatar fi Rua
Debret, 7». «ala 808. (4058) 4
ALUGA-SB sala e quarto em con-
íortavei «partamento, juhtoa ou ae.
parado», em principio da Praia de
Botafogo, com magnífica vista paraa Baia ae Guanatiara, aem refeiçóca.
Telefone 35-3318, , (4087) 4
VROA — Aluga-se um ótimo apar-
tamento com sala, quarto, banheiro
cozinha e w... de empregada. Alu-
guel Cr$ 2.400,00 o três meses do
depósito. Ver à Av. Slio Sebastião.
11. e tratar A Bua Debret, 79, sala
905.  M^ (4059) 4

COPACABANA - Aiuga-sé o apto
403 da rua Domingos Ferreira. 23L,
com varanda, sola, quarto,- cosinha
e banheiro. Choves com;o porteiroTratar na AuxUladora Predial S A
Trav. do Ouvidor, 32, l.o andar, da'
12 cs 17 horas Tel. 52-8007. ¦

. 110694) £
COPACABANA — Aluga-se o apto
612 da rua Raul Pompéla, 195, con-
sala o quarto conjugados, banheiro
e kitchnetc. Aluguel: Cr$ 2.500.0C
Tratar na Auxiliadora Predial S A
Trav. do Ouvidor, 32, l.o ind., dai
12 is 17 horas. Tol. 52-5007.

)- 1^- (19ÜB5) 8
COPACABANA - Aluga-se o apto.514 da rua Figueiredo Magalhães n.«118, com sala,\ quarto conjugado,
banheiro e cosinha. Vor no local.Aluguel: CrJ 2.700,00. — Tratar naAuxiliadora Predial S. A. — Trav
do Ouvidor, 32, l.o and das 12 às 17horas. Tel. 52-5007. (19893) 8
COPACABANA - Alugam-se os
apartamentos 501 e 503 da AvenidaAtlântica n.o 3.318, com sala, quartoduplo, cosinha e banheiro. Chaves
çom o porteiro. Tratar na Auxilia-
dpra Predial S. A. - Tra. do Ou-vldor. 32, l.o andar, das 17 às 17 hrs.Tle 52-5007. (19700) 8

COPACABANA — POSTO 2 —- Ah--'ga-se belo apto. de frento Ia. lo-"¦"S5"., 
_.alf!cl° lux°. "'a envldra-

I _*_; _ bJ,ns l""'"» e dependênciasempregada. Tel. 26-.8C3 - Alu-1 guel Cr$ 3,000,00. i
(4631 8

Si?1..CABANA - Aluga-se o apto.201 da rua Barata Ribeiro, 307, defrente, com sala, quarto, conjugado,corredor, banheiro e cosinha. Alu-
guel: Cr$ 2.800,00. Chaves com oencarregado. Tratar na Auxiliadora
?,"? n' S_ A" _,- Trav- do Ouvidor,
... '•__"."!__"' daa 12 às " horas. -T"1-'-5?-500": <1069S> 8

£SP^CAÓAÍsrA - Aluga-se'o" apfo.702 da rua Domingos Ferreira n.o 59.Edif (cio ,i UNO, com hall, sala, va-randa, 2 quartos, cosinha, banheiro,dependências de empregada. Mobi-liado. Chaves no apto. 902. Tratarna Auxiliadora Predial S. A, Trnv,do Ouvidor. 32, l.o andar, das 12 as17 horas. Tel. 52-5007.
 - (19679) 8

COPACABANA — Aluga-se' 
"cíãrõ

amplo, espaçoso apto. com lindo pa-norama de 1.» locaçSo, de 1 sala e 2
quartos, cosinha, banheiro com box,área com tanque e dependências, narua Rodolfo Dantas, 91, apto. 803.Chaves com oportelro e combinar
diariamente entre 13 e 17 horas. —
Tel. 42-6467. (08316) 8

S£.ACABA_NA - Aluga-se aparta-
?h__i,_.e 2 tV.nr'<« »ala, cozinha
S„ iS*10'1".,.-Ver o rua Figueiredode Magalhães 118 — apto. 317" -
ím. 

"°,m a Organização Guedes
„^„'_— f*v-„.,rasmo Braea 227 3.oandar, sala 317 — Tel. 42-0I30-F.
;'_ (239..3)' 8

APARTAMENTO — Àiu_ra-se" àrui DJalma Ulrich, 271; apar-
i".1.6 .'?„ ÍB_L__B_l__n varada dc,3,00x1,30; j sala de 4.00x3,50:
quarto de 6,00x3,00; banheiro
3,00x2.00, tanque dc serviço.LMyo rnm o porteiro. Alu .nelfotlX:Trahr pe'-tcIe-
.._ (00119) 8

OS MELHORES NO GÊNERO" —Apartamentos de sala e quarto so-parados, Armários embutidos. Dc-póslto para malas, Coz. com fogno
__.", Banneiro completo. Alua,gas, luz . força por conta do loca-
Te.ifJn''.'-.8 d'««» quente ¦_ fria.
vil ¦ ,Loca"'MS««o Privilegiada.Ver o tratar: Praça Edmundo Bit-
fe* "5 (esquina do Rua DecloVilares) Copacabana. Ponto ter-minai do ônibus 0 (nove): Diária

COPACABANA - Alugo api7~~e~n.,c,'_,?__,í1_ad0- s"la' 2 quartos etc- 3.000,00 - Tel. 37-2031.
(187911 8

COPACABANA 
_- 

\.lu._m _o~ >s.partamçnlnj ;S10, 601, dc i-ua-os ia, BçUaredos. cozinha, banhóir.i.« P.uo .loaqulm Nr-.buco. 185, ai ch...ves estão com porteiro ver noi,
„a _59tra,a_.Av"!nLdÍ 

"««mo 
BÍn-ga, 200 — 4.» _ Sa a 41 — Tolo-fone 42-4686.

COPACABANA (00081) II

e trator Avenida ._»_£_.„ Braga— .4.» — Sola 4IT— Tel. 42-4,ii

mente.
(OO440) 8

S2P^eA,BANA —\ Aluga-se o apto..«02, da Escadlnhas d,e Salnt Romalnn.° 5, no flaal da rüa Sá Ferreira,com sola, 3 quartos, cosinha, banhei-ro e dependências de empregaoa.Aluguel: Cr? 4.700,00. Ver no focaiTratar na Auxiliadora Predial S. A.
T?".7, áS Puvl<,-0Í; P' *•" ant">r. "as12 às 17 horas. Tel. 82-3007. .

.<(19680) 8

.C°?ACABANA',- Aluga-se VTtfo.10C3 da rua Xavier da Silveira n.o 28,de frente para a Av. Copacabana,
com veatlbulo, sala, 3 quartos, sendoum duplo, 2 varandas, cosinha, ba-nhelro, dependências de empregada
e garage. Aluguel: Cr$. 6.000,00, Verno local. — Tratar nal Auxiliadora
Pre diol S. A. —• Trav. do Ouvidor.
32, l.o andar, das 12 às 17 horas. —
Tel. 52-5007.'; (18691) 8

BOTASIOGO — Aluga-oe apartamen-
to à Hua Humoltâ, 229, ap. 809, de 1
dala, saleta, 2 quartos, banheiro co-
tinha, área com tanque, pintura no-
va, de írente, não falta água; alu-
guel 3.800,00. Chaves na portaria;
tratar com o proprietário, telefone
27-9-3. (28729) 4

Apartamento^ — Aiuga-se
•*—* «vruü —* uujúí o «iU-*r _.(_.__> uSiS
o mola dependências, otlmo /lo-
eal, todo pintado de novo, olm-
ves 4 rua Marechal Cantuaria
li. 34, loja. 7

Catste e Glória,
LOJA — CATETE — Alugo ótima,
BltS. Ver diariamente, Rua Senador
Corria, 33, esquina Praça S. Sal.

COPACABANA — Alugfl-se o opto.
605 da Rua Barata Ribeiro, 185 com
saleta, quarto, banheiro e kitchnet-.
Chaves com o porteiro. Aluguel:
Cr$ 2.700,00: Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. — Trav. do Ouvidor,
32 — 10 andar, das 12 às 17 horas.
Tel.: 52T50O7.  (18785) 8
ALUGA-SE otlmo quarto térreo mo-
blliado írente ao mar. Não preci-soando elevador e nunca faltando
água. Inf. Av. \Atlântico, 632 opto.
102 — LEME:

(18741) 
'8

COPACABANA — ED, MENESCAl'Aluga-se, ne_._í$|f_^_TSkss. _,. de Copacabana n.» 864. ? annr-amento n.» 604. no Bloco B.SSm
flvi„.de !.ntr_dni Jardlra deinve"?living, sala de Jantar, quatro quorJtos, dois sanitários . completos, rou-Parla, cozinha, quarto de emprega-dos e demala dependências. Aluguel
^0n_"e....a,¦ lnclúlndo moveis. Cr?12.000,00. Chaves o demais informa-
?_5_ c"m „" Porte'ro José, na por-tarla do Bloco B, no mesmo edi-
?'Cl"- *'\ (28617) 8
COPACABANA — Aluga-sT~à"Av.
«?*S°o J, ..i01* "•' 12° ° "Partamen-to n.o 1204 com sala, quarto, I ba-nneiro de oor, cozinha, água quen-te, tanque. Ver diariamente da_, 14
,?____horasMTratar telefone .....
_____?•. (18724J 8
COPACABANA - Aluga-s",
.Si Yn0."9?80' °? apartamentos
d01 e 304 da rua Bolívar n. 27,com sala e quarto, varanda, ba-nheiro e cozinha. Tratar das 12as i_ horas, na portaria do edi-fioio, com o Sr. Gregorio.

(4074) 8
_;Lt_~.A"SE' "a Rua Barata Rlbêi-
%pl£Pt0- 2?!' eS(1,,lna Cons-an-
íni^j-06' *"**>'? apartamento comentrada, sala, Jardim de inverno,
«tfl',Á-Xí.l',< copa-cozlnha, dependen-
S.\,e„_ipr- ° área' Cr" ^OOO.OO. Tel.

cZr,nr,nto,r'-re^UE"m°Ci'»'ad-
n_vfr„^? 

-?"!?• "-quartos, 
banheiro

!!_r_?•» c?"Inh~ e dependências d»
,™ C,!;,,.',=' *íá8»M_____lf*" Fo,':ilii.i. _u _ npln _iooS;!,..s chavosestão com pfâffiJSHF lio local

93
i86.

(00079) , II
COPACABANA - Aluga-so" em Ialocação, por Cr$ 5.500.00 amplo?cia--
-?i. ar,Ja<l° opto. alio, rom lindovista o inrlevassávcl, compo.lo dògrande sala, _ grandes quSns 2Jard inverno banheiro com box _s-
Eín.?;" ."q_inha¦ qu?rt0 e Pinheiro
™ÍH» . area jorviço - EdifícioOMER á rua Rodolfo Dantas 91 _
_.í°n-Jí03'_?"610 2 1/s' Próximo Co-pacabana , Pnlnce e Lido V- chaveacom o porteiro e trotar na Adml-
_,'S!_"d,0r. Wal - Av- PrcsidSi-
SSltÜII*? 

- «rupos

COPACABANA - Edi M o fi"Brilhante" — Alusam-sc apar- i
tamentos dc frente, cm primei-ra locação, ã Av. Cop.-c..b:ina n
748, compostos do saleta, sala, £
c 3 quartos e demais dependen-
cias. Chaves na portaria. Alu-
gucis a partir de Cr$ 5.800,00. —
Outras informações na I. C. I. SA. & Av. Venezuela n. 27. R° an-
dar, sala 812. Tel.: 43-6443

:\ariizn'- -
'«•%AMENGO~Km 

edifício d< &". 
"]?%•:,****£¦**"**•<?****¦""-

s.. ã ...-  y.c.r " «ua Francisco Otavlano n°

IPANEMA - Aluga-se o aparta-mento 3 cie frento da rua Barão darorre, 583. com sala. 2 quartos, co-zinho, banheiro c dependências deempregada. Aluguel 3.600 cruzeiros— Chaves no apto. 1. —tTratar naAUXILIADORA->RH3IAI_S A. _Travessa do Ouvidor, 32 — 1» an.dar. dos 12 ás 17 horas. Tel. 52-8007
(19684) 12

RIO COMPRIDO — Alugamos'' cx-celcnte opto. à rua Cill-o. S34 ,constando do ampla sala. 3 ótimos _"""' cíliir.i. Inuç;i„ c costumes

VENDK-SE inobllin completa dc ca-
sal colonial americano Crs I6.ooo.oo
outra simples de Imbuía G peças porCr$ 6.000,00 rua Barata Ribeiro 646
jplo. 201. Tel.: 27-2195.

_ (00438) 83
VENDE-SE pnni particular, por mo-
llvo dc virgem, umn mobília de sa-
Ia, CulonJ.nl. uma rádio vitrola RCA,
um ri.dio Phllco. um violão, uma

quartos, cozinha, banheiro completodependências para empregada c gn-rí>"cm;_Çh"vcs P°r especial favor noapto. 102, e tratar na Financial Ad-mlnlslradora Ltda., à rua da As-scmblóla. 104. ,s| 815 com o Pedro._«'¦•. S^SS^Lv I0:!n4l,1 "'

Santa Teresa
SANTA TERESA - Aluga-se casacom dois quartos e duas salas pin-tad» dc novo com Jardim. Telefo-ne 52-3477. flAfKÜt) 53

Sõc Cristóvão
W^/SÍ«*^Vi^^»

PASSA-SE o contrato do uma casa

(18787) 12

2hL________, J437) 8
S^flÇABANA^- ÚTUVIA OPOR-TOMDADE - Paasa-se o contrato,semjuvos, do apto.-1, à RuaHllá-
_i..de S-___y?l8'_8". com 3 qunrtos,
f?i! S •**"}***: dependências, lnclu-

í'Su,QOa C^a"S* -om' ° Porteiro d.eülf. oo n.» 91. ótimo Jardim naracrianças.\N8o é de írente de rua
1 '(429) 8

_._ (09160) 8
COPACABANA - POSTO 0 -~Alu-
BD-.«c apartamento de 1.» Iocacãn
(oxcele-ife vlrta]para o mar) com
_ in,i„q,Uart0 „'s«fParados),.¦ banheiroe cozinha americana, à Rua Joaquim
?. rUC0 "__' apl"- m- Trata-se pelotelefone 27-1425. (Iobi.t. 8
COPACABANA - A_,UGA.SE~~tlm„
aparlamenlo com saleta, 3.80x2 30grande sala 6.20..3.40, com vista pa-ra o mnr, dois quartos coiifortávclnum d?!cs com magnífico 'armário
montado, banheiro com "box" co-pa-cozlnha. área de serviço o- dc-
pendências de empregado:., Vor àAvenida Copacabana n.° 6, a\)to 501.ftao se atende pelo telefone sò po-dendo ser visitado nos dias úteisentre dez e vinte horas. (18820) 8
COPACABANA — Alugo _.700~crü-zelros, primeira locação, apartamen-
to 210, Rua Souza Lima, 48, romsalame quarto conjugados, banheiro
e kltchenetc. Não se precisa eleva-dor por ser np primeiro andar. Cha.ves na portaria. — Tratar com Car-los, das 14:30 às 17 horas. Av. Pres.Varsas, 448,-^ala 408, Telefone .4"-<""2.  (4053) 8
COPACABANA - Aluga-so 6tlm_
quarto com (refeições, a casal dis-tinto ou | moça, com ou sem móveis
em casa de família de todo respeito!Telefone 27-7748. (4058) 8

POSTO 6 — Aluga-se, por 3-4 me.ses, apartamento ilnamente mobília-
dp, ftuarto-sola (conjugados), ba-nhelro completo, kUch., roupa docama, utensílios dc cozinha. Reco-
menda-se arrumadelra e lavádclro.
Pronta entrega. Cri} 3.700,00 mensais.Fone 47-0403.  (18809) 8

recente construção á rua Sena- 210, com o porteiro"dor Vergueiro n. 114 (Ediflci. mut-uo.
Ametista), nlug:a-se o apt. ..04. ........ ....  —
composto dc jardim de inverno ALUGA-SE apartamento para casal.
2 salas, 3 quartos, 2 b.anhe.ro e 1^ con."sobc.ba _j__S Zí^lTr
(lemais denendcnclas,- inclusive^ IZ uta ...tef-aVcntê 

°m_S 
uífranem. AIurucI, CrS C300.no _ ll*<ln.^coin telefone, geladeira coi-tpiaves na Portaria.-Outr.s in 

"ffÇão 
AtjaA^>e'-eAfieat. Ruà Ba.

fdrma«;ões nn I. C. I. S. A„ aSMo ''a <TOrr»! mJip. lí. Ver com
Av. Venezuela n. 27. 8" nmlai ° P°rl0|ro- (4054) 12

f> 812-14. Tel.: 43-0403. | IPANEMA - Aluga-se o aparta.
(417(18) 1( mento n.» 301 da Avenida Rainha-rr F.llzabcth n.» 171, com 3 bons quar./íltiga-sc a rur | los. sala grande, saleta, banheiro

complrto, dcpendtaclas de empre-

\RPOADO. _ Atilam-se aptos, rfèl!1"0 «Partamen^ gr.?ndc civ. nua- imbuía cm perfeito estado. Basi¦""¦- -. iria :n-'r-4c«dcn:rs. banii.|,ro "Uartoi, dvt%- »?l.... dr'. h-n'"!-! CrS 11.000,00. Tratar telef. 25-9717.-.«•¦•.¦. /|'i:-c----.,n cnm to?:n\*"". rozinhn. hm'i e '.i-M-n (23711) 8:
. . n ,:a.?*.- i--_ rc-n t--nuc c-" ¦ T." """' —Aluguel cs l.r. \i.t .. nf,i,«r."."./ iTir. ir—T,- -ul-o Frflo novo, cnm plntu- ,\" * tratai», nla General Yndi-' .",,»»,"(' i«I«->«5 — l.ustioo, con'"-. n» M ajjío., 101 _ SSo Cr

FLAMUNGO ........ ,. ,. ...
Senador Vçrpclro n. 114 (edi ,. ...,- ..., „_ .,„„..
nem Ametista), o apartamento[Saila e.garagem, Pródlo novo aca
n. 003 composto de jardim d< bado! X10 construir. Aluguei CrS ...
inverno, 2 salas, 3 quartos '. "'O0'cri- Vcr das 14 às 17 horas.
banheiros c demais dependen-
cias, inclusive garagem. Alugue
trS 6.300,00. — Outras informa-
çoes na I. C. I. S. A., á Av. Vc-
"í?""1» n. 27, 8» andar; sa!a>
812/4. Telefone 43-0432.

.  (41786) 1C

COPACABANA — Alugamos
esplendido apartamento ' 

em
rrente ao Clhe Metro, compôs-
to de 3 quartos, 2 salas, ba-
nheiro social em cor, arca dé
serviço; quarto e banheiro,, de
empregada, em primeira lòoa-
ção. Vef- na Av. N. S. do Co-
pacabana, 748, apt. 605, c tratar
no Banco Auxiliar da Produção
S. A., travessa do Ouvidor, 12.
Tel.: 52-2220. ..

' , 
' 

. V(i308) a

FLAMENGO — Aluga-se ótimo
apartamento para casrl ou pes-¦ a só, conv>o: 'a 

Ce. e.tàrto; b_-
nheiro completo, kitclmctc, va-
randa. dc frente, com ,vcls.
Ver na rua Sçnacor fíorrr^ 33
Apto. 201. Informações no Ban-
co Auxi-ar da Produção S. A
Trav. do Ouvidor 12. Tcl.í . .1..
52-2220. (26386)1 IH
ALUGA-SE o apartamento nl» 80'da rua Buarquc de Macedo, 48 constando do entrada, sala. varanda onvldraçada, quario, banheiro e pe
quena cozlnh... Ver no local com ;•
porteira. Tralar na av. Erasmi,
Braga 277 sohrcloja sala 108

-^ ' j (25672) 10
FLAMENGO — Alugo-se modèrni
apartamento com 2 quartos e dc-
,nials depend. Inc. ipara empregado.
Ver a qualquer hora opto 28 Praia
do Flamengo, 314 — Inf. 26-4814.Trator Banco Mlnos Gerqls, 29B-A
das 12 às 18 horas. Fone 22-0505.

(28783) 10
FLAMENGO — Aluga-se o aparta-
mento 704 dn rua Buarquc de Mo-cedo, 23, com' vestibulo: sala, 3
quartos, Jardim de Inverno, cozi-nha, banheiro, dependências d,empregada e vaga na garage. -
Choves na portaria. Tratar na AUXILIADORA PREDIAL S. A.. Travdo Ouvidor, 32, t.« andar, dos 12as 17 horas. Telefone 52-5007.

) (19696) 10
FLAMENGO — Aluga-.o o .aparta-mento 602 do írente da Rua Cor-
rea Dutra «.» 128, com sala, qunr-to, cozlriha e banheiro. Aluguel C«3.50000. Ver no local. Tratar nnAUXILIADORA PREDIAL S. A. -
Trav. do'Ouvidor, 32 — 1.0 andar
das 12 âs 17 .horas. Tol. 62-5007.

(18607).10

(287191 12
IPANEMA I— ALUGÀ"-"sE.'~por~CrS
5 000.CO, Otlmo apartamento cmlprê-
dlo de fino acabamento, com sala,
3 qunr toa com armários embutidos,
cozinha tipo americano e demais de.ipenclõncins. Nunca falta água.. Ver
à Run Barão da TOrre n.» 93, apto.
401, o tratar pelo telefone 43-2374.

(28733) 12

Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se
npartamcnlo com l sala, 1 quartoo armário embutido, escritório, des-
pensa, cozinha, banheiro dependen-
cias dc empregada e vaga para car-
ro. Ver com o porteiro a Rua Jar-
dlm Botânico n° 622 opto. 102.

(3033) 14

APARTAMENTO — LAGOA —
Aluga-se em ótimo estado, fi
rua Almeida Godinho, 9 (trans-
versai á rua Fonte da Saudade),
apto. 301, com saleta, sala, dois
quartos, banheiro, cozinba e de-
pendências dc empregada. Tra-
tar no local
_.__ -,.,,jl. (18841) 14

V,ucç
SS»

TIJUCA - Alugí-se, próximo 0

acabada de
elevador a

quatro . pavimento-!,'construir,. lefvldo « dè 4.. .„„„
jRua Barto d* Plrassinunga n. 69los trás |_lHmcu apartamentos, deesmerado Acabamento, de ns. 30Í
,303 e._0!. '_.'4Ml <e três quartosgrande «ala, Vijopa, oozinha, banhei-
ro socíl, quavto o banheiro de em-
pregada o area com tanque. Verno local, com » porteiro, e tratai
„?,m,.^41M0?l£»A%^ DOMUS LI-MITADA — & Hu* 'Senador Dantasn. 76 — S. 1503-4 — tel. 22-7386

/ 3 '"¦• ¦ ' '. • ¦¦ (1411) 271

de seiilinrn, etc. Trotar â r. Ma-
ria l-uitcrla n.° 10. Ipanema.
VENDE-SE I cnblde dc parede com
espelho, e prateleira de vidro, Ja-carandá, fabricação especial e únl-
ca; 1 armário lindo, envidraçado,
altura 90 cms.. largura 55 cms., parafilão. Rua Monte Alegre, 254, apto.
201. Santa Teresa, telefone 22-0602.

_. (18821) 83
VENDF.-SE um quarto de solteiro
composto do cama larga e arma-
rio com dependências, de fabrica-
ção Laublsch Hirth c uma cadel-
ra Drago.'Inf. .3-3846.

(2§751), 83
VENDE-SE um dormitório.completo
fcilo__de encomenda, folheado dc

Base"I.
83

. eom
peças, saias dc jantar rusti-

cas, com 6 peças, a 3.500 era-
zciros cada guarnlção. Rádios e
refrigeradores G. E., enccradel-
ras c liqüidificadores. Facilita-
mos o paiiamcnto. Rua Frei Ca-
neca n. !).

VENDE-SE por mudança", 
'baiatií-

slmo 1 consolo dourado Luiz XV, 2
bergeres, 1 mcsa-consolo c 1 como-
dt. tudo Jacarandi D. JoSo V, 1 ta-
pete Persa 3x3 ,-c outros, 1 biombo
chlnts, 1 sala Jantar, tipo aplo. ¦.
Chipendale, 1 plano 1/4 dc cauda
Crapcau, 1 aparelho do Jantar chi-nfs. ins pecns c vjrlos objetos doorle. Av. Osvaldo Cruz, lio, Icir.-o— Flamengo. Vci das 14 As IV .10-'_; 1188171 83
devido viagem, vendc-seCurgen-.
te colchões de molas, meslnha on-tlga estante para livros, mera chi-
pcndale cortinas, trilhos. Freçr.
multo baratos secador do roupa Av
Copacabana 74 apto. 802. Mad. Ro>n.

. .. (04060) 83
MÓVEIS — Vcndc-se 1 sala dc jãn~tar constando de meta, 8 cadeirus
e buffet, i estilo moderno cm pr,umarfim por 7 mil cruzeiros. Tam-II
bem um sofá de veludo por 5 milcruzeiros. Vir c tratar ò r. Cor.s-li
tonto Ramos 22 apto. 1101. V

.O-Ki-V'. 23"M^AAAAM^A^W«MwVVVV«/»iW<_>k.

Professores ' ' 
.

TIJUCA — I Preciso casa ou opto.
para família do tratamento, paraalugar da Pça. da Bandeira ateS. Pena — 28-4012.

(18754) 27

. aranieiras

ALUGA-SE - Apartamentos cmprimeira locação, â Rua AntônioSalema, a." fl, com dois quartos,saia, cosinha, banheiro o depen-dencias pnra empregada. Tratarni Rua Iblturuna, n.o 53.
'««~«~«~~_~«~..4~«444->~4^1j!__!lLÍ7"'thúrbios 

da Central
ALUGAM-SE ótimos apartamentos
com sola, 2 quartos, banhalro com-
pleto e dependências, h Hua MajorMascarenhas n.« 68, transversal áRua José Bonifácio. Ver no local otratar pelo tel, 27-2446. (239651 29
BOCHA — Aluga-se os últimos apãr-tamentos novos de frente, de sala12 quartos, etc. Rua Gravata! 39 —
Inf, pelo tel. 27-8137. Ou ná loja3"-A, (18739) i.

VENDE-SE sola Jantar Imbuía Oeesllio com pouco .usô llfí*V_ça_,\jor
CrS 15.000.00': 1 armário liara livros
com escrivaninha \{_r$ ,4i000,00,,-l
penteadeira colonial americano..—
2.000,00 outros móvelí avulsos etc.CoDOcobana, rua Fernando Mendes45, apto. 701 - Diariamente.
AULAS INDIVIDUAIS — Latim,Francês,. Portuguôs,-. Italiano, i Proí.estrangeiro, Tel.:-'29-4962. V.l a do-m'c"io. • ' •(04068- 87

FICAM

LARANJEIRAS 1

SUBÚRBIOS em- Santa Cruz, pró-ximo a estação, aluga-se casa gran-do, confortável para íamllio! pdn-sao, hotelou granja ou indústria.
Trotar Rua Senador Dantas 71 - loja.
_  (28703) _2DALUGA-SE apartamento novo, com

..„_„ ..  3 quartos, sala, (banheiro e cozinha.
tnmento 402 de .re-ufdT rua~Plí: clr^lnT' TrTr"3.,.??_ 

V'C 
W$varo Chaves n.« 38, com __£ 3 fSt^k^^PTl.*. 

'._ 
,J

quartos, copo, cozinha, banheiro e
dependências do erlnprégnda. Com
vaga na garage. Aluguel 6 mil cru-
zciros. Trotar na, AUXILIADORA
PREDIAL S. A.\— Tráv. do Ou-
vldor, 32 — 1.» lindar,T das 12 ás
17 horas. Telefone 52-5007.

, (19650) 16

ALUGA-SE — apartamento mobi-liado, todo conforto a pessoas dutratamento; com telefone. Rua Mo-ehado de Assis, 12 — 101.

COPACABANA — Em primeira lo-
cação pluga-se otlmo apartamento dofrento com grande sala, 2 quartos,
jrmarlos embutidos, banheiro, co-"í"*1**. Cplft a£Utt Miiciiio, uciiéimuii-
cias de empregada. Hua República
do Peru 335 apto. 601 — Chovescom o porteiro. Aluguel CrS .. .
5.000,00 — Tratar Av. Rio Branco
81. sala 1311.

COPACABANA — Aluga-se o opto.
403 da Av. Atlântica, 4086, Edifício
Egalite, com grande sala, grande
quarto, banheiro, \ grande cozinho,
quarto e banheiro do empregada,
armários embutidos, varondns, áreaetc. Chaves com o porteiro. Trotar

vador. — Trator pessoalmente cpm na Prolab, à Rua Quitanda, /45-Ai
Lbwndej íe Sons, á Av. Pres. var- 1,4 andar, salas 202/ui. Alúsuol
ÍI»t '21)0, 3». ' 

" *""" " (27303- 5' CrJ 3.700,00. (i:i'.C) 8

COPACABANA - Posto 5 - Alu-ga-se opto. de sala, quarto (separo-dos), banheiro, cozinha, área comtanque, de frente, pintado a Óleo,finamente moblllado, com telefone
n?_a. __í,a_.e 3**a<**-*. oom fartura.'
íal 

4A(_;00-.Sua,I_!o"oldo Mlguez,107, Apto. 502, Inf. com Dr. Ca-masmle. Tel.: 27-0075, . (28622) 8

Ã.V. .ATLÂNTICA, - A_,igl__n.Se,
eiilncio -uuro Mei.ro" ti.« 3318, 3.andar, apartpmetuoíi de aala, dois
quartos conjurad .s; cnzlr.ha comfogõo e banheiro cnmpleto.\ — Tratarcom Abel Guedes Pereira. Rua Qul-tanda, 59, 4.» andar, sala; 25. Chaves

na portaria, com o sr. Ventura.
(286301 8

COPACABANA — Junto a praia —
Aluga-se o amplo apto.il0"4. do frCn.te, 3 quartos, 2 banhs. sociais, etc.
Rua Antônio Vieira. 17, esquina da
Av, N. S, Copacabana. 5. Aluguel:
Crí 5.530,00. Chaves cr.m .os portei-ros ou com o proprieiário, no tel.37-CSOI. ' (430) 8 _.-___

COPACABANA — Aluga-sç
magnífico, apto. de .'ente, com
vista para o mar, composto de
2 amplos quartos, espaçosa sala,
banheiro completo, coz.-, • ba-
r.heiro e quarto do empregada.
Em primeira locação. — Ver nn
rua Gustavo Samp?lo n.° 248
apto. 1001 — Chr.vcs cora d por-telro. Kntrada provisória pel. \v. N. S. dc Copacabana n.° 31.
Informações no Banco Auxiliai
da Produção S. A., Travessa d«Uuvid-.r n.° 12,/Tel.: B2-t*r'"l

(1-97) U
ALUGA-SE - Copacabana (-.] Apto.
de frente, 2 quartos, sola, banheiro,
cosinha c dependências de emrire-
gada. Viveiros de Castro,'62, apto204. Choves com o porteiro. Preço:
__r-..i,000l0°' TraUr P**" telefone.:2_:3i______  

_ (05071( 8
ALUGA-S^ apartamento de luxo,área 250 metros, 3 sala6, 3 quartos,3 banheiros sociais, sala,do almoço,2 quartos empregada, banheiro, co-zinho, goraga — Copacabana — Pôs-to 4 — Rua Domingos Ferreira 66

..AMENGO . — Aluga-se, à, Run
yfarquôs do Abrantes, 146, o apar-
lamento 404, com sala,'3 quartosbanheiro, cozinha, quarto o vrK.do empregada. Ver no local com à
porteiro. Telefone 22-0128. •

: (3041) 10

FLAMENGO — Apartamen
to. mobiliado com telefone
com vista deslumbrante, alu»
gà-se Av. Rui Barbosa 422
apt. 61, jardim de inverno,
sala, 2 quartos, armários
embutidos, banheiro, copa-
cozinha, quarto e banheiro
de empregada. Tratar pêlotel. 25-6709. _ (25JÒ4);10
FLAMENGO — Praça São Sai-
vador — Aluga-se otlmo apar-
tamento na rua Senador Corrêa
n. 33, situaCo em ultimo andar,
de frente, composto de saleta,
sala, 2 quartos, banheiro, cozi ¦
nlia, grande terraço, WC e
quarto de empregada. Aluguel'
CrS 4.000,00. Chaves na rua Sã i
Salvador n. 69, bloco B, aptr.
703, diariamente das 14 ás 17
horas. Informações no Banci

APARTAMENTOS — Alugam-se porCr$ 0.200 os do ín° 301 e 301, de
frento, lado da sombra, à Hua Car-
los de Campos n° 286, acabados de
construir, com saleta, 2 salas, 3 q.banheiro om côr, ampla cozinhai
área de serviço, quarto e banheiro
para empregados. Podem ser vl-
sitados a qualquer' hora. Tratar à
Rua do Carmo 38, sala 702. —
Tol.; 52-3695. . .«

(4010) 16

telefone 42-9513, dos 12 o meia às 13
S__SPi°: _:_,-AnAf_-,onni».M,?-____ __j

Stíb. da Leopoldina

VENDE-SE um dlvan em perfeitoestado de 3 lugares por CrS ......4.000,0o — Rua Marcarenhas Mo-raes 102 — apto. 2 — Tel.: 37-9906.
(27399) 83

NOVOS

TES
COR TINAS
Lavagens e consertos

lavam-se salas
forradas com passa-

DEIRAS e GRUPOS
ESTOFADOS

28-13-26

INGLÊS e portuguís — Preparação
Intcnclvn para exames e toilo> , _fins- Liçno 70 cruz. ou, a diii.r.iilm,
100..R. Min. Viveiros dc Castro U-.apto. 201 - Copacabana. Telef.: —
_______   (18830) 87
AMERICAN"~ENG.t___._I -~Es-
pcclalldadc: conversaçãa pro-
nuncia, entoação, leitura dc rc-
vistas. Aulas Indivtd. sem dever
de casa,: a diplomatas, médicos,
industriais, etc. Preparo rápido
^ara TBIPS e FELLOWSHll'.

rapo mínimo 48 nulas diárias-
-in alternadas. Grande descon-
topara o íleio inteiro (G meses).
Professor jovem, dinâmico, po-réín paciente, longa pratica no
Brasil. A domicilio só Zona Sul..-3 Av. Rio Branca, 277, 11°, st,
1Í09. Tels.: 52-S739 e 47-4401.

; ¦:¦¦¦¦ (1015.) &7
DANÇAR — Ehsljinrtso em.lOÜCflcj.!,
Mítodp lníaltvel. Aulas individuais-.-.
eo_stlv?8..eí a domicilio. Av. RW
Branco, n.° 157, 2.«.

_ . " (24903)..87.
tNGLES — ^prenda a falar lnglfá
com habll professor e professoraestrangeiros \rei residência. Telefo-
ne 47-2913 depois das 12 horas. '

¦¦ ¦ 
.', . 

' 
(18229) 87

SENHORAS, ,»• SHNHOHITASv"--,-
Professora do corto e custura I en-
sina a domicilio um curso de 10aulas na primeira corta na íazcn-
da — Fone 45-6532:

(8312) 87
INGLÊS — N. Americano diploma-'
do, dá aulas Individuais a domicilio;
preparo parà'provaa e viagens '--.*¦

\evet-—— •"" •""•Favor tejefótiar — 25-4741.
(28830)'87''

PHOFE630RA estrangeira diploma-
da ensina-francês, alemão, o inglca.— Prifih dc Botafogo: 154, aplo. 121:1."
fona'26-9684..".' '¦' v •• - (28702) bp' GASTANHOLAS

, Aulas,de.conjunto, .(Copacabana);Danoas eepaahonij com castanho-
Ias, sapateados americano. — Mme..'
Maruja, —.Tel.i 45-2682. (3053) 87'

(28703) 83

ALUGA-SE ótimo . apartamento de
luxo com sala, 3 quartos, rouparla,
2 banheiros sociais, cozinho, depen-
dencias de empregada, à rua dasLaranjeiras 335, apto. 402 - Tratar
no local, npto. 401.

(28731) 16
LABANJEIRAS — Aluga-so o apar-
tamento 703, rcla Rua Álvaro Chaves
n.° 38, de- suln, 3 quartos e gara-
gom. Tratar pelos fone!! 45-7560 e
43-7689/__ j (04049)|. 16

Leblon V

— Distando da prnla 40 metroa — Auxiliar da Produção S. A„ —
Chave para visita oom o porteiro. Trav. do • Ouvidor, 12. Telefona¦ 

r- _—^-_^:jsi33)-8. 52-ÜÍ20; . ;. >.. (1395) 10

LEBLON — Alcga-se apartamento
no prcdlo o'.rua Desembargador Al-
íredo' Russcl 43, con, sala, dolè
quartos, banheiro de cor e de mais
dependências inclusive ás de empre-
gada. Chaves no apartamento 202.
T_í" ?2-5623 j_ (00456) 17
RÚA JOSÉ LINHARES 28' - Apto.
301 — Aluga-se este magnífico amo.'In frente, com h-ü entrada, „al.i 2
quartos, banhcli., cozinha, varanila,
dep. empregada e área — CrS
,4.000,00 — Pode ser visitado — Cha-
ves com porteiro — Tratar na Ad-rnlnlstrndnra Nacional _ Av P-csAhtonlo Carlos 207 - 2." pav 

' 
—

Tç\ 42-1314. Í0047Í.1 17
LEBLON — Álugó-sc o último apar-lamento.'n.o-402; dc frente cm lá.locaclio, na Av. 'General San Mar-tln 836, com 3 amplos quartos, ijran-do sala. copa-cozinha, banheiro combox, ucpenilcnciiis dc 'criada, 

gora-ge, etc. — Nâo falta água — Cha-ves no local — Tratar a rua Buenos
Aires 90,sala 707. — Tel, 62-7344,

•..:'•• .. , . (18783) 17

LOJA--Aluga-se, á Estrada
Vicente de Carvalho n. 655, de-fronte á estação, boa loja, pri-melra locação, medindo 75 m2,oom 6 portas duplas. Tratar árua do Ouvidor n. 65. 2o andar,
com os srs. Ribeiro ou Cru., das0 as 12 horas.
«-r^nn^..,,,UUUu-WWU_(_iJ_tJj>j.3p
Niterói
NITERÓI — Aluga-Se CrS 2.600,00
ou vende-se o lindo .apartamento
SI, 

'**. rua Almirante Tefé, 632AJax", hovo, de frente, 1 sala, 2
çuartos, 200 metros das barcas. Otl-mo. para verfio.

SALAS DE JANTAR — VcndeTede 2.000.00 o 3.000.00 para desocupar
lugar íacllita-se o pagamento — Ruado Catete, 131. Telefone 43-4896

_. ,_ (26447) 83
DORMITÓRIOS — Vendem-se 1 

~~
2.000,00 e 3.000,00 para desocuparlugar — facilita-se o pagamento —
Rua do Catcto 131, — Telefone ..

/ ¦ -; (26446) 8345-4898.

COMPRO

Petrópolis
PBTROPOLIS ,- BOM CLIMA _
Aluga-so apto. em frente o estação,
junto ao Promonade Hotel, todacondução a pprta — Sala,' varanda,2 quartos, banheiro com box, aque-cimento do água elétrico, cozinhacom fogSo a gás Esso. Dep empre-
Rada, área, tanque, todas as pe-Cas sáo grandes, está mobiliado c
__,,„morou o . proprietário -i - Veri-dlflclo Mortnjó, apto. -3'-. —' Chavesnn cafó em baixo - Mais detalhes~;-_-B83- 

¦ ¦ ¦ (0181) 3_
PETRÔPOLIS — Verão—; Aluga-se
em Bonsucesso km. 8, Est. Unlilo
Industria magnífico sitio com o ma-ximo conforto. Si ouartos. 4 K.nh»!
ros. Cr? 45.00. Tc-I. 37-8558.

(40641 3;
¦««^'WWW»..

DORMITÓRIOS E SALAS UB JAN.TAR. Tel.: 28-0721.,). /. .(8718) 83

VENDO POR MOTIVO y
/ DEVIÁÔjfMY

1 sala de .jWár eni ótimoestado a pal-ticular. . ,,
Avenida Àfránio Mello.Franco 80 apto. 201 — Le-

(427) 83blon.

ESCOLA PREPARATÓRIA;: •
ZONA SÜL .

Mllltau residente no Zonasuiie-
clona mntemáUça para. o .oiuicurto-,de admissão ao l.o ano da Escola,.
Preparatória. ¦ Turmas do 3 alunos'
no máximo. Tel.: 27-3117. , .

(28772) 87

Vendas diversas

••^^^^V^-IN--». *S* ¦.

ALUGA-SE
Apartamento em COPACABANA'*

nn altura do Cinema RlaÜ, à RunDomingo. Ferreira iln. 9.0 andnrn.o 902. cnm . dua. «alas, quntrrquartos, umn grnndp o umn pequena varnnda. dois bniun-iros pnzlnhu
rteiipnclínclns de cmprrgndn. p vagndp cnrrn nn enroge P-i«rtlo novo ro-
moda. multo nniplnf Aluguel CrS12 000,00 mensais Vci no local como zelador. Trntnr pelo Tel.: 32-8011

7,
(30057) 38;| no 25-2027,

- MOVEIS PELA
METADE DO PREÇO

Vende-se pora; desocupar lugaridormitórios; salas'de jantar ..'pecaiavulsas de todos os estilos, de pou-co uso, troen-se novos por iisndos,fncl)ltn-se o'pagamento. _ Rüa do
?*)***?;IMl .Í-TelefbSoM 45-4898

:'~).. VENDÍSEE' ;;
TROCA-SE MOVEIS

Do todoá os estilos, fnclllta-se opagamento. Run do OntPtc 131 _i
Fone: 4S-4BP0. .;; 

(J6414) .3

DÔHWiTliirúbíÕNÍÃl
Vendo-se com 11 peças, com pou-'co uso, maciço, de CrS 50;000,00 por '

Crt^S-.ODO.OO, nccltn-se olcrtn. Facl-llto-sc o iM«nmentn. Run do Catete131.,\.FoneÍ 45-4806. (26443) 83' MOVEIS DE CLASSE ,
\ Vcndc-se mnrnvllhosn cninn do cn-sol! autentico I). JpIíh V, em Jaca-nmdi.«rosa; orthârlo. tíâtnodois; ca-tlplrtò, tombim. cm jncarandli DJoáo VI lindo lusirp 'lp'ihvp ' 

comselo vclns. móveis fAinppsr.-
Ihoa vcncKlhuoa c dourniloo
objetos do nrte

VENDEM-SE.— Rica toalha dc.jeii.
da dov Veneza eom 12 guardanapos,
lençóis de llnho o toalhoa, da Ilha
da Madeira, faquelro do rcrislóflcí
serviço do porcelana para jantar,antigo,'Vclhò Tarls outro «om. dc»1
senho' chlnís, tapetes persas, San-
ta Helena salvas e bandejas do pra-ta. Objotos de1 arte cm porcelana
cristais, bronres, marfim, o!c". pin-turas de\ grandes mestres antigos
o modernos, coleções de .livros oobras oomplotas com. História.Uni*
versai^Leio UniVcrsal, Candi.bFl-
guclredo.- Lnudellno Frélrc,' etc.
livros datados desde o - ann-l.Soo
etc. e outros artigos tudo de oca«sl5o. Rua do Rosaria. 145'sobrado.,
PROJETOR - BciTi Howell 185"3,.Vcndc-se novo c| 4 lOarretélj 3 Ul__mes e lente grande angulai-. l-'rcco:(ríl 28 "np.on Rnn tilcue) Couto, 15utlca Nova, '. 

_ jj_ 
' |IOI08) 89

ENCERAULÍRA^Electroírix, vende"se desta marca em perfeito estado,com 6 escovas, de cór verde, l ao
preco tle. 1.800.0O-.vor M fããj.oattaAngullca n.« 1611 fone'27-2 180 '•"

VENDEiÇÍ) "I,elp7.lfrÍF".. oWJetivô \'Sumlchron 1:2, com-aletà com esto- \Jo, 3 filtros, nnrasol e fln__.li. nela Imelhor eferth 'Tpi: v-T '< sf-wi:
409.', Herbert.

Vi'

irnas» iU'
V ¦ 1-• ninti-iVEi\DE4SE uma mesa do oind-poi"

oom/(res/cavãleics, t,,dn nóvn1 Pre-
ço. d» ocasião,— Rjia MeirnU .,,.ar«

pspe-
mtila

Tratar pelo telefo-
í' .,,..'(49561) 83- Teí.

MATERIAL . FOTOGRÁFICO ... "-!
Vcnde-sc um movei pura laborntív-
rIO.,,:mesa de, retoque, Luraimotcr.rotometro. para ampüaçrio; f.-aus»tor Contact. banheiras.'tanques, p/irevelar, penduradorrs de, (l'm_-
pack, banh,_r,._. Int.- telefoíc-
__4t_ __. \ 

.: (287;o- 89
VENDE-SE m lisCrvIçoTãnTãrTl-
moge coln' DOilpeços:' 1 fa^lioldO! 1balxoto 2 candelabros _' .varieshandejas1. • tudo ide prata: 2 Jariões'chineses; M ¦- prato-travpsso'. PedroII] 'hisc-jls; . morflin:.' Iquatros; á'.li Mi-es-dc crtítaljn ricas toalhas, IU'"lio;- donsalo' tto i Jacanmda; '510 'íliV

chás;-de-, madtcpérola: cristal-, -etc;
48-1901.' (1331C-
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M5DATQH . 11,1 1
COSTA REOO

Correio da
-« CADEHNO - KIO |)g JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 21 DK OUTUBRO UU

Manhã exsfsxsmxHDBrm
JOS* V. 1'OUTINUO

N, 18,882 - ANO L1IX

iuí:i

Away reaparecerá no Grande Prêmio Salgado Filho
Bons os programas para as reuniões de sábado e domingo

Away, o crtrlc dn >r. Itoctr Cutt*
man, que .rcuntluu Cui.lclio no
Grand» 1'rémio ..... .1 c tjutproquò
no "Doutor Fronlln". reaptrecerá
na prâxlma domingo no Orand»
i'i.'-ini.i Salgado mito infrtnltndo
m..11:11,.,,r Ptnllier, Crey Olrl, d»*
nllo, Arenoto, llevtur e Etuilve,
lendo «Ind» como companheiro 9a*
lilb que também confirmou • In»-
cri-lo,

A carreira em aprí-co lim a do*
!¦.'.-.».. d» Cri 900.000,00 e »crl dlrpu-
lad» na ditMncia de I 400 metro»

CORRIDA DE SADADO

Ia páreo - át 13.90 hor»» - 1.000
metro» — (Pinta de grama) — Cri
40 000.00.

I 1 Augur» .
t Oaroa do

1 3 Bravata

I- pino — á» 17.30 hora» — t.tOO
11.. ., — Cr* 40.000.00 iDellingi.

I Sllvutr» . ,...' f H
1 Ei Banner ....,,..,.. 10 H
1 Joncle .-  t u
4 llolonh», »x-Qu»l .,,, t tt
t ll.-i.tru ,.,., 4 H

ÍBrillitntln»r

K«
 91

Mar  9»
' M
 90
 SS

"4 90
 99

..... 99
 99

J .¦mbllt», .
I t» Flerel" . ..
, 7 Boa Nov»

4 ' 9 Ufanlt» . ." Qulrlna . ,

3* páreo - Is 11 -o hora» — 1.400
metros — Cri 83.000 00.

K».
1 — 1 Gargalhada  3 99
3 — 3 Oolane  4 99

— 3 Fl-lltnr  3 5J
( 4 Ml»» Plitln»  9 33
| 9 Diabrura  1 91

3* páreo — ,i« 14.30 borai
melros — Cri 33.OOO.OO.

1 — 1 Orlüon 
3 — 3 Jeca 

( 3 Marshall 
í 4 Arro* Amargo 

( 3 Rio Verde 
\ fl Luminr 

4* páreo — it 13.30 horas —
metrot — 60 000,00.

e Utnllo  M
, 7 Qutrtmltt» . .",,...... 14 H

I lloc» Calada ...,..,.. 1"
» Ouid .....'.... M

10 Aralti), m-llupt  11
11 Dondlnho II M
13 lí.l.„ii 53
13 (julroga . ,,.,  M
14 Igirtfim  It M" ll'i«l II 91

CORRIDA DE DOMINGO

l* parto — Correio Aéreo Nido*
nal.— a» 13.90 hor»» — 1.900 mriro»
Ci| 40.000,00.

Kl7« pireo - Grande Prêmio Stli»'.
do 1 iih.. — áa r 60 hora» — 1,400
metro» - Cr» WI.0O0.00 inettln.),

t Av»»jr . ,,"R»hlb . ...
Panttier .

9 Arru....... ,
Haltlmora

3 rjutivo ,
1 Reveur . ,
7 Grer Glrl"G«lillo . .

K>.
M
Jl
91
U
H
S7
M
43
M

I* pireo — Alberto Stnlot Du*mont - iii.»» ,11, .,„ E»n«|»ii _ _,
ISÍtSii.*0 mtl"" -Cr% WWM
I I 1 II.ITi.liil., ,

| 1 lli.ll.llllrlla ,
I f 1 L.lt 11 lia . ..

4 Mil» Nobel .
1 I La n.nige ...

I 
**D-»»r

IU V|H4n ...
» 7 Cicamba . ,

K».
ca
M
ao
93
M
ao
8!
84

NO "TROFÉU,..
d........nt.].. d» I.» :>i_i,»_>o limpo de 47.7, i»»ra Ar.tmlru

I7J p»r» Mirlo Naiclmtnto, Cti.nu qu» devido a igualdade ...
fita d* ("legada. n.1o aerl» Injutll
ca pelo menot, a oonceitlo do

nittino (empo ptr» .,»»!,,, Nio
fôue a linpottibllidade de Wllion
u. Carneiro lomar parte netla
prova Ji que o máximo permitido
pelo "Troféu ratll" é da J, paraum »í, atlela, nio irrla impotal-
vil admitir-la a quebra da recorde
tul-»merlc«no em pod»r ainda, dt
llinto d» Ault com 47,8,

UER-NTE
AUNIO DE BACLES

GkVERHH

4 x 400

1 Birtfund» .
3 Evenlng Mar

ltaporanga .
llllaiillra . ..

9 Sentai»
9 Dod»ca . ....
7 Bojagu» . ...
I Al Quica . .." Mimou

Kl.
tt

91
m
M
84
M
88
88
88

1.300

Ks.
! J9
J 81
I ffl
I 93
I 53
) 93

( 1 P.-ilermo
) 2 ricota» ,
( 3 Remo . '
1 '4 Tnnman
( 8 Mldalr .
) B nfrulo .
f 7 Nlpílng
) 8 Ra ;o .

K-
9 55

8* páreo — Mlnlitérlo da Aero*
náutica — i» 14,30 horu — 2.000
melro» — Cr» 48.000,00. ¦ -

Kayak si
Flambeau MTio Chico 84

El Mambo 921

3* pireo — Primeiro Grupo d» i
Avlaçáo de Caça — ái 14.50 horai— 1.900 metro» — Cr» 90.000,00.

A CORRIDA DE AMANHA NO HIP6-
DROMO DA GÁVEA

PROGRAMA E MONTARIAS OFICIAIS
Na Urda de amanhS teremos maisuma quinta-feira com corrida» noHipódromo d» Glvea.
um programa de rete pireo» ettlorganitado prometendo bonita»

dltpuUt. em virtude de ettarem atc»rrelr»i com anlmali de forçai
equilibrada».

A» montaria» para a reunllo emapreço i]0 ¦¦ que abaixo publica-mot:
1* pireo — á» 14,20 horu — 1.500

metro» — Cr» 30.000.00.

El Gln 
Roícmbuch , ...
Aboy 

ll.i-ul.-i
Púnico . .,.....,

8 Nora 
Chico Bratnar ...
Bcnilcvl 
Brulel» 

páreo — AvlacAo

K.
35
91
99
51
ro
84
93

9.1
..... a ia

Comercial

I»! Nlfhtlntjalt, R. Urblna.
Everrtt. A. Reli 
E-pinhelro. XX 
Belínho, O. Palermo...,

8 Itlherê. I. Pinheiro....
8 "rro. L. Lin» 

Arvlada, J. Araújo.....
Felino, O. Moura
VerSo, '. Machado

K»
30
80
38
94
91
84
84
88
84

8» páreo — i» le.to hora» — 1.900
metroí - Cr» S8.000.00 (Betting).

K«.
58
58
51
54
54

50
51
30
38
CO

5" páreo — il 15.W hora» — 1.500
metros — CrS »40.OOO.OO.

f 1 K-imcran Khan .
) " Fl Band-rln ....
í 2 E-*n.imnsn
) 3 Efusivo 
( 4 Embeii__n / ......
) 5 Euonnrottl 
t ' To- dl Qiil-ito...
I 7 athar»1! 
I 8 Reveur 

Ki.
1 57

52
53
5.1
91
61
se

6* oáreo — .1» 16"0 horas — I.000
metros — CrS 36.mo.no (Bettlniti.

Brasileira — á» 13.20 hora» — 1.500
metros — Cr» Sl.000.00.

K«.
Herval  8 60
Sardo  j ss

.Socorra . ...;  4 .ir.
Murublxaba , ..;  6 Í-J

3)5 Guaramano  7 51
í fi .AI: eb.ran  3 «ii

4 I 7 Amor*  1 co'( 
8 Tumbadilho  g n

5- pireo — F-'.rça Aérea Brasileira— às 15.50 horas — 1,600 melros —
Cr» re.000.00.

2* pireo — is 14.59 horai — 1.900
mcltos — Cr$ 60.000,00.

— 1 Diabrura. O. Macedo.... 9.Í— 3 Ri, O. Moura  89— 3 Morena lílca. P. Tavares 53
( 4 Al Oar.-.-ia. B. Cru*  83

I 5 Ctmbaxlrra, J. Gr«;a.,.. 93
3' pireo — :ls IS.Jfl horat — 1.600

metros — Crt 30.00O0.
— 1 Rumena. D. Ferreira..
— 2 Nharlnh», B. Crur

3(3 ll.-clcnd.i. A. Rosa ....
) 4 Ele«al. L. Lins 

4(5 Pint-ra. J. Tinoco
6 Indayá. A. Ribas

I 1 Crambe, A. Rosa ..
2 Attacker p. Labre.....;

3 Lord Polar. J. Tinoco....
4 Mundlck. P. Fcrnande»..

( 8 Novl-o, J. Marchant
I 8 Roncador. I. Pinheiro....

I 7 Ponche Cloro, P. Tavarei
f B Cravador. J. Marinho....

| 0 Galanteio. J. Araulo....
I " Cabo Frio. E. Cotlillo..

7° páreo - it 17.30 horu — 1.400metro» - Cr» 38.000.00 (Bettlngl.

Ki111 Incendlarlo, O. UlISa.... 82
El C»mpeador, J. Tinoco. 81
Itiuno, P. Tavares 89
Alvllre, D. Ferreira 52
Lobella. E. Cattlllo 94

8 Blue Dream. B. Alve».... 53
7 Muttafá. B. Cru» 59" A- Amargo. \V. Melrelle» 84
0 Idealltt». A. Ribas /»

I Don Euvaldo. A. Araújo 84

O rei»-" do V»ko, vencedor do»
t x 400 com o tempo de MU com-
putiu de undulfo, Mirlo Na»c|.
mento Ulltiei dot Santoi, a Wll*¦"ii O. Carneiro, nlo encontrou dl-firiililtiir» em v»ncer a» turma» doSio "Paulo e Fiumlnenie, legundo e
terceiro colocidot reipectlvamente.
A chegad» de Wilson, o ultimo ho-nenhum do Vitco, foi meimo multoimprettionante, dado a grande dl*ferenc» que mintlnh» p»r» o ad-
ver»lrlo mali perto. Meimo aulm,
coiuegulu e»»a equipe um bom re*.i4'tado auplantando o do trof.-u
que é de 3.I3.2».

.! GRANDE E EXPRESSIVA DEMONSTRAÇÃO DE APREÇO DOS GENERAIS AO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Presentes também o ministro Ciro Cardoso, o marechal Mascarenhasde Morais e o Brigadeiro Eduardo Gomes - No Rio o general Aram-buja Brilhante — Abertura das Olimpíadas das Forças Armadas —Inauguração fc Exposição da Remonta - Nâo haverá audiência pú-Incidente na Farmácia Central do Exércitoblica — Lei 1.267

OS LEILÕES DE POTROS
NA ARGENTINA

0 recorde do Haras
.hapa.dn.alal

r 1 S-r:»!.1». 4
2 Orlf-rímo {.

I 3 Blue Moon 1
f a rviinn

5 nn-
I 6 I-ino i 
I 7 OrfMr 

I 8 v.-rrlo \
i 9 Dovarlta . ..

¦ '10 Hond Frlend
J 11 Holômetro . .
I 12 Calmo
I " Bola A7iil  9

Pactolo. cx-Rublo" Cacnú 
Kiso ,
Nanau 
Cbnduèror 

) 5 Bedah 
í 6 Jacíjüard 
) 7 Easer 

Ki.
55
15
55
Sã
55
95
35
5»

7* pireo — is 16.50 horat — 1.600
metros — Cri 3O.0O0.00 (Bettlngl.

Ks.
11 58

9 58Pua.
f 1 Bananal

l " fpnt- a
i 2 Hevelo
< 3 Dinso . ...
I 4 IpfM^cn-to .
I 5 Jeruqul . .
' 6 R-rrilt* . .-' 7. Soberano .

1 8 Thunderbolt
r 9 C-ita-uá . .' 10 Cunmbl . .

I 11 Hehom . ..
I 12 Maço 

6" páreo — Aeroclube do Brajll— ás 16.20 horas — 1.330 metrot —
CrJ 30.tnM.00 (Betting).

M Dança
Poionaise . .
Montanis .
Cleon

Elanut 
Colombiana .
Espadarte . .

9 Tocantln» .
9 Padua " La Furta ...

Ki.
10 58

-,.Cn'n J! rl'*rla de Itomanllc .,.(.r.m Nacional?, o» produto» dnharaa Chapalilmaiai subiram, astro-nom camente. d- cotação no»' melo»
| turflatl-o.* nrsciitlno». Jd no pri-

55 ?""! tll;1,,»dt vrndM o Pntrlnho".Pe-uln filho do Emburso. pal dc
55Í\rníotlc" fnl «rrematado por ..."3.M.000 peso», ouan-ia que marca
Sljim renrd, cm so falando dc |c|-

. 95.. r.dí, P':,rn"- So'' ° marteiio ,io"ío" r!",,,rlI',,• " Chapaldmalal vcP(io-,
- As 16.30 hora* — 1 300 ! Prt"lut,1'• totalizando 2.170.(100
Crt 30.000.00 IBettlngl. (.^p,™" 

",cnl"" de 114.316 por.| br.-i-'lcl,o .-,„

4* pireo — ás 19.50 horai — 1.900
metin» — Cri 60.000,00.

— 1 Guararape», E. Castlllo.
I 2 Bankl, O. Macedo
) 3 Rui.';i, M. Henrique» ...( 4 Goal. A. RoTa 
) " Corro. .1. Tinoco
( 3 Caolbcrlbe. D. Ferreira

l " Alrllow. O. UllOa 

5* píreo
metros —

t 1 Bcmvista. L. Lins 53
I 2 Calú, O. Macedo 52

Docarlta. J. Marins 56Califórnia, A. Ribas si
Uverá. A. Reis 5B
Maraty, I. Vieira 54

I 7 Gilmar. NSo correrá 59
8 Serra Bonita. B. Gomes. 52

I 9 Morcninha, P. Labre 51
[lOJacyra. A. Araújo 94
j 11 Home Flect. J. Tinoco... 59
I 12 Calendula. B. Alves 50

110 S/BARREIRAS

Apreciável foi também o tempo
pítlldo por Wllion Carneiro no»110 aObrp barreira» com 14,7, aeaproximando multo do recorde do"Troféu Bra»II" que lhe pertence»lli», com 14,6. O Va«co conseguiu
ncit» prov» a legund» colocaçáo
com o promltior Doei Silva com1SJ. que fé* uma be!» carreira »&tendo ullrapast.ido, afinal, pela ciát-•o Inconteile de Wllion Carneiro

OUTROS RESULTADOS
Ainda no »etor maicullno pode-moi re»«allar »a "perform«nce»" deArgemlro Roque no» 1.500 metrotcom 4.01J t e de Edgard Mltti noi

3.000 Slteple- Chate. A* demoli
provai nlo opretenlam bom indl-ce técnico, tendo Inclusive, algu-
mr*_ ficado multo »\ém do panora-ma geral da competlçio. Temot
neste cano o arremesso do marteloonde Walter Krupper n.lo pauoude 48,79. Allli, Kupper teve opor-ttinldade de cm palestra com a noi-«a reportagem, «centutr que no»treino» conseguia marca multo «u-pcrlor. o »alto em altura e o lan-
cimento do dardo com 1,89 m. e
\ .82m. feitos respectivamente porHajlme Nakallma foram fraqult-
limo». E' verdade que ausência doFlamengo te féz tcnllr nesta com-
petição, onde TclJes da Conceição,em grande forma teria alegadoou talven ultrapassado os 1.95. Ê»-te detalhe todavia, comentaremos
em outra oporin-Msde.

MOÇAS
Na parte feminina, afora o» fel-los de Dalse dc Castro nos 200 me-tros c altura. Já comontMos, po-demos acentuar também, os 100melros rasos da atleta do Fluml-ii" se Liliane Carvalho com 12.3, a~vr\ 

dénimo portanto do recorde
do "Troféu Brasil"de Helena C. Menezes.

EM SÃO PAULO OS ATLETAS ITALIANOS

BASQUETEBOL

A C.B.D. concedeu licença
para a Federação Paulista pa-tiocinar uma competição tleatletismo, nos dias 14 e 15 denovembro vindouro.

Nesse torneio tomará parte

EM FORMA OS PAULISTAS
Enfrentando o Union de Santa Fé, venceram por 53x49 — Presentes oAmapá ao certame brasileiro — Já em Belo Horizonte os paranaenses

Ue Paulo, 30 — (A»p.) — Na nol- "•!.' <_e vai participar do Campeo.

uma representação italiana, quedeverá chegar à capital paulis-'ta no dia 12 do referido mês,sendo a delegação integrada
por 30 pessoas-

Entre outras serão disputa-
das as seguintes provas:100 metros; 200 metros; 400metros; 800 metros; 1.500 me-tros: 5.000 metros e 10.000 me-tros: 400 metros com barreira;
lançamento de peso, disco edardo e salto em altura.

8» M dt ontem, no glniilo do Paeaitn- "Mo Brasileiro em Belo • Horizonte,
J| !bü, » aelicto paulista d» btaket- ,ev* aua prora de

TURFE EM PETRÓPOLIS
Galanteio (J. Araújo' triunfou na principal car-
reira de ontem no Prado de Corrêas — O movi-
mento das apostas elevou-se a Cr$ 2.291.230,00

Galanteio estreou vencendo a me*
lhor prova de ontem em Corrta.
^ As apoitas estiveram animada»,
atingindo ao total de 2.2291.230,00.

O resultado,técnico geral da reu*
nlão foi o seguinte:

325 — 1« PAREÔ — 1.500 METROS- CRS 10.000,00.

1* Macauba, 52. F. Madalena.
2* Souveraln, M, B. Ribeiro.
3" Petlt Savoyard. 39. J. Mali.
4° Pilantra, 58, O. Moura.
5° Ross, 54. E. Silva.
9* Malar. 80, 1". Teiveirá.
7» Waldorf, 56/3, L. Vieira.
8° Tarascon, 58/3, A. G. Silva.

N5o oerreram: Ike e Jangadeiro.
Tempo: 103: 4/5.
Diferenças: 3 e 4 corpos.
Vencedor: ,(9) Crt 19,50.
Dupla: (24) Crt 25,00.
Placés: (9) Cr» 14,00 e (4) Cr|
16.00. ,

Proprietário: Stud Patl.
Tratador: O. Oliveira.
Mov. do páreo: Cr| 217.910.1

332—2* PAREÔ — 1.050 METROS
| . CR» 12.000.00.

1* Aurora Miranda, 84/5, E. Mar-
tUCCi,;

2" Cachemlr». M/3, L. Vielr».
3* P«nter», 58, J. Portilho.
4° Cravd Lindo. 98, J. Graça.
8* Marsala. 52/5, J. Marins.\' "'
N9o correram: Ojerlsa, Brilhtn-

tina, Choça Alegre, e Overi.
Tempo: 69" 3/8.
Diferença»: 3 e 2 corpos.

| Vencedor: (4) Crt 28 00.
Duplo: (23) Crt 118,50.
Placêi: (4) Cr» 22,00 e (3) Ct»
Proprietário: Durval Fonseca.
Tratador: A. Coratno.
Mov. do páreo: Cr» 2-9.720,00.

8JI — »• PAREÔ V. 1.900 METROS— CR» 10,090,00. |
V Clmaron. B8J J. Araújo.
i* Mondrongo, 86, C. Brito.
3* Harinha. 30/1. T. Madalena.
4° Lexlano, 52/55, J. Costa.
8» Tarlmbelro, 84/59. J. Marlhi,
6» Maraty, 90/48, J. Baffica.
7* Quatro Fontei, 50/93, G. Neve».
8a Sapé, 84, N. Pereira.
9a Impacto, 97, W. Oliveira.

Nlo correram: Montenegro, Ma-,
hon, Paladlm, Eton e Júnior. : /

Tempo: 103" 1/9. /
Diferenças: 5' e 3 corpo..
Vencedor: (9) Cr» 39J0.
Dupla: (44) Crt'27.90.
Placê»: (8) Crt 11.00, • 2H

SNPlàcés: (9) Cr» 11.00, (9) Cr» 12.00
• (10) Crt 18,00. w»

Proprietário •- Stud Otro Lance.
Tratador: C. Gom cs.
Mov. do páreo: \Cr» 294.090,00.

\:A- Av ' '
S34 — 4a PAREÔ — 1.900 METROS

— CR» 12.000.00.

1° Brunambá, 93/8, J. Marln..
3a Sol Bonito, 99/92, J. Baflca.

Hlov.n Boy, 92/93, E. ãiiva.
4° Lumiar, 92/9, B. Cruz.
9a Peran I 96, R. Urblna.
8a Flezelá, 48/9, A. RBrlto.

NSo correram: Mister Schuch,
Don Euvaldo e Tio KIto. \

Tempo: 101". \
Diferença: 8 e 2 corpoi, \
Vencedor: (2) Cr» 18.00. \
Dupla: (14) Cr» 31,00. \
Placés: (2) Cr» 11.00 e (9) Ct»

11.00.
Proprietário: Marco F. da Cunha.
Tratador: Álvaro Rosa. „_,
Mov. do páreo: Cr» 276.780,00,

228 — 3* PAREÔ — 1.900 METROS— CR» 12.000.00.

Ia Mimosa, 91/3. B. Cruz.
2a Bentevi, 94, J.' Graça.
3a Doradinho, 84/1 A. Rela.
4° Juvenil, 87, J. Araújo.
5a F. Black, 54. B. Ribeiro.
6" Purunâ, 92/3, P. Labre.
7a Reuno, 50/3, H. Azeredo.
9a Jeruqul, 94, A. Brito.
9a Vergel. 59/3, J. Baflca.

10a G. Prince, 81. C. Almeida.

Nlo correram: Hebom. Joncle,
B. Drean, Borlantin, Plntera.

Tempo: 102" J/8.
Diferença»; 1 a l/l corpo.
Vencedor: (2) Cr» 14,».
Dupla: (11) Cr» 70,00. '
Placé»: (2) Cr» 20,00, (2) Cr»

20,00.
Proprietário: Roberto Sá Freire.
Tratador: A. P. Silva.
Mov. do páreo: Cr» 396.400,00.

336 — 6a PAREÔ — 1.600 METROS—CR» 12.00,00.

1" Galanteio, 87. J. Araújo.
2a Chico Bramar, C. Brltto.
3a Fogo Bravo, si, A. Brito.
4a Baby, 56/3. L. Vieira.
5", Evoé, 91, V. Madalena.
6a Intermezzo, 86, J. Marln».

NSo correram: Doglan, Horenl-
nh«, Scot • Futurista.

Tempo 1 107".
Diferença»: Sei» corpo a 2 cor*
pos. ,

Vencedor: (8) Cr» 10,00.
Dupla: (34) Cí» 37.50.
Placés: (9) Cr» 11,00 e (10) Cr»

23.00.
Porprletárlo: Stud Dol» Cedro»,
Tratador: C. Gomes.
Mov. do páreo: Cr» 347.030,00.

fogo,' ao entren-
tar o forte conjunto rjo Union, da
cidade de Santa Fé, campeSo do In-
terlo- da Argentina!/ A peleja foi
da» mnl» movimentada», e terminou
com o triunfo do» paulista» por 53 x
19. A vitória doa bandeirante» foi
merecida e Indiscutível. No primeiro
tempo, já rendam oa bandeirante»,
por 89 x 23.

Os marcadores, foram os seguin-
te»:

Paulitlai: — Angelln 16. SlnUtro
8, GedeSo 4, Mlltlnho 10, Bombarda
16i Sinistro 7 e Tale» 4.

Union: Tfarlio 5, Berea 11, Be-
ralta 12, Medlna 6. Rubens S. Mu-
zlo 10 Ineacura e Lombardl.

CHECÍARAM OS PARAENSES

Belo Horizonte, 20 — (Asp.) —
Inesperadamente, chegaram ontem,
a Belo Horizonte, oa ceatobollstas
paraense» que partlclparSo do pró-ximo, Campeonato Brasileiro de
Baafcét-ball. A embaixada de Be-lém do Pará, relo assim organizada:

Chefe.l Adriano Marcai Nogueira-
Juiz, Artur Blanco Carreiro; Jotra-aorea. Cláudio Mlckey, Artur. Otá-fio, Janjío, Guelro». Bvandro, Ara-
nha, Cláudio Martin» e Tobiaa.

O residente da entidade paraen»e.sr. Murilo Alberto Gama, Juntanien-
te"com o ticnico Moacir Becknian eo Jogador Leite, estáo «*ndo espera-
aos amanhil.

Os paraenres estáo hoi,pcdaaos no
Grande Hotel.

PRESEJNTE O AMAPÁ

Maeavi, 20 (Asp.) - o Amapá
compefrá na próximo Campeonato
Braallelro de Basquetebol. que será
realizado cm Belo Horizonte. Após
uma grande campanha rêalizs.ia
junto ao povo, ao comércio e Juntoao governo, foi conseguido o nume-
rârlo suficiente para custear o trans-
porte da embaixada amapaense aocertame máximo.

Os representantes do "Bfnjamtn-
da» CBK, checarão a Belo Horizonte"
no próximo dia 23 do corrente, che-fiando a embaixada o lornallsta <¦
desportista, KepplcLTeixctra Mota
o qual viajará do Rio para Minas
rtepot» de amanha, a fim de aguar-
nar os amapaenses.

A embaixada deste território, fi-cou assim onstltuida: presidente —
Keppler Teixeira Mola; técnico —
Juarez Maufs; Jopadorés — jom-mar, Pigmeu, Avertino, Irineu, Elo-
nor, Propercli. Silvio dei Caatllo
Vivi e Edlloon.

OSMAR...
(Continuação _it» i.« página) »

d». Osmar é satisfatório. Assim, Oto
Glória promoverá o seu retorno. Es-
pera-se para hoje a confirmação des-
sa noticia. Com a volta de Osmar,
Rubens ticará em condições de tei
incluído no ataque,

EXPERIÊNCIA

Oto Glória est. propenso a modi-
ficar a formação da vanguardr, cujo
rendimento nSo agradou. Entre asexperiências que espera fazer, con-ta-se a de Rubens na "meia" esquer-
da. Embora ainda nada sta de po-sitlvo sobre o assunto, torna-se I <m
possível esta, medida, porque a In-
termedlária cor. Oswaldlnho-Agne-
lo-Ivan correspondeu e o setor ofen-
sivo carece de maior agressividade.

As caractcrlstl.as de Rubens seadaptam ao posto de ligação, onde
aliás atuou a' -umas vezes. Portan-
to, não constituirá surpresa a pre-sença do atual médio no lugar de
Maury.

'.".ONTO" 
E CONC5NTKAÇÀO

O programa de treinamento doAmérica náo sofrerá modificações.
Amanha os "players" e.'-—arão no-
vo Individual. Para sexta-elra está
marcado o "apronto", segulndo-c
a conccntraçSo no:Hotel Miramar,

na Hha do Governador.

Reve»llu-»e de brllh«ntl»mo aho-me.iagem prestada na tardo deon-'.,";• M_a oficialidade do CitadoMaior do Exército ao icu chefe,
general de Exército Álvaro liuzade Caitro, por motivo do lr«n«-cur»o d» .ua data naUHcla. Ae»a , feita de amizade ae ano*cl«r«m o ministro d» Guerra, ge-neral Ciro Cardoio, o» marechaisM»tc»renhi« de Morae» e Ari PI-re-' ,o, brlgidelro Eduardo Dome»,o mlnltlro TrlitSo de Alencar Ara-ripe. do Superior Tribunal Militar,além doi general» Canrobert Pe-relra da Coita, Eucllde» Zenoblo
í". ,aÍ".U' /,"<*o*1leri da Cunha.Arlttótele» de Souza Dantas, Otá*vlo Saldanha M»z», Nlcanor Gul-marBe» de Soura Durlval Britoe Silva, Otávio da Silva Para-nho», Lamortlne Peixoto Pae» Le-me, Manoel de Azambuja Brllh»n-
te, Honnrtto Pradel, Tale» de Aze-vedn Vil.-»-» Boas, Joié Daudt Fa-brlcio. Emílio Rodrlguea Ribat Ju.nlo., Jo3o de Sei-adai Viana, Nel-
lon de Melo, Jojé Machado Lo-oes, Jondlr Cnlvflo, Illdlo RóiColônia. Oswaldo de Araújo Mo-la, Artur da Costa e Silva, Nes-lor Penha Braall, Nelton Rebelotle Queiroz, Pery Conttant Bevl-
«qua.-Dtdo Palmeira de Escobar,Joié Dantas Areai Plmentel. An-tonlo Joié Coelho do» Rei». Amé-rico Braga, DeI«o Mende» da Fon-teca, Joié Vieira Peixoto, Olarlco
, . eL ,Alro-a. Waldemar Rocha,JoSo Telei Vllai Boa», Almiro Pe-dro Vleir», Altalr de Queiroz, Inl-má Siqueira, Armando VllanovaPe-
relra de Vasconcelos, e numerososcomandante» de corpo», diretores
e chefe» de reportlçóc» e estal»e-eclmentoa militares, bem como a*
Jnn.allrtas credenciados.

Reunidos no talão nobre aa Ca-sa. em nome dos homenageantes,'
usoi da palavra o general Duri-vai Brito e Silva, diretor gcrildo Ensino do Exército, na quall-dadç de general mal» gradujilolervlndo iob ás ordens do hom*-
nageado. O orador Iniciou t tua
prclcção enumerando oa scrvlos
prestados ao Exército e ao poisnas diferentes comlssóes pelo re-nçral Flura de Castro. A seijuir,historiou a sua nç.1o a frenle dosdestinos do órs.io que brilhante-
mente chefia, terminando por au.
gurar-lhe felicidade pelo passago.nda data. Após. , o general ílcano'
Ç"™arâcs de Souza, subchefe doEME, cm seu nome e no descut companheiros do EME., ofe-receu uma lembrança ao homena-
geado. Terminando, falou o gene-ral Fluza de Castro, agradecendo
Para, por fim, receber abraços dcodos os presentes. Foi servido umataça dc ch.-mpnf.no a-s presentes.Abertura dns Ol'mpiodas o!ns Fór-

ças Armadas
No próximo sábado. As 19.00 ho-ras. no Estádio do Vaico da Ga-ma, o Departamento dc Desportos

do Exército, levará a efeito acerimônia, inaugura, de aberturadas Olimpíadas das Forças Arma-das. Para assistir a êsse espeta-culo desportivo foram convidadasas altas autoridades civis e mlli-tares e desportivos c o povo emgeral, bem como a crônica despor-Uva da cidade
Inauournçao do EarposIçAo dc

J?emon(a
No Centro Hípico da Remonto,em Suo Cristóvão, á avenida Bar-tolomeu de Gusmão, será inau-

jturada no próximo dia 26, às 9,30horas, com a presença Jo presl

Circulo de p/lcloi» Intendent»» da»Forçai Armada»
». .-"íí í1™10"» reune-te hoje,

J11".-» IraUr de auu.ilo» toclal».Incidente no Farnidclo Centra: do
Kxércfto

Ocurreu, »nteontem, na Farmá-cia Central do Exército, um In*cldente entre o coronel médicodr. Jo9o Nomtnando do Arruda eum funcionário daquela repartiçãoComo rciultanto da troca de In-«ulto», houve agreuSo ao funclo*nárlo d» parte daquele oficial »u-
Perior. Foi aberto Inquérito «endo.
pelo diretor geril de 8«úde, gene-ral dr. José vieira Peixoto, no-
H,**™ encarregado o general, drOlarlco Xavier Alro»a.

O Dlrttor de Saúde trtrltou oHospital Central do KTército

Em visita de Inipeçáo, paunu°.W*_, ,fid- * manhS no Ho»-
P_8l Central do Exército, acompo-nhado do »eu chefe de gabinete,coronel dr. Pereira Lima e «euajudante de ordens. cop'I9o ,dr,Rodolfo Yung. o general médicodr. Joié Vieira Peixoto, diretor
geral do Corpo de Saüdc doExér-cito.

Recebido pelo general dr. ArturAlcântara, diretor geral daquele lm-
portante nosocOmlo e toda a suaoficialidade, percorreu o vljitanle
í. "!. ." *"""¦¦¦«- e tervlço» doHospital que »e achavam em pie-no funcionamento. Ao retirar-semanifestou ao diretor do Hospitala boa impressão que colhera, elo-
glando todos quantos ali trabalhamem beneficio da saüde da fomlllamilitar. F
Na Reserva o coronel lliiiihcrto

Culinardea de Almeida i
O presidente do Ropúbllci a»sl-nou decreto na pastt» da Guerra

promovendo ao posto de coronel
com transferência para a reservano mesmo posto a que é pro-movido o tenente coronel Humbor-
to Guimarães dc Almeida, da Ar-
ma dc Infantaria.

No Rio o ocucrnl A:anibuj.i
Brilhante -

Chegou a esta Capital, a servi-
eo. o, general de divisão Manoel
Azjmbula Brilhante, comandante da3." Região Militar e giiarnlçáo doEstado- do Rio Grande dn Sul.
2„ "J1'!50 c°mandante Ja DlvlsSnBlindada do Exército, após, apre-sentar-sc ao ministro da Guerrateve ocoslão de palestrar cordial-
mente con. os Jornalistas creden-ciados no gabinete ministerial.

Inicialmente, rcfcrlu-se llsongeir
mente a sua tropa, cujo morale o mais satisfatório possível a

par de tua disciplina, trabalho adedicação a» colia» do Exército
A acgulr, declarou que espera re-
grettar n» próxima »egund»-feira.
quando teri concluído a mluSo
que o trouxe a capital da Re-
publica.

Uniforme do dia .
A Secretaria da Guerra marcouo B.o uniforme para o dia 22 docorrente.

Comando da J.a RM.
No ausência do general Manoelde Azambuja Brilhante, que aaencontra netla Capital, aMUmlu, In-lerinamente, o comando da S.«. R.MV,° ."neral Danton Teixeira.No l.a R.M. o .«cretdrio de

-«tnirança da Bahia
O general Souza Gomei, co-mandante da l.a Região Militar,recebeu, o.ttem. A Urde, a vlaltado dr. Uurlndo Regi». Secretáriode Segunnça do Estado da Ba-ma. com quem palealrou durantelongo tempo. O representante dogoverno baiano ao deixar a Re.g Ao, d.rlglu-»e ao gabinete do ml-n stro da Guerra, onde foi rece-bldo pelo general Ciro Cardoionerressou o coronel MIpucI CordotoAcaba de regressar a esta Capi-tal, o coronel Miguel Cardoso, pro-cedcnte de Parli, onde curtou aEscola Superior de Guerra da Fran-

C" ' O icu trabalho naquele altoEstabelecimento do Exército Fran-cê», foi realizado com brilhantl».
mo, dal o» cumprimento» que vemrecebendo de »eu» amigos, chefes,colegas c camarada».

Clube Militar
üepuríamento Rccreatitio — Dia24 — sábado - das 23 a» 3ho-raa — Noite Dançante.
Reserva de mesa no Dcparlomen-

to Recreativo. Preço: Cr» 50,00Departamento Cultural — VilSpWp dc Belas Arte» do Clube.imitar - Continuam abertaa asInscrições para o "VII Salão deBelas Arte: do Clube Militar", no
3 _ PodcrAo concorrer mllitareadai Força» Armada» c sua» faml-llac. O encerramento da» Inseri-
ções está marcado para o dia 1.°de novembro p. vindouro.

Dlulsío dc Cultura Artlitlca -
/vnftc Dançante — Danças — Rea*llza-se no dlt, 24 — sábado ,—As 21 horas - no Auditório do3.° andar, uma Noite de Arte,cnnrtando de número» de Açor-
deon e um Recital folclórico docantor Jqrce Fernande». Segulr-se-
ão danças para os associado», nosalão do 5.° andar.

Os convites para a Noite deArte poderão ser procurados nanivl.sJo de Cultura Artística.

JUSTIÇA MILITAR
CujIou-IIio Ires anos de cadela
o uso Indevido do uniforme de

oficial do Exército
Cutiou-lhe Irt» anoi de cadela oim» iiiii.i-i.ii. do unl/onna te

oju-iui do Earttrdto

Domingo» Rodriguei, civil, cottu»
mava ferdar-ie de coronel do Ex*r-cito e percorrer, o coméralo •melo» Induttrlalt oferecendo nagq»
ciei ora de venda do automóvel»,ora de maquinaria», li de teusfnqueau. entretanto, eatranhou quaum militar, desviando*»» da auaafunçOe», vleaae a negociar acmmenor eícrupulo e aU mettno num
í/ífíÂlf d;«r«-Peltq à dltcipMnad»» rórç»» Armadai, resolveu levar°.« '0.*p,.conheclm»n»o 

da 2". Re»g!9o Mlliur que. Imediatamente,
mandou um oficial convidar o aeu"colega" a Ir até ao Quartcl-G».n-r-l- pepol» de demorado Inter»rogatório, ficou provido que Do.mingo» Rodrlguea nada mala erado que um embuttelro tendo tido«le encontrado em »eu poder uma
carteira de ldenUd«do tardado dscoronel. Diante do expo»to foi«berto Inquérito e remetido p»raa 1». Auditoria de S. Paulo, quao condenou a tela metes de pri-uo. Remetido oa auto» para oSuperior Tribunal Militar, em graude apelação, este, por unanimidade
de aeu» membros, resolveu dar
provimento A apelação para con-ttenar o falso oficial a pena detrês ano» de prisão. Relatou o fel-
tp o mlnlitro Bocaiúva Cunha, ten-
do funcionado como revlsor omlnlitro Cardoso de Caitro.

Juramentos do STA1

O Superior Tribunal Militar. »oba preildêncla do mlnlitro T. OCastelo Braço, no icsi9o de ontem,resolveu negar o hebeai-corpu» dotenentí Vinícius Mostorunga dq Mo-rali; confirmar a» condenações daMarcus Ferreira Vllhena de Moura,de Mina»; Mário Pereira Borralho,
do Pará; Josó Rodrigues da Rocha,
de Pernambuco; Antônio Ferrelrn
Cravo, Wllion do Amaral de Mato».
Adauto Rodrigues da Silva, da Cap.
Fed.; «bsolveu a André Joary Felió,
do R.G. do Sul; condenou a 4 me-
se» a Urbano Oliveira, do Pará;
a 8 meses a Benedito Davi Berer-
ra. de Pernambuco; e Cícero Soa-
res de Souza, a 8 meses, também
de Pernambuco; confirmou ainda
as condenaçSe» de Jaime Caputo,
Hermlnlo Martins de Souza e JoAo
dos Passos Silva Xavier, todos des-
ta Capital; e Julgou em sessão
secrtta vários procesr-s. cuj»-r réus
foram absolvido» na Instânclr In-
ferior. O» resultados serão conheci-
dos amanha.

Os sócios terSo Ingresso medlan-
to a apresentação da carteira so-
ciai.

Curso de bolos confeitados —
Achun-se abertas as Inscrições pa-
ra o curso de bolos confeitados,
ministrado pela professora D. Ju-
racy Alegria.

BOLETIM DA DIRETORIA GERAL DO PESSOAL DO EXÉRCITO
GABINETE

Q. O. DO EXÉRCITO — CAPITALFEDERAL, 20 DE OUTUBRO
DE I9S3

BOLETIM INTERNO N.' 241

. fIara„ conhf'Tionto desta Qlre-toria Geral Diretorias subordina-
se„ I6t -xeeuçAo publico

APRESENTAÇÃO DE OFICIAL-
GENERAL~ 

rP, , exm,n. 8™°"". de divisão- Oslris Bltencourt Coelho, porter passado parn a reserva, comodente d* . jfia$jJS?T feTaí- g0n"al dC diV,Sfl0
tas autoridades civis e militares,

. t

"AGRO-POLI'

bem como dc criadores dos niulslongínquos Estados do pais, a Ex-
posição "a Remonta do Exércitona qual , serSo " apresentados espe-cirr.ens nacionais c estrangeiros. ARemonta do Exército está coloca-da cm 9.o lugar dentre os cria-dores nacionais, que são er. nú-mero aproximado de 80.

vO dia do niiiii5!ro
O general Ciro Cardoso, titulartia pasta da Guerra, recebeu on-tem çm audiência o ministro doSuperior Tribunal Militar, generalde divisão Tristão dc Alencar,Ara-ripe, o sr. secretário da Scguran-

Ça dn Bahia e o ten. cel. dareserva Severo Barbosa. E con-ferenciou com os ,'encrais SouzaDantas Azambuja Brilhante c Jo-sé Dantas Arêas Plmentel.
Ndo haverá hoje audiência piibllcaO gabinete do ministro da Guer-ra informa que o titular da pas-
iSi».!»50 ""«dera hoje. audiência-
publica.

„ Enfreoa dc espadas
No Estado Maior do. Exército

ífmiS"se hoJ,e" à tarde- a ae-rlmônla. regulamentar de entregade espadas aos novos generais, oato será presidido pelo ministroaa Guerra, com a presença aosaltos chefes militares.
Processos sobre a lei 1.267. retidos
,oYírl0.s. Pr°cessos relativos1.--7, tem Rtrin «n--ml-k., lei

./.

BICAMPEÃ A POLITÉCNICA
Vepcendo cinco das sete provaç disputadas os futuros engenheiros sa-graram-se vitoriosos na II Olimpíada Universitária

Oonforme tivemos
de.not.clar; en™se°P#^?áo 

^o^^;^^^^^^ <«A...- 1.'

337 - 7a PAREÔ —"1.S0O METROS
CR| 19.09,00. : / ,

Ia Malar, 92/49, J. Baffica. ' \
.2- Invencível, .89. J. Marins. s
3«Zalrita, 87.. B. CtUl.
}• Star Prince, S4/1, G. Almeida.
9a lambi. BB/9, A. O. Oliva.;
6a Wth SUr,. 88, _.,Madalena. '
7a El Gordito, 88, A. Brito. 

' •

Nio correram; Borrifo, Eônio o
Gajeru, - -

Tempo: IM" 4/S.
Diferençai: t a 4 coroou.
Vencedor: (7) Cr» 2ÍS0V ' ' . '
Dupl»: (21) Cr» 58.00. ' ' '"'"'*'

19ÓM*': 
<7> °* '1,'",-<rW' °^

Proprietário: 3. L. Frelta» • K.
Freit»». . ..

Mov. do pár»o: Cr» J93.7Ü0.0O. :
3M ¦ 5,"-rAMO — im METROS

CH» 10.000,00.

1' Felino. 9J 4, O. Moura. \
3° Mlttlco, 94, E. Silva. »,
3a Muzuzo, 82A F. Madalena.-4a Ineltatu», 88.S, P. Labre,'
5a Craflck, 89/8, P. Tavares.
S° i»*"d,lnho. 86/3, J. Ramo». •
7a Cachimbo. 84, D. Tetl.8a Pachi íTcgre, iW.l, A. Rei».9a Lamego, 38/3, A. O. SUva.

NSo correram: /_nb- eVUBo. ¦
Tempo: 72" 1/3. \ /
Dlferenç»: 3 corpo» e um corpo.Vencedor: (7) Cr» 32,900.»Dupla: (33) Cr» 9Í00. 7^

,»^,acês;.1.(7) Cr* ".OO (8). Cr*30M e (4) cr» 2,00. A

Tratador! J. E. s. Lima.
Mov, do pireo: Cr» 309.9ÍO.OO.
Movimento geral das aposta»; —

CrS 2.291.230,00. »
Flstil PMada»y\

último com a disputa das prova»marcada» para aquele dia a II Ollm-
piada da Agro-Poli, certame que »erealiza anualmente entre as Es.
colas de Agronomia e da Polltéc*
nica.

Toda a vez que no» referimos áIniciativa .dm «foi» estabelecimentos
de ensino superior, nunca deixamos
de reconhecer qu8o 

' louvável íol
• Idéia dos dirigentes das duasescolas que no embate sadio daslides esportivas fazia projetar a po-pularlaada do melo universitário
na, vida do pais. E isto conseguiram
oa estudante» do. Distrito Federal,
através os feitos do» seus atletas
d» hoje • qua amanhS por certo
itíto oe projetar na vida publica dosrespectivos ramos profissionais.

BI-CAMPEA A POLITÉCNICA
uai sete modalidades de esporte

que constitui a olimpíada da "Agro,
Poli" a Politécnica logrou a vltó,
ria em cinco provas (Tênis, Tênis
de Meu, Futebol, r.emo e Voli-
boi) contra duas apenas da Agro-
nomla (Basquetebol e Atletismo), o
que em números significa o bl-
cslmtp-onato, ffelto realmente bri-
lhante dos futuros engenheiro.», e
que vem concorrer, caso venha a
vencer no ano próximo, para a con-
qulitr definitiva do Troféu Auré-
Up Aligutto Bocha.

PANORAMA DO CERTAME
Coube 4 Politécnica nesta ollm-

piada, conforme Já nos referimos,
vencer em cinco eiporte» para os
quais conseguiu ob seguintes re,
sultados:

Web -!:!- vencendo a dls,
puta de duas simples e uma du-
pi».

Tenls i» Mesa — Para os nove
jogos programados venceu cinco,
nlo precisando dessa forma con.
clulr oi demais.

Futebol — Conseguiu em revan-
che»a vitória por 1*1.

Remo — Da» trê» provas, levou
a melhor na» dai4 o 8 remos de'Yole Tranche". »

Volibol — Disputado em três "sets",
levou a melhor por 2x1.

A. Agronomia apesar de dua» vi-
tonas tias sete provas que disputou,
merece pelos seus triunfo» no Atle-
tiimo o no Baiquetebol os malorcu.
•w —- | , mmm „,», _Í»_«ÉiÍ_M_l

,75m.*«§*m^mm Touà'ê-!^^ar^iri^,!!n,op{,_ii!
gundo em» disputa sensacional logrou o expressivo resultado oueconfirma o duelo que travou oom a¦Politfcnlc», 

quando sobrepujou-a
por 42 x'40.

Este, em linhas gerais, foi o pa-
Poíf"d. mi1 

0UmpIada da Agro-
BRILHOU A AGRONOMIA NO

ATLETISMO •
Estes resultados demonstram amagnífica performance dos rapa-zes da Agronomia.

110 me/ barreiras — _> — WalterSampaio (ENA) — 1B"9. 2o — Fran.cisco Bolívar (EPUC) — 1B"S.
1°° m.í25os - 1° - Luís Ltnden-berg (EPUC - M"_ — 2» — Pe-dro SziUard (EPUC) — U"7Arremesso do Dardo — lo —'car-
los Vasquez (ENA) — 47Jl. 2° —
Carlos Ortega (ENA) — 42-23 m.1S00 m raso» — to,_ Tidestú Ia-mashlro (ENA — 4'49"3 — 2o — VI-cente Maohado (ENA) — 4W0.Salto em altura — Jo — HumbertoPentagna (ENA) Ü,78 m.

Szillard (EPUC) — 88"0.
2» Pedro

R|»c5.ami...t? * * 100 - 1» EquipeA da ENA - 46"0. _ 20 _Jume"A" da EPUC - 47"3. " P
Arremesso de Peso — io _ -i,,,..
baldo Zeferinò — (ENA) _ i2ol„
Ü.ã°melS0 CarValÍl0 '- (ENA» "
Salto com Vara — 1» Fábio'de No.vaes (ENA) -. 3,00 m - 2» Amânciôde Vasconcelos (EPUC) - 2™"mArremesso do Disco — lo /VicenteMachado (ENA - 38,01 m L 2» _
Jheobaldo Zeferlno (ENA) _33,06, | ¦-•.*
Salío em extensão — lo WalterSampaio (ENA) - 8,17 m - a-Carlos José' Garcia (EPUC) — 8 0?Revesamen-to 4 x 400 — io Eoiilii."A" da ENA i-, 3™V'S. -T.
Equipe "B" da ENA — 3'52"8.
CONTAGEM "FINAL DE PONTOS

io?. a. Naolonal de Agronomia -la2 pontos.' 
Escola Politécnica da ,ü. C.

m-GUIADSiNDUiTRlÂt
*'ar_____fggy "^t» seta», teletoniu oarà __-63.3

AÇO, FERRO E ARAME

COMPANHIA SIDERÚRGICA
BELGO-iMINEIRA

ESCRIT.o Av. Nllo PesanlM, 28
DEPÓSITO! Bu» Equadoír, 180

••ONES: a-1970 e 23*1218

1PAPEL
KLABIN IRMÃOS & CIA.

PAPCI0 EM OERAL
AV. BIO BRANCO, 01

i. lí* ANDAS íjí_i

CORDAS _E. ÜÂEBANTES

CIA. DE COMÉRCIO E INDÜS
TRIA FREITAS SOARES

„ Rua da Alfândega, 133
rei. 23-OI70 - C_. Postal 1.198

Cordas e barbantes para todos os fina"CASTELLO" e "GLADrADOR"

WILLY AURELLI VOLTA
AS SILVAS

Goiânia, 20 (Asp) — Passou poresta capital,. rumo. ao. Araguaia eMato. Grosso, o sr. Wllly Aurelll,

„,, ». ,m..sldo encaminhados aomarechal Mascarenhas. de Moraes,a llm de serem referendadas de-claracSes fornecidas por oficiais que
ta H»POfaa-.»do m.ovln*-*>to comunls-
ilt.? h 

M„ -frviam na Escola Ml-utar de Realengo. Alguns dessesprocessos se acham retidos) por
?„ .m" escla,reclmentos. não" ten*
SS sido possível HgaçSo com oa
«le.ressa50s por se acharem m-=e",esw da capital e mesmo doPf'8" N<* Intuito de nSo prejudl-car companheiros que nüo podem
?Se.0aiI^ente<Jprestar as informa-Coes necessárias, pede-se a , qual-
balvnPrf,°ai an^ea dos oficiais a-
umí uífíasClonados «<ue Procurem
\T*l«SSSS°'f°m f capltâ0 MurI-io, ajudante de orden3 daquele ma.rechal. no Estado Maior das ío?.
?aii.^ma<iaJ,' prala Vermelha (tel.
t™*».' 5»,llm de "«narem In».*™Jae- sobre a maneira de pode-rem coopero- para a retomadado movimento dos respectivos pro-
_^.;l!2S_5P .Asti"f0 Barros Mo-
ISarlos Antônio dn Silveira Fer-"«ndes, Darcillo Leal de MenezesDaniel »Burgos de Oliveira/RimarRabelo Mala, Gastao Álvaro p£relra dos Santos, Geraldo Knaakde.„Sourza. Jorge Alberto der Al*
».? 

d_ 
JL,opes'. Joa1ulm José Ben^

B^»,R.0driS,e,l C,lare»' Nel FuWoRocha e Olavo Mendes da RochaHomenaoeado o major Pyrfho
Na 

ÇomlisSo de HabilItastioVdeMontepio foi homenageado ontemo secretário, major José BasilioPyrrho Filho, por motivo da pas-sagem da sua data natallcla. Reu-nidos na sua sala de trabalhotodqs os chefes e funcionários queali servem, usaram da palavra os
tmi 

Aíaca?,dos HelsChouzal eLidlo Monteiro Guedes, os quaisar-J ressaltarem os méritos, ofe-receram ao homenageado umalcm-branca. O major Pyrrho Filhoapós agradecer, foi multo cumpri-mentado pelos presentes. A essa
f,»?. Üe as"°eiaram numerosas dasvelhinhas que ali comparecem pa-,ra .ratar de /seus montepios 'dei-

xados pelod seus antepassados queparticiparam das tni»rraj do Pa-raguai e Uruguai.;.; 7

Eiame . te admlssío a Escola
Técnica do Eidrcito

Os oficiais Interessados, sóciosdo Clube MiUtar, alunos ou nSoaos cursos em .funcionamento, quoqueiram tomar' conhecimento deasiunto\ importante e de interesse
gfral, deverSo procurar pelo capNtóo Silvei-a Martins, no 7.° an-dar, sala 705,. do\\aube Militar,a partir de 19 horas de\ hoje,

Calenddrto de Caxias' \1887 — 21 de outubro - Ca*xlas assiste ao. triunfo dó comba-te, de. Tatalbá, "refrega 
lembra*

APRESENTAÇÃO DB OFICIAIS
Infantaria — Majores: Erosto Pi-res Salilo 1G-12B.C53, da l.a R m*I

i?0r,»."'r- 
¦"••'sado á disposição do

5" "• 
Çj. Pira fins de concurso á

fr ini n^': Josi °£lclea SobrinhoIC-183.948, da D. G. S. M.. norcr passnrto á disposição da E. E«..nara fins de concursoí EuricoAmérico d-» Silva Bastos IG-103 858do D. Gi A., adido ao C. P. O R.-f. A., por ter vindo de P. Alegrenom dlrocnsa do C. P. Ó. R,?P
írir i Aa "i. de. Caracas Linhares'.10G-1.178, da l.a D. I. por tor
;jdo Incluído nn Q. E. M A • I
irPnoeÕJ»VJnIS'° ^,ves da CunhaIG-109.942, da 4.* Cia. L. Mn., p.r
!>nH.q -e scfulr para Julz de Fora-onde gozará o restante dis férias
/' deslitrado de adido desta Dl-

hn.arl?r»^?iÍ.Hílio Carvalho Bar,'bosa 1G-17S.B84. da Es. A. O. porpassar, à dlsposicSo do E. M. E
¦ ¦ f« »* d? concurso á Fs. E. M •— I.°s tenentes:! Avrlon» Gomes Pti-™Lra;iLei«0 148.633. do RE. I .

f». ífr,mlno de 'ránslto e recolher-
P: M 

e'l,on.da SIIca 1G-H7.146 do
f-JÍ", p_ A-,P?r ter sido nomeado-uxlllar de Gabinete d0 E. M. F
3__ ~. z"° tenente Pedro NonatoSéhwartz 1G-12I.989. da 12.. CRpor_ter que regressar á 19.» D. R
do?r£t$**~ ^nente-coronel Joãodo CouW Ramos 1G-12.10. da D.
o o 

¦«PVer s|do,transferido para
Sir¦ 

"n« 
T?""/f d"1*nl>do para ser-

SL. ar ?" i5" Ranionta; _ Ma-lores Luiz Faro 1G-2Í.836. do £.t. P. por ter sido transferido da
T p" «;'. " aRre"«"'"|ar-se ao D.
p;n„„i*„paS on.de ,o1 transferido:Francisco Rlgoni 1G-80.941 do 6-
ii'*?*.- 50r ,cí entradn em gflzo de
lÁtÂStJ' no-)o .? regressar á suaUnidade; - CapitBes: Guido Alfre-d" H,ei''er 1G-199.189, do Q. S. G..
M F ffia?.° â disposição do -E.
p" Sr". WJü»!* concurso á E.
ri. t^":a PlS-rHdo Trota 1G-199.243.
S?..r.:.A" °."' p?r ter "ddo nomeadoinstrutor estagiário da E. A.-To"
11)9.122, do Q. G. da 9.» R M
Páw. 

entr?ro 
.m *írias relativas a1982: _ l.os tenentes: Romulo Lei-te Bpcanera 1G-201.941, do l.o R.

Võ n*',Jloí,ter sldo transferido ido
B.iS; n °r paIa ° ••" K1 C. G.:Heitor Carlos Ferraz do AmaralPimenta 1G-177.63S, do 2.o B. C
AT,P°. t«r. Udo' desligado de adido
i -Jnldade?- e¦**¦'** ^"^v-to

rA*Ui!v!SI' tTT- Tenentes-corònéls:Hul Freire Ribeiro 7G-79.995, doW. Q. da 1.» D. I., por ter aldn
QanEíe$V. ?-n'Sl -íi»*
ir S'd5o" ^,ííí°if?A* Moura Dias1G-97.229 da 1> D.T., por ter si-do claístílcado na 1.» fa. I. desii.gado .'de adido ao l.o R. n -lose recolher-se: Everardo de Slmas
S 

do Gabinete do Ministro, po?conâu»s°. de férias, relativas a 1992;
\1B™V"Z í°r(í_ Alares Noll 1G-
J_."2S__«_ Q. G. da 1.» D. I., porter sldb transferido do Q. S Gpara o Q. E. M. A. - còpltáoAs4°-5-SOriref» "ec S?Vza e MeloPlG-
S.110 ?•_ si G- Por ter sidonomeado ajudante de ordens do
5S.eral ^al6s de AzeíedÕ VilasBoas desligado do R. Es. A. eseguir destino: — l.» tenente Ár*Remiro Aldabô Lopes/3G-262.221, do
n'i-nVn.A^Cav" W< por término de
UnFdade 

serv-° > e regressar a

Engenharia
vy 1G-98.890,

Instnitores e auxiliar de Instrutor
da Escola de MotomecanizaoBo, osseguintes oficiais, piro os período»
que se seguem:
j In»'rutores — Para o ano letivod* 1994. os capitães Slzenando Lei*te de Mendonça, José Ferreira Lo-
5esw '"! tenente Jaime Hermanode Macedo Soares.

Auxiliar . de Instrutor — Para o"¦no letivo de 1994. o 1> tenenteRuoerto Oodoaldo Pinto.
Por necessidade dn Serviço: —para as funcíes de ajudante de or-dens do gen. de brigada, Victor

çesar da Cunha Cruz, o capitSo'.au-o Garcia Carneiro, que serve
o S" S" »S; í?" r. Para •í!^v,'¦ no
S; 

G" 
f" S." 5i. 51". o 10 tenentedo Q. A. O., Silvio Javary Barém,oue serve no Gabinete do ministro

Ja Guerra. — para servir no D.T. P.. o 2° tenente do Q. A. O;\TemlstocIes Moreira, adido ao S.oR. I.. aguardando nomeaçSo. 
Sem Ônus nara a Fazenda Nacional,nara servirem no Estado-Malor do
Exército, onde Já se encontram áHlsposicSo. o l.« tenente do Q. A.O., Carlos,Otávio Beyer e os 2.»stenentes Quintino de Souza Neto eEmlllano Paes da Costa.
'Transferência — Sem 4nus paraa Fnzendn Nacional, do 7.» Regi.mento de Infantaria, para o 2.» Re-elmento de Infantaria, o capitão

Fernando Antônio Nogueira Mar-
(Insí — O capitSo Fernando, en-
çqntra-se Nad'do á Escola de Ins-IrucSo Esneclallznda.

Tr.»nsferênc'a de Quadro — Doacflrdo. com o n.o 2. das Observa-
coes Complementares da Portaria
n.o 30-21, de 23-11-1933. Reservada,
do Quadro Ordinário, para o Qua-drn Suplementar Geral os l.°s te-
nentes José do Nascimento Leal eEleuberfo Accloll Martorelll. _ Osoficiais em apreço, acham-se ma-triculados na Escola de Motomeca-
nlzacSo.

Exoneração — Das funções deadlunto da Direção de Ensino da
Escola Preparatória de Cadetes de
SSo Paulo, o canltSo Fernando Pe-
relra Teles Pires, por haver sido
matriculado na E. A. O.

Cavalaria — NomearSo - Instru-tnres da Ercola de Motomecanlza-
çao os setrulntes oficiais, para1»oertorto que se segue: — Para o
ano letivo de 19S4. os capitáes Ge-
raldo Velho Barreto e Newton Bra-
ga Teixeira.

Exoner"cSo — De membro da Co,
missáo Diretora da Biblioteca do
Exército, o coronel Salm de Mlran-
da: y— Em conseqüência da exone-
raçüo acima, foi nomeado membro
da Comissão Diretório da referida
Biblioteca. ,o coronel Paulo Enéas
Ferreira- da Silva». ,' , . .

Transferência de Quadro: _ Por
necessidade do serviço, do Q. S
G. para o Q. S. p., o capitão Do.
min*-os FrâPoTenl. por ter sido, ém
Portaria Ministerial n.° 420 dc
7-X-1983. nomeado Instrutor dó1 C
P. O. R. de Curitiba. — Sem Ônus
nara a Fazenda Nacional, do Q.S. G., para oQ. O., e classifico
no l.o B. C. C, o captttio Joüo
de Deus Goulart Cerveira. que se
encontra â disposição da Es. A. O.,
para fins de, matricula no 2.» turno
do corrente ano.

Artilharia — NomeaçSo -A Ins-
tratores, do Escola de Motomecahl-
zaçáo. os seguintes oficiais paraos períodos que se seguem:,— Para
os anosl letivos de 1994 e 1999Í os
capitães Moaclr Veras e Nilo Ro-
dolpho Ramos de Brito. — Por
neccssldnde do serviço, para servir
no D. Ti P.. o 2.» tenente Q. A.
O., Andrclino Batista de Farias Me-
lo, adido ào 1.° G. Can. A. Aé. 49.
— Sem Ânus para a Fazenda Na-

n.» 233^ de 12VI-1953. desta Dlre.
toria Geral. — Por necessidade do
«ervlço, a do 2.o Tenente do Q. A.
O., Dagoberto Monteiro, como sen-
do para servir na 2.» D. H. da
16.» C. R., s nSo para 13.» D.' R.
do 7.» C. R., como publicou o B.
I. n.o 176, de 1.» de agosto de 83,
desta Diretoria "Geral. — O referi-
do, oficial ainda se encontra adido
aoíiH, M. de Livramento.

Engenharia — NomeaçSo — Sem
Ônus para a Fazenda Nacional, paraservir na Comissão de Estrada de
Rodagem n.° 1, o 2.» tenente Q.A. O., Osvaldo Jaime Carneiro Ro-
sas, que Já ae encontra naquela Co-
mlss.lo adido como se efetivo fOsse.

NOMEAÇÃO — DECLARAÇÃO
— A do l.o tenente do Q. A. O.,Joáo Batista Mala, para servir na

Diretoria de ComunlcaçBes, publl-cada no B. I. ,dè-7 do corrente 6
Para o referido oficial continuar
na Chefia de PTK.

Intendéncla — NÓmcaçIo — Ins-trutor e auxiliar de Instrutor do
Curso de Intendéncla da Eaeola
de Instruçáo Especializada, os se.
guintes oficiais, a partir- de 7 dofevereiro e 7 de'Janeiro, tudo docorrente ano, respectivamente: —.
Dnstrutor — CapitSo Francisco LuliBorges Fortes; — Auxiliar de lns-trutor — l,o tenente Ary CarlosBuss.

Exoneração _ Das funçües deassistente de Ensino, da aula doEstatística do Curso de Intendéncla
da Academia Militar das AgulhasNegras, o major José Marques deOliveira. >

Saúde — Auxiliar de instrutor doCentro de Preparaç90 de Oficiaisda Reserva de Fortaleza, para osanos letivos de 1953 e 1954, o 1°tenente médico _ Dr. F-édericode Albuquerque Lins, a partir do
. .?. março do corrente ano» —,
Auxiliar de Instrutor do Centro dePreparação de Oficiais da Reserva
de Belém, para os anos letivos do1954 ei 999, o 1.° tenente médicoDr. AntOnlo Fernandes de Me-delros. a contar de 19 de maio docorrente ano.

DesIgnaçAo — o' 2.° tenente mé-
dlco da Reserva, convocado, dr.
Antônio de Castro Menezes Perel-
ra Carneiro, para assistente militar
da Cadeira de Oftalmologln da Fa-
culdpdcs de Medicina e Cirurgia,
do Pará.

Capelão — Na Capelánla da Aca-
demla Militar das Agulhas Negras,

capelSo» militar — padre Arqul-
medes, Bruno.

DISPENSA DO SERVIÇO
Concedo quinze 

"dias, 
a contar

do dia 19 do corrente, ao tenente-
coronel Inf. 6G-22.398 -- Liberoto
do Carvalho da 18." CR.

DESLIGAMENTO

Desta Diretoria Geral, os céls.Carlos da .Silva Paranhos e 1G-70.803, Oscar Passo, por terem sl-
Oo, respectivamente, promovido ao
Mflsto de general de dlvlsáo comtransferência para a reserva e pôs-to a disposição do S. G. C. N. s.Desta Diretoria Geral, o ca-
pltap Inf.», Venlclo Alves da Cunha,
por ter cessado o motivo de suaadlçüo. - 1/ \

Coronef Arthur Le-
sua ml,sgoe do Ministério ít^lalIS- E. F, Santos- - S. Jundlal. -
rJ™,Ç?-oS;<2í,onS' Joao Guerreiro Bri-to 1G-84.892, da"61» D. 11 no- ,..
?™ML ~ PSrt0 Alegre, dônaeVeíocom dispensa do serviço: \
„.íítei.dê2cla»TT Majores Oscar Ca-valconte de Albuquerque 7G-30.726<|o E. R. F. da. 7.», por, ter vindo

! ,R,ocl£e„e.m *oz° de Ucença es-
pecial; Plínio Brilhante de Albu-ouerque 1G-89.906, da DIretoria.desuprimento, por.ter passado á dls-
poslcüo do E. M. E.. para fins Beconcurso.

. Sa,*!?e_— 2.o tenent Ary Fernan-
des 1G-229.324, do 1-6.» G. A. C./
por ter' entrado em gflzolde férias
a partir de 3-X-I893. A

cional, para servir na Comissão Es
oeclal de-Obras n.o 7.,o 2.° tenente
do Q.' A. O., Hélio Ferreira, que
serve no D. T. p. — Sem flnus
nara a Fazenda Nacional, para ser-
vir.na D. G. S. M. o 2.° tenente
dq Q. A. O., JoSo Messlaí de Frei-
tas, que serve na 9.a D. (Ri da 1.»
CR.- ' I ¦

Classificação — Por necessidade
do serviço; no Qí O; e Unidades
abaixo, os seguintes l.°s tenentes
promovidos por decreto de 25-IX-53-
— Austregésilo Moreira -afunda, no
R.\ E. A.: Accyr da Costa Maya,
no 1." G. Can. Au. A: A.-40; Pau-
lo de» Queiroz / Orslnl, no 2.° G
Can. Au. A. A.-40: Joubert St-
queira, na Fortaleza de Itaipu e
O.o G. A. -C.J Llcurgo Telles Pôr-
to. no S.o g. Can. Au. A. A.-49:
Poty Ublrajara Marques da Sil-velra .no 7.» G. A. C. M. 152,4;Fernando Nogueira de Carvalho, Ro-berto de Souza Parentonl e JoSoAlencar Ararlpe, no 7.» G. A. Cav75; Irapuan Menezes Coelho da SU-va, na 1.» Çla. M, Mn.; José Sa-
.." de Andrade Souza, na 3.». Cia.M. Mn.: Jorge Carlos Sade, no'3.»R. A. H.-75: e ErnanI Bastos PI-mentel, no 19.°, G. A. T.-73;

RetlflcaçSÒ de Classificação —
p°r ¦ necesldade do serviço, a docapitão \José Sylvlo Alves Torres,conto sendo na Fortaleza de Itaipu- 9.V G". A. C. e nSo no I-4.« R.

JSA

MOVIMENTAÇÃO
Infantaria — NomeaçSo — Auxl-

tóriadedênsSt0p ãl ESC°,a Prcpara- °--Í05. cimo 
"f0r 

público" peloAi

f\ | EXCLUSÃO , . 
"

..T*1 ?i0' eí,eUvoJdesfa\Dlretorla Ge-ral. ficando adido pára passagemde encargos. v0 l.o ten R.l Tnigf»|M Pa?anhôfs;nomeado paro sevlr, no I. G. Ex
.- Ko efetivo deata Diretoria, o 2.»

Ssafi ^i.^s.wSrr-S
amd!dâ%aTpaUemI-d?'enfSds-

Para passarem parte dos transi-
a°.s: C7 í'cs,a eapltal. ao cel. de Inf.Alceblades Garcia Rosa, transferi,do para. o D. G. A. — Em For-
a" »5ai aPl.° ten. Art. 3G-231.479,Antônio,. Carvalho de Freitas, do1-3." R. A. A. Aé. •

ADIÇAo - PERMANÊNCIA

dando classificação, o major Inf.José Jardellno de Moraes Carneiro,a partir do dia 24 de setembro fln-do por ter revertido ao serviço

POR ESTA DIRETORIA GERAL

V Horaçlo Maciel Filho, l.o té-nente Artilharia 2G-264.097 do 1-2o
n> .ínri.* **••' «oHeltandolinspeçSo
n_ «".nde .para sua esposa donalida de i Freitas \ Maciel," para fln?dteJ'„en|.:- D,«Pacho: Seja ínspe-
FrX™8-*?6 faúde"" ->Lu'^ Cafloa
SfiJES" -_0mlngues, 1.» tenente Ar-
ní?mi.a.»^ E" E" F" *¦•• PedindopermlssSo para contrair matrimô-nio. "Concedo"./ _ \ Reinaldo Luizde Souza, aluno^do 2.» an0 de fa.
rSl^3'?0 £"_?¦ O"1 H"^de Belém.EÁw 

? do Pa™" • Ppdindo transfe.

V

¦. \~..v. I ,.A ..A,
l, .t


